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MACHACALIS - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1912, florescia na parte setentrional 
do município de Filadélfia (hoje Teófilo Otoni ), o povoado 
de São Sebastião do Norte, nome êsse escolhido pelo fun
dador da povoação, Sr. Exupério Manoel Pereira, em ho
menagem a S. Sebastião, invocando sua proteção contra o 

impaludismo e a peste. 

Pouco depois, foi construída no povoado uma capela 

com o mesmo nome. 

Foram seus primeiros habitantes: Joaquim Francisco 
de Lira, seu filho Prucidônio Francisco de Lira, e o acima 
citado Sr. Exupério Manoel Pereira, vindos os 2 primeiros 
do então povoado de "Quartéis", atual município de Je
quitinhonha. 

Segundo declarações de alguns de seus filhos ainda vi
vos, teriam aí se estabelecido tais pioneiros, atraídos pelas 
vantajosas perspectivas da exploração das fertilíssimas ter
ras e pela pesca abundante na região. 

O primeiro contacto entre os habitantes do povoado 
e os índios se deu no ano de 1914, quando um grupo de 
14 silvícolas machacalis penetrou no povoado, aramdo de 
arcos e flechas e pintados de urucu. 

Consta que após receberem alguns presentes a êles 
ofertados pelas famílias locais, cumprimentaram o Sr. Exu
pério Manoel Pereira, chamando-o "Capitão Grande", e se 
afast~ram pacificamente do povoado, ali voltando mais tar
de por diversas vêzes . 

Igreja Matriz (em construção) 

1-24940 

Mercado Municipal 

Tais índios já mantinham freqüentes contatos com o 
Sr. Joaquim Fagundes Martins, funcionário do Govêrno, 
sediado em "Quartéis", razão pela qual falavam então algu
mas palavras dó idioma português, de mistura com o tu
pinambá. 

Desmembrado o povoado do distrito de São José das 
Águas Belas, pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, teve seu topônimo alterado para vila 
do Norte, nome do rio que banha a atual cidade de Macha
calis, tornando-se um dos distritos integrantes do então re
cém-criado município de Águas Belas (ex-distrito de São 
José das Águas .Belas), tendo sido instalado a 1.0 de ja
neiro de 1939. 

Teve a Vila do Norte como. primeiras autoridades, o 
Sr. João Alves da Silva- Juiz de Paz, Teodolino de Deus 
e Silva - Escrivão de Paz, e Genésio Gonçalves Pinheiro 
- Subdelegado de Polícia . 

Vista parcial da Rua Salvador 

O primeiro professor no local foi o Sr. Abílio de Al
meida Franco, que, em 1915, ali se estabeleceu. 

A 1.0 de janeiro de 1954, por Decreto-lei estadual de 
n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, desmembrava-se a 
Vila do Norte do município de Aguas Formosas (ex-Águas 
Belas). e se transformava no município de Machacalis, cons
tituído por 3 distritos, a saber: o da sede, o de Umburaninha 
e o de Bertópolis. Deu-se-lhe tal nome, em homenagem aos 
índios Machacalis, que até hoJe ali vivem, a 30 quilômetros 
da cidade, na aldeia indígena "Água Boa". O município 
subordina-se à comarca de Aguas Formosas. 

Vida religiosa -Até o ano de 1943 pertenceu a freguesia 
à paróquia de Teófilo Otoni, passando à de Águas Formo-
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Agência Municipal de Estatística 

sas, de 17 de dezembro de 1942, a 31 de março de 1952, 
época em que se criou a paróquia de Machacalis, subordina
da ao Bispado de Araçuaí. 

Foi seu primeiro padre residente (não pároco) Frei 
Letâncio Vaske, e primeiro e atual pároco, Frei Peregrino 
Lerakker. 

Destaca-se na história contemporânea do município, a 
figura serena e respeitável do Sr. Manoel José Vital, cria
dor do povoado e vila de Bertópolis, primeiro vereador elei
to do então distrito do Norte e primeiro prefeito eleito do 
município de Machacalis. 

LOCALIZAÇÃO DO Mu_NICIPIO - Situa-se o município 
na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

geral do seu território é acidentado, com elevações, morros 

e planaltos; limita com os municípios mineiros de Joaíma, 
Rio Pardo e Águas Formosas e a leste com o Estado da 
Bahia (Alcobaça). Apresenta as seguintes médias de tem

peratura: das máximas: 39°C; das mínimas: 20°C; com

pensada 22°C. 

Sua área é de 987 km2 • 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua CapÍtal. 

lO 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 5 237 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 13 344 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 
14 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - Segundo os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a situação do dis
trito de Vila do Norte, núcleo em tôrno do qual se eman
cipou posteriormente o atual município: 

Total 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
% sôbre Númeroa 

absolutoa o total 
geral 

Quadro urbano .................. 551 662 1 213 23,16 

Quadro suburbano ............... 23 22 45 0,85 

Quadro rural. ................... 2 053 1 926 3 979 75,99 

TOTAL ..................... 2 627 2 610 5 237 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura- A produção agrícola 
do município em 1955 foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
AREA 

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

o total 

Feijão .............. 829 Saco 60 kg 8 561 3 852 41,28 

Arroz .............. 780 > > > 19.500 2 730 29,25 

Outras ............. 581 - - 2 750 29,47 

TOTAL ........ 2 190 - - 9 332 100,00 

Foi a fertilidade do solo um dos motivos que contribuiu 
para a fixação dos primeiros colonizadores de Machacalis, 
que desde logo se dedicaram ao cultivo de mandioca, mi
lho, feijão e arroz, destacando-se atualmente as lavouras 
dêsses dois últimos cereais, conforme se vê acima. 

Pecuária - O quadro a seguir mostra a situação dos reba
nhos do município, em 31-XII-55: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %sObre 

o total 

Aaininoa ...................... . 260 260 0,39 

Bovinoa ...................... . 34 000 51 000 76,55 

Caprinoa ..................... . 350 35 0,05 

Eqüinoa ...................... . 1 000 1 500 2,25 

Muares ....................... . 600 1 080 1,62 

Ovinoa .......... .............. . 1 500 150 0,22 

Sulnoa ....................... . 21 000 12 600 18,92 

TOTAL .................. . 66 625 100,00 

Há um acentuado incremento na criação do gado bo
vino, que constitui a maior riqueza local. Graças à inicia
tiva privada é constante a melhoria de rebanhos, com a 
aquisição de reprodutores puro sangue, predominando as 
raças gir, nelore e guzerate . 



Grupo Escolar Municipal 

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

N.• de CAPITAL FORÇA 
esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE beleci- empre-
INDÚSTRIA mentos gado 

Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 
o total motores em c.v. 

---, ---------------
Indústria de transforma-

ção c beneficiamento 
da produção agrícola 7 13 178 - 1 22 

Indústria manufatureira 
e fabril.. ........... 3 6 50 - - -

TOTAL ........... 10 19 228 100,00 2 22 

Tem pouca significação na economia municipal o se
tor das indústrias, merecendo apenas pequeno destaque a 
de transformação e beneficiamento de produtos agrícolas. 

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

ESPECIFJCAÇÀO 

Número de pz;édios existentes ............. .............. . 

LoAradouros públicos 
Existentes . ............................................. . 
Outros ................................................ . 

DADOS 
NUM~RICOS 

366 

12 
12 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 70 km de estradas de rodagem sob a adminis
tração municipal. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955 havia 4 jipes registrados na Prefeitura local. 

Prefeitura Municipal 

Tábuas Itinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÀO DISTÂNCIA VIA DI!: OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

----------1------1----------------
Municípios limítrofes 

A Águas Formosas ...... . 
A Alcobaça (Bahia) ..... . 
A Joaima .............. . 
A Rio Pardo ........... . 
A Belo Horizonte ....... . 

Ao Rio de Janeiro ...... . 

30 Automóvel 
254 Automóvel 
102 Automóvel 
146 Automóvel 
757 (1) 

989 (2) 

(1) Por automóvel, 
de Machacalis e 
Teófilo Otoni a Go
vernador Valadares, 
por ônibus da Vi
ação São Geraldo, 
desta a Nova Era, 
por trem da EFVM, 
desta a Belo Hori
zonte, por trem da 
EFCB, 

(2) Por automóvel, 
de Machacalis a 
Teófilo Otoni; por 
-'nibus da Viação 
S. Geraldo, de Teo
filo Otoni a Muria~; 
de Muria~ ao Rio 
por ônibus de Ci
tran. 

COMÉRCIO - Conta a população de Machacalis 78 es
tabelecimentos comerciais dos quais 51 situados na sede. 

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

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sóbre o total 
DISCRJMINAÇÀO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escre\'er(•) 

Homens ................... 463 193 270 41,68 58,32 
Mulheres .•................ 562 147 415 26,15 73.85 

TOTAL( .. ) ............ 1 025 340 685 33,17 66,83 

(•) Os dados constantes neste quadro já foram computados no municlpio 
de Águas Formosas. · 

(••) Inclusive pessoas de instruçíio 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 a seguinte a situação do ensino 
primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFJCAÇÀO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares ......... ..... -u 11 8 
Corpo docente ................. 11 11 14 
Matricula efetiva ............... 568 468 527 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 16,45%. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Está a ci
dade situada à margem direità do rio Norte, com terreno 

acidentado, morros e alguns altiplanos. 

Não tem Machacalis em sua tradição nenhuma festa 

folclórica ou folguedos populares, sendo comuns apenas os 
chamados "desafios", . cantados em oportunidades diversas, 

sem datas fixadas. 
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Vista parcial da Rua Pretetto Manoet vna• 

A religião predominante é a católica, festejando-se a 
20 de janeiro o dia de São Sebastião, padroeiro do muni
cípio·. Dias antes iniciam-se as quermesses e leilões, rever
tendo-se tôda a renda apurada em benefício da igreja, para 
a qual contribuem com decidido apoio as autoridades cons
tituídas da localidade. No dia dedicado ao Santo Padroeiro 
ocorre a procissão triunfal com grande acompanhamento 
de fiéis. 

Acha-se em adiantado andamento a construção de um 
grandioso templo católico que, uma vez terminado, será o 
mais suntuoso da região. 

Celebram-se os atos da Semana Santa, com a repre
sentação das cenas tradicionais da paixão do Salvador. 

É freqüente, em ocasiões de estiagens prolongadas, a 
pt:ática de promessas cumpridas publicamente, vendo-se 
fiéis desfilarem pelas ruas em penitências, conduzindo pe
dras na cabeça, notando-se, no entanto, a falta de ima
gens, tão comuns nas procissões de cunho religioso. 

A população utiliza os serviços de um Centro de Saú
de e o trabalho profissional de 3 médicos. Há 4 pensões 
na cidade. 

São 9 os vereadores em exercício. Foram alistados pa
ra 3-X-55 3 926 eleitores, dos quais, 657 comparecem às 
umas, naquela data. 

O orçamento municipal consigna para 1956 uma recei
ta de 1100 mil cruzeiros e a despesa de 1 067 mil cruzeiros. 

(Organizado por Hélio J acques, com dados fornecidos pelo Agen
te de Estatística Gilberto M. Aguiar) . 

MACHADO- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo se sabe, foram o tenente Antô
nio Moreira de Souza e Joaquim José dos Santos os pri
meiros . habitantes das terras do município de Machado. 

:f:tles ali se instalaram entre 1810 e 1815 e organizaram 
desde o início as suas fazendas, desenvolvendo a agricultura 
e a pecuária. 

A cidade começou a formar-se com a construção de 
uma igreja em terras doadas por D. Ana Margarida Jose
fa de Macedo. , 

Nas suas imediações foram aparecendo algumas casas 
de lavradores e comerciantes que iam chegando ao lugar, e 
surgiu o povoado inicialmente conhecido por Machado . 

12 

1tsse nome,, segundo a tradição, ongmou-se do fato 
de em certa oportunidade ter sido perdido um machado em 
águas do pequeno rio que banha o lugar, que daí 
por diante passou a ser conhecido por "Rio do Machado", 
nome também associado ao lugarejo em desenvolvimento. 

Fala-se da tradicional Rua da Mococa, tida como a 
primeira rua da cidade, onde havia uma casa de comér
cio que vendia milho e ~achaça aos tropeiros que por ali 
passavam, no caminho da cidade paulista de Mococa. 

Atualmente essa rua tem o nome de Joaquim Teófilo. 

O povoado passou a distrito em 3 de julho de 1857 e foi 
elevado a vila, com a designação de Santo Antônio do Ma
chado, pela Lei provincial número 2 684, de 30 de novem
bro de 1880. 

Seu território foi desmembrado dos municípios de Al
fenas e Campanha. A instalação verificou-se em 24 de se
tembro de 1883. 

Tomou foros de cidade pela Lei provincial 2 766, de 
13 de setembro de 1881. 

A Lei estadual número 843, de 7 de setembro de 1923, 
alterou o topônimo municipal para Machado, que conserva 
até os dias atuais. 

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

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em reloção ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 594 km2• A sede municipal, situada a 781 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 40' 40" de latitude Sul e 45° 55' 40" de longitude W. Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 285 quilôme
tros, no rumo O.S.O. Apresenta as seguintes temperaturas 
em graus centígrados: média das máximas: 34; das mínimas: 
2; compensada: 19. A precipitação anual alcança 755,9 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dado; do Recenseamento de 
1950, era .de 22 708 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 



Praça Antônio Carlos 

Minas Gerais dão 21571 habitantes, como sendo sua po
pulação provável em 31-XII-55. Explica-se o decréscimo 
por haver sido desmembrado, depois de 1950, o distrito 
de Cana do Reino. Em 1955, a densidade demográfica seria 
de 36 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 Cana do Reino, a vila 
de Douradinho. 

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 Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 2 792 3 250 6 042 26,60 
Vila de Cana do Reino ........... 209 234 443 1,95 
Vila de Douradinho .............. 98 119 217 0,95 
Quadro rural. .................... 8 245 8 761 16 006 70,50 

TOTAL GERAL ........... 11 344 11 364 22 708 100,00 

Prefeitura e Fôro Municipais 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade; 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens ·Mulheres 

Total 

Números 
absoluto• 

% aôbre 
o total 

geral 
------------1----1----- ---------
Agricultura, pecuãria e ·silvicultura 4 793 256 5 049 32,27 

Indústrias extrativas . ..... 37 37 0,23 

Indústria de transformação . ...... 532 13 545 3,48 

Cotn~rcio de mercadorias . ........ 264 17 281 1,79 

Comércio de imóveis e valores mobi~ 

liários, crédito, seguros, e capitali-

zação .................. 36 38 0,24 

Prestação de serviços . ........... 275 438 713 4,55 

Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 227 7 234 1,49 

Profissões liberais ... ............. 25 2 27 0,17 

Atividades sociais ........ ........ 66 87 153 0,97 

Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 60 61 0,38 

Defesa nacional e segurança pública 7 0,04 

Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-

centes .. ... ················ 864 6 628 7 492 47,88 

Condições inativas ...... ... 570 450 1 020 6,51 

TOTAL .. ............ 7 756 7 901 15 657 100,00 

As terras fertilíssimas de Machado sempre influíram 
bastante para que a agricultura e a pecuária constituam 
a ati~idade principal dentro da economia do município. 

Segundo os dados acima, em 1950, o Recenseamento ve
rificou que 32,27% da população de lO anos e mais tinham 
essa atividade, percentagem muito significativa, se notar
mos que 47,88% da mesma população tinham atividade 
não remunerada. 
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Agricultura, pecuária e silvicultura - A p~odução agrícola 
no município em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quanti<;lade Ct$ 1 000 
o tàtal 

----------
Café ............... 7 120 Arrôba 165 000 86 625 43,69 
Arroz .............. 3 100 Saco 50 kg 62 000 32 240 16,26 
Milho .............. 6 400 Saco 60 kg 150 000 30 000 15,12 
Fumo .............. 315 Arrôba 23 000 20 700 10,43 
Feijão .............. 3 700 Saco 60 kg 34 500 15 250 7,68 
Alho ............... 160 Arrôba 1!l 200 2 304 1,16 
Mandioca .......... 20. Tonelada 5 500 4 125 2,08 
Outras .............. ... - - 7 121 3,58 

TOTAL ........ ... - - 198 365 100,00 

_Dentre os produtos cultivados, o café é sem dúvida o 
que desperta o maior interêsse e o que mais contribui para 
a economia local. 

Embora o solo se preste à mais variada cultura, quase 
tôdas as fazendas da região preferem a produção cafeeira, 
que pelas condições locais é a mais proveitosa. 

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

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
% sôbre CABEÇAS (Cr$ 1 000) 
o total 

-------
Asininoa ...................... . 20 70 0,10 
Bovinos ...................... . 26 000 46 800 71,50 
Caprinos ..................... . 250 40 0,06 
Eqüinos ...................... . 2 500 4 500 6,88 
Muares ....................... . 1 300 2 990 4,56 
Ovinos ....................... . 400 72 0,10 
Suinos ....................... . 11 000 11 000 16,80 

TOTAL .................. . 65 472 100,00 

A par da agricultura, também a pecuária vem se desen
volvendo de forma satisfatória. 

Os rebanhos bovinos e suínos são os maiores e, juntos, 
representam 88,30% do v~lor total, de tôda a população pe
cuária do município, estimada para 1955. 

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

CAPITAL FORCA 
N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre· 
INDúSTRIA beleci· gado 

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

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

Ind6stria de transforma-
ção e beneficiamento 

28,84 34 250 dos produtos agricolas 30 47 4 367 
lnd6stria manufatureira 

e fabril. ............. 29 120 10 775 71,16 83 366 

TOTAL ........... 59 167 15 142 100,00 117 616 

Industrialmente, Machado ainda se encontra em fase 
preliminar de desenvolvimento. 

Possuía 29 unidades fabris que em 1955 tinham um 
capital empregado da ordem de dez milhões e setecentos mil 
cruzeiros, e ocupavam 167 pessoas. 

Além dessas, mais 30 se ocupavam do beneficiamento 
e transformação de produtos agrícolas. 

MELHORAMENTOS URBANOS O quadro abaixo 
mostn a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu-

nicipal em 1954, conforme registros e-xistentes nos serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros públicos 

ExistenteS . ...... . 

{ 

Inte~amente ....... ........ . 
Pa~imentados. . . . . . . . . . . . . . Parctalmente . ............... . 

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

Outros ................................. . 

Abastecimento d' áiiua 

... {

Possuindo penas . .. 
Prédios servidos ........ . 

TOTAL ...... . 

Logradouros st-rvidos . . 
{ 

Tota.lmente ................ . 
Parctalmente . .............. . 

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

Es/iotos 

{

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

De águas superficiais . ...... . 

. {Pela rêde .................. . 
Préd•os esgotados .......... . 

Pbr fossas ................. . 

lluminaçã.o pública e domiciliar (*) 

{
N6mero de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados. . . . . N6mero de focos ............ . 
Consumo em kWh ......... . 

Lillações domiciliares (*) 

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

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

. ........ { N6me~o de ligações ......... . 
De fôrça ........ . 

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

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

1 582 

65 

12 
10 

22 

43 

895 

895 

40 
16 

56 

37 

43 

358 

195 

55 
506 

207 697 

1 392 

540 100 

66 

321 653 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 237 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 38 sob a administração estadual, e 199 sob a munici
pal. É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Via
ção. Dispõe, outrossim, de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 75 auto
móveis, 54 camionetas, 118 caminhões, 6 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Alfenas ................. . 
Alfenas ................. . 
SerrAnia ................ . 
Campestre .............. . 
Poço Fundo ............ . 
Cana do Reino .......... . 
Paraguaçu .............. . 
São Gonçalo do Sapucai 
Capitai Federal. ........ . 
Capital Federal. ........ . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. .. . 
Capital Estadual ........ . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

40 Ferroviário 
34 Rodoviário 
34 Rodoviário 
4.7 Rodoviário 
18 Rodoviário 
I 7 Rodoviário 
36 Rodoviário 
65 Rodoviário 

596 Ferroviário 
457 Rodoviário 
776 Ferroviário 
491 Rodoviário 
284 Aéreo 

OBSERVAÇÕES 

R.M.V. 

R.M.V. e E.F.C.B. 

R.M.V. 

Real, Aerovias, Na· 
cional. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 16 estabelecimentos comerciais atacadistas si

tuados na sede; conta ainda com 200 estabelecimentos co
merciais varejistas, dos quais, 150 situados na sede. 

Dispõe de 5 agências bancárias e 1 correspondente. 



Vista do Cine e Hotel Leimeira 

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 let" e sabem ler e sabem 
escrever ler e e1crever ler e 

escrever(•) escrever(*) 
--------------------

{Homens ... 2 632 1 867 765 70,94 29,06 
Quadro urbano Mulheres .. 3 086 1 962 1 124 63,58 36,42 

TOTAL 5 718 3 829 1 889 66,97 33,03 

{Homens ... 6 735 2 860 3 875 42,46 57,54 
Quadro rural.. Mulheres .. 6 388 2 244 4 144 35,12 64,88 

TOTP,L 13 123 5 104 8 019 38,89 61,11 

{Homens ... 9 367 4 727 4 640 50,48 49,52 
Em geral...... Mulheres .. 9 474 4 206 5 268 44,39 55,61 

TOTAL 18 841 8 933 9 908 47,41 52,59 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensi.no 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 . ............. 23 27 25 
Corpo docente . ... ... ... ....... 48 61 59 
Matrícula efetiva . .. .. ·········· I 337 I 972 2 034 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
40,99%. 

Outros Ensinos- O município, em 1955, contava 3 edu

candários de nível secundário com 22 professôres e 256 alu

nos matriculados e freqüentando as aulas. 

Diversos aspectos do Município - Machado localiza-se 

na Zona Sul do Estado, em região muito rica, no caminho 
de Minas para São Paulo. 

Todo o seu território é extremamente montanhoso, ba
nhado pelos rios Machado, Dourado, e Sapucaí. 

Mantém intercâmbio comercial, principalmente com 

Varginha, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nos meses de agôsto, quando da festa de São Benedito, 
realizam-se "Congados", dança tradicional do elemento es

cravo que tanto influiu no progresso do município, com o 

seu suor e dedicação. 

Os habitantes locais são chamados machadenses. 

Está localizada na sede municipal a 8.8 Subinspetoria 

da Divisão de Fomento da Produção Animal que muito vem 

colaborando para o desenvolvimento da pecuária local. 

Registra-se a existência de 258 aparelhos telefônicos. 

Funcionam 3 hotéis, 1 pensão e 1 cinema. 

A população encontra assistência médica em 1 hospi
tal com 49 leitos, 1 centro de Saúde, e nos serviços profis
sionais de 6 médicos. 

Circula 1 periódico . Há 1 radioemissora, 3 bibliote
cas e 2 tipografias . 

O Legislativo Municipal é integrado por 11 vereadores . 
Dos 4 524 eleitores alistados até 3-X-955, votaram apenas 
2 835 pessoas nas eleições daquela data. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Pedro Filho). 
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MADRE DE DEUS DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - Inicialmente, quando Í>ovoado, e depois 
distrito, o município chamou-se Madre de Deus, devido ao 
nome de sua padroeira, Nossa Senhora Madre de Deus. 

Foi considerado distrito, com a denominação de Madre 
de Deus do Rio Grande, em 6 de julho de 1859, pela Lei 
n.0 1032. 

Com a Lei estadual n.0 843, de sete de setembro de 
1923, passou a chamar-se Cianita, topônimo motivado pelos 
grandes depósitos dêsse minério, existentes em suas terras. 

Em 1933 era um dos cinco distritos componentes do 
município de Andrelândia. 

A Lei estadual n.0 1 039, de dezembro de 1953, elevou 
o Distrito à categoria de município, recebendo a designação 
de Madre de Deus de Minas. 

Está subordinado judicialmente à comarca de Andre
lândia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul 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 473 km2 • Apresenta as seguintes médias 
de temperatura em grau centígrado: das máximas: 28; das 
mínimas:· 13; compensada: 20. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 3 834 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 197 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 
9 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - Segundo os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a situação do dis-
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trito de Madre de Deus de Minas, núcleo em tôrno do qual 
se emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇAO Homens Mulheres 
% s6bre N6meroe 

absolutos o total 
geral 

Quadro urbano .................. 433 491 924 24,10 
Quadro suburbano ............... 101 85 186 4,85 
Quadro rural. ................... 1 396 1 328 2 724 71,05 

TOTAL ..................... 1 930 1 904 3 834 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- AAricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no município 
em 1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 
tabela: 

PRODUÇAO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (h a) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 
---

Arroz .............. 155 Saco 50 kg 2 800 I 344 41,21 
Milho .............. 350 Saco 60 kg 6 300 1 008 30,90 
Outras ............. ... - - 910 27,89 

TOTAL ........ ... - - 3 262 100,00 

A agricultura municipal é quase tôda dedicada à cul
tura de arroz e milho, os dois produtos básicos da econo
mia local. 

1!!sse ramo de atividade é o mais importante. 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS (Cr$ l 000) %sObre 

o total 

A1ininoa ...................... . lO 25 0,14 
Bovinos ...................... . 9 000 15 300 91,38 
Caprinos ..................... . 70 7 0,04 
Eqüinos ...................... . 350 420 2,51 
M.uares ....................... . ISO 375 2,23 
Ov.inoa ........................ . 200 20 0,11 
Sulnos ....................... . I 000 600 3,59 

TOTAL .................. . 16 747 100,00 

Oe anos para cá a pecuária vem tendo um desenvolvi
mento satisfatório, notando-se que os pecuaristas locais vêm 
melhorando sensivelmente os seus rebanhos, principalmente 
com a importação de reprodutores selecionados. 

Indústria - O município possuía, em 1955, 6 unidades in
dustriais dedicadas à indústria manufatureira e fabril com 
7 milhões e seiscentos mil cruzeiros de capital empregado. 

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: 

ESPECIFICAÇAO 

Número de prédios existentes ... 
Lo~radouros públicos 

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

Abastecintento d'á~ua 

Prédios servidos, possuindo penas ..... 

Logradouros servidos, totalmente. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

271 

5 

50 

4 



MEIOS DE TRANSPORTE.- O território municipal é 
cortado por 175 km de estradas de rodagem, dos quais 38 
sob a administração estadual, 87 sob a municipal e os· res

tantes particulares. 

Em 1955, foram registrados 16 automóveis, 2 camione

tas, 1 caminhão e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas iÜnerárias 

do município: 

DISTÂNCIA VIA .DE 
ESPECIFICAÇÃO (km) TRANSPORTE 

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

Municípios limítrofes 

São João del-Rei. ...................... . 
Piedade do Rio Grande .................. · .... . 
Andrelândia .............................. . 
Carrancas............ . ............ . 
São Vicente ................................. . 

83 Automóvel 
22 Automóvel 
54 Automóvel 
55 Automóvel 
54 Automóvel 

COMÉRCIO - Conta a população do município com 18 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais, 11 situa
dos na sede. 

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 total 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

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

eJcrever(•} 
escrever 

escrever("') 

Homens ................... 440 ( .. ) 247 193 56,14 43,86 
Mulheres .................. 483 248 235 51,35 48,65 

TOTAL ............... 923 495 428 53,63 45,37 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
(••) Os dados registrados ne•te quadro já foram computados no município de 

Andrelândia do qual êste município foi desmembrado. 

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 .............. 5 3 3 
Corpo docente ................. 10 13 12 
Matrícula efetiva ............... 369 339 398 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 41,24%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa '• deficit'' I realizada do balanço Total Tributária 

1954 ............ 5159 88 447 122 
1955 ............ 646 97 663 17 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo _foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) · 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

Estadual 

!59 
I 044 

Municipal 

569 
646 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Situa-se o 
município na Zona Sul de Minas Gerais. A agricultura e 

pecuária constituem a base econômica local. A cidade conta 
1 hotel e 1 pensão. 

O Legislativo Municipal é composto de 9 representan
tes do povo. Estavam alistados para as eleições de 
3-X-1955, 1 097 cidadãos, dos quais compareceram 711 

para votar no referido pleito. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Camilo Lopes) . 

MALACACHETA-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os fundadores de Malacacheta foram Cas

simiro Gomes Leal, Cassiano Ferreira Terra, Marçal Luiz 

Pêgo e outros aos quais é atribuído o primeiro contacto com 

os índios malacaxis que habitavam a região onde hoje se 

encontra a sede municipal. 

1tsses elementos conseguiram obter a confiança dos sil

vícolas mediante um trabalho de catequese bem realizado 

e que resultou na cessão, por parte dos índios, de uma 

grande faixa de terras, onde se iniciou um povoado. 

Isto aconteceu por volta de 1874, quando o novo nú

cleo, em pleno desenvolvimento, recebeu a visita do Cônego 

Benício José Ferreira, Vigário da paróquia de Capelinha 

da Graça. Em homenagem e retribuição á colaboração 
espontânea recebida dos silvícolas malacaxis, sugeriu aquêle 

sacerdote fôsse dada ao lugar a denominação de Santa Rita 

de Malacacheta. 

Iniciou-se a construção de uma capela, que, após con

cluída, foi entregue à direção do Sr. Luiz Rodrigues da 

Cruz. 

Vista parcial da Rua Coronel Pedro Abrantes 
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Vista parcial da cidade 

O povoado cresceu ràpidamente e em 17 de outubro 

de 1886, foi fundada a paróquia de Santa Rita de Malaca

cheta, tendo sido seu primeiro Vigário o Rev.mo Padre 
Cirilo de Paula Freitas, mais tarde bispo de Corumbá, em 
Mato Grosso. 

Em 14 de setembro de 1891, pela Lei estadual núme
ro 2, com a denominação de Malacacheta, foi o povoado 

elevado à categoria de distrito, subordinado à circunscrição 

administrativa de Nossa Senhora de Filadélfia, hoje Teó
filo Otoni. 

O primeiro juiz de paz local foi o cidadão Marçal Luiz 
Pêgo. 

O distrito foi elevado à categoria de município, em 7 
de setembro de 1923, pela Lei estadual número 843, com
posto dos seguintes distritos: Malacacheta, Novilhona, Se

tubina, e Trindade atual Jaguaritira. A instalação verifi
cou-se em 14 de setembro de 1924. 

A primeira Câmara Municipal, também instalada na 
mesma data, teve como Presidente o cidadão Juscelino 

Aarão Ferreira dos Santos e como Vice-Presidente Fulgên
cio Fernandes Abrantes. 

O município permanece subordinado judicialmente à 
comarca de Teófilo Otoni. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Alto Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais. 
O aspecto geral do seu território é montanhoso. 

Sua área é de 2 091 km2• A sede municipal, situada 
a 850 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

17° 50' 30" de latitude Sul e 42° 04' 46" de longitude W. Gr. 

f8 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 303 quilômetros, 
no rumo N. N. E. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

I ... 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento em 
1950, era de 33 064 habitantes a população do município. 
Estimàtivas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 35 516 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, com a densidade demográfica de 
17 habitantes por quilômetro quadrado. 



Vista parcial da Rua Coronel Tristão Cony 

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 Ferreira, a 
vila de Franciscópolis, a vila de J aguaritira, a. vila de Se

tubinha. 

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-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homes Mulheres 
Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

Sede ............................ 964 1 133 2 097 6,34 
Vila de AntOnio Ferreira ......... 201 209 410 1,24 
Vila de Francisc6polis ............ 166 190 3515 1,07 
Vila de Jag;uaritira ......... ..... 93 141 234 0,70 
Vila de Setubinha .......... .. 163 211 374 1,13 
Quadro rural. ................... 14 453 15 140 29 593 89,52 

TOTAL GERAL ........... 16 040 17 024 33 064 100,00 

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 
Indústrias extrativas .... 
Indústria de transformação .. 
Com~rcio de mercadorias .... . 
Prestação de serviços ..... . 
Transporte, comunicações e armaze· 

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

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança púhlica 
Atividades domésticas, não remu

nerada~ e atividades escolares dig. 
centes ................ . 

Condições inativas .... . 

TOTAL ...... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

7 995 
46 

136 
152 
112 

43 
3 

11 

26 
5 

482 
I 501 

10 462 

Mulheres 

212 

1 
1 

239 

49 

10 123 
984 

11 611 

Total 

Números 
absolutos 

8 207 
46 

137 
153 
351 

44 
3 

60 

27 
5 

10 555 
2 485 

22 073 

% sObre 
o total 

geral 

37,19 
0,20 
0,62 
0,69 
1,59 

0,19 
0,01 
0,27 

0,12 
0,02 

47,84 
11,26 

100 00 

A àtividade agropecuária é a principal no ~umc1p10. 

Os dados acima obtidos com o Recenseamento de 1950 
indicam que dos 22 073 habitantes com 10 e mais anos de 

idade, 8 207 - 37,19% - dedicavam-se a essa atividade 
econômica, já que no município não existe silvicultura. 

1l:sse número é muito significativo se considerarmos que 
10 555 outros indivíduos tenham atividade não remunerada. 

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

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (h a) 
Unidade Quantidade C:$ I 000 % sObre 

o total 

Café .... ........ 3 600 Arrôba 128 000 35 840 52,23 
Cana-de-açúcar . I 650 Tonelada 62 000 9 300 13,55 
Milho ........ .. .... 2 300 Saco 60 kg 50 000 7 500 10,92 . 
Feijão .......... .. I 482 . > > 14 000 4 636 6,75 
Mandioca -·· ······ I 500 Tonelada 16 000 4 40Q 6,40 
Arroz .. ...... .. .. .. 600 Saco 60 k~ 17 000 3 400 4,95 
Out1as. ...... ·-· ... 641 - - 3 573 5.20 

TOTAL. .... 11 773 - - 68 649 100,00 

Os 52% do valor da produção total são representados 
pelo café, que, segundo os dados acima, atingiu em 1955, 
uma produção de 128 mil arrôbas no valor de 36 milhões 
de cruzeiros. 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS (Cr$ 1 000) % sObre 

o total 

Asininos ....................... . 380 836 0,95 
Bovinos ...................... . 40 000 56 000 64,03 

10 000 100 0,11 
11 000 14 300 16,35 ~~~i~~~~·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Muares ....................... . 5 800 11 600 13,26 
Ovinos ....................... . 1 200 144 0,16 . 
Suinos ..... • .................. . 15 000 4 500 5,14 

TOTAL ................... . 87 480 100,00 

Como base econômica do mumc1p1o, a pecuária vem, 
também, pouco a pouco, ocupando lugar de apreciável des
taque. 

O seu rebanho de bovinos estimado em 40 mil cabeças; 
alcança presentemente sua fase de maior prosperidade, tan
to qualitativa como quantitativa. 

Indústria - Em 1955, o município contava 117 unidades 
industriais que empregavam o esfôrço de 368 indivíduos, 
tinham empatado um capital de um milhão de cruzeiros 
e se dedicavam ao beneficiamento e transformação de pro
dutos agrícolas. 

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. 
Logradouros públicoS 

Existentes. 

Pavimentados. 
{

Inteiramente .... . 
Parcialmente .... . 

TOTAL ...... . 

Outros .. 

Ligações domiciliares (•) 

. ....... {Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 
De luz .. 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

560 

24 

3 

21 

10 

I 320 

19 



MEIOS DE TRANSPORTE :- O território municipal é 

cortado por 153 km de estradas de rodagem, dos quais 27 

sob a administração estadual e 126 sob a municipal. Em 
1955, a Prefeitura registrou 1 camioneta, 5 caminhões e 10 

jipes.. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÃNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

-----~---1----- ----------------

Municípios limítrofes 

Aa;ua Boa .............. . 

Capelinha .............. . 
Itambucuri. ............ . 
Ladainha ............... . 
Minai Novas ..... ...... . 
Novo Cruzeiro .......... . 

Capital Estadual. ....... . 

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

60 Animal (I) 

80 
(2) 177 

72 
140 
90 

638 

1 198 

Rodoviário 
Rodoviário 
Rodoviário 
Rodoviário 
Rodoviário 

Rodoviário e Fer
roviãrio 

Rodoviário e Fer
roviário 

(1) Ainda não condu
Ida a rodovia Esta
dual que ligará Ma
lacscheta a a Água 
Boa. 

(2) O tr an•porte ~ 
feito via Pot~ e 
Teófilo Otoni. Para 
viagem a cavalo a 
distAncia ~ de 66 
quilômetros. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 
na sede· e 293 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

' ' 
quais, 108 situados na sede. 

Dispõe de 1 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 
.. 

Não Sabem Não Sabem 
sabem sabem Total ler e 
ler e 

ler e 
ler e escrever 

escrever(•) 
escrever escrever(•) 

----
· {Homens ... 1 322 700 622 52,95 47,04 

Quadro urbano Mulheres· • 1 607 682 925 42,43 57,57 

TOTAL 2 929 1 382 1 547 47,18 52,82 

{Homens ... 11 894 1 260 10 634 10,59 89,41 
Q d 1 Mulheres .. 12 556 641 11 915 5,10 94,90 

ua ro rura .. 

TOTAL 24 450 1 901 22 549 7,77 92,23 

{Homens ... 13 216 1 960 11 256 14,83 85,17 
Mulheres .. 14 173 1 333 12 840 9,40 90,60 

Em geral...... . 
TOTAL 27 389 3 293 24 096 12,02 87,98 

(•) Inclusive 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 NUMJ!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----

Unidades escolares .............. 39 31 32 

Corpo docente ................. 60 57 58 

Matricula efetiva ............... 2 217 2 004 2 059 

:lO 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 

população infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 24,15%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi

cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela seguinte tabela: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa Udeficit" 

Total Tributária realizada do balanço 

1951. ........... 641 272 510 131 1952 .......... '. 728 320 548 180 1953 ............ 1 003 285 879 124 1954 ....... ' .... 853 308 528 325 1955. ' ..... ' .... 902 327 630 272 

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 

303 1 935 461 
430 2 434 728 
636 3564 1 003 
493 4 366 853 
495 4 294 902 

1951 ......................... . 
1952 .... ' .................... . 
1953 .............•.... ' ...... . 
1954 ........... ' ...... ' ...... . 
1~5 .......................... . 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Malacache
ta está situado em região montanhosa, principalmente a 

sede municipal que apresenta topografia extremamente 
acidentada. 

O município é banhado pelos rios Urupuca, São João 
da Mata, São João da Serra e Mucuri, possuindo ainda al

gumas lagoas como "Santo Aleixo", "Norte", "Catarina" e 
"Elias". 

A cachoeira Biubarras é a única que atualmente vem 

sendo aproveitada com a instalação de uma Usina Hidre
létrica que fornece energia à cidade. 

O solo de Malacacheta é riquíssimo, possuindo grandes 
reservas de mica, cristal de rocha e pedras coradas. 

É tradicional na cidade a realização anual da Festa 
dos Reis, de natureza religiosa e folclórica. Ocorre no mês 
de janeiro e atrai para a sede municipal grande número 
de pessoas residentes na zona rural e nas localidades vi
zinhas. 

Os habitantes locais são chamados malacachetenses. 

A cidade conta 1 aparelho telefônico, 1 hotel, 4 pensões 

e 1 cinema. 

A assistência médica é prestada por 1 hospital com 
37 leitos e 1 serviço de saúde. Dois clínicos exercem a 
profissão na cidade. 

Compõe-se o Legislativo de 13 vereadores. Em 
3-X-955 votaram 1 44 7 eleitores, embora os cidadãos alis
tados para aquêle pleito somassem 4 674 indivíduos. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Gentil de Brito Gondim) . 



MANGA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Em meados do século XVII, Antônio Fil

gueiras, Januário Carneiro e Matias Cardoso com sua~ cé

lebres bandeiras, chegaram até o norte de Minas, onde ofe

receram combate aos terríveis indígenas que então habita

vam aquela região. 

Os coroados, vermelhos, tapuias, chacribás, jamelas e 

rodelas, dominavam as margens do São Francisco e somen

te depois de terríveis batalhas cederam terreno aos con

quistadores que chegavam. 

Com a fuga dos índios que afinal se evadiram venci

dos, para os sertões goianos, puderam os vencedores fun

dar pequenos arraiais, iniciando dessa forma o domínio da 

região, onde o ouro e as pedras preciosas abundavam. 

Filgueiras instalou em São Caetano do Tapuré - um 

dos arraias - o primeiro engenho de rapadura, cuja inau

guraçãà verificou-se por volta de 1 694 . 

Ainda nesse arraial, que dispunha, a 5 léguas de dis

tância, de um pôrto no rio São Francisco, no lugar deno

minado Mangas~ foi também edificada a primeira igreja 

católica que existiu na região . 

O lugarejo Manga, em virtude dos grandes pastos exis

tentes, teve desenvolvimento rápido por ser um pôsto que, 

na época, servia a inúmeras localidades vizinhas. 

Como os habitantes locais davam-se à criação de ca

chorros, o · lugar foi chamado também "Manga dos Ca

chorros". 

No início do século XIX, Amador Machado construiu 

um curral a 1 quilômetro de "Manga dos Cachorros" para 

a criação de gado vacum, e isto serviu para que pouco 
depois o povoado tomasse o nome de "Manga do Amador". 

Em seguida veio o povoado a ser conhecido como "San

to Antônio do Manga" ou "Manga de Santo Antônio" e foi 

nessa fase que alcançou grande desenvolvimento, pois se 

tornou centro das atividades de intelectuais, padres e sobre
tudo da figura notória na época, considerado o primeiro di
tador da América do Sul, o português Manoel Nunes Vieira, 
ex-mascate, que comandou a célebre revolta dos Emboabas. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, criou 
o Distrito, com sede em São Caetano do Tapuré e idêntico 
nome, integrante do quadro administrativo do município 
de Januária. 

Vista do núcleo colonial do Vale do Carinhanha - Escolas "Caio Martins' 

Igreja Matriz Municipal 

Por fôrça da Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
criou-se o município de Manga, instalado a 19 de outubro 
de 1924. 

Manga é têrmo de Comarca de Januária. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Médio São Francisco do Estado de Minas Ge
rais. O aspecto geral do seu território é pouco acidentado . 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 8 611 km:!. A sede municipal, situada 
a 415 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

:u 



Pôsto de Saúde no Núcleo Colonial do Vale do Carinhanha 

14° 45' 20" de latitude Sul e 43° 56' de longitude W. Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 571 km, no ru
moN. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 21 294 habitantes a população do municí
pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais registram 22 519 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55, com a densidade demo
gráfica de 3 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 Matias Cardoso, a vila 
de Nhandutiba, a vila de São Sebastião dos Poções. 

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 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
- --------
Sede ....•.•.•.•.........•...•... 724 801 1 525 7,18 
Vila de Matiao Cardoso .......... 299 379 678 3,18 
Vila de Nbandutiba .............. 234 284 518 2,43 
Vila de São Sebutião do Poções 330 378 708 3,32 
Quadro rural. ................... 8 757 9 108 17 865 83,89 

TOTAL GERAL ........... 10 344 10 950 21 294 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Dados do Recenseamento Geral de 1950 in-

Vista da lancha Caio Martins, atracada no Pôrto de Pirapora - Rio 
São Francico 

dicam a seguinte distribuiçãJ da população municipal, se
gundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres %sObre Números 
absolutos o total 

geral -
Agrieultuta, pecuária e silvicultura 5 563 644 6 207 43,95 Indústrias extrativas .............. 9 - 9 0,06 Indústrias de transformação ...... 144 33 177 1,25 
Com~rcio de mercadorias ......... 109 7 116 0,82 
Prestação de serviçoe ............ 59 116 175 1,23 
Transporte, comunicaç_õea c armaze .. 

nagem ........................ 86 5 91 0,64 
Profissões liberais ................ 4 1 5 0;03 
Atividades sociais ................ 4 35 39 0,27 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 33 6 39 0,29 
Defesa nacional e segurança pública 14 - 14 0,09 
Atividades dom&ticas, hão remu~ 

neradaa e atividades escolares dia-
centes ........................ 230 6 265 6 495 45,99 

Condições inativas ............... 463 30.1 764 5,40 

TOTAL ..................... 6 718 7 413 14 131 100,00 

Os dados acima revelam que a maior parte dos habi
tantes de 10 anos e mais dedicavam-se às atividades rela
cionadas com "agricultura, pecuária e silvicultura". 

A percentagem foi de 44%, o que é muito significativo 
se verificarmos que a dos que exercem atividades não re
muneradas atingiu 46%. 

AAricultura - 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$ 1 000 
o total 

Milho .............. 8 930 Sàco 60 kg 133 950 12 056 35,93 
Algodão ............ 3 172 ArrOba 157 650 11 824 35,23 
Banana ............ 71 Cacho 174 000 4 350 12,96 
Arroz .............. 454 Saco 60 kg 12 612 3 657 10,89 
Outras ............. 205 - - 1 675 4,99 

TOTAL ........ 12 832 - - 33 51i2 100,00 

Muito embora o milho, em 1956, tenha se revelado 
como o produto agrícola principal no município, é notável 
o incremento que a cultura algodoeira vem tendo. 

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

REBANHOS 

Asininos .. .................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~l~n.:. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Mua.res ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos .................... · .. · · 

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

A população pecuária de Manga foi estimada em 70,5 
milhões de cruzeiros, destacando-se o rebanho bovino, com 
43 mil cabeças e com valor de 73,20% do total. 

Os pecuaristas locais vêm desenvolvendo com bàstan
te interêsse a criação do gado para corte. 

Indústria - A indústria manguense ·ainda se encontra em 
fase preliminar de desenvolvimento. 



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 ..... 

DADOS 
NUM:Jl:RICOS 

464 

33 

Pavimentados. 
{

Inteiramente ...... . 
Parcialmente .. 

TOTAL ... 2 

Outros ....... . 31 

lluminação pública e domiciliar (") 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouro3 ilu,minados..... Número de focos ......... . 

Consumo em kWh ..... . 

11 
215 

10 600 

LiAações domiciliares 

De luz ..................... {Número de ligaçõe3 .. 
Consumo em kWh ... 

120 

12 540 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
120 km de estradas de rodagem, sob a administração mu-

Associação de Proteção à Maternidade e à lnféincia 

nicipal. É servido pelo pôrto à margem do rio São Fran
cisco. Foram registrados 3 caminhões na Prefeitura Muni
cipal em 1955. 

Tábuas Itinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Carinhanha (BA) .................. . 
Monte Azul. .............................. . 
Januária ................................. . 
Eapinosa .................................. . 
São João da Ponte ........................ . 
Capital Estadual. .......................... . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

60 Caminhão e ~apor 
Caminhão 

132 Caminhão e vapor 
Caminhão 
Caminhão 

480 (•) Vapor 

(•) 480 km 6 a distância por via fluvial desta Cidade à Cidade de Pirapora. De 
Pirapora a Belo Horizonte toma-se a E.F.C.B. ou Onibus que vai tamb6m at6 a 
Capital da República. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 8 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 
quais 5 situados na sede; e 144 estabelecimentos ~omerciais 
varejistas dos quais 63 também na sede. 

Dispõe de 2 correspondentes bancários. 

-
Grupo Escolar Presidente Olegário 

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 
e3crever ler e escrever ler e 

escrever(•) escrever(•) 
------- ------- --------

{Homens ... 1 289 707 582 54,84 45,16 
Quadro urbano Mulheres.· 1 554 684 870 44,01 55,99 

TOTAL 2 843 1 391 1 452 48,~2 51,08 

{Homens ... 7 183 801 6 382 t1,15 88,85 

Quadro rural. Mulheres .. 7 596 420 7 176 5,52 94,48 

TOTAL 14 779 1 221 13 558 8,26 91,74 

{Homen, ... 8 472 ! 508 6 964 17,79 82,21 
Mulheres .. 9 154 1 108 8·046 12,10 87,90 

Em geral...... TOTAL 
17 626 2 616 15 010 14,84 85,16 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação no Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUM1!:RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 

________________ 19 __ 5_4 __ 
1 
___ 1_9_55 ___ , ___ 1_95_6 __ _ 

Unidades escolares. . . . . . . . . . . . . . 34 3~ I 32 
Corpo docente... . . . . . . . . . 41 41 38 
Matricula efetiva. . . . . . . . 1 828 1 987 1 734 

Hospital Regional 
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Mercado Municipal 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 33,48%. 

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 
DespeJa Saldo ou 

Total Tributliria realizada "deficit" 

-----
19510 o o o o o o o o o o o 1 000 176 969 31 
1952 ........ o o o o 812 226 953 - 141 
1953 ...... 00 000° 1 100 221 1 200 - 100 
1954 ........ o o o o 1 000 230 1 (00 -
1955 .... 000 o o o o o 1 200 Z93 1 000 200 

Praça Domiciano Pastor Filho 

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

ANOS 

1951. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
195200 o o o o o o o o o o o o o. o o o o o. o o o o 
1953o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1954oo o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o. 
1955 .. 000 o o 00 o o o o 00 o o o 00 o. o o o o 

RECEITA ARRECADADA 

Federal Estadual 

172 800 
~72 1 200 
250 1 424 
355 1 454 
479 2 525 

(Cr$ 1 000,00) 

Municipal 

1 ·ooo 
812 

1 100 
1 000 
1 200 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu 
nicipal está localizada à margem esquerda do rio São Fran
cisco, distando, por via fluvial, 400 quilômetros de Pirapo
ra e 1 200 de Juàzeiro, pontos inicial e final da navegação 
do grande rio. 

Manga, sendo um pôrto dos mais importantes do São 
Francisco, mantém comércio com tôdas as cidades vizi
nhas localizadas nas margens dêste rio. 

O comércio principal é o do algodão, existindo no mu
nicípio grandes unidades descaroçadoras. 

Manga possui grandes jazidas minerais de ferro e 
chumbo, além de quartzo, ametista, cristal de rocha e sa
litre. 

Os habitantes locais são chamados manguenses. Fun
cionam 6 pensões na cidade. 

Vapor Fernandes da Cunha, da Navegação Baiana do São Francisco 

Um hospital presta assistência à população, contando
-se também os serviços profissionais de um médico. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. O 
colégio eleitoral consta de 4 302 cidadãos alistados. Dêsses, 
1 976 votaram nas eleições de 3-X-955. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística João Gonzaga Lima). 

MANHUAÇU - MG 
Mapa Municipal no 70° Volo 

ASPECTOS HISTóRICOS - Vila criada com sede na 
povoação de São Simão, por Lei provincial número 2 407, 
de 5 de novembro de 1877, desmembrada do município de 
Ponte Nova. 

Em 1880 a sede foi transferida para a povoação de 
São Lourenço de Manhuaçu, tendo sido instalada em 30 
de outubro do mesmo ano. 

Vista parcial da cidade 



Outra vista parcial aérea da cidade 

Foi elevada à categoria de cidade pela Lei provincial 

número 2 766, de 13 de setembro de 1881, sendo que o mu

nicípio contava nessa época 14 distritos, inclusive o da sede. 

t sede de comarca desde 1880, com apenas um têrmo 

judiciário, formado entretanto por dois municípios: Manhua

çu e Simonésia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

genil do seu território é montanhoso com algumas planí
cies. 

Sua área é de 1 114 km2• A sede municipal, a 612 me

tros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

20° 15' 10" de latitude Sul e 42° 01' 45" de longitude W. Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 205 quilômetros, 

Vista parcial da Avenida João Luiz Alves 

"'-24940 

no rumo E. S. E. Suas variações térmicas são: média das 
máximas - 34°C; das mínimas - 8°C; compensada -

18°C. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capitaf. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 34 747 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual. de Estatística de 

.2.5 



Praça Olegário Maciel 

Minas Gerais consignam 36 831 habitantes, como sua po
pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade de
mográfica seria de 33 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 Luisburgo, a vila de 
Reduto, a vila de São João do Manhuaçu, a vila de São 
Pedro do Avaí, a vila de São Sebastião do Sacramento. 

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 Luisburgo ............... 
Vila de Reduto .................. 
Vila de São João do Manhuaçu 
Vila de São Pedro do Aval. ..... 
Vila de São Sebastião do Sacra· 

mento ..... . · .................. 
Quadro rural. ................... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

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

2 817 3 233 6 050 17,41 
220 186 406 1,16 
322 334 656 1,88 
141 148 289 0,84 
218 237 455 1,30 

182 176 358 1,03 
13 680 12 853 26 533 76,38 

17 580 17 167 34 747 100,00 

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: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens· Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
--------

Agricultura, pecuéria e silvicultura 7 998 176 8 174 33,94 
Indústria extrativa ....•.......... 38 - 38 0,15 
Indústria de transformação ....... 799 15 814 3,37 
ComErcio de mercadorias ..•.•.... 480 27 507 2,10 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liérios, crEdito, seguros e capita· 
lização., ...................... 57 - 57 0,23 

Prestação de serviços ............ 398 282 680 2,82 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 208 6 214 0,88 
Profissões liberais •............... 49 2 51 0,21 
Atividades sociais ................ 2 52 54 0,22 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..••.................. 129 8 137 0,56 
Defesa nacional e segurança pública 15 - 15 0,06 
Atividades domEsticas, não remu· 

neradaa e atividades escolares dia· 
centea ....................••.. 1 148 lO 760 11 908 49,46 

Condições inativas ............... 860 586 1 446 6,00 

TOTAL ..................... 12 181 11 914 24 095 100,00 

2.6 

Segundo os dados acima, a agricultura e a pecuária, 
já que no município não se pratica a silvicultura, constituem 
o ramo principal de atividade econômica. 

Os 33,94% da população de 1 O anos e mais tinha essa 

atividade, sendo que 49,46% ell:erciam atividades não re
muneradas e 6,00% tinham condições inativas. 

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

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$1 OOJ % sôbre 

o total -------------- ------ -·--
Café ............... 13 808 Saco 60 kg 258 900 103 560 70,90 
Milho .............. 9 700 . . > 134 600 21 536 14,73 Feijão .............. 8 330 > 50 > 29 050 7 263 4,96 Arroz ............ _. 1 300 > 60 > 18 200 4 732 3,23 Batatinha.: ........ 95 > > > 7 600 2 376 1,62 Tomate ...... .... 23 Quilo 460 000 2 300 1,57 Laranja ..... .... ... 46 Cento 68 100 1 362 0,93 
Outras ...... ······· ... - - 3 OIS 2,06 

TOTAL ........ ... - - 146 144 100,00 

O café sempre foi o produto básico de economia loca]. 
Constitui-se na maior fonte de renda municipal. Há mesmo 

uma .. tendência para a especialização agrícola dêsse pro
duto. 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sôbre 

o total 
-----

13 39 0,08 
15. 600 24 960 53,27 

2 000 200 0,42 
3 300 4 950 10,55 
2 100 4 830 10,30 

120 21 0,04 
12 soo 11 875 25,34 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ............. , ....... . 
EqüinoJ . ..................... . 
Muares .. ., .................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos .................... ,.,. 

TOTAL .................. . 46 876 100,00 

Embora sem a importância econômica que a agricultura 
apresenta, a pecuária tem o seu valor de destaque dentro da 
economia local. 

Nota-se o interêsse dos pecuaristas no aprimoramento 
dos seus rebanhos tanto para a produção leiteira como para 
corte. 

Vista parcial da Rua 7 de Setembro 



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 % sObr" N.• de Potência 
o total motores em C. V. 

---------- ---- ---·-- ---- ---- --------

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 9 37 172 2,32 2 24 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 40 80 5 671 76,29 25 438 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 7 53 1 590 21,39 26 81 

TOTAL ........... 56 170 7 433 100,00 53 543 

Em 1955, o município contava 56 unidades industriais 
dedicadas aos três ramos acima apontados. Juntas, elas agru
pavam um capital empregado da ordem de 7 milhões e 433 
mil cruzeiros. 

Vista parcial da Rua Umaita 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede mlmicipal 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 ............................................. . 

P 
. d {Inteiramente ................ . 

avtmenta os ....... ······ Parcialmente .••.............. 
TOTAL ................. . 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ..••............ 

Abastecimento' d' liAua 

PrMios servidoa ........ : .. { Possuindo penas ............. . 
TOTAL ................. . 

{
Totalmente .................. . 

Logradouros •e. vidoa. . . . . . Parcialmente ................ . 
TOTAL ................. . 

EsAotos 
Logradouros servidos ..... ·{ De despejo .................. . 

De éguas superficiais .......... . 

PrMios eagotados, pela rede ............................. . 

Iluminação pública e domiciliar(•) 

L d .1 . d {Número de logradouros ....... . 
ogra ouros • um1na os.·· Número de focos ...•......... 

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

LiAações domiciliares (•) 
De tuz .................. . I Número de ligaçõea ........... . 

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

De fOrça. . . . . . . . . . . . . . . . . {Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM:l!:RICOS 

1 365 

39 
12 

6 
18. 

2 
19 

780 
780 

23 
7 

30 

16 
12 

496 

35 
454 

131 969 

1 511 
712 870 

56 
184 888 

Educadora Sociedade Anônima 

MEIOS DE TRANSPORTE ~ O território municipal é 

cortado por 294 km de estradas de rodagem, dos quais, 9~ 

sob a administração federal, 202 sob a municipal. 

É servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura registrou 110 automóveis, 30 

camionetas, 120 caminhões e 21 ônibus. 

Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

Municípios litnítrofes 

Caratinga ............... . 81 Rodoviário 
Simon~aia .............. . 23 Rodoviário 
Manhumirim ............ . 27 Rodoviário 
Idem ........ . 27 Rodoviário 
Espera Feliz ............ . 79 Ferrovi §rio 
Idem... . ......... . 73 Rodoviário 
Divino (Via Carangola) .. . 117 Ferroviário E. F. Leopoldina 
Idem (Carangola a ... ) .. . 30 Rodoviário 

147 

Divino (Via Luisburgo) .. . 48 Rodoviário 
Santa Margarida ........ . 48 Rodoviário 
Màtipó ................. . 47 Rodoviário 
Raul Soares ..... . 82 Rodoviário 
Capital Estadual. ....... . 205 Aérea 
Idem ...................... . 338 Rodoviãrio 
Idem (Via Três Rios) ... . 839 Ferroviário E.F.L. e E.F.C.B. 
Capital Federal ......... . 320 AErea 
Idem ................•... 463 Rodoviário 
Idem ............. . 522 Ferroviário E. F. Leopotdina 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 23 estabelecimentos comerciais atacadistas si-

Vista de outro trecho da Avenida João Luiz Alves 
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Vista parcial da Rua Amaral Franco 

tuados na sede; e ainda 236 estabelecimentos comerciais 

varejistas dos quais 171 também na sede. 

Dispõe de 4 agências bancárias. 

Igreja Matriz São Lourenço 

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 ................ . 
Matrícula efetiva .............. . 

53 
102 

4 047 

61 
120 

4 432 

56 
122 

4 918 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
a população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 58,05%. 

Outros Ensinos- O município, conta com dois estabeleci
mentos educacionais de nível secundário que em 1955, ti
nham 591 alunos matriculados e ocupavam 40 professôres. 

Hospital Municipal 

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) 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de ,_ ANOS Receita arrecadada 
Despesa 

Saldo 
ou 

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 ler e sabem 
escrever ler e escrever . ler e 

escrever (•) escrever(•) 
------------------------------

{Homens ... 3 333 2 351 982 70,53 29,47 

Quadro urbano Mulheres .. 3 741 2 252 1 489 60,19 39,81 

TOTAL 7 074 4 603 2 471 65,06 34,94 

{Homens ... 11 244 4 413 6 831 39,24 60,76 

Quadro rural.. Mulheres .. 10 543 2 899 7 644 27,49 ·72,51 

TOTAL 21 787 7 312 14 475 33,56 66,44 

{Homens ... 14577 6 764 7 813 46,40 . 53,60 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 14 284 5 151 9 133 36,06 63,94 

TOTAL 28 861 11 915 16 946 41,28 58,72 

(
0

) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

.2.8 

Total Tributéria 
realizada '"deficit" 

--------- ------- ·----------- ------
1951 ............ 1 653 l 011 1 960 - 307 
1952 ..•......... 1 820 1 159 2 677 - 857 
1953 ............ 2 411 1 354 2 581 - 830 
1954 ............ 2 678 1 542 2 922 - 344 
1955 ............ 3 185 1 836 4 055 - 870 

Vista parcial da Rua Amaral Franco 



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

ANÓ~ 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 
--------'------- ----------- ·------

1951 ............. ~ ........... . 
1952 .•.. ' .................... . 
1953 ......................... . 
1954 .•........................ 
1955 ......................... . 

2 ·491 
3 192 
3 502 
5 267 
6 127 

9 166 
10 745 
17 170 
21 784 
24 220 

1 653 
1 820 
2 411 
2 578 
3 185 

. DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O território 
municipal está em região de aspecto geral montanhoso. 

A base econômica do município é a agricultura e a 
pecuária. 

Na sede funciona,m 7 hotéis, 6 pensões e 2 cinemas. 
O setor médico-hospitalar conta 1 ótiqlo e bem apa

relhado hospital com 93 leitos; 2 serviços de saúde; 10 fa
cultativos no desempenho da profissão. 

Além das unidades de ensino primário e secundário, 
figuram como aspecto cultural 5 bibliotecas, 1 radioemisso
ra e 2 tipografias. 

O Legislativo Municipal é integrado por 13 edis. Para 
as eleições de 3-X-955, estavam alistados 8 481 eleitores; 
dêsses, 5 243 compareceram para votar naquele pleito. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo· Agente de Estatística Alcino Sanglard de Paula). 

MANHUMIRIM - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Manhumirini é de origem tu
pi-guarani e significa rio pequeno. O município se deno
minava, anteriormente, Pirapetinga, nome também de ori
gem indígena e que se traduz para salto do peixe branco. 

Embora existam na região dois rios com denominação 
indígena, o Jequitibá e ó Pirapetinga, seus primitivos habi
tantes não foram índios. Segundo se tem notícia, as pri
meiras pessoas que ali se fixaram foram os membros da 
família Cunha, nascendo, então, o povoado que recebeu o 
nome do primeiro rio acima referido. 

O comércio de terras pelos Cunha, atraindo agriculto
res de outras regiões, constituiu o principal fator para o 
aparecimento da vila de Pirapeting;a, cuja atividade mais 
importante, desde os primeiros tempos, foi o cultivo do café. 

Vista parcial da cidade 

Outra vista parcial da cidade 

Em 1928 foi residir no município um missionário, Pa
dre Júlio Maria, que deu grande desenvolvimento à loca
lidade, com a fundação da Congregação dos Padres Sacra
mentinos de Nossa Senhora, hoje espalhada por vários pon
tos do território brasileiro. Sob a sua orientação, fqram 
·construídos o Seminário Apostólico, o Colégio Pio XI, a 
Escola Normal Santa Terezinha e o Hospital São Vicente 
de Paulo. Fundou ainda um jornal - "0 Lutador" - que 
conta assinantes em todo o Brasil, e uma editôra. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O Distrito de Pira
petinga foi criado pela Lei provincial n.0 1 240, de 29 de 
agôsto de 1864, figurando na divisão administrativa de 
1911, e nos quadros de apuração do Recenseamento Geral 
de 1920, com a denominação Manhumirim, subordinado ao 
município de Manhuaçu. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, que fixou a divisão administrativa do Estado, fqi 
instituído o município de Manhumirim, integrado por 3 
distritos: o da sede (antigo Pirapetinga), o de Dores de 
José Pedro e o de Presidente Soares. O município foi ins
talado em 16 de março de 1924, sendo concedidos foros 
de cidade a sua sede, em 10-9-1925, pela Lei n.0 893. 

Segundo o quadro de divisão administrativa, relativo 
a 1933, o município em aprêço permanece subdividido em 
3 distritos: Manhumirim Durandé (antigo Dores do José 
Pedro) e Presidente Soares . A situação se mantém inalte
rada nos quadros de divisão territorial datados de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no anexo ao Decre
to-lei estadual n.0 88, de 30-3-1938. 

Pelo Decreto-lei n.0 148, de 17-12-1938, o município 
perdeu parte do distrito de Durandé. 

Nas divisões territoriais vigentes nos qüinqüênios 1939-
-1943 e 1944-1948, estabelecidos, respectivamente, pelos 
Decretos-leis números 148, já citado e 1 058, de 31 de de
zembro de 1943, o município ainda mantém a mesma com
posição distrital. 

Pela Lei n.0 336, de 27-XII-1948, foi criado o distrito 
de Martins Soares. 

Em 12-XII-1953, pela Lei n.0 1 039, Manhumirim per
deu parte do seu território com a emancipação de Presiden
te Soares. 

Atualmente possui o município 3 dÍstritos: o da sede 
~ os de Durandé e Martins Soares. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo os quadros da di
visão territorial, datados de 31-XII-1936, de março de 1938, 



o município de Manhumirim é têrmo judiciário único da 
comarca do mesmo nome, criada em data não apurada. 

Atualmente, Manhumirim é comarca de 2.a entrância. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, não 
havendo informação alguma sôbre a geologia da região e 
análise das suas terras. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Possui uma área de 520 km2 • A sede municipal, situa
da a 586 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 21' 20" de latitude Sul e 41° 57' 35" de longitude W."Gr. 
e dista 214 km, em linha reta, no rumo E. S. E., da capital 
do Estado. Apresenta as seguintes variações térmicas: mé
dia das máximas- 37°C; das mínimas- 18°C; compen
sada- 36°C. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, sua população atingia 27 686 habitantes. 
Segundo estimativas do Departamento Estadual de Estatís-
tica de Minas Gerais, sua popula"ção provável em ....... . 
31-XII-55 era cêrca de 23 393. Embora os dados numéricos 

Praça Getúlio Vargas 
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acusem uma diminuição demográfica, tal não se verificou, 
na realidade, podendo o decréscimo ser explicado pelo des
membramento do distrito de Presidente Soares, ocorrido 
depois de 1950. A densidade demográfica provável é de 
45 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio são as da sede e das vilas de Durandé, Martins Soa
res e Presidente Soares. 

Localização da população - Segundo os dados do Recen
seamento de 1950, assim estava localizada a população mu
nicipal: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Ttoal 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-----~--~ ------ ---------- -~---- --------- ------- -----
Sede ....... .. 2 605 2 885 5 490 19,85 
Vila de Durandé ..... .... ... ... 187 197 384 1,38 
Vila de Martins Soar~s. .... 173 169 342 1,23 
Vila de Presidente Soares ... ····· 654 742 I 396 5,04 
Quadro rural . . ... .. 10 398 9 676 20 074 72,50 

TOTAL GERAL .. H 017 13 669 27 686 100,00 

Como se vê, um elevado índice percentual da popula
ção, ou seja, 72,50%, se localizava na zona rural por oca
sião do último Censo . 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-
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mento Geral de 1950, a distribuição da população munici

pal, segundo os ramos de atividade, era a que mostra o 

quadro abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homeus Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

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

Agricultura, pecuária e silvicultura 6 218 157 6 375 32,82 
Indústrias extrativas . ............ 21 21 0,10 
Indústria de transformação ....... 545 6 551 2,83 
Com~rcio de mercadorias ......... 496 127 623 3,20 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
37 0,19 zação ......................... 35 2 

Prestação de aerv iços . ........... 389 464 853 4,38 
Transporte, comunicações e armaze-

207 1,06 nagem . ....................... 203 4 
Profissões liberais ................ 34 1 35 0,18 
Atividades sociais . ............... 110 168 278 1,43 
Administração pública, Legislativo 

50 0,25 e Justiça ...................... 45 5 
Defesa nacional e segurança pública 19 19 0,09 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ................... 513 7 841 8 354 43,01 

Condições inativas ............. I 152 880 2 032 10,46 
19 435 

TOTAL ..................... 9 720 9 655 100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 19 435 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos de ati

vidade da tabela, resultam 9 049. 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as pes

soas que se dedicam à "agricultura, pecuária e silvicultura" 

representam grande parte da população local, sendo êsse 

o ramo de atividade principal na economia do município 

e o que congrega maior número de . pessoas. 

Agricultura-- A produção agrícola no município, em 1955, 

pode ser expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ------------- ------ ----- ----- -----

Café ............... 537 ArrOba 210 000 54 600 74,26 
Milho .............. 3 500 Saco 60 kg 62 500 8 438 11,47 
Feijão .............. 1 500 > > > 13 200 2 640 3,58 
Arroz .............. 500 > > > 7 500 1 650 2,24 
Bananas ......... ... 25 Cacho 100 000 1 500 2,03 
Batatinhas .......... 40 Saco 60 kg 4 800 1 104 1,50 
Outras .......... ... 923 - - 3 62t 4,92 

TOTAL .... .... 7 025 -- - 73 553 100,00 

-

O café pode ser considerado, portanto, a principal cul
tura agrícola do município naquele ano e seu valor corres

ponde a um elevado índice percentual em relação ao valor 
total de sua produção. 

Pecuária - O quadro abaixo dá a conhecer a situação dos 

rebanhos do município em 31-XII-1955: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ..... . 

i~~~~':"·. : : : : : : : : : : : : : ..... . 
Muares ................. . 
Ovinos ................. . 
Suínos ......... . 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

30 
7 000 

900 
800 
900 
200 

15 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

45 
11 200 

72 
200 
800 

18 
13 500 

27 835 

%sObre 
o total 

0,16 
40,24 

0,25 
4,31 
6,46 
0,06 

48,52 

100,00 

É interessante observar-se que os bovinos e suínos 

constituem a grande maioria na formação do quadro rela

tivo à pecuária local, sendo que o valor do segundo repre

senta quase a metade do total geral. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci- empre-
mentos gado 

Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 
o total motores em c. v. 

---------- ---- ---- ---- ---- --·-- -----
Indústria de transforma-

ção e benecifiamento 

dos produtos agrícolas 30 S;J 87 867 92,10 14 230 

Indústria manufatureira 

e fabril ............... 30 134 7 544 7,90 40 367 

TOTAL ............ 60 186 95 411 100,00 54 597 

É conveniente ressaltar a disparidade que existe entre 

o valor de capital empregado nos dois ramos da indústria 

local, não obstante ser o· mesmo o número de estabeleci

mentos de cada grupo. Nota-se também grande diferença 
entre os dois ramos quanto ao pessoal empregado. 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 

registros, existentes nos Serviços de Estatística da Viação 

e da Produção de Minas Gerais. a situacão dos melhora-

Fôro Municipal, no dia de sua inauguração 
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mentos urbanos na sede municipal, em 1954, era como 
segue: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ...... .............. . 
Logradouros públicos 

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

{ 

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

TOTAL .•................. 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ............................ : ...... ·············· 

Abastecime~to d'ál1ua 

'{Possuindo penas ............ . 
Pr&lios servidos ........... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos......... Parcialmente ............... . 

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

&gotadoa 

{

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

De águas superficiais ....... . 

Pr&lios esgotados pela rede .............................. . 

lluminaçilo pública e domiciliar (•) 

{

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... N6mero de focos ........... . 

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

{

N6mero de ligações ......... . 
De luz .•..........•....... 

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

{

N6mero de ligações ......... . 
De fOrça ................. . 

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

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

3:1. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

., 602 

56 

39 
9 

48 

I 
7 

905 

905 

39 
3 

42 

36 

2~ 

686 

38 
346 

106 746 

915 

565 200 

55 

204 835 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 177 km de estradas de rodagem, dos quais 47 
estão sob a administração estadual e 120 sob a municipal, 
pertencendo os restantes a particulares. É servido ainda 
pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

Em 1955 foram registrados 103 automóveis, 69 cami
onetas, 155 caminhões, 9 ônibus e 11 jipes. 

Tábuas ltinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

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

~unicípios limítrofes 

MANHUMIRIM 

A Presidente Soares .... 
1\ Manhuaçu ....... . 
1\ Lajinha ............. . 
1\ Simonéoia ........ . 

Capital Estadual 

Belo Horizonte: 

Pela E. F. Leopoldina a 
Tr!a Rios pela E.F.C.B., 
de Trêa Rios a Capital 

Capital Federal 

Rio de Janeiro .... 

9 Ferrovia 
26 Ferrovia 
69 Rodovia 
51 Rodovia 

3 70 Ferrovia 
442 Ferrovia 

812 

495 Ferrovia 

E.F. Leopoldina 
E.F. Leopoldina 
Onibus 
Onibus 

E.F. Leopoldina 
E.F.C. do Brasil 

E.F. Leopoldina 

CÜMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 20 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 18 estão situados na sede e 165 estabelecimentos co
merciais varejistas, sendo 107 também na sede. 

Dispõe de 4 agências bancárias e 2 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 

N6meros 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 ... 3 606 2 637 969 73,12 26,88 
Quadro Urbano Mulheres .. 3 529 1 996 I 533 56,55 43,45 

TOTAL 7 135 4 633 2 502 64,93 35,07 

{Homens ... 8 527 3 128 5 399 36,68 63,32 
Quadro rural.. Mulheres .. 7 918 2 016 4 902 25,46 74,54 

TOTAL 16 445 5 144 11 301 31,28 68,72 

{Homens ... 11 633 5 265 6 368 45,25 54,75 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 11 447 4 012 7 435 35,04 64,96 

TOTAL 23 080 9277 13 803 40,19 59,81 

(*) Inclusive pessoas de instcução não declarada . . 

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

ESPECIFICAÇÃO 
1954 

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

DADOS NUMll:RICOS 

21 
44 

885 

1955 

38 
b7 

2 506 

1956 

46 
71 

2 890 
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A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 53,71%. 

Outros ensinos - Além das 45 unidades escolares do ensino 
primário, possui o município 4 unidades de ensino secun
dário, 1 de ensino comercial e 1 de ensino pedagógico. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (C,·$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa '"deficit" 

Total Tributária 
realizada do balanço 

1951 ............ 1 904 1 178 3 483 1 579 
1952 ............ 2 410 1 654 
1953 ........ ... 2 969 1 973 4 822 1 853 
1954 .. 2 602 1 717 1 816 786 
1955 .. 3 981 1 782 3 835 146 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período era a seguinte: · 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Eotadual Municipal 

1951 ........................ . 3 620 17 006 1 904 
1952 .•....................... 4 697 13 673 2 410 
1953 ......................... . 4 820 28 602 2 969 
1954 ......................... . 5 693 28 826 2 602 
1955 •..................•...... 7 781 27 578 3 981 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
de Manhumirim está situado numa região montanhosa, sen
do banhado pelos rios Jequitibá e Pirapetinga. 

A sede municipal possui 39 logradouros públicos cal
çados com paralelepípedos. 

A única festa popular que se realiza no município 
durante o ano é a chamada jubileu do Senhor Bom Jesus, 
que se inicia no dia 7 de setembro e termina no dia 14 
do mesmo mês .. 

A cultura do café é a atividade predominante no mu
nicípio, que conta com 20 armazéns destinados a compra 
exclusiva do produto. Além do café, Manhumirim produz 
milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar e batatinha. 

Predomina no município a extração de produtos de 

origem vegetal, madeira e a lenha, não constiuindo tal ati

vidade boa fonte de renda municipal. 

Diversos são os ramos de indústria existentes no lo
cal e, entre outros, podem ser citados os de massas alimen

tícias, móveis de madeira, carroçarias para caminhão, editô

ra de livros, malharia, aquecedores elétricos, charque, mala 

de viagem e vassouras. Entre os sub-ramos industriais des

tacam-se os de beneficiamento do café e arroz. O município 

conta diversas fábricas, sendo consideradas mais importan

tes as de aquecedores elétricos, massas alimentícias e ma
lharia. 

O comércio local mantém transações com o Rio de Ja
neiro, Juiz de Fora, Muriaé, Caratinga, Carangola, Mutum, 

Lajinha, Mantena, etc.; os tecidos, os cereais, os combustí

veis, o sal e o açúcar são os principais produtos importados. 

Manhumirim possui o hospital "São Vicente de Paulo", 

o Pôsto de Puericultura "Professor Olinto de Oliveira" e o 

Serviço de Maternidade e Proteção à Infância e à Ado

lescência "Darci Vargas". São 11 os médicos no exercício 
da profissão . 

Dispõe ainda o município de três bibliotecas estudan
tis com mais de 6 000 volumes. 

Edita-se .em Manhumirim uma publicação semanal re

ligiosa, denominada "O Lutador", e circulam uma revista 

pedagógica mensal chamada "Veritas" e "A União", órgão 
noticioso semanal. 

Funcionam na sede municipal 30 aparelhos telefônicos, 
3 hotéis, 9 pensões e 2 cinemas. 

No setor cultural, mencionam-se 3 jornais, 3 bibliote
cas, 2 tipografias e 2 livrarias. 

A representação política se faz através de 11 vereado

res na Câmara Municipal. Nas eleições ocorridas em 
3-X-955, comparaceram para votar 5 003 cidadãos, quando 

estavam alistados 9 990 eleitores. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência de 
Estatística que é parte integrante do Sistema. Estatístico 

Brasileiro . 

(Organizado por Paulo Tinoco com os dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Celso Simões). 

Templo Presbiteriano 
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HISTóRICO - Ó topônimo Mantena significa terra boa, 

que se conserva sempre farta, etc. 

O município teve, anteriormente, dois nomes: o de 
"Barra do Córrego dos Ilhéus", em virtude de sua localiza
ção nas margens do córrego de propriedade do Sr. Cândido 
Ribeiro Gonçalves, vulgo, Cândido Ilhéu, e, mais tarde, o de 
"Patrimônio de Benedito Quintino", em homenagem ao ilus
tre engenheiro Benedito Quintino dos Santos,, que é con
siderado um grande explorador da região, e a quem deve 
Mantena grande parte de sua existência. 

A região foi inicialmente desbravada pelos explorado

res desejosos de se apossarem das terras e pelos padres ca
puchinhos, Frei Serafim de Gorizia, Frei Ângelo de Sas
soferato, Frei Gaspar de Módica e Frei Inocêncio de Co

mlso. 

O primeiro morador do local, onde hoje se ergue a 
cidade de Mantena, foi o Sr. Emiliano Ferreira Júnior, que 
partindo do município de Ipanema, em 1933, e atravessando 
o rio Doce na pedra da Lorena, acima da cidade de Aimo
rés, em busca de matas, subiu a serra do Cuparaque e cru
zou as águas do São José em plena mata virgem, atingindo 
a barra do ribe1rão dos Ilhéus, onde fêz a primeira derru
bada. Seus companheiros eram, Francisco Perigoso, Antô
nio Perigoso e Cândido Ribeiro Gonçalves, conhecido pela 
alcunha de "Cândido Ilhéu". 

Emiliano Ferreira Júnior apossou-se da barra do cór
rego dos Ilhéus até a confluência do córrego do Turvo. 
Francisco Perigoso limitou sua posse com o córrego do Tur
vo e Antônio Perigoso apossou-se das margens do ribeirão 
São Francisco. 

No princípio de 1934, Emiliano Ferreira Júnior per
deu sua primeira filha, de nome Elisa, sepultada no local on
de se encontra hoje a· capelinha de Santo Antônio de Mante
na e, desgostoso com êsse acontecimento, vendeu sua posse 
para Cândido Ribeiro Gonçalves, que a doou mais tarde 
a Santo Antônio do Mantena. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA A região do braço 
sul do São Mateus ou Cricaré, onde está situado o município 
de Mantena, pertenceu, desde a fundação de Filadélfia, em 
1852, até 1918, ao distrito de ltambacuri, do município de 
Teófilo Otoni. Com a emancipação de ltambacuri ficou, 
pertencendo aquela região ao novo municíoio. 

Vista parcial da cidade 
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Em 1938 foi criado o distrito de Bom Jesus do Man
tena, compreendendo tôda a região do São Mateus do Sul. 

Em 1943, o Decreto-lei número 1058, de 30 de de
zembro, criou o município de Mantena, cuja instalação se 
verificou em 1.0 de janeiro de 1944. 

Atualmente é a seguinte a composição distrital do mu
nicípio: a da sede, São João do Manteninha, Barra do Ori
nhanha, Santo Agostinho de Minas, Água Doce do Mantena 
e Itabirinha. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Sentindo a necessidade da 
criação da comarca de Mantena, o govêrno estadual baixou 
em 1944, o Decreto-lei número 1011, de 30 de dezembro, 
que a instituiu, verificando-se sua instalação solene em 1.0 

de janeiro de 1945. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais, não ha
vendo estudos sôbre a geologia da região e nein análise das 
suas terras. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tem uma área de 3 631 k_m2• A sede municipal, si
tuada a 240 metros de altitude, tem como coordenadas geo-
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gráficas 18° 46' 48" de latitude Sul e 40° 59' 01" de longitu
de W. Gr. e dista da Capital do Estado, em linha reta, 
336 km, no rumo E. N. E. Suas variações térmicas são: 
média das máximas - 35°C; das mínimas - 20°C; Com
pensada - 25°C. 

POPULAÇÃO - Segundo estimativas do Departamento 
Estadual de Estatística de Minas Gerais sua população pro
vável, em 31-XII-955 era de cêrca de 99 870 habitantes, 
com densidade demográfica de 28 habitantes por quilôme
tro quadrado. 

RAMOS DE ATIVIDADES - Agricultura - A produção 
agrícola do município, em 1955, pode ser expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS ÁREA· 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

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

CafE ............... 25 000 ArrOba 600 000 144 000 82,66 
Milho .............. 3 000 Saco 60 kg 92 000 13 800 7,91 
Arroz ...•.......... 600 . 50 . 12 000 3 000 1,72 
Batatinha .......... 40 . 60 . 5 200 2 496 1,43 
Feijão .............. 400 . . . 10 000 2 400 1,37 
Laranja ............ 87 Cento 175 000 4 375 2,51 
Cana ............•.. 450 Tonelada 12 000 1 200 0,68 
Outrao ............. 183 - - 3·013 1,72" 

TOTAL ........ 29 760 - - 174 284 100,00 

O café pode ser considerado, portanto, a principal cul
tura agrícola do município naquele ano e seu valor corres
ponde a um elevado índice percentual em relação ao valor 
total de sua produção. 

A grande diferença existente entre o valor do café pro
duzido em Mantena e o dos outros produtos constantes do 
quadro acima revela a importância que representa a cafei
cultura na economia municipal. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município em 
31-XII-955, era a seguinte: 

REBANHOS 

Asinidos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~b~~~~~::::::::::::::: ~:::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ........................ . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

53 
13 800 

1 300 
3 210 

430 
520 

35 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

85 
19 320 

130 
3 210 

688 
52 

24 500 

47 985 

% sObre 
o total 

0,17 
40,26 

0,27 
6,68 
1,43 
0,10 

51,09 

100,00 

:É interessante observa-se a predominância da popula
ção suína do município, cujo valor representa uma grande 

parte, ou seja, mais da metade do total geral. Em segundo 
lugar figura o rebanho de bovinos. 

ln.dústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDúSTRIA 

esta- empre-
beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

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

neral. ............... 3 3 670 15,61 1 36 
Indústria de transforma-

cão e beneficiamento 
da produção agrícola 42 54 3 620 84,39 11 165 

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

TOTAL .. 45 57 4 290 100,00 12 201 

Como se vê, há uma grande disparidade entre o capital 
e pessoal empregados nos dois ramos de indústria local, pre

dominando o de transformação e beneficiamento de pro

dutos agrícolas, que conta com a quase totalidade dos es
tabelecimentos existentes. 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 

registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e 

da Produção de Minas Gerais, tal era a situação dos me
lhoramentos urbanos na sede municipal, em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Loljradouros público8 
Existentes ............................................. . 
Outros ................................................ . 

LiAações domiciliares 
D 1 . {Número de Jigaçõeo .................... . 

e uz. · · · · · · · · Consumo em kWh ........... · · · · · · · · · · · 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

2 076 

40 
40 

400 
50 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O territódo municipal é 
cortado por 212 km de estradas de rodagem, estando todos 
sob a administração municipal. 

Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou os seguin
tes veículos: 35 automóveis, 21 camionetas, 115 caminhões, 

22 ônibus, 6 jipes. 

Vista da Avenida Getúlio Vargas 
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Igreja Matriz Municipal 

Tábuas Itinerárias- As tábuas itinerárias do município são 

as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO. 
DIST ÃNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES (I) 

-------------1------- ---------------

Municipios limítrofes 

Ataléia ................. . 125 

Itambacuri. ............ . . 281 
Nanuque..... . . . . . . . . . . . (*) 450 

106 
118 

Resplendor ............. . 
Conselheiro Pena ........ . 
Mendes Pimentel. ....... . 72 
Barra do São Francisco 

E. E. Santo ......... . 13 

Capital Estadual (2} ..... . 375 

Capital Federal (2) ...... . 1 104 

A cavalo 
Rodoviário 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 

Onibus 
Aéreo 
Avião 

(*) 

Empr~a Alves 

Emprêsa Dandão 

Imperial Transporte 
Aéreo 

Aéreo 

(*) Os dados referentes a Nanuque são estimados, dado a falta de· infor
mações exatas neste municipio. (*) O municipio não liga diretamente com a Capital; 
a quilometragem acima se refere à linha de ônibus de Mantens a Governador Vala
·dares e Estcada de Ferro Vitória Minas de Governador Valadares e Estrada de 
Ferro Vitória Minas de Governador Valadares a Nova Era e desta cidade pela 
E.F.C.B. ao Rio. 

COMÉRCIO E BANCOS - A população municipal conta 

com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas situados na 

sede, e 740 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 

179 também na sede. 

Dispõe de 3 agências bancárias e 2 correspondentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Ensino Primário - Segundo 
os dados fornecidos pelos Serviços de Estatística da Edu
cação do Estado de Minas Gerais, a situação do ensino pri

mário no município, no período 1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----------

Unidad"" ""colares .............. 42 43 33 
Corpo docente ................. 60 63 50 
Matricula efetiva ............... 2 124 3 235 2 402 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 10,45%. 

Outros ensinos - Além das unidades escolares de ensino 

primário, conta o município 2 unidades do ensino secun

dário. 
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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 Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada "deficit'' 

-------- ------- ------ ------- ------
1951. ........... 1 270 ... 769 511 
1952 ............ 1 506 995 1 658 - 152 
1953 ............ 2 047 1 000 2 120 - 73 
1954 ............ 1 896 780 1 896 -
1955 ............ 2 510 1 138 3 080 - 1 570 

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

ANOS 

RECEITA. ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
--------------- -------1-~~---1----·-·-'----

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

6 401 
8 109 

16 820 
12 889 
13 404 

1 270 
1 506 
2 047 
1 895 
2 510 

DIVERSOS ASPEÇTOS DO MUNICíPIO - Mantena se 
encontra numa região acidentada, sendo banhada pelo cór
rego São Francisco e córrego dos Ilhéus. Fica distante 1 
quilômetro da famosa pedra do Emiliano, com aproximada
mente 600 m de altitude, e a 3 quilômetros da pedra das 
Duas Irmãs, que· confronta com o majestoso portão da For
taleza, situado na zona limítrofe entre Minas Gerais e Es
pírito Santo. 

A sede municipal não possui ruas calçadas e sua ar
quitetura foge a qualquer particularidade digna de registro. 

Conta, porém, com um majestoso templo católico, cons

truído em estilo moderno, pelo italiano Sebastião Valenti. 

Os festejos populares mais significativos ocorrem na 
época junina, com danças à caipira, quadrilha, etc. Entre as 
festas religiosas destacam-se a de Santo Antônio de Man

tena, padroeiro da cidade, celebrada no dia 13 de junho, em 

que há um grande desfile de todos os veículos na reta
guarda da procissão, e as do Mês de Maria, que terminam 
no dia 31 de maio com uma grande procissão, músicas, co

roações, etc. 

Outro aspecto da Igreja Matriz, destacando-se a rrasu munm~ ......... . 



As atividades fundamentais à economia do município 
são a agricultura e a indústria extrativa de madeira em 
geral. 

Seus produtos agrícolas, entre os quais se contam oca
fé, o arroz, o feijão, o milho e a batata-inglêsa, são expor
tados para o Rio de Janeiro, Conselheiro Pena, Vitória, 
Governador Valadares, Caratinga e Belo Horizonte. 

A pecuária local tem pouca significação, notando-se 
que o gado existente mal dá para o consumo do próprio 
município. Em conseqüência, observa-se também falta de 
leite. Há, porém, pequena exportação de suínos para os 
municípios de Manhuaçu, Carangola, Caratinga, etc. 

O município não possui riqueza mineral, sendo a ma 
deira e a lenha seus principais produtos de origem vegetal 

Em Mantens há diversas serrarias, ·cerâmicas, figu
rando o beneficiamento de café e arroz entre os sub-ramos 
da indústria local. 

O comércio local mantém transações com as praças 
de Conselheiro Pena, Governador Valadares, Aimorés, Ca
ratinga, Manhuaçu, Vitória, Colatina, Resplendor, sendo 
os tecidos em geral, remédios, conservas, bebidas, calçados, 
arroz e feijão do Rio Grande do Sul os principais artigos 

importados. 

Mantens é servida por linha regular de táxi-aéreo, es
tando ligada por ônibus aos municípios vizinhos. 

A sede municipal conta três casas de saúde e um Pôsto 
de Higiêne, destinado a atender à pobreza. Há 6 médicos 
residentes. 

Funcionam 4 hotéis, 14 pensões e 2 cinemas. 

No setor cultural, registra-se a existência de 2 biblio
tecas, 1 tipografia e 1 livraria. 

A Câmara Mnicipal compõe-se de 15 vereadores. Às 
eleições realizadas em 3-X-955, compareceram 5 050 ci
dadãos. 

Encontra-se instalada em Mantens 1 Agência de Es
tatística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

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

MARAVILHAS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A bandeira chefiada por Antônio Rodri

gues Velho foi responsável pela fundação de uma série de 

povoados em Minas Gerais, dentre êles o de São Joanico, 

situado em terras da fazenda do mesmo nome. 

A capela, com decorações de ouro e o cemitério cer

cado de sólidos muros de pedra, existentes no local, eram 

o marco inicial da cidade que se formava, embora ainda 
sem patrimônio. 

O padre Veríssimo de Souza Rocha posteriormente 
adquiriu a fazenda de São Joanico e fêz doação de uma 
gleba de terras à capela que ali se achava. 

Uma ordem régia, entretanto, determinou que fôssem 
vendidas novamente tôdas as terras do patrimônio e outra 
vez o padre Veríssimo as adquiriu por cento e vinte oitavas 
de ouro. 

O arraial tornou-se então propriedade privada. 
Logo depois, com o falecimento do padre, tomou posse 

da fazenda o tenente José Aniceto Rodrigues, seu herdeiro 
legal. 

Ao mesmo tempo, os habitantes locais que não se con
formaram com a perda do patrimônio, chefiados por Ma
noel Alves Cavalcanti, invadiram várias vêzes as terras 
anteriormente doadas e forçaram o então proprietário a 
promover nova doação. 

Aniceto adquiriu uma grande gleba de terras, aproxi
madamente 200 hectares, num planalto entre dois córregos 
e a Serra do Facão ou Santa Cruz e em 2 de outubro de 
1832 doou tais terras. 

Em 1835, aos 20 de setembro, foi benta a nova ca
pela, pelos padres Belchior Pinheiro de Oliveira e José 
Taveira. 

O arraial que surgiu, então, recebeu o nome de Santo 
Antônio das Maravilhas, em hogenagem ao padroeiro e à 
designação que possuía o lugar, anteriormente. 

Maravilha é o nome de uma planta que dá bonitas 
flôres, também chamada "bonina" e "margarida do prado", 
que existia abundam ente nas beiras dos córregos. 

Com a criação do povoado, pouco a pouco foi aumen
tando o novo núcleo, principalmente com a chegada de la
vradores de outras localidades, os quais ali se instalaram 
e que vieram a ser troncos de ilustres famílias locais. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Distrito criado por 
Lei provincial n.0 1 635, de 15 de setembro de 1870 e por 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Pelo Decreto n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
o distrito cedeu parte do seu território para formação do 
município de Pequi. 

A Lei 1 039, de dezembro de 1953 elevou o distrito à 
categoria de município, pertencente à comarca de Pitangui. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto ge
ral do seu território é montanhoso com partes planas. Pa-

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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ra outros aspectos físicos, falta Pôsto Meteorológico em Ma
ravilhas. 

Sua área é de 249 km2 • 

POPULAÇÃO ---:- Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era. de 4 324 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Minas Gerais 
registram 4 755 habitantes como sua população provável 

em 31-XII-55, quando a densidade demográfica seria de 

19 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Maravilhas, núcleo 

em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu

nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 

Quadro urbano ......... 283 306 
Quadro suburbano ........ 105 89 
Quadro rural. ................... 1 831 1 710 

TOTAL ..................... 2 219 2 105 

TOTAL 

Números 
absolutos 

589 
194 

3 541 

4 324 

% sôbre 
o total 

geral 

13,62 
4,48 

81,90 

100,00 

Agricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 

é expressa pelos dados cantantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------ --------------

Mandioca ........... 180 Tonelada 7 100 3 300 40,03 
Milho .............. 550 Saco 60 kg 13 600 1 778 21,55 
Algodão ............ 300 Arrôba 12 500 1 375 16,67 
Outras ............. 273 - - 1 794 21,75 

TOTAL ........ 1 303 - - 8 247 . 100,00 

Mandioca é o produto agrícola mais cultivado no mu

nicípio, tendo atingido, em 1955, um valor de produção 

equivalente a 40% do total. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

--·-------·-·-----·- ------- ------ -------

Aeininoa ...................... . 10 15 0,09 
Bovinos ...................... . 7 000 11 900 77,22 
Caprinos ..................... . 150 15 0,09 
Eqüinos ...................... . 400 520 3,37 
Muares ....................... . 250 550 3,56 
Ovinos ....................... . 120 18 0,11 
Sulnos ........................ . 3 000 2 400 15,56 

TOTAL .............. . 15 418 100,00 

Embora não seja muito significativa, a pecuária é a 
base econômica local. 

O rebanho bovino foi estimado em 7 000 cabeças no 
valor de 11 900 mil cruzeiros. 

Existiam no município, em 1955, 14 unidades indus
triais dedicadas ao beneficiamento e transformação de pro
dutos agrícolas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Mostra o quadro 
abaixo a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu-
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nicipal em 1954, conforme registros existentes nos serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM1!:RICOS 

------------------------------------
Número de prédios existentes ............ . 211 

Logradouros públicos 
Existentes ............................................. . 
Outros (sem pavimentação ou arborização) ................ . 

17 
17 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
103 km de estradas de rodagem, dos quais, 19 sob a ad
ministração estadual, 59 sob a municipal e os restantes par
ticulares. 

Tábuas ltinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

----------------------------------
M u:11icípios limítrofes 

Pequi: A Sapecado, (5) a 
Pequi ................ . 

Papagaio ............... . 
Pitangui: Via Papagaio, 

(13) Vargem Grande, (25) 
Pitangui. ............. . 

Inhaúma: A Sapecado, (5) 
a Cachoeira de Macacos, 
(45) a Inhaúma ....... . 

Capital Federal: A Pará de 
Minas, (56) ........... . 

Belo Horizonte, pela 
R.M.V. (161) ao Rio de 
Janeiro pela E.F.C.B ... 

Capital Estadual: A Parli 
de Minas, (56) a Belo 
Horizonte: ............ . 

15 Onibus 
13 Onibus 

55 Onibus 

56 Onibus 

Onibus 

Via F&rea 
801 E.F.C.B. 

148 Onibus (1) Pode ser feito de Parli 
de Minas a Belo 
Horizonte pela R 
M. Viação 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
. nicípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas e 16 
varejistas 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 urbana 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 ................... 318 (I) 251 67 78,94 21,06 
Mulheres .................. 336 248 88 73,81 26,19 

TOTAL ............... 654 499 155 76,30 23,70 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada .. 
(1) Os dados registrados no quadro acima jã foram computados no muni· 

clpio de Pitangui, do qual êste municlpio foi desmembrado. 

Ensin,o 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 

U nidadetl' escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM1!:RICOS 

6 
10 

375 

1955 

6 
10 

375 

1956 

6 
10 

703 



A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 64,31%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1954 ........... . 
1955 ........... . 

Receita 

Total 

568 
891 

FINANÇAS 

arrecadada 

Tributãria 

83 
100 

(Cr$ 1 000,00) 

Despesa 
realizada 

277 
859 

Saldo 
ou 

"deficit'' 

291 
32 

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

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

Estadual 

83 
509 

Municipal 

568 
891 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Maravilhas 
foi elevado à categoria de município em 1953. Sua eco
nomia tem base nas atividades da agricultura e da pecuária. 

Conta a cidade 17 logradouros públicos e 211 prédios . 
Em 1955 foram registrados os seguintes veículos: 6 auto
móveis, 2 camionetas e 8 caminhões; 

A hospedagem se resume em uma pensão. 
Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores. 

Eram 1 069 os eleitores inscritos para as eleições de 
3-X-955, às quais compareceram apenas 699 pessoas para 
votar. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Clemente Ramanery). 

MAR DE ESPANHA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A tradição aponta o português Antônio 
José da Costa e o mameluco J<Jão Maquieira, ambos perten
centes à bandeira de Borba do Campo, como os fundadores 
de Mar de Espanha. 

Eram dois rudes e audazes desbravadores, afeitos a 
tôda sorte de dificuldades e privações, que andavam à pro
cura daquelas terras propícias à agricultura, cuja fama já 
percorrera tôda a província, despertando a cobiça nos aven
tureiros desiludidos do enriquecimento fácil das betas e das 
grupiaras. Casados com duas irmãs, que os acompanhavam 
em suas andanças, chegaram, certo dia, às margens de um 
rio sinuoso e de águas mansas, onde notaram, com satisfa
ção, a abundância de cágados, surgindo daí a denominação 
rio Cágado. 

Ficaram por ali algum tempo, mas um dia se desenten
deram e, em conseqüência, deu-se a separação, rumando An
tônio José da Costa rio abaixo. 

Mais tarde se reúnem novamente e prosseguem des
bravando a mata e plantando novas lavouras. 

Praça Governador Valadares 

Atraídos pela fertilidade das terras, outros aventureiros 
se estabelecem nas proximidades, formando colônias, sítios 
e fazendas, que, com o tempo, vão se transformando em po
voações, vilas e cidades, 

No sopé de uma colina graciosa, junto ao ribeirão cujas 
águas se unem às do Cágado dois ou três quilômetros além, 
surge, certo dia, um rancho de tropeiros; ao lado dêle apa
recem outros e forma-se, então, a rancharia. 

A rancharia vai centralizando, aos poucos, os interêsses 
sociais e econômicos dos que trabalham nas terras circun
vizinhas, transformando-se o "pouso" em "mercado". 

Toma a forma de rua que vai lentamente se estendendo 
na ilharga da colina, transpõe o ribeirão e, progredindo no 
rumo da antiga vereda dos tropeiros, abre-se num largo 
no meio do qual se ergue, construída de taipa e coberta de 
indaiá, a primeira capelinha sob a proteção de Nossa Se
nhora das Mercês. 

Surge, assim, o arraial do Cágado, que deu origem à 
atual cidade mineira denominada Mar de Espanha, topô
nimo êsse que nasceu da seguinte maneira :~lguns espanhóis, 
que participavam do desbravamento do vale do Paraíba, 
além do ponto em que o grande rio recebe a confluência do 
Paraibuna e do Piabanha, chegaram, certo dia, à região 
ocupada, mais tarde, por Penha Longa, Chiador e Sapuc!lia. 
Iam à procura de um sítio onde pudessem morar, e atin
giram, em determinado momento, um ponto de impressio
nante beleza paisagística em que o rio se alargava num 
remanso, inundando, pela cheia, as terras baixas e panta
nosas das margens. Levado pela nostalgia de sua terra na-

. tal, um dos espanhóis exclamou, com grande admiração: 
parece mar ... um mar de Espanha! Um proprietário local 
gostou da exclamação e resolveu adotar para a sua fazénda 
o nome de Mar ·de Espanh~, que foi aproveitado mais tarde 
para topônimo do antigo arraial do Cágado, pelo coronel 
Custódio Ferreira Leite, Barão de Aiuruoca, o patriarca de 
sua emancipação política e um grande benfeitor do muni

cípio. t 
A denominação Mar de Espanha faz com que o mu-: 

nicípio ~cupe lugar de destâque entre as localidades que os
tentam nomes pitorescos, sendo interessante notar o con
traste existente entre o nome exótic.o e a posição geográfi-· 
ca .do município, situado. entre as· montanhas de Minas.\ A 
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Vista aérea parcial da cidade 

propósito, pode-se lembrar que tal circunstância levou Ar
tur Azevedo a escrever um conto - "0 Capricho" - que 
tem como cenário a cidade mineira de nome caprichoso. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA. - Em 1.0 -IV-1841, 
pela Lei número 202, a povoação de São João Nepomu
ceno foi elevada a vila, compreendendo o seu território a 
freguesia do mesmo nome e os distritos de Conceição do 
Rio Novo, Santíssima Trindade do Descoberto, Rio Pardo, 
Espírito Santo, Nossa Senhora das Mercês do Cágado, São 
José do Paraíba, Nossa Senhora da Madre de Deus, Pôrto de 
Santo Antônio e Feijão Cru. 

Como parte integrante do município de São João Ne
pomuceno, figurou o distrito de Nossa Senhora das Mercês 
do Cágado durante pouco mais de dez anos, pois pela Lei 
número 514, de 10-9-851 lhe foi transferida a sede da vila 
de São João Nepomuceno, com a denominação de Mar de 
Espanha. 

O distrito foi criado pela Lei provincial número 545, 
de 5-10-1851, e instalado no dia 3 de novembro do mesmo 
ano, tendo a Lei provincial número 997, de 27 de junho de 
1859, elevado sua sede à categoria de cidade. A Lei esta
dual número 2, de 14-9-1891, confirmou a criação do distri

to. 

Na divisão administrativa de 1911, o município de Mar 
de Espanha conta 8 distritos: o da sede e os de Soledade do 
Chiador, São Sebastião do Monte Verde, São Pedro de Pi
queri, Santo Antônio do Chiador, Penha Longa, Santo An
tônio do Aventureiro e Engenho Novo. 

Por efeito da Lei estadual número 843, de 7 de se
tembro de 1923, Mar de Espanha perdeu o distrito de São 
Pedro do Piquiri, ficando apenas com 7. 

110 

Pelo Decreto-lei número 148, de 17-12-1938, que es

tabeleceu a divisão administrativa do Estado para vigorar 

no qüinqüênio 1939-1943, o município perdeu o distrito de 

Aventureiro e o de Santo Antônio do Chiador passou a de

nominar-se Chiador. 

O Decreto-lei número 1 058, de 31 de dezembro de 

1943, que fixou o quadro territorial para vigorar no qüin

qüênio 1944-1948, modificou para Senador Côrtes o nome 

do distrito de Monte Verde. Segundo os quadros anexos à 

Lei número 336, de 27 de dezembro de 1948, o município 

apresenta-se composto de 6 distritos, a saber: o da sede e 

os de Engenho Novo, Chiador, Penha Longa, Saud~pe e 

Senador Côrtes. 

Pela Lei número 1039, de 12 de dezembro de 1953, 

Mar de Espanha perdeu os distritos de Chiador e Penha 

Longa, que constituem hoje, um único município, de modo 

que é a seguinte sua atual composição distrital: a sede e os 

de Engenho Novo, Saudade e Senador Côrtes. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Figurava· o município de 

Mar de Espanha, em 1870, como têrmo da comarca de Rio 

Novo e, por fôrça da Lei número 2 002, de 15 de novembro 

de 1873, foi desmembrado dessa comarca e anexado à de 

Leopoldina. 

A lei número 2 273, de 8-VII-1876, criou a comarca de 

Mar de Espanha com jurisdição apenas sôbre o território 

do município do mesmo nome. 

Finalmente, com a emancipação de Chiador, por fôrça 

da Lei número 1 039 já citada, a comarca passou a contar 

com dois municípios. 



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

Tem uma área de 476 km2• A sede municipal, situada 
a 456. metros de altitude, tem como coordenadas geográ
ficas 21° 51' 45" de latitude Sul e 43° 01' 27" de longitude 
W. Gr. e dista 236 quilômetros, em linha reta, no rumo S.SE., 
da Capital do Estado. Apresenta as seguintes variações de 
temperatura: média das máximas: 27°C; das mínimas: 
16°C e média compens~da: 21°C. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, sua população atingia 19 383 habitan
tes. Cálculos do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 12 981 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55. Embora os dados numéricos acusem 
uma redução demográfica, tal não se verificou, realmente, 
podendo a diminuição ser explicada pelo desmembramento 
do distrito de Chiador, ocorrido depois de 1950 quando a 
densidade demográfica era de 27 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS Em 
l.o-VII-1950, as principais aglomerações urbanas situadas 

3-24940 

Santa Casa de Misericórdia 

na área do município eram as seguintes: a sede e as vilas 
de Chiador, Engenho Novo, Penha Longa, Saudade e Se
nador Côrtes. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - Segundo os dados 
do Recenseamento de 1950, a localização da população 
municipal era a seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
}.o-VU-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

/ 
Homens Mulheres 

Números % sObre 
absolutos o total 

---·-----------
Sede de Mar de Espanha ........ 1 211 1 407 2 618 13,50 
Vila de Chiador ................. 174 192 366 1,88 
Vila de Engenho Novo .......... 75 77 152 0,78 
Vila de Penha Longa ............ 178 161 339 1,78 
Vil!i da Saudade ................. 135 130 265 1,36 
Vila de Senador COrtes .......... 134 128 262 1,35 
Quadro rural. ............. ...... 7 998 7 383 15 381 79,35 

TOTAL GERAL ........... 9 905 9 478 19 383 100,00 

Como se vê, um elevado índice percentual da popula
ção, ou seja, 79,35%, se localizava na zona rural por ocasião 
do último Censo. 

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 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
-----------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 Justiç& ...................... . 
Defesa nacionâl e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu .. 

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

Condições inativas .............. . 

TOTAL .... · ....... . 

4 225 
305 
323 
148 

12 
118 

121 
16 
24 

49 
10 

388 
1 005 

6 744 

135 
1 

39 
5 

173 

12 

56 

5 691 
430 

6 544 

4 360 32,81 
306 2,30 
362 2,72 
153 1,15 

12 0,09 
291 2,18 

133 1,00 
16 0,12 
80 0,60 

51 0,38 
10 0,07 

6 079 45,79 
1 435 10,79 

13 288 100,00 



Ginásio Santo Antônio 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 13 288, 

as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta

bela, resultam 5 774. 

Verifica-se pelo quadro acima que as pessoas que se 

dedicam à agricultura, pecuária e· silvicultura representam 

uma grande parte da população local, sendo êsse o princi

pal ramo de atividade econômica do município e o que con

grega quase um têrço dos seus habitantes. 

Agricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 

pode ser expressa pelos dados constantes da seguinte ta

bela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ---- ----------- --·--- -----

Cafió .••............. 1 313 Arrôba 31 600 12 640 51,39 
Cana ................. 800 Tonelada 29 500 2 950 11,99 
Arroz .............. 19 Saco 50 kg 9 000 2 700 10,97 
Tomate ............. 13 Quilo 285 000 1 425 5,79 
Milho .............. 430 Saco 60 kg 6 730 1 346 5,51 
Outras ............. 680 - - 3 531 14,35 

TOTAL ........ 3 255 - - 24 592 100,00 

O café pode ser considerado, portanto, a principal cul

tura agrícola do município naquele ano e seu valor corres
ponde a um elevado índice percentual em relação ao valor 

total da sua produção. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município, em 

31-XII-55, era a seguinte: 

REBANHOS 

Asininos .•.....•............... 
Bovinos ........ · .............. . 

~:b~~x:~·.::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ...................... .. 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

1 
26 000 

150 
2 100 

600 
250 

9 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

4 
46 800 

150 
3 150 
1 500 

45 
8 550 

60 199 

% sôbre 
o total 

77,77 
0,24 
5,23 
2,49 
0,07 

14,20 

100,00 

É interessante observar-se a grande predominância bo

vina do município, cujo valor corresponde a mais de 3/4 
do total geral. 

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

N.0 de CAPITAL FORCA 
TIPO DE esta· Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci· empre-
mentos gado % sôbre N.• de Pot!ncia Cr$1 000 o total motores em c.v. ----------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 4 261 7 850 89,84 18 250 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 3 43 888 10,16 21 24 

TOTAL ........... 7 304 8 738 100,00 39 274 

É de se notar a disparidade existente entre o capital 
e o pessoal empregado nos dois ramos de indústria que pre
dominam no município. 

MELHORAMENTOS URBANOS- De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação 
e da Produ_ção de Minas Gerais, a situação dos melhora
mentos urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros püblicos 

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

{

Inteiramente . .............. . 

P . t d Parcialmente ............... . avunen a os ............. . 
TOTAL ................. . 

Outros ....................... · ......................... . 

Abastecimento d'áAua 

Priódios servido• possuindo penas ........................ . 
Logradouros servidos, totalmente . ....................... . 

EsAotos 

{

De despêjo ............... . 
Logradouros servidos ...... . 

· De águas superficiais ....... . 

{

Pela rMe .................. . 
Priód i os esgotados .......... . 

Por fossas .· .............. .. 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de foc::os .•.......... 

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

LiAações domiciliares ( 1) 

{

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

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

De fôrça ................. . {

Número de ligaçõeo ........ . 

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

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

Pôsto de Higiene e !íaúde tstadual 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

/ 707 

27 

9 
1 

u 

17 

422 
25 

19 

10 

395 

51 

27 
208 

53 000 

419 

201 406 

30 

366 130 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 179 km de estradas de rodagem, estando to
dos sob a administração municipal. É servido também pela 
Estrada de Ferro Leopoldina. 

Em 1955 foram registrados os seguintes veículos mo
torizados: 37 automóveis, 4 camionetas, 41 caminhões, 4 
ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO msTANciA TRX~sPg:TE oBsERVAçõEs 
(km) 

Municípios limítrofes 

Bicao .................... . 
Bicaa . ....•.......... 
Pequeri. ................ . 
Pequeri. ............ . 

Guarará ................ . 
Guarará (via Eng. Novo) 

Leopoldina ............... . 
Leopoldina ............ .' .. 

Chiador <+ E.F.L.} ..... . 

Al~m Paralba ........... . 
Al~m Paralba ........... . 

Matiao Barbosa (•) ...... . 
Matiao Barbosa ......... . 

Santana do Deserto ..... . 
Santana do Deoerto ..... . 

Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 

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

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

44 F~rrea 
24 Rodoviária 
26 F~rrea 
15 Rodoviária 

28 Rodoviária 
17 Rodoviária 

100 Rodoviária 
88 Rodoviária 

99 F~rrea 

145 Férrea 
72 Rodoviária 

·134 F~rrea 
88 Rodoviária 

49 F~rea 
30 Rodoviária 

521 F~rrea 
74 Rodoviária 

222 F~rrea 
255 F~rrea 
295 Rodoviária 

204 Rodoviária 

E.F. Leopoldina 

E.F. Leopoldina 
Não há condução re

gular. 
Via Bicas c! baldeação 
Não há condução re

gular 
Via Bicas c/ baldeação 
Via Marin6polis (s/ 

c. reg.) 
Via Três Rios (única) 

+ Estrada para 
tempo da sêca 

Não há condução re-
gular · 

Via Juiz de Fora (c/ 
baldeação) 

Não há condução re
gular 

+ At~ a BR. 3, em 
Juiz de Fora 

E.F. Leopoldina 
E.F.L. e E.F.C.B. 
Via Juiz de Fora (s/ 

cond. r. 
Não há condução re

gular (v. Pequeri) 

(*) O municlpio de Matias Barbosa não ~ limltrofe do de Mar de Espanha, 
batido por informação errada, pois com a emancipação de Santana do Deserto, distrito 
que pertencia a Metias Barbosa, passou a limitar·se com o novo munidpio. 

COMÉRCIO E' BANCOS - A população do município 
conta com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na ·sede, e 14 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 7 também na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária e 3 correspondentes. 

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 
Não Não Sabem Sabem 

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

escrever(*) escrever(*) ----------- ------------ ----- ----

{Homens ... 1 617 I 110 507 68,64 31,36 
Quadro urbano Mulheres . . 1 785 1 155 630 64,70 35,30 

TOTAL 3 402 2 265 I 137 6~.57 33,43 

{Homens ... 6 518 2 471 4 047 37,91 62,09 
Quadro rural.. Mulheres .. 6 031 1 881 4 150 31,18 68,82 

TOTAL 12 549 4 352 8 197 34,68 65,32 

{Homens ... 8 135 3 581 4 554 44,01 55,99 
Em geral.. . . . . Mulheres .. 7 816 3 036 4 780 38,84 61,16 

TOTAL 15 951 6 617 9 334 41,48 58,52 

(*) Inclusive p-eSsoas d~ instrução não declarada. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Grupo Escolar Estevão Pinto 

Gerais, a situação do ensino primário no período de 1954-
-1956 era a seguinte: 

DADOS NUM:I!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----- ------- -------
Unidades escolares .............. 25 21 18 
Corpo docente ................. 50 39 42 
Matricula efetiva ............... 1 382 1 302 1 323 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamEm
te 44,32%. 

Além das 18 unidades escolares do ensino primário, 
existe no município 1 unidade do ensino secundário. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 195i-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada 

Despesa % sôbre 

Total 1 Tributária 
realizada deficit 

------- ------- ------------
1951 ............ 1 939 8I5 1 372 567 
1952 ............ 1 622 980 1 037 585 
1953 ............ 2 048 1 097 1 458 590 
1954 ............ 1 592 717 1 ~92 300 
1955 ............ I 973 916 1 379 594 

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

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 .......................... . 
1953 ........... ··············· 
I954 .......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 

Federal 

1 050 
1 074 
I 132 
2 090 
2 796 

Estadual 

2 900 
3 570 
4 420 
4 975 
4 855 

Municipal 

1 939 
1 622 
2 048 
1 592 
1 973 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
de Mar de Espanha está situado numa região montanhosa 
e possui várias planícies emprensadas entre morros, não 
havendo, porém, acidente geográfico importante. 

Funcionam 41 aparelhos telefônicos, 1 hotel e 1 cinema. 
A sede municipal possui 4 ruas e 2 praças calçadas 

com paralelepípedos, e 1 avenida, com pedras irregulares. 
Embora não haja em seu território estâncias climáticas 

para tratamento de certas moléstias, o município é freqüen-



Fôro Municipal 

temente procurado por pessoas procedentes de outras lo

calidades com o objetivo de repouso. 
As procissões tradicionais que se realizam no muni

cípio são a da padroeira e as da Semana Sarita, geralmente 

muito concorridas. 
São atividades fundamentais para a economia do mu

nicípio a agricultura, a pecuária e a extração de produtos 

de origem mineral. 
Os principais produtos agrícolas de Mar de Espanha 

são o café, o arroz, o feijão, o milho, etc., que são exporta
dos para o Rio de Janeiro, Juiz de Fora e outras cidades. 

No setor da pecuária, merece especial referência a 
grande produção de leite, sendo exportados, anualmente, 
para a capital da República cêrca de 5 milhões de litros 

do produto. 
É bem desenvolvida a extração do mármore e do cau

lim e, em algumas épocas, da mica e do feldspato. 
Os principais ramos de indústria local são: extração 

de minérios, pasteurização de leite, fabricação de balas e de 
água mineral (água Sarandy). ~ntre os sub-ramos indus
triais figuram os de beneficiamento do café e arroz e la

pidação de diamantes. 
O comércio local mantém transações com as cidades 

vizinhas e com as capitais da República e do Estado de São 
Paulo e os principais produtos importados pelo município 
são tecidos, conservas, calçados, ferragens, máquinas agrí

colas, materiais e aparelhos elétricos. 
Mar de Espanha possui uma Santa Casa de Misericór

dia, que é mantida pela Sociedade de Caridade local, cujo 
corpo clínico é composto de 4 médicos, e um abrigo mantido 
pela Sociedade de São Vicente de Paulo. · 

Conta ainda o município com 1 biblioteca pedagógica 
com acima de 400 volumes e 1 biblioteca estudantil com 
1 000 volumes, ambas pertencentes a grupos escolares. Edi

ta-se ali um periódico. 
O Legislativo Municipal compõe-se de 9 vereadores. 

Em 3-X-955 havia 6 014 eleitores alistados, quando apenas 
3 536 pessoas compareceram para votar no pleito daquela 

data. 
Encontra-se instalada na sede municipal uma Agência 

de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatístico Bra

sileiro. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com os dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Romulo Silva Valle). 

MARIA DA FÉ - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Vindos de Cristina, Jão Carneiro Santia
go e José Correia de Carvalho, obtiveram uma sesmaria 
formada por terras do local denominado Campos, perto 
daquele município. 

Mais ou menos em meados do século XIX, foi a gleba 
dividida em duas partes onde cada um instalou sua fazen
da, começando com seus. escravos e familiares as culturas 
agrícolas e a exploração das riquezas existentes. 

Com a morte de seus primitivos donos, as duas gran
des fazendas foram sendo repartidas entre os herdeiros, e 
isto, aliado às constantes chegadas de moradores, determi
nou o progresso da região . 

A cidade propriamente dita começou a edificar-se em 
terras de João Ribeiro de Paiva que foi quem primeiro ins
talou uma casa comercial, de sociedade com o Sr. Honório 
Costa. 

Vista parcial da cidade 

Em seguida constru.íram-se outras casas e o povoado 
foi progredindo, até que, em 1859 foi elevado à categoria 

de distrito, com o nome de Campos e pertencendo ao mu

nicípio de Cristina. 

A Lei n.0 ·566, de 30-8-1911, emancipou o Distrito, 

que passou a município com o nome de Maria da Fé. 

O topônimo nasceu de uma lenda existente sôbre a 

vida de uma certa senhora de nome Maria, grande proprie-

Vista parcial da cidade 



Vista geral da cidade 

tária local com êsse apelido. Em sua homenagem, os legis
ladores da época escolheram a denominação do local. 

Judicialmente, ,o município é subordinado à comarca 
de Cristina. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona Sul 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 198 km2 • A sede municipal, a 1258 

metros de altitude, tem como coordenadas geográficas: .. 
22° 18' 30" de latitude Sul e 45° 22' 40" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 305 km, no ru
mo S . S . O . Apresenta as seguintes variações térmicas: mé-

Prédio do Banco ltajubá 

dia das máximas - 25°C; das mínimas - 8°C; compen
sada - 16,5°C. A precipitação pluviométrica anual atin

giu 1474,3 mm. 

Igreja Matriz de N. S.0 de Lourdes 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 088 habitantes a população do município. 

Estimativa do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais consignam 8 747 habitantes, como sua popu

lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfi
ca de 44 habitantes por quilômetro quadrado. 



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 
(l.o-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres % sõbre Números 
absolutos o total 

geral 

Sede Maria da F~ ........ ... .. .. 899 999 I 898 23,46 
Quadro rural. ..... ..... . .. 3 201 2 989 6 '190 76,54 

TOTAL GERAL. 4 100 3 988 8 088 100,00 

PRINCIPAL ATIViDADE ECONôMICA -Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

Vale do São João, vendo-se a estrada de rodagem para ltajubá 

46 

mento Geral de 1950, assim estava distribuída a população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sõbre 
o total 

geral ______ , __ :.._ ____ , ___________ , _____ , _____ --------

A~ricultura, 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, comunii:ações 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. 

I 889 
12 

122 

75 

5 
50 

57 
3 
li 

12 
5 

273 
207 

721 

63 

14 
3 

3 

87 

28 

3 

2 380 
102 

2 683 

I 952 
12 

136 

78 

8 
137 

57 

3 
39 

15 

5 

2 653 
30Q 

5 404 

36,14 
_0,22 
2,51 
1,44 

0,14 
2,53 

1,05 
0,05 
0,72 

0,27 
0,09 

49,13 
5,71 

100,00 

Dos 5 404 habitantes de 10 anos e mais, 1952, ou seja, 
36,14%, dedicavam-se a agricultura e pecuária, já que no 
município não existia silvicultura. 

Tais números determinam êsse ramo de atividade co
mo o principal, uma vez que 49o/o dessa mesma população 
não exercia atividade remunerada. 



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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---- -·----- ----- --------
Batatinha .......... 650 Saco 60 kg 58 ôoo 12 160 39,44 
Milho .............. 1 000 . > > 24 000 4 800 15,56 
Feijão .............. 280 . . . 4 650 3 070 9,95 
Marmelo ........... 100 Cento 57 000 2 850 9,23 
Arroz .............. 180 Saco 50 kg 5 400 "2 160 7,00 
Ca,fé ............... ·125 Arrôba 2 831 1 486 4,81 
Outras ............. 117 - - 4 322 14,01 

TOTAL ........ 2 452 - - 30 848 100,00 
' 

O solo mariense oferece condições especiais para o 
cultivo da batatinha, razão por que essa cultura tem sido 
largamente explorada e se tornou a principal do município. 

Cachoeira da Serra de São João 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

------------------------------------1-------
Asiainos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ..................... :. 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

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

1 
12 000 

300 
1 700 
1 200 

200 
9 000 

4 
20 400 

45 
2 720 
3 360 

30 
7 200 

33 759 

0,01 
60,45 

0,13 
8,05 
9,95 
0,08 

21,33 

100,00 

A pecuana vem se desenvolvendo satisfatoriamente, 
notando-se que o rebanho bovino local dia a dia apresenta 
características excelentes, principalmente no que diz res
peito ao gado leiteiro. 

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· emprew 
INDúSTRIA beleci- gado 

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

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

neral ................ - - - - - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agricola 5 32 2 145 66,03 19 86 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 6 25 1 104 33,97 11 19 

TOTAL .......... 11 57 3 249 100,00 30 105 
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A indústriâ local ainda se encontra em fase primitiva 
de desenvolvimento. 

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 .... 

Lo~radouros públicos 
Existentes .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

p . d ..... { Intei!amente ................ . 
av•menta os.······ · Parctalmente ...... , ......... . 

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

Ajardinados ................. ······················· 
Outros .................... · · · · · · · · · · · · · 

Abastecimento d'á~ua 

{

Possuindo hidrômetros ........ . 
Pr~dios servidos........... Possuindo penas ............. . 

Com ligações livres .......... . 
TOTAL ................. . 

Logradouros servidos. {Totalmente.·················· 
· · · · · Parcialmente ................ . 

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

Esljotos 
Logradouros servidos ...... {De despejo.······ · · · · · · · · · · · · 

De iJ.guas superficiais ........ . 

Prédios esgotados ......... IPela rêde. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\Por fossas ................... . 

Iluminação pública e domiciliar(•) 
L d ·1 · d {Número de logradourcs ....... . 

ogra ouros 1 um1na os. . . Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares(') 
De luz ......... . INúmero de ligações .......... . 

\Consumo em kWh ..... . 

{
Número de ligações .. 

De fOrça.················ Consumo em kWh ... 

(') Dados referentes ao ano de 19!>5. 

DADOS 
NUM:l;;RICOS 

423 

26 

5 
2 
7 

2 
17 

221 
3 

224 

20 
3 

23 

16 
16 

106 

26 
179 

57 773 

409 
132 892 

16 
45 894 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 81 km de estradas de rodagem, dos quais 75 
sob a administração municipal e os restantes particulares. 
É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 
Em 1955 estavam registrados na Prefeitura Municipal os 
seguintes veículos motorizados: 28 automóveis, 13 camio
netas, 33 caminhá~, 2 ônibus, 5 jipes. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios lirnítrofes 

ltajubá 

Ferrovia· ........... . 
Rodovia .... . 

Pe<}ralva 

Pela R.M.V. até a estação 
de Pedrão ..... 

Por ônibus de Pedrão a 
Pedralva. 

Rodovia .. 

Dom Viçoso 

Pela Rêde Mineira de Via
ção até Carmo de Minas 

Por ônibus de Carmo de 
Minas e Dom Viçoso. 

Rodovia. . ......... . 

Virgínia 

Pela Rêde Mineira de Vi
ação até Itanhandu .... 

Por ônibus de Itanhandu a 
Virginia ... 

Delfim Moreira 

Ferrovia. 

Ferrovia. 
Rodovia. 

Cristina 

Capital Estadual 

Ferrovia. 
Rodovia. 

Capital Federal 

Ferrovia ..... . 
Rodovia .. . 

DISTÂNCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

28 Trem R.M.V. 
22 Onibus 

8 Trem R.M.V. 

14 Onibus 
27 Automóvel 

42 Trem R.M.V. 

24 Onibus 
30 Automóvel 

100 Trem R.M.V. 

32 Onibus 

64 Trem R.M.V. 

19 Trem R.M.V. 
23 Automóvel 

739 Trem R.M.V. 
558 Automóvel 

399 Trem R.M.V. 
321 Automóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e 36 estabelecimentos comerciais varejistas, 
dos quais 25, 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 % sObre o to ta I 
DISCRIMINAÇÃO 

Não Não Sabem Sabem 
Total ler e sabem ler e sabem 

ler e ler e escrever 
escrever(•) 

escrever 
escrever(') 

{Homens ... 757 499 258 65,91 34,09 
Quadro urbano Mulheres .. 840 457 383 54,40 45,60 

· TOTAL 1 577 936 641 59,35 40,65 

{Homens ... 2 560 I 196 I 364 46,71 53,29 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 423 762 1 661 31,44 68,56 

TOTAL 4 983 I 958 3 025 39,29 60,71 

{Homens ... 3 257 I 635 I 622 50,19 49,81 
Em geral..·.·· Mulheres .. 3 263 I 219 2 044 .37,35 62,65 

TOTAL 6 520 2 854 3 666 43,77 56,23 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 



Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaçã_o 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 ........... · .. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

10 
25 

931 

10 
26 

944 

10 
23 

944 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 46,94%. 

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 Tributária 

634 257 
624 242 
926 214 

2 163 272 
1 040 305 

Despesa 
realizada 

1 104 
1 484 
2 879 
3 463 
3 146 

Saldo 
ou 

defidt 

I 
I 
2 

570 
860 
953 
300 
106 

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. ............... '' ....... . 686 I 100 634 
1952 ......................... . 623 1 628 624 
1953 ...... ' .................. . 736 2 361 926 
1954 ......................... . 944 2 629 2 163 
1955 ......................... . 1 269 4 707 1 040 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu
ni~ipal está localizada em planalto a uma altitude de cêr
ca de 1 250 metros. Registra-se a existência de 33 apare
lhos telefônicos, 1 hotel e 1 cinema em funcionamento. 

É servida pela Rêde Mineira de Viação e conta com 
umá Subestação Experimental de _Agricultura. 

Seu comércio é realizado com as praças de Itajubá, 
Cristina, Pedralva, Rio de Janeiro e São Paulo, importando 

l'reteitura Municipal 

Mercado Municipal 

dêsses dois últimos centros, todos os produtos manufatura
dos de que necessita. 

Há 1 médico residente, no exercício da profissão. 

Conta o município com 1 periódico e 1 biblioteca. 

Os rios Cambuí ou São João, das Posses e dos Cri-
minosos, são os cursos dágua principais que atravessam o 
município. 

Os habitantes locais são conhecidos por marienses. 

São 9 os vereadores em exercício. Alistaram-se 2 487 
eleitores, dos quais, 1 381 votaram elll 3-X-1955. 

(Organizado por Jahy de Souza, com os dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Gilberto Anacleto de Oliveira). 

MARIANA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Mariana, primitivamente Ribeirão do 
Carmo, foi a primeira entre as cidades surgidas por efeito 
das expedições de bandeirantes paulistas, que, a partir da 
última década do século XVII, demandaram as Minas Ge
rais. E foi também, no dizer do historiador Diogo de Vas
concelos, o centro de onde se irradiou a conquista defini
tiva do território. 

Partindo de Itaverava, ponto do qual os bandeirantes 
vindos de Taubaté prosseguiam como em última arrancada 
para atingir o ribeirão do Tripuí, que desde 1691 vinha 
sendo procurado por outros sertanistas, Salvador Fernan
des Furtado de Mendonça, em companhia de Miguel Gar
cia da Cunha e outros bandeirantes, acampou a 16 de ju
lho de 1696, nas margens do ribeirão do Carmo, assim 
chamado por ser aquêle o dia consagrado no calendário 
cristão à festa da Santíssima Virgem. Verificaram ser o 
ribeirão riquíssimo em aluviões auríferas, com a mesma 
formação dos granitos côr de aço que tornaram famoso o 
Tripuí, onde surgiria Ouro Prêto. Tomando posse de ri
beirão do Carmo e nêle iniciando a mineração, mandou Sal
vador Fernandes levantar as primeiras cabanas ao longo 
da praia, hoje chamada do Mata-cavalos, bem as~im a ca
pela que foi dedicada inicialmente ao Menino Jesus, sendo 
mudada a invocação sucessivamente para Nossa Senhora 
do Bom Sucesso e Nossa Senhora da Assunção, nela ofician-
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do a primeira missa o Capelão da comitiva, padre Fran
cisco Lopes Gonçalves. Regressou depois disso a São Pau
lo, de onde retornou, em 1699, em companhia do guarda
-mor Garcia Rodrigues, para a medição e distribuição dos 
descobertos, o que foi feito, começando-se pelo de Miguel 
Garcia, no ribeirão que antes já havia encontrado e no 
qual fundou o arraial da Vargem, e seguindo-se no ribeirão 
do Carmo, onde foi feita a medição em nome de Manoel 
Garcia de Almeida . Outros povoadores vieram depois, e 

. novos arraiais foram surgindo, tais como o de Camargos, 
fundado por Tomaz Lopes de Camargos e seus irmãos, que 
abandonaram suas lavras em Ouro Prêto; Cachoeira do 
Brumado, por João Pedroso; São Sebastião, por Sebastião 
Fagundes Vareta; Furquim, por Antônio Furquim e Bento 
Pires, que recebeu o nome do seu próprio fundador. 

Alastrou-se em pouco tempo por tôda a área do ri
beirão do Carmo a faina intensa da mineração, o mesmo 
acontecendo logo em seguida em Ouro Prêto, descoberto 
por Antônio Dias e outros bandeirantes . Para os dois cen
tros, quase unidos pela curta distância que os separa, pas
saram a convergir levas e mais levas de imigrantes vindos 
de São Paulo, Rio de Janeiro e outros pontos, determinando 
o rápido crescimento das respectivas populações. A Coroa 
Portuguêsa voltou assim as suas atenções para as Minas 
e resolveu criar a nova Capitania de São Paulo e Minas 
de Ouro, separada da do Rio de Janeiro, sendo nomeado 
primeiro governador o capitão-general Antônio Albuquerque 
Coelho de Carvalho, que logo promoveu a criação das três 
primeiras vilas em Minas Gerais, a saber, a vila de Albu-
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querque, a vila Rica, e a vila de Sabará, esta última na 
região do rio das Velhas, onde o ouro já havia sido também 
descoberto. Ocorreu isto em 1711: E o governador Antô
nio Albuquerque, assim como os seus sucessores, D. Braz 
Baltazar da Silveira e D. Pedro de Almeida Conde de 
Assumar, apesar de ser em São Paulo a sede da Capita-

. nia, tiveram de fixar residência em ribeirão do Carmo, pois 
a mineração do ouro havia deslocado quase por completo 
o centro de interêsse da Coroa Portuguêsa para as Minas 
Gerais. Não tardaram a surgir as lutas e os conflitos na 
resistência oposta aos rigorosos métodos adotados na fis
calização da saída do ouro, para a cobrança dos pesados 
tributos exigidos pelo Rei de Portugal. Ribeirão do Carmo 
foi assim, tal como Ouro Prêto, teatro de graves aconteci
mentos em que se defrontaram a prepotência da Coroa 
Portuguêsa e o orgulho e ·independência do colono já en
riquecido nas minas,, em revolta contra os sofrimentos que 
lhe eram impostos pelos representantes do govêrno por
tuguês. 

Criada a vila de Albuquerque, em 1711, foi o seu nome 
mudado para Ribeirão do Carmo ao ser confirmada a cria
ção pelo govêrno da metrópole, em 14 de abril de 1712. 
Pela Carta régia de 23 de abril de 1745, que a elevou à 
categoria de cidade, passou a denominar-se Mariana, em 
homénagem à rainha D. Maria Ana d' Áustria. De acôrdo 
com a Lei n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, estava o m~
nicípio composto de 13 distritos: Mariana, São Sebastião, 
Sumidouro, Cachoeira do Brumado, São Caetano, São Do
mingos, Furquim, Barra Longa, Boa Vista, Santa Rita Du-

Aljube, hoje Cúria Metropolitana 
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rão, Camargos, Passagem e São Gonçalo de Ubá. Pela Lei 
n.0 843, de 7 de setembro de 1823, foi transferido o dis
trito de Barra Longa para o município de Ponte Nova e 
mudadas as denominações dbs distritos de São Sebastião, 
São Gonçalo de Ubá, Boa Vista e São Domingos, que pas
saram respectivamente a Bandeirante, Acaiaca, Cláudio 
Manoel e Diogo de Vasconcelos. Pelo Decreto-lei n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1938, foi criado o distrito de Mai
nart, com territórios desmembrados dos distritos de Ma
riana e Pinheiros, êste do município de Piranga; e foram 
suprimidos os distritos de Bandeirantes e Sumidouro, que 
tiveram os respectivos territórios anexados ao distrito de 
Mariana. Ainda pelo mesmo Decreto-lei, foram desmem
bradas partes de territórios dos distritos de Acaiaca e 'Cláu
dio Manoel, para o distrito de Barra Longa. Pelo Decreto-
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-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, foi mudada pa· 
ra Monsenhor Horta a denominação do distrito de São Cae
tano. Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, foi 
criado o distrito de Bandeirantes, sendo transferida para 
o povoado de Sumidouro, com o nome de Padre Viegas, 
a sede do distrito de Mainart. A comarca foi criada, com 
a denominação de Comarca do Rio Piranga, pela Lei nú
mero 1 740, de 8 de outubro de 1870, sendo mudada a 
denominação para comarca de Mariana, pelo Decreto n.0 7, 
de 8 de janeiro de 1890. A comarca compreende atualmen
te em sua jurisdição o território do próprio município. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se o município na Zona Meta
lúrgica do Estado de Minas Gerais. 

O aspecto do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

o 

I ... 

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

Sua área é de 1 443 km2 • A sede municipal, situada 
a 697 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 22' 17" de latitude Sul e 43° 25' 09' de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 76 km, no ru
mo E. S. E. Apresenta as seguintes médias de tempera
tura: das máximas - 25°C; das mínimas - l1°C; com
pensada- 16°C. 

POPULAÇÃO -· Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 32 524 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 34 518 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
seria de 24 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do muniéípio: a sede, a vila de Acaiaca, a vila de Ban
deirantes, a vila de Cachoeira do Brumado, a vila de Ca· 

margos, a vila de Cláudio Manoel, a vila de Diogo Vas
concelos, a vila de Furquim, a vila de Monsenhor Horta, a 
vila de Padre Viegas, a vila de Passagem de Mariana, a vila 
de Santa Rita .Durão. 
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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-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 2 018 2 366 4 384 13,50 
Vila de Acaiaca ................. 715 756 1 471 4,52 
Vila de Bandeirantes . ........... 321 320 641 1,97 
Vila de Cachoeira do Brumado . .. 470 496 966 2,97 
Vila de Camargos ..... ·········· 96 100 196 0,60 
Vila .de Cláudio Manoel. ......... 362 428 790 2,44 
Vila de Diogo Vasconcelos . ...... 248 279 527 1,62 
Vila de Furquim ............ .... 368 468 836 2,57 
Vila de Monsenhor Horta . ....... 483 528 1 011 3,10 
Vila de Padre Viegas . .... ..... 115 139 254 0,78 
Vila de Passagem de Mariana . ... 999 983 1 982 6,09 
Vila de Santa Rita Durão ........ 124 145 269 0,82 
Quadro rural . ................... 9 749 9 448 19 197 59,02 

TOTAL GERAL ........... 16 068 16 456 32 524 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da popu

lação municipal, segundo os 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 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 domésticas, não remu-

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

Condições inativas . .............. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 

5 835 195 6 030 26,31 
I 407 78 1 485 6,47 

506 221 727 3,16 
295 19 414 1,36 

20 20 0,08 
267 444 711 3,09 

448 17 465 2,02 
19 1 20 0,08 

109 257 366 1,59 

49 8 57 0,24 
17 17 0,07 

958 10 087 11 045 48,20 
1 222 459 1 681 7,33 

11 152 11 786 22 938 100,00 

O município, com elevado número de distritos, tem a 
sua população localizada em doze núcleos urbanos diferen
tes, constituídos pela cidade e as onze vilas, na proporção 

de 13,50% na cidade e 27,48% nas vilas, algumas delas 

com mais de mil habitantes. Isto faz com que a população 

5.2 

do quadro rural seja apenas de 59,02%, um pouco abaixo 
da média dos municípios mineiros, apesar de não deixar 
de ter o município em tela a sua feição também ruralista, 
mesmo com grandes áreas de terras inaproveitáveis para 
a agricultura e a pecuária . 

O quadro da população segundo os ramos de atividade 
confirma êsse fato, com 26,31% da população de 10 e 
mais anos ocupadas na agricultura, pecuária e silvicultura, 
percentagem essa que é provàvelmente maior, desde que se 
lhe ajunte uma parte dos ocupados na indústria extrativa, 
correspondente à extração de carvão vegetal, existente no 

Pórtico da Igreja de N. 5.0 do Carmo 

município, e que deve ser considerado no setor da silvi
cultura. Outros ramos figuram ainda com percentagens 
apreciáveis, tais como a indústria de transformação, o co
mércio de mercadorias, a prestação de serviços e os trans-

Proço Dr. Gomes Freire 



Igreja Arqui-Confraria de São Francisco de Assis 

portes, comunicações e armazenagem. Trata-se de municí

pio atravessado por estrada de ferro, que tem alguma ati

vidade industrial e cuja sede, com apreciável núcleo de es

tudantes, não é das cidades menos populosas de Minas. 

Agricultura- A produção agrícola no município em 1955, 

foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Café. .... 800 Arrôba 21 215 7 425 25,66 

Milho ... ... .... 478 Saco 60 kg 32 870 5 259 18,16 

Banana. . . . . . . . ... 126 Cacho 252 000 5 040 17,39 

Cana .... .. 800 Tonel 40 000 4 800 16,57 

Mandioca ... .. .. 20 - I 170 2 340 8,07 

Feijão .. 100 Saco 60 kg 4 600 I 472 5,08 

Outras. .. - - 2 631 9,08 

TOTAL ... - - 28 967 100,00 

A pequena área cultivada, pouco mais de 1 o/o da su

perfície do município, tem sua explicação na inexistência 

de grandes áreas aproveitáveis ao cultivo. Os principais 

produtos são o café, o milho, a banana e a cana-de-açú_

car, os quais totalizam um valor correspondente a três quar

tas partes do valor de tôda a produção agrícola. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ I 000 % sôbre 

o total 

Asininos ... . ........ 10 26 0,04 
Bovinos .. . . . . . . . . 25 700 41 120 69,82 
Caprinos. . .... 1 100 132 0,22 
Eqüinos .. 2 500 3 5on 5,91 
Muares .. 2 200 5 060 8,59 
Ovinos. 500 65 0,11 
Sufnos. 10 000 9 000 15,28 

TOTAL. - 58 903 100,00 

A pecuana tem no mumctpto maior desenvolvimento 
que a agricultura, determinando mesmo a redução desta, 

para maior expansão das áreas de pastagens, em que pre

domina o rebanho bovino, com apreciável exportação de 

gado para os municípios vizinhos, além de atender ao con

sumo interno em carne, leite e seus derivados. A criação 

de suínos é também de grande significado na economia 

do município. O parque avícola acusava em 1955 a exis

tência de 95 000 cabeças, com uma produção de cêrca de 
180 000 dúzias de ovos. 

lndústiia - 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 
Cr$ 1 000'% sôbre mentos N.o de Potência 

o total motores em c.v. 
---------------

Indústria extrativa mi-
neral .... ..... I 243 24 000 86,99 109 1 864 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 49 52 390 1,41 7 25 

Indústria manufatureira 
e fabril. 40 393 3 203 11,60 52 348 

TOTAL. 90 688 27 593 lOJ,OO 168 2 237 
I 

A indústria extrativa mineral é representada pela ex
tração de ouro de aluvião, por meio de dragagem, sendo de 

Antiga residência do Barão do Pontal 
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certo vulto a produção. A maior produção da indústria 

manufatureira e fabril é a de tecidos de algodão, vindo em 

seguida as de doce de leite, manteiga, móveis de madeira 

e outras de menor importância. No setor de transforma

ção e beneficiamento de produtos agrícolas figuram a aguar

dente de cana, a rapadura, café beneficiado e o chá prêto, 

cuja planta é cultivada no município. 

Vista parcial da cidade 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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. 

Logradouros públicos 
Existentes ..... . 

Pavimentados . ... 

Ajardinados ........... . 
Outros ............... . 

Abastecimento d' áAua 
Prédios servidos . .. 

Logradouros servidos. 

EsAotos 

. .. {Inteiramente 
Parcialmente 

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

I Possuindo penas . ... 
.\ TOTAL. 

{
Totalmente .................. . 
Parcialmente . ............... . 

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

Logradouros servidos. J De despejo . .... · ............ . 
· · · · · \ De águas superficiais ......... . 

Prédios esgotados ......... I Pela rêde ................... . 
\ Por fossas ............ . 

Iluminação pública e domiciliar ("') 

. . {Número de logradouros . 
Logradouros Iluminados... Número de focos ...... . 

Consumo em kWh . . .... . 

Ligações domiciliares(*) 

De luz ............. . I Número de ligações .......... . 
'\Consumo em kWh .. . 

De fôrça ...... . I Número de ligações .. . 
· \ Consumo em kWh. 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!l:RICOS 

894 

46 

29 
2 

31 

3 
12 

552 
552 

34 
3 

37 

17 
6 

428 
4 

36 
415 

99 600 

198 
278 801 

46 
243 150 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 230 km de estrada de rodagem, dos quais 65 

sob a administração estadual, 125 sob a municipal e os 

restantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro 

Central do Brasil. Em 1955 foram registrados 38 automó

veis, 6 camionetas, 17 caminhões, 2 ônibus e 3 jipes. 

Tábuas itinerárias - Para as viagens às sedes dos municí

pios limítrofes e às capitais do Estado e da União, são pre-
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Ponte Alphonsus de Guimarães 

feridas as seguintes vias de translJorte, com as respectivas 
distâncias: 

ESPECIFICAÇÃO 

Para Alvinópolis ...... . 
Para Alvinópolis ..... . 
Para Barra Longa . ... . 
Para Barra Longa . ..... . 
Para Guaraciaba .. . 
Para Guaraciaba. 
Para Ouro Prêto. 
Para Ouro Prêto. 
Para Piranga . .... . 
Para Santa Bárbara. 
Para Santa Bárbara . 
Para a Capital Estadual. 
Para a Capital Estadual. 
Para a Capital Federal. .. . 
Para a Capital Federal. .... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

167 Ferrovia 
110 Rodovia 
58 Ferrovia 
75 Rodovia 
85 Ferrovia 

110 Rodovia 
18 Ferrovia 
12 Rodovia 
56 (Cavalo) 

221 Ferrovia 
72 Rodovia 

167 Ferrovia 
112 Rodovia 
558 Ferrovia 
479 Rodovia 

O município é servido pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

Catedral Metropolitana 



COMÉRCIO E BANCOS- Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas na 
sede; e ainda 263 estabelecimentos comerciais varejistas, 
dos quais 62 também na sede. 

Dispõe de 2 agências bancárias, 1 correspondente. 

Ruo D. Silvério 

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 % s6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

{Homens ... 5 306 3 862 1 444 72,79 27,21 
Quadro urbano Mulheres .. 6 041 4 069 I 972 õ7,36 32,64 

TOTAL 11 347 7 931 3 416 69,90 30,10 

{Homens ... 8 120 3213 4 907 39,56 60,44 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 948 2 285 5 663 28,74 71,26, 

TOTAL 16 068 5 498 10 570 34,21 65,79 

{Homens ... 13 426 7 075 6 351 52,70 47,30 
Em geral. . . . . . Mu!p~~~i. 13 989 6 354 7 635 45,40 54,60 

27 415 13 429 13 986 48,98 51,02 

(•) 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 NUMf:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares . ....... . ... 47 43 40 
Corpo docente . ......... ..... .. 112 109 107 
Matrícula efetiva . ......... .... 4 213 3 823 3 972 

Prefeitura Municipal 

Caso Providência - Ginásio e Escola Normal 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade . escolar, é de aproximadamen
te 50,03%. 

Outros Ensinos Registra-se também a existência de 3 
unidades do ensino industrial, 1 do superior, 1 do pedagó
gico, e 3 do secundário. 

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 Saldo 
Despesa ou 

Total Tributãria 
realizada deficit 

1951 ............ 1 099 538 617 482 
1952 ........... 1 088 526 761 327 
1953 ........... 1 573 537 928 645 
1954 ............ I 337 550 1 722 - 615 
1955 ............ I 421 633 1 404 17 

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. ....... 833 2 031 1 099 
1952 ............. I 136 2 968 I 088 
1953 ...... I 431 2 875 I 573 
1954 ....... 1 688 3 669 1 337 
1955 ......... I 991 4 481 1 421 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Mariana, o 
mais antigo município de Minas Gerais, foi o berço da or
ganização administrativa e judiciária do território, no mo
mento em que era o mesmo devassado e povoado em suas 
várias regiões por portuguêses e paulistas. Abrangia primi-
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Antiga residência do Conde de Assumar 

tivamente vasta extensão, bastando dizer que dêle saíram 
os municípios de Piranga e Ponte Nova e parte do de Vi
çosa . O povoamento iniciou-se pela parte mais montanhosa, 
próxima às serras de Antônio Pereira e Caraça. Embora 
irrigados por vários cursos dágua, que formam entre outros 
as nascentes do rio Doce, os terrenos são aí menos propí
cios ao desenvolvimento da agricultura. 1tsse fato teria con
corrido em parte para o abandono outrora das culturas pe
los ·mineiros, os quais, mesmo absorvidos na faina da mi
neração, teriam reservado braços para o preparo das roças 
de milho, feijão e outras culturas, se melhores fôssem os 
terrenos. O resultado foi a carência quase absoluta de gê~ 
neros alimentícios, verificada em princípios do século XVIII 
como um dos episódios impressionantes da época da mine
ração, em que chegou o milho a custar 30 e 40 oitavas de 
ouro e o feijão 50 e 60, como diz Diogo de Vasconcelos 
em sua "História Antiga das Minas Gerais", sem precisar 
contudo as medidas a que corresponderiam aquêles preços. 
Mas mesmo admitindo o maior volume para as trocas co
muns, isto é, o alqueire ou o saco de 60 quilos dos dias de 
hoje, fácil será avaliar as alturas quase incríveis de tais pre
ços, equivalentes na moeda de hoje ao mínimo de 10 000 
e 15 000 cruzeiros, respectivamente, para o primeiro e o 
segundo dos referidos produtos. A mineração sofreu com 
isto sério abalo, mas teve a compensação de obrigar os mi
neiros a procurar outras terras em que fôsse possível a 
produção de gêneros alimentícios. Assim fizeram êles, des
cobrindo também novas e ricas minas e alargando ainda 
mais o· âmbito do território que iam povoando. 

Nos dias de hoje, mesmo com os desmembramentos 
que sofreu, é êle um dos maiores do Estado, contando atual
mente nada menos. de 12 distritos. Dessa forma, a extra
ção do ouro, a princípio, e depois as atividades agrícola e 
pastoril, puderam fazer de Mariana um dos mais impor
tantes municípios, para isto contribuindo ainda fatôres de 
relêvo ligados à formação histórica. Mariana, primeiro mu-
nicípio de Minas e berço, como foi dito, de sua organização 
como uma das unidades que viria a ser da federação bra
sileira, teve também, do ponto de vista religioso, a que não 
era então estranho o poder público, situação de maior des
taque. A difusão do culto católico, religião oficial na me
trópole portuguêsa, que os povoadores professavam com fer
vor, era necessária também para a catequese dos índios, 
como condição de que dependia o seu emprêgo no trabalho 
das lavras. Não se admira pois que logo em 1745, pela 
bula de 6 de dezembro, do Papa Bento XIV, fôsse criada 
a primeira diocese em território mineiro, desmembrada de 
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São Sebastião do Rio de Janeiro, tendo por sede a cidade 
de Mariana, que ficou assim historicamente chamada a ci
dade dos bispos. E foi tão grande o empenho com que, des
de aquela época, se procurou estabelecer em Minas as bases 
da organização católica, e tão grande influência deveria 
ter na formação espiritual do povo mineiro, que o primei
ro bispo, Dom Frei Manoel da Cruz, já titular do mesmo 
cargo na diocese do Maranhão, ao transportar-se para a 
nova sede episcopal que lhe foi destinada, o fêz com tama
nhos sacrifícios na longa viagem, que nela gastou mais de 
um ano. 

Conseqüência também dos mesmos antecedentes his
tóricos, transformou-se a cidade em pouco tempo num dos 
mais adiantados centros culturais do país, tanto pela eru
dição dos seus bispos, de outros numerosos sacerdotes e de 
seculares aí nascidos que vieram depois a ocupar as mais 
altas posições nas letras, na poesia, nas ciências e na po
lítica, como ainda afamados estabelecimentos de ensino su
perior e secundário que nela foram fundados, tais como o 
Seminário Maior São José e o Seminário da Boa Morte, 
para formação de sacerdotes católicos, e o Colégio da Pro
vidência, para o sexo feminino, ambos responsáveis, em 
grande parte, pelo desenvolvimento cultural da terra mi
neira. 

A cidade, cuja feição urbanística vem ainda dos fem
pos coloniais, com seus majestosos templos e edifícios cons
truídos no estilo da época, vem ultimamente estendendo-se 
em novas áreas nas quais se sucedem as construções recen
tes em estilo moderno. A atividade industrial vem sendo 
ainda a extração do ouro por meio de companhias para isso 
organizadas, além de bateeiros avulsos que extraem o pre
cioso metal nas areias ainda ricas do ribeirão do Carmo. 

A fiação e tecelagem tem no município uma fábrica 
bem montada, com larga produção de tecidos de algodão . 
A assistência médica está aparelhada com um hospital, com 
a ~apacidade para 17 4 leitos e dois serviços de saúde . O 
cadastro profissional registrava em 31-XII-1955, a exis
tência de 3 médicos, 9 farmacêuticos, 6 dentistas, 3 advoga
dos, 5 engenheiros e 1 agrônomo. Os hotéis, em número 
de três, cobram as diárias de Cr$ 120,00 e Cr$ 150,00, res
pectivamente, nos quartos e apartamentos, havendo ainda 
duas pensões na cidade, em que são cobradas as diárias 
individuais de Cr$ 70,00. Contam-se três bibliotecas -
a de Santa Luiza de Marilac, com 1 900 volumes; a do Se
minário Maior São José, com 6 600 e a do Seminário da 
Boa Morte, com 3 080. Funcionam dois cinemas, com a 
capacidade total para 844 lugares, e .cinco associações de· 
cultura física, com os respectivos campos para a prática 
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do futebol. Entre as instituições de assistência social, con
tam-se o Educandário Dom Helvécio, para órfãos desam
parados, e 23 associações vicentinas, para auxílio à pobre
za. A Agência local da Caixa Econômica ·Estadual tinha 
em depósitos Cr$ 2 702 158,00 em 31-XII-1955. A Câ
mara Municipal é composta de 13 vereadores e o colégio 
eleitoral tinha 13 756 eleitores inscritos em 31-XII-1955 
dos quais votaram 6 178 nas eleições de 3 de outubro do 

mesmo ano. 

O culto católico está organizado com 12 paróquias, 21 
igrejas e 27 capelas. A cidade é sede da Arquidiocese de 
Mariana, que tem como sufragâneas as dioceses de Pouso 
Alegre, Campanha, Juiz de Fora, Caratinga e Leopoldina. 
Não há outras confissões religiosas com organização no 

município. 

Há 53 aparelhos telefônicos instalados. 

Como aspecto cultural, menciona-se ainda a existência 
de 2 periódicos, 4 tipografias e 1 livraria. 

Vultos ilustres: 

Em Mariana viveu, de 1906 a 1921, como juiz mu
nicipal, e ali compôs grande parte de sua obra, o poeta 
Alphonsus de Guimarães. Falecendo em 15 de julho de 
1921, foi sepultado no Cemitério anexo à Igreja do Rosário 
dos Pretos. Em 23 de outubro de 1953, foram os seus 
despojos trasladados para o Cemitério anexo à Igreja de 
Sant' Ana, onde, a 13 de dezembro do mesmo ano, inaugu
rou-se o túmulo definitivo do Poeta, mandado fazer pelo 
Govêrno do Estado, em cerimônia que teve a presença do 
Governador . Juscelino Kubitschek. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados forne
cidqs pelo Agente de Estatística Jorge Teixeira da Fonseca). 

MARLIÉRIA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A Germano de Sousa Baltar, um aventu
reiro que em 1865, mais ou menos, chegou ao local onde 
se iniciava o futuro arraial Onça Grande, depois Marliéria, 
é que a atual sede do município deve a sua criação. Na
quela época, dizendo-se médico, Germano obteve grande 
sucesso financeiro e pouco tempo depois tornou-se abastado 
proprietário local. ~oou três alqueires de terras para patri
mônio de Nossa Senhora das Dores e iniciou a construção 
de uma capela em homenagem à Santa, obra pouco depois 

Vista oarcial da cidade 
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abandonada, em face de Germano se ter transferido para 
outra localidade. A construção foi reiniciada em 1885 e 
devido a diversas transformações que sofreu é hoje uma 
igreja, sede da paróquia. 

São nomes tradicionais da história de fundação de 
Marliéria os Moreira, Quintão, Alves Tôrres, Assis Morais 
e Castro, que estão diretamente ligados aos primeiros povoa
dores locais. 

O povoado passou à distrito em 1911, sendo elevado à 
categoria de município, desmembrando-se de São Domingos 
do Prata, pela Lei número 1039, de 1953. Pertence à co
marca de São Domingos do Prata. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO Situa-se o muntct
pio na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 
518 km2

• A temperatura, calculada em graus centígrados, 
apresenta as seguintes médias: das máximas, 36,7; das mí
nimas, 8,5; compensada, 22,6. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 5 371 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 5 701 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 11 

habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte a 
situação do distrito de Marliéria núcleo em tôrno do qual 
se emancipou posteriormente o atual município: 

ESPECIFICAÇÃO Hom(n1 

I TOTAL 

-:--- -----------------·--- --- - -

Quadro urbano ................ 257 311 568 10,56 
Quadro suburbano ............... 47 53 100 1,86. 
Qugdro rural. ................... 2 470 2 241 4 711 87,58 

TOTAL ... . ......... 2 774 2 605 5 379 100,00 
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Igreja Matriz de N. S.0 das Dores 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONô~ICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da ta
bela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (h a) 

Cr$ 1 000 I % sôbre Unidade Quantidade 
o total 

------·-- ----- --------- ---------
Arroz .............. 1 500 Saco 50 kg 30 000 9 600 31,16 
Café ..... .... ······· 1 312 Arrôba 24 600 8 118 25,34 
Milho .... . .. 1 600 Saco 60 kg 30 570 7 031 22,82 
Cana ........... 850 Tonelada 16 050 1 766 5,72 
Batatinha .. ...... .. 33 Saco 60 kg 426 1 491 4,83 
Feijão ... ...... ····· 660 > > ' 

I 

4 120 1 442 

I 
4,67 

OutrAs ............. - - ··- 1 376 4,46 

TOTAL ........ 6 093 - - 30 824 100,00 

Nesses últimos anos o milho vem recebendo um inte
rêsse todo especial, em vista de novas possibilidades comer
ciais surgidas na região. 

Praça Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a si~uação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ............ .... : . .... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinoo ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ......... · .... ·········· 
Ovinos ............... ········· 
Suínos .......... ·············· 

TOTAL .... 
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A pecuária também desempenha papel importantíssi
mo no esquema econômico municipal. 

É notório o desenvolvimento que vem apresentando, 
de vez que os pecuaristas da comuna passaram a interessar
-se mais de perto pela melhoria dos rebanhos e promovem 
a importação de reprodutores selecionados. 

Indústria - Em 1955, existiam no município 10 unidades 
industriais que possuíam capital empregado no valor de 
233 mil cruzeiros e se dedicavam ao beneficiamento e trans
formação de produtos agrícolas. 

v 1sra ao consrruçao do novo prédio da Prefeitura Municipal 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros exist~ntes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios exis'tentes .............. ......... ·.· .. . 

Logradouros públicos 

Existentes, sem pavimentação .. ......................... . 

{

Possuindo penas ............. . 
Prédios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligações livres .. ....... . 

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

{

Totalmente ................ . 
L~gradouros servidos. . . . . . . Parcialmente . .......... · ..... . 

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

DADOS 
NOM~RICOS 

235 

5 

55 

55 

1 
2 

3 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 51 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administracão municinal. 

Vista parcial da Rua Paulo Antônio de Castro 



Outro aspecto da Praça Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira 

Em 1955, o órgão. competente registrou os veículos 

do município: 1 automóvel, uma camioneta, 15 caminhões, 

2 ônibus, e 1 jipe. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

----------------------------------
Municípios limítrofes 

São Domingos do Prata ... ,45 rodoviária 

· J aguaraçu .......... . 10 rodoviária 

Dionísio .................................... ·· 25 rodoviãria 

Bom Jesus do Galho .............. . 111 rodoviária 

Coronel Fabriciano ................... . 36 rodoviária 

Distâncias às Capitais 

Estadual. ....... . 221 rodoviária 

Federal. .... 558 rodoviária 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 30 estabelecimentos comerciais varejistas dos 

quais 11 situados na sede, dispondo ainda de 2 correspon

dentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referente à alfabetização, fornecem· os seguintes da

dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Não Sabem Sabem 

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

escrever escrever 

Homens ...... .... ...... . .. 246 (!) 176 70 7!,55 28,45 

Mulheres ..... ········ .. 300 197 103 65,67 34,33 

TOTAL .... ... .. ..... 546 373 !73 68,32 31,68 

NOTA - Os dados registrados no quadro acima. já foram computados 
no municipio de São Domingos do Prata, de onde êstc município foi desmem· 
brado. 

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 apresentava o en
sino primário municipal: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 3 5 6 

Corpo docente ................. 8 !O 14 

Matricula efetiva ............... 348 483 535 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
40,80%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, nos anos de 1954 e 1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

--
1954 ............ 647 . .. 629 18 

1955 ....... ..... 811 173 803 8 

A arrecada~ão estadual e municipal, nos anos de 1954 
e 1955, apresentou êsse movimento: 

RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Estadual Municipal 

1954 ........................................ . 647 

1955 ........................................ . 465 BIJ 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede municipal 

está localizada em terreno de topografia bastante aciden

tada. O município é banhado pelo rio Doce e pelo cór

rego Onça Grande, que lhe deu o primitivo nome. Alem 
dêsses hâ diversos cursos d'água de pequena importância, 

e ainda algumas lagoas, como Centrai, Queiroga, Dom Hel

vécio, São José, Turvo etc. A comuna mantém comércio 

principal com Coronel Fabriciano, São Domingos do Pra

ta, Nova Era e Rio Piracicaba. 

. Vista parcial de outro trecho da cidade 
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Vista de duas novas residências da cidade 

A Festa de Nossa Senhora do Rosário que se realiza 

em outubro é tradicional no município e atrai número de 

moradores da zona rural. 

Na cidade há uma pensão e uma biblioteca. O Legisla

tivo municipal está composto de 9 vereadores. Os eleito

res inscritos elevam-se a 1 054, dos quais 629 compareceram 

ao pleito de 3-X-1955. 

(Organizado por Ge'orge Byron Camerino Fontes, co,n os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Amaury Reinaldi) . 

MARTINHO CAMPOS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO A cidade de Martinho Campos formou-

-se de terras de duas fazendas pertÉmcentes a Jerônimo 

Vieira e Maximiano Alves de Araújo, pernambucano. Con-

Vista parcial da cidade 

ta-se que mats ou menos entre 1808 e 1820, êsses dois 

proprietários deliberaram mandar construir uma capela em 

honra a Nossa Senhora de Abadia. O local foi escolhido 

de forma singular e dizem que ambos se colocaram em suas 

fazendas e combinaram começar a andar na mesma hora, 

para que, no ponto de encontro dos dois, ficasse assinalado 

o local onde deveria ser iniciada a capela. ~sse local foi 

onde hoje se situa a atual Matriz de Nossa Senhora da 

Abadia. 
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Criando-se o povoado, êste desenvolveu-se com rapidez 
principalmente quando passou a contar com estrada de fer
ro, cuja estação de Abadia servia as localidades próximas 

de Patos de Minas, Dores do Indaiá, Formiga, etc. 

O Distrito foi criado com o nome de Abadia de Pitan

gui, pela Lei provincial número 911 de 8 de junho de 1858 

e confirmado pela Lei estadual número 2, de 14-IX-1891. 

Em 1938 foi elevado à categoria de município, recebendo 

o nome de Martinho Campos em homenagem ao grande 

estadista, que nasceu em terras da região. O município per

tence à comarca de Pitangui. 

Igreja Matriz Municipal 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto ge

ral do seu território é semimontanhoso. Sua área é de 1 043 

quilômetros quadrados. A temperatura, calculada em graus 

centígrados, apresenta as seguintes médias: 38 para as má

ximas, 14 para as mínimas e 26 para a compensada. A 

sede municipal, situada a 628 metros de altitude, tem como 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



coordenadas geográficas 19° 20' 00" de latitude Sul e .... 
45° 14' 00" de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, 
em linha reta, 153 quilômetros, no rumo O. N. O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 10175 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 1 O 921 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-55, com densidade demográ
fica de 10 habitantes por quilômetro quadrado. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.0-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números . % sObre 

absolutos o total 
geral 

Sede ........ ·······. . . . . . . . . . . .. 962 1 040 2 002 19,68 

Quadro rural. ..... ......... ''' 4 124 4 049 8 li3 80,32 

TOTAL GERAL ...... ..... 5 086 5 089 lO 175 100,00 
I 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Censo de 
1950, assim se distribuía a população municipal, segundo 
os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
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 

2 238 
11 
99 
90 
41 

59 
4 

13 

13 
5 

220 
511 

3 304 

Mulheres 

26 

2 
5 

80 

36 

3 022 
213 

3 385 

Total 

Números 
absolutos 

264 
11 

!OI 
95 

121 

60 
4 

49 

13 
5 

3 242 
724 

6 689 

% sObre 
o total 
geral 

33,87 
0,16 
1,50 
1,42 
1,80 

0,89 
0,05 
0,73 

0,19 
0,07 

48,49 
10,83 

100,00 

A agricultura tem papel preponderante na economia 
do município, razão por que é a atividade principal. Note
-se que a silvicultura não é praticada em Martinho Campos. 

Outro visto parcial do cidade 

Outro aspecto parcial do cidade 

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

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (h a) 
Unidade Quantidad< Cr$ I 000 % sObre 

o total ------- -------------
Arroz .......... .... I 200 Saco 50 kg 26 200 9 432 37,75 
Milho ..... ..... .... 4 700 Saco 60 kg 74 250 9 281 37,15 
Feijão ........... ''' 2 490 » > > 13 050 3 !59 12,64 
Mandioca ..... ..... 24 Tonelada 2 320 1 160 4,64 
Outras. ······ ······ ... - - 1 956 7,82 

TOTAL ... ..... . .. - - 24 988 100,00 

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 

Bovinos ...... .......... 20 000 32 000 6'5,44 
Caprinos •.... .......... 500 60 0,12 
Eqüinos ....... ........... I 800 2 700 5,52 
Muares .......... . . . . . . . . . . . 600 I 500 3,06 
Ovinos .......... ............ 320 51 0,10 
Suínos ........... ··········· 14 000 12 600 25,76 

TOTAL ....... ............ 48 911 100,00 

A pecuária já é notável dentro da economia do mu
nicípio. Pratica-se em larga escala a criação de suínos, sen
do que o rebanho bovino desenvolve-se em ritmo bastante 
animador. 

Indústria - 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-

INDúSTRIA beleci- empre-
mentos gado 

Cr$ I 000 % sôbre N.o de Potência 
o total motores em c.v. 

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

Indústria extrativa mi-
neral ........... ..... 4 16 30 2,34 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 16 25 250 19,53 4 29 

Indústria manufatureira 
e fabril: .. ... lO 29 I 000 58,13 14 84 

TOTAL .... .. ..... 30 50 I 280 100,00 18 113 

A industrialização municipal ainda se encontra na fase 
primária de desenvolvimento. 
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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 Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 
Existentes ............. . 
Outros ...... . 

Abastecimento d' á !lua 

Prédios servidos ... 
I Possuindo penas .. 
\ Total.. 

{

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

TOTAL ..... . 
Logradouros servidos ... 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros .. 

Logradouros iluminados. . . Número de focos. . . . . 
Consumo em kWh. . . 

Ligações domiciliares (') 

De luz ... 

De fôrça .......... . 

I Número de ligações. 
·'\Consumo em kWh. 

I Número de ligações .. 
· · · · · \ Consumo em kWh. 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!i:RICOS 

601 

39 
39 

126 
126 

9 
8 

17 

38 
240 

13 000 

222 
75 000 

15 
22 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 158 km de estradas de rodagem, dos quais 14 
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 registrou 6 automó
veis, 3 camionetas, 17 caminhões e 2 jipes. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIOS DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

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

Municípios limítrofes 

Abaeté ................. . 
Bom Despacho .......... . 
Dllrcs do lndaiá ........ . 
Pitangui ................ . 
Pompéu ................ . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

32 Rodoviário 
54 Rodoviário 
50 Rodoviário 
72 Ferroviário 
30 Rodoviárip 

235 Ferroviário 
875 Ferroviário 

R.M.V. 

R.M.V. 
R.M.V.-E.F.C.B. 

1 - Para ir a Bom Despacho, poderá ser usada, tam
bém, a R . M. V., dando volta por Velho da Taipa e f a-

Vista aérea de outro trecho da cidqde 
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Ainda outro aspecto da cidade 

zendo baldeação. Para Dores do Indaiá, a mesma coisa, ou de 
ônibus por Abaeté ou por Bom D~spacho. 

2 - Nas viagens para Belo Horizonte, é costume de 
muitos, a fim de tornar a viagem mais rápida, tomar o ôni
bus em Pitangui. 

3 - Para ir a Pompeu, poderá ser utilizada a R.M.V. 
até a estação de Pompeu, onde tomará o ônibus; êste ex-

~ 

pediente poderá ser usado, também, para ir a Abaeté. 

4 - Além dêstes meios, ainda é usado o recurso de ir 
a Belo Horizonte passando por Abaeté, trocando de ônibus; 
de ir de ônibus até Bom Despacho e tomar o trem da R.M.V. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 18 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 11 estão situados na sede. Dispõe também de 3 cor
respondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA _:_ Os resultados do Censo de 1950 
referentes à alfabeti2;ação, fornecem os seguintes dados re
lativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sllbre o tota 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
e•crever(') escrevtr(') 

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

{Homens ... 196 460 336 57,78 42,22 
Quadro urbano Mulheres .. 880 456 424 51,81 48,19 

TOTAL I 676 916 760 54,65 45,35 

{Homens ... 3 332 I 113 2 219 33,40 66,60 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 213 874 2 339 27,20 72,80 

TOTAL 6 545 I 987 4 558 30,35 69,65 

{Homens ... 4 128 I 573 2 555 38,10 61,90 
Em geral...... Mulheres .. 4 093 I 330 2 763 32,49 67,51 

TOTAL 8 221 2 903 5 318 35,31 64,69 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário _.:.._ Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística rla Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956. Assim se apresentava o 
ensino primário municipal. 

ESPECIFICAÇÃO 

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

DADOS NUMll:RICOS 

1954 

15 
39 

I 548 

1955 

16 
43 

1 748 

1956 

15 
45 

I 708 



Outro ângulo parcial da cidade 

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 Saldo 
Desp~sa ou 

Total Tributãria 
realizada deficit 

1951. ........... 598 225 914 - 316 
1952 ............ 608 248 768 - 160 
1953 ............ 981 266 852 129 
1954 ............ 917 294 1 087 - 170 
1955 ............ 945 326 1 079 - 134 

Quanto à arrecadação nas duas esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

841 
1 095 
1 555 
1 379 
1 962 

Municipal 

598 
608 
981 
917 
945 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 
Martinho Campos localiza-se em um planalto, sendo cortado 
pelos rios São Francisco, Pará, Lambari e Picão. Possui 

algumas jazidas de ·minério de ferro, mica, cristal de rocha 
e minério de chumbo, embora não tenham sido exploradas. 

O comércio local é fe~to principalme~te com as praças 
de Belo Horizonte, Divinópolis, São João dei Rei, Juiz 
de Fora, Antônio Carlos e Bom Despacho. Os habitantes 

do município são chamados martinho-campenses. 

A assistência médica na cidade é prestada por 1 hos
pital, dispondo de 10 leitos, e 1 serviço de saúde, estando 
1 médico em atividade profissional. Há, ainda no distrito

-sede, 1 hotel~ uma pensão, 1 cinema e duas bibliotecas. O 
Legislativo compõe-se de 9 vereadores. o município man
tinha inscritos, por ocasião do pleito de 3-X-1955, um nú-

. mero de eleitqres que se elevava a 2 126, dos quais vota
ram 1234. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Maria Teixeira) . 

MATEUS LEME - MG 
Mapa Municipal no 8:0 Vol. 

HISTóRICO - Foi o bandeirante Mateus Leme, genro 
de Borba Gato, quem, mais ou menos nos meados do sé
culo XVIII, desbravou as terras onde hoje se localiza o 
município que tomou seu nome. 

No princípio, foi a descoberta de ouro e pedras pre
ciosas, o principal motivo de atração para aquêles que se
guiram as pegadas do grande bandeirante e se instalaram 
no povoado que o mesmo o criou. No entanto, à proporção 
em que crescia o núcleo de garimpeiros, aumentando suas 
necessidades e diminuindo a fartura da garimpagem se foi 
a agropecuária desenvolvendo e contribuindo sobremodo 
para a fixação dos que ali aportaram. 

O povoado passou a distrito pelo Decreto de 14 de ju
lho de 1832, confirmado por Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891, subordinado ao município de Pará, poste
riormente Pará de Minas. O município foi criado pelo De
creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, continuando 
como têrmo judiciário da comarca de Pará de Minas. Em 
1954 foi criada a comarca de Ma teus Leme. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é semimontanhoso. Sua área é de 
584 km2

• A temperatura, determinada em graus centígra
dos, apresenta as seguintes médias: das máximas, 35; das 
mínimas, 22; compensada, 28. A sede municipal, situada 
a 770 m de altitude tem como coordenadas geográficas 
19° 57' 13" de latitude Sul e 44° 25' 41"de longitude W.Gr. 
Dista da capital do Estado, em linha reta, 51 km no ru
mo O.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 11676 habitantes a população do 
município . Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 12 472 pessoas como sua 
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Hospital Santa Terezinha 

população provável em 31-XII-55, com densidade demo
gráfica de 21 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 Azurita, Boturobi, Iga
rapé e Juatuba. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a yopulação do mu
nicípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-I950 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

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

Sede ......................... SI7 574 I 09I 9,34 
Vila de Azurita ............•...... 269 268 537 4,59 
Vila de Boturibe ................ 145 I35 280 2,39 
Vila de Igarapé ........ 226 243 469 4,01 
Vila de juatuba ............ 230 238 468 4,00 
Quã.dro rural. . . . . . . . . . . 4 594 4 237 8 83I 75,67 

TOTAL GERAL ...... 5 98I 5 695 li 676 IOO,OO 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústriás extrativas . ... 
Indústria de transformação .. . 
Comércio de mercadorias . ...... . 
Comér~io de imóveis e valores mobi-

liãrios, cr~dito, seguros e capita!i· 
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· 
cc:ntea .... . . 

Condições inativas .... 

TOTAL ....... . 

6# 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE IO ANOS E MAIS 

Homens 

709 
I35 
ISS 
I07 

3 
33 

197 
6 

18 

34 
5 

470 
320 

4 192 

Mulheres 

17 
I 

15 
2 

I 
86 

25 

3 614 
129 

3 894 

Total 

Números 
absolutos 

726 
I36 
I70 
109 

4 
119 

199 
6 

43 

36 
5 

4 084 
449 

8 086 

% sôbre 
o total 

geral 

33,73 
1,68 
2,10 
1,34 

0,04 
1,47 

2,46 
0,07 
0,53 

0,44 
0,06 

50,53 
5,55 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

CULTURAS 
PRODUÇÃO VALOR 

AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sôbre 
o total -------------- ------ -----

Milho ......... .... 1 710 Saco 60 kg 33 560 6 04I 3I,70 
Banana ........ .... ISO Cacho 126 000 2 520 I3,2I 
Café ....... _ ...... I46 Arróba 6 2IO 2 484 13,02 
Alho ............ ... 8 . 3 200 I 600 8,39 
Mandioca ....... ... 253 Tonelada 4 725 I 4I8 7,43 
Cana-de-açúcar .. .. 135 > 5 875 I I 75 6,I6 
Laranja ............ IS Cento 50 500 I OIO 5,29 
Outras ............. 303 - - 2 8I9 I4,80 

TOTAL ........ 2 720 - - 19 067 IOO,OO 

Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua 

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

REBANHOS 

Asininos ..................... . 
Bovinos ................ . 

i~t~~~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ................ : 

TOTAL ..... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

I 
14 000 

IOO 
700 
620 
ISO 

4 000 

VALOR 

(Cr$ I 000) 

4 
23 800 

IO 
2 380 
I 550 

IS 
3 200 

30 959 

% sôbre 
o total 

0,01 
76,9I 

0,03 
7,68 
5,00 
0,04 

10,33 

IOO,OO 

Os pecuaristas locais vêm desenvolvendo suas ativi
. dades dentro de qm ritmo deveras animador; principal
mente no que diz respeito à produção e exportação de leite. 

Visto do Hôrto da liberdade, de propriedade da Estrada de Ferro 
Rêde Mineiro de Viacão 



Mina ae talco, s1tuada no lugarejo de Morro Grande 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

TIPO DE 
INDÚSTRIA 

Indústria extrativa mi· 
neral ............... . 

Indústria de transforma
ção e beneficiamento 
dos produtos agricolas 

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

TOTAL. 

N,o de Pessoal 
esta- empre-

beleci- gado 
mentos 

8 103 

217 583 

225 686 

CAPITAL FORÇA 
EMPREGADO MOTRIZ 

Cr$ I 000 % sObre N.o de Potência 
o total motores em c.v. 

3 055 81,64 4 15 

687 18,36 

3 741 100,00 3 15 

A indústria de Mateus Leme ainda se encontra em fase 

inicial de desenvolvimento. 

MELHORAMENTOS URBANOS Era a seguinte a 
situação 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 . ................... . 
Outros ...........••. 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos. .... {Com ligações livres .. 

TOTAL ......... . 

Logradouros servidos . .... , . Parcialmente. 
{

Totalmente ... 

TOTAL .... 

Iluminação pública e domiciliar (') 

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

Consumo em kWh .... . 

LiAações domiciliares (•) 

I Número de ligações .. . 
De luz ..... · · · · · · · \ Consumo em kWh ... . 

De fôrça . 
J Número de ligações . . 

. . I_ Consumo em kWh. 

e> Dados referentes aó ano de 1915. 

DADOS 
NUMli:RICOS 

342 

32 
32 

116 

116 

9 
9 

18 

28 
200 

86 400 

160 
207 600 

4 

30 00.0 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 243 km de estradas de rodagem, dos quais 13 se 

acham sob a administração federal, 68 sob a estadual, 62 

sob a municipal e os restantes pertencem a particulares. 
É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação 
e Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 28 automó
veis, 26 camionetas, 103 caminhões, 1 ônibus e 5 jipes. 

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

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Pará de Minas. 

Pará de Minas ... 

Esmeralda o o , o o o . o o o o o . o o 

Esmeraldas. 

Betim. 

Eetim. 

Brumadinho. 

Brumadinho. 

Itaúna .. 

Itaúna ... 

Capi ta1 _Estadual. 

Capital Estadual. 

Capital Federal 

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

DISTÂNCIA MEIOS DE 
(km) TRANSPORTE 

33 Ferroviário 

53 Rodoviário 

47 Ferroviário 

48 Rodoviário 

34 Ferroviário 

35 Rodoviário 

133 Ferroviário 

121 Rodoviário 

28 Ferroviário 

23 Rodoviário 

72 Ferroviário 

63 Rodoviário 

712 Ferroviário 

568 Rodoviário 

OBSERVAÇÕES 

Ramal Paracatu 
(R.M.V.) 

R.M.V. até Vianópo
lis (destino ônibus) 

R.M.V. 

Pelo ramal juatuba
-Itaúna até Juatu
ba, aí a t i n g e a 
Rodovia Belo Hori
zonte-Araxá até o 
o destino 

Pela RoMoVo até Belo 
Horizonte ali bal
deia-se para a Es .. 
trada de Ferro Cen
tral do Brasil até 
o destino 

Pelo ramal Juatuba
-Itaúna até jus
tuba, a{ atinge a 
Rodovia Belo Hori
zonte-Araxá até B o 
Horizonte, dai pela 
Rodovia Minas Rio 
até o destino 

Rêde Mineira de Via
ção 

Ramal juatuba-Ita
úna 

R.M.V. 

Rodovia Belo Hori
zonte-Araxá 

Pela R.M.V. até Belo 
Horizonte, af bal
deia-se para a Es
trada de Ferro Cen
tral do Brasil até o 
destino 

Pela Rodovia Belo 
Horizonte-Araxá até 
Belo Horizonte, aí 
atinge a Rodovia 
Belo Horizonte-Rio 
até o destino 

COMÉRCIO E BANCOS- Conta a população· do muni
cípio com 91 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 9 estão situados na sede. Dispõe também de uma 

agência e 8 correspondentes bancários. 

Prédio da Cooperativa dos Produtores de Leite 
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Mina de hematita, situado na serro do ltotitoiussu 

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 ... 1 138 715 423 62,82 37,18 

Quadro urbano Mulheres.· 1 225 666 559 54,36 45.64 

TOTAL 2 363 I 381 982 58,44 41,56 

{Homens ... 3 869 1 526,. 2 343 39,44 60,56 

Quadro rural. : Mulheres .. 3 499 906 2 593 25,89 74,11 

TOTAL 7 368 2 432 4 936 33,00 67.00 

{Homens ... 5 007 2 241 2 766 44,75 55,25 
Mulheres .. 4 724 I 572 3 152 33,27 66,73 

Em geral:..... TOTAL 
9 731 3 813 5 918 39,18 60,82 

Ponte de concreto armado, sôbre o rio Paroopebo, no lugareJo 
de Ponte Novo 

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 apresentava o ensino 
primário municipal: 

DADOS NUMJ!.RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 
---------- -----~---- -------

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

66 

25· 
49 

1 633 

28 
so-

1 
I 865 

1956 

29 
58 

I 765 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 61,54%. 

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 ueficit 

·- --- - ------- ---------- -------- ----------
1951. I 197 236 425 772 
1952. 640 242 I 147 -- 507 
1953. I 002 270 944 58 
1954. 918 287 I 289 -- 371 
1955. I 064 374 I 366 - 302 

Pico de ltatiaiussu, situado no serra do mesmo nome, no distrito de lgarape 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento verificado no período de 1951-1955 foi: 

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

ANOS I 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 

I 085 I 197 
I 524 640 
I 700 I 002 
2 001 918 
2 282 I 064 

OUTROS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL -A sede 
municipal localiza-se no sopé dó morro denominado Ma
teus Leme, a 6 quilômetros de seu ponto culminante, com 
a altitude de 1 302 metros. 0 município é banhado pelo 
rio Paraopeba, e por alguns ribeiros que desembocam no 



Ponte de concreto armado, sôbre o rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas, 
na Rodovia BR-3 (Fernão Dias) 

réferido rio. O solo mateus-lamense é rico em minério de 
ferro, talco, mármore e cristal de rocha. O comércio man-. 
tém transações com as praças de Belo Horizonte, Itaúna, 
Betim e Pará de Minas. 

Mateus Leme tem entre seus filhos ilustres o atual se
'nador Benedito Valadares, ex-Governador do Estado de Mi
nas Gerais e Embaixador à Organização das Nações Unidas. 

Na cidade a assistência médica é prestada por 2 hos
pitais, dispondo de 25 leitos e 1 serviço de saúde; ali 2 
médicos exercem suas atividades profissionais . Há, ainda 
no distrito-sede, 2 aparelhos telefônicos 1 cinema e 7 bi
bliotecas. O Legislativo compõe-se de 9 vereadores. Para 
o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 3 642 eleito
res, dos quais votaram 2 358. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Levi Augusto da Cunha). 

MATIAS BARBOSA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A atual cidade de Matias Barbosa, sede 
do município de igual nome, teve sua fundação pràticamen
te iniciada quando, em 1700, o rico e poderoso português 
Matias B~rbosa recebeu uma sesmaria, formada de uma 
légua de testada por três de sertão, às margens do Rio Pa

raibuna, entre as "roças de Simão Pereira e Antônio de 

Igreja Matriz de N. S.0 da Conceição 

Araújo". A abertura do "caminho novo" das Gerais foi que con
tribuiu sobremodo para o desenvolvimento econômico da 
região; dando-lhe impulso progressista. O povoado formou
-se ao redor do antigo "Registro", onde a Coroa cobrava 
seus impostos sôbre o ouro e diamantes que saíam da an
tiga província. 

Matias Barbosa, cujo primeiro nome foi Nossa Se
nhora da Conceição de Matias Barbosa, passou a distrito pe
la Lei provincial número 3 302, de 27 de agôsto de 1886, 
confirmada pela estadual número 2, de 14 de setembro de 
18~1. Em 1923, a Lei estadual número 843, de 1 de se
tembro, criou o município de Matias Barbosa, elevando a 
sede do distrito de igual nome à vila e anexando ao novo 
município os distritos de Santana do Deserto e São Pedro 
de Alcântara, ambos desmembrados de Juiz de Fora. O mu
nicípio continua subordinado judicialmente à comarca de 
Juiz de Fora. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da-Mata do Estado de Minas Gerais. O aspecto ge
ral do seu território é montanhoso. Sua área é de -288 km2• 

A temperatura, determinada em graus centígrados, apresen
ta as seguintes médias: das máximas, 29; das mínimas, li; 
compensada, 23. A sede municipal, situada a 477 metros de 
altitude, tem como coordenadas geográficas 21° 51' 54" de 
latitude Sul e 43° 19' 35" de longitude W. Gr. Dista da ca
pital do E~tado, em linha reta, 225 quilômetros, no rumo 
S. S. E. 

o 

I ... 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Censo de 1950, era 
de 12 632 habitantes a população do município. Estimativas 
do Departamento Estadual de Estatística de Minas Gerais 
dão 9 494 pessoas como sua população provável em .... 
31-XII-55, com densidade demográfica de 33 habitantes 
por quilômetro quadrado. Explica-se aquêle decréscimo por 
haver sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de San
tana do Deserto. 

67 



Prefeitura Municipal 

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 Santana do Deserto e Simão 

Pereira. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, assim se localizava a popu

lação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres % sôbre 
Números o total 
absolutos geral 

Sede Ma tias Barbosa ....... 1 142 1 188 2 330 18,44 
Vi la de Santana do Deserto ..... 184 200 384 3,03 
Vila de Simão Pereira. . . . . . . 258 294 552 4,39 
Quadro rural. ... 4 846 4 520 9 366 74,14 

TOTAL GERAL .. 6 430 6 202 12 632 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Censo de 

1950, dêsse modo se distribuía a população municipal, se
gundo os 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 capita· 
lização ................ . 

Prestação de serviços ............ . 
Transporte, comunicações e arniaze-

nagem ....................... . 
Profissões liberais ...... . 
Atividades sociais .............. . 
Administr?ção 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 

2 351 
78 

464 
124 

lO 
95 

300 
17 
30 

103 
20 

351 
555 

4 498 

Mulheres 

110 

61 
4 

228 

15 
I 

40 

3 519 
267 

4 246 

Total 

Números 
absolutos 

2 461 
78 

525 
128 

lO 
323 

315 
18 
70 

104 
20 

3 870 
822 

8 744 

% sôbre 
o total 

geral 

28,16 
0,89 
6,00 
1,46 

0,11 
3,69 

3,60 
0,20 
0,80 

1,18 
0,22 

44,27 
9,42 

100,00 

Essa situação, segundo as estimativas atuais, mantém
-se presentemente. 
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Agricultura, pecuana 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 

Caf~ ............... 505 Arrôba 25 000 6 250 50,15 
Milho .............. 1 100 Saco 60 kg 9 000 2 160 17,32 
~andioca .......... 45 Tonelada 510 1 020 8,18 
Outras ..... ······ .. 404 - - 3 034 24,35 

TOTAL ........ 2 054 - - 12 464 100,00 

Pecuária Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS 

Cr$ 1 000 
% sôbre 
o total 

Asininos ...................... . 13 33 0,10 
Bovinos ...................... . 16 000 28 800 91,80 

100 16 0,05 
300 510 1,62 ~g~~~:·.·.·.:·.:: :::::::::::::: 

Muares ....................... . 80 200 0,63 
Ovinos ....................... . 100 20 0,06 
Sulnos ....................... . 2 000 1 800 5,74 

TOTAL .................. . 31 379 100,00 

Embora não seja a ocupação principal da comuna, a 

pecuária vem desenvolvendo-se satisfatoriamente nesses úl

timos anos, com especial relêvo na parte referente à pro

dução leiteira. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

em parte pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
TIPO DE N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA esta- empre-
beleci- gado % sôbre N.o de Potência mentos Cr$ 1 000 

o total. motores em c. v. 
---------------

Indústria extrativa mi-
neral. ..... 2 24 302 8,36 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 9 21 495 13,70 4 51 

Indústria manufatureira 
e fabril. ........ .. ... 19 92 2 815 77,94 39 140 

TOTAL ....... .... 30 137 3 612 100,00 43 191 

A indústria provinciana ainda se encontra em fase ini
cial de desenvolvimento. 

Vista parcial da Rua Cardoso Saraiva 



Outro ângulo da Rua Cardoso Saraiva, vendo-se a estação da E. F. C. B. 

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........ {Inteiramente.· ............... . 
· · · · · ' · Parcialmente ............... . 

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

Outros ................................... · ..... ···· ... · 

Abastecimento d' áAua 

Prédios servidos ... 

Logradouros servidos ... 

Esgotos 

Logradouros servidos .. 

Prédios esgotados .. 

I Possuindo penas ............ . 
'\ TOTAL .. 

.. {Totalmente ................ . 
Parcialmente ............... . 

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

I De despejo ......... . 
· · · \ De águas superficiais. 

. . . I Pela rêde ... 
\ P~r fossas. 

Iluminação _pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados.. {Número de logradouros .. 
' ' ' Número de focos ....... . 

Consumo em kWh ..... . 

Li~ações domiciliares (•) 

De luz ............. . I Número de ligações:. 
· · \ Consumo em kWh. 

De fôrça ... I Número de ligações .. 
· · ' · ' · · · \ Consumo em kWh .. 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

Ginásio Tiradentes 

DADOS 
NUM!i:RICOS 

45 

515 

19 

12 
6 

18 

489 
489 

18 
I 

19 

3 
3 

49 
2 

20 
149 
200 

536 
339 990 

28 
293 950 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 24 7 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 107 se acham sob a administração estadual, 107 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. É ser
vido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 67 auto

móveis, 17 camionetas e 80 caminhões. 

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

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA MEIOS DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE (I) 

Municípios limítrofes 

Juiz de Fora. 21 Rodoviãrio -
Juiz de Fora .. ... 23 Ferroviário E.F.C.B. 
Três Rios (RJ). ..... .... 50 Rodoviário -
Três Rios (RJ) .. ····· 56 Ferroviário E.F.C.B. 
Santana do Deserto .. 56 Rodoviário -
Santana do Deserto. ..... 56 Ferroviário De Matias Barbosa s 

Três Rios (RJ) pela 
E.F.C.B. 56 km de 
Três Rios ao des-
tino pela E.F.L. 30 
km. 

Capital Estadual (2) .... 287 Rodoviário -
Capital Estadual (2) ... ... 388 Ferroviário E.F.C.B. 
Capital Federal (2) ..... .. 171 Rodoviário -
Capital Federal (2) .... 253 Ferroviári<;> E.F.C.B. 

(1) O município não é servido por transporte fluvial. - (2) 
é ligado diretamente às capitais do Estado e FedernJ. 

O município 

Grupo Escolar Cônego Joaquim Monteiro 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mum

cípio com 14 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais estão 10 situados na sede. Dispõe também de 1 cor

respondente 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 ... I 371 992 379 72,35 27,65 
Quadro urbano Mulheres .. I 430 923 507 64,54 35,46 

TOTAL 2 801 I 915 886 68,36 31,64 

JHomens ... 4 045 I 364 2 681 33,72 66,28 
Quadro rural. I Mulheres .. 3 685 998 2 687 27,08 72,92 

TOTAL 7 730 2 362 5 368 30,55 69,45 

f Homens ... 5 416 2 356 3 060 43,50 56,50 
Em (..!ernl. \Mulheres. 5 115 I 921 3 194 37,55 62,45 

TOTAL 10 531 4 277 6 254 40,61 59,39 
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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, assim se apresentava o ensino 

primário municipal: 

DADOS NUM!i:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
---- ------------------------

Unidades Escolares .. ... · ...... . 

Corpo docente . ... 

Matrícula efetiva . .... 

13 
26 

966 

15 
35 

I 012 

14 
33 

I 038 

A percentagem de alunos matriculados, relativo à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

47,54%. 

' FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi-
cas no muniéípio, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

1951. ". 932 470 
1952 ... I 176 676 
1953 .. I 572 687 
1954 I 582 640 
1955 .. I 436 658 

Despesa 
realizada 

897 
I 054 
I 547 
I 655 
l 368 

Saldo ou 
rleficit 

35 
122 
25 
73 
68 

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. .......... . I 453 3 321 932 
1952 ............ . I 667 3 392 I 176 
1953 ................. . I 781 3 804 I 572 
1954 ........ . I 490 3 959 I 582 
1955 ....................... . I 736 4 627 I 436 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICÍPIO- Matias Bar

bosa é cortado pela moderna Rodovia BR-3, que liga o Rio 

de Janeiro a Belo Horizonte. O município situa-se às mar

gens do rio Paraibuna e a poucos quilômetros da grande 

cidade mineira de Juiz de Fora. Seu comércio é feito prin

cipalmente com Juiz de Fora e Rio de Janeiro. 

Os habitantes locais têm a designação de matienses. 

Na cidade há 71 aparelhos telefônicos, 2 hotéis uma 
. ' 

pensão e 1 cinema, além de 1 jornal, duas bibliotecas e uma 

tipografia. O Legislativo compõe-se de 9 vereadores. Para 

o pleito de 3-X-1955, o município contava com 2 661 elei
tores, dos quais 1676 votaram. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Mauro Gonçalves Martins) . 
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MATIPó- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A fundação do povoado que ma1s tarde 

veio a chamar-se cidade de Matipó, sede do município de 
igual nome, teve sua origem possivelmente em 1840, quan

do, segundo se sabe, surgiram as primeiras casas. Em 1860, 

João Fernandes dos Santos, fazendeiro local, doou ao Bis

pado de Mariana, para que fôsse construída uma capela 

em honra a S. João Batista, uma área de aproximadamente 
3 alqueires, que veio a constituir-se mais tarde o patrimô

nio da cidade que então nascia. A Provisão do bispo Dom 

Silvério Gomes Pimenta, datada de 23-3-1889, criou o cura

to de São João do Matipó, que pouco depois, em 23-10-1889, 

foi elevado à categoria de paróquia cujo primeiro vigário 

foi Monsenhor João Facunto Chaves. 

Bernardo Rodrigues Torres, José Mendes e Miguel 

Monteiro de Oliveira, são nomes ligados à história de Ma

tipó, pelos benefícios de suas atuações no interêsse coletivo 

local. 

O povoado passou a distrito pela Lei provincial nú

mero 3 442 de 28-9-188, mantido pela Lei estadual n.0 2 
de 1891, integrando o município de Abre Campo e com o 

nome de São João do Matipó. Em 1938, pelo Decreto-lei 
n.o 148, de 17 de dezembro, o distrito passou a município, 

Igreja Matriz de São João Batista 



Parte da Praça Padre Fialho e parte do bairro Espírito Santo, em 2.0 plano 

com o nome atual. Está subordinado judicialmente à co
marca de Abre Campo. 

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 43.5 
quilômetros quadrados. A temperatura, em graus centí
grados, apresenta as seguintes médias: das máximas, 26; 
das mínimas 17. A sede municipal situada a 612 metros 
de altitude tem como coordenadas geográficas 20° 17' 00" 
de latitude Sul e 42° 20' 30" de longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 17 4 km, no rumo E. S. E. 

s 

SITUAÇÃO 

o 

o 

/~ 

I o 

A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 15 782 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 16 657 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-55 com densidade demográ
fica de 38 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 Caputira. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.<>-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres %sObre N6meros o total 
absolutos geral 

Sede Matip6 .................... 891 1 031 1 922 12,17 

Vila de Caputira ................ 408 436 844 5,34 

Quadro rural. ................... 6 663 6 353 13 016 82,49 

TOTAL GERAL ........... 7 962 7 820 is 782 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- 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 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres %sObre 
N6meros o total 
absolutos geral 

Agricultura, pecu6ria e silvicultura 3 911 166 4 077 37,90 
Ind6strias extrativas ............. 12 - 12 0,11 
lnd6stria de transformação ....... 198 3 201 1,86 
Com&-cio de mercadorias ......... 128 3 131 1,21 
Com&-cio de imóveis e valores mobi-

lillrioa, cr~dito, seguros e capita-
lização ........................ 6 - 6 0,05 

Prestação de serviços ............ 135 98 233 2,16 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 26 2 28 0,26 
Profissões liberais ................ 16 - 16 0,14 
Atividades sociaio ................ 10 15 25 0,23 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 11 - 11 0,10 
Defesa nacional e segurança p6blica 4 - 4 0,03 
Atividades domésticaa, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ........................ 626 4 937 5 563 51,72 

Condições inativas .... ........... 308 146 454 4,22 

TOTAL ..................... 5 391 5 370 10 761 100,00 

A agricultura e pecuária formam o ramo principal de 
atividade econômica em Matipó. 

Trecho da Rua N. 5.0 da Conceição 
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Agricultura, pecuana e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955 foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (h a) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

Caf~ ......... ... ... 6 000 ArrObe 300 000 90 000 66,14 
Milho ........... ... 4 500 Saco 60 kg 98 500 19 700 14,48 
Feijão ............ .. 4 300 > > > 33 500 13 200 9,70 
Arroz ........ ...... 2 000 Saco 50 kg 24 500 7 350 5,40 
Cana ......... ······ 340 Tonelada 9 600 1 920 1,41 
Tomate ............ 9 Quilograma 300 000 1 500 1,10 
Outras ............. 200 - - 2 410 1,77. 

TOTAL ...... .. 17 349 - - 136 080 100,00 

~ecuária - 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·-----1-·---------

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos .............. ........ . 
Su!nos ................ . 

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

10 
17 soo 

600 
830 
400 
300 

9 000 

20 
26 250 

72 
1 245 

920 
45 

4 500 

33 052 

0,06 
79,44 

0,21 
3,76 
2,78 
0,13 

13,62 

100,00 

Os pecuaristas de Matipó vêm desenvolvendo, com 
grande interêsse e resultados satisfatórios. a pecuária local. 
O rebanho bovino aprimora-se consideràvelmente, com es
pecialidade no que se refere à produção leiteira. 

Indústria - 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~ 

INDúSTRIA beleci· 
empre· 

mentes 
gado 

Cr$'1 000 % sObre N.• de Potência 
o total motores em c.v. 

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

neral ................ 2 4 9 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agr!cola 277 416 6 464 34 358 

TOTAL ........... 279 420 6 473 100,00 34 358 

Em 1955 o município possuía 277 pequenas unidades 
dedicadas à indústria de beneficiamento e transformação 
de produtos agrícolas. 

Trecho da Avenida São João e Rua Moreira Bastos 

7.2. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 DADOS 
NUMl!:RICOS 

Número de prédios existentes ......... .................. . 427 

Logradouros públicos . 
Existentes . ............................................ . 
Outros ................................................ . 

28 
28 

Abastecimento d'água 
Prédios servidos ........... {Possui!'do pen~s ............. . 

Com hgações hvres .......... . 
.. TOTAL ................. . 

Logradouros servidos .....• I Parcialmente ................ . 
\ TOTAL ...•............•.. 

53 
13 
66 

16 
16 

Iluminação pública .e domiciliar ("') 

Logradouros iluminados ... {Número de logradouros ....... . 
Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

23 
236 

41 200 

De luz { Número de ligações ....... · ... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh •........... 

366 
143 820 

De fOrça ................. I Número de ligações .......... . 70 
44 122 \Consumo em kWh ........... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 90 km de estradas de rodagem, dos quais 63 se 
acham sob a administração municipal e os restantes perten
cem a particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 48. auto
móveis, 40 camionetas e 37 caminhões. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

Abre Campo ............ . 23 Onibus 

s anta Margarida ......... 24 Automóvel 

R aul Soares-via Granada. 35 Automóvel 

M anhuaçu-via Realeza . .. 47 Onibus 

R ealeza (munic!pio de Ma· 
nhuaçu) ............... 32 Onibus 

B elo Horizonte (2) ....... 287 Onibus 

B elo Horizonte . .......... 379 Ferrovia 

R io de Janeiro (3) ....... 480 Onibus 

Rio de janeiro .......... . 569 Ferrovia 

Rio de Janeiro (4) ....... . Ferrovia 

OBSERVAÇÕES 

Emprêsa de Viação 
S. Geraldo e Esp. 
Viação Santo Es· 
tevam (às 8, 13 e 
18 horas) Ternpo 
1 hora 

Taxi a frete 
Tempo: 0,50 h. 
Taxi a frete 
Tempo: 1,30 h. 
Emprêsa de Viação 

S. Geraldo (às 6 e 
16 horas) 

Tempo: 1,50 h. 

Emprêsa de Viação 
S. Geraldo e Em· 
prêsa Viação Sto. 
Estevam (às 6, 8 e 
16 horas) 

Tempo 1 hora. 
Emprêsa de Viação 

S. Geraldo com 
baldeação em Abre 
Campo para a Em· 
prêsa de Viação 
Pâssaro Verde (às 
8 h.) 

Tempo: 10 h. 
De tàxi a Raul So· 

ares e baldeação 
para a E. Ferro 
Leopoldina 

Tempo: 15,35 h. 
Emprêsa Viação S. 

Geraldo e balde· 
ação em Realeza 
para a Citran (Em· 
prêsa de ônibus) à• 
6 horas 

Tempo: 14 horas. 
De automóvel até 

Raul Soares, balde· 
ação para a E. F. 
Leopoldina. 

Tempo: 21,45 h. 
· Emprêsa de Viação 

S. Geraldo at~ Ma· 
nhuaçu e baldeação 
para a E. F. Leo· 
poldina. 
(às 6 horas) 

Tempo: 25 hs. 

(I) Diârios. Não há ônibus para as referendas especificadas com "taxi 
ou automóvel". (2) Capital do Estado. (3) Capital da República. (4) Dis
tância ignora·da. Transporte diãrio e fácil. 



COMÉRCIO E BANCOS - Conta a popuação do muni
cípio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 4 estão situados na sede e ainda com 53 varejistas; 
dêstes 28 se localizam na cidade. Dispõe também de uma 
agência e 5 correspondentes bancários. 

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

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

-
Números absolutos % sôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 

Sabem I Não Sabem Não· 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever let e escrever ler e 
escrever(') <screver(*) 

----------------------------
{Homens ... 1 125 671 454 59,64 40,36 

Quadro urbano Mulheres .. 1 278 656 622 51,33 48,67 
TOTAL 2 403 I 327 I 076 55,22 44,78 

{Homens ... 5 399 2 021 3 378 37,43 62,57 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 168 .1 374 3 794 26,58 73,42 

TOTAL 10 567 3 395 7 172 32,12 67,88 

{Homens ... ,6 524 2 692 • 3 832 41,25 58,74 
Em geral...... Mulheres .. 6 446 2 030 4 416 31,49 68,51 

TOTAL 12 970 4 722 8 248 36,40 63,60 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, ass1m se apresentava o en- · 
sino primário municipal: 

DADOS NUMt!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 29 28 28 
Corpo docente ................. 43 43 42 
Matricula efetiva ............... 1 866 1 840 1 984 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 51,78%. 

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 ar.recadada 

T.otal Tributária 

960 438 
936 508 

1 483 585 
1 892 587 
2 285 683 

Despesa 
realizada 

950 
940 

1 435 
1 685 
2 241 

Saldo 
ou 

deficit 

lO 
4 

48 
207 
44 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Feder ai Estadual Municipal 
---------·---------------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 306 

3 006 
3 408 
5522 
7 667 
6 527 

960 
936 

1 483 
1 892 
2 285 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Na cidade, 1 
hospital, 1 serviço de saúde e 1 médico prestam assistência 

5-24940 

Vista de uma lavoura de café, em princípio de floração 

aos munícipes. Há ainda 5 aparelhos telefônicos, 1 hotel, 
3 pensões, 1 cinema e duas bibliotecas. O Legislativo com
põe-se de 9 vereadores. Para o pleito de 3-X-1955,. o mu
nicípio contava com 5 368 eleitores, dos quais 2 833 vo
taram. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Raymundo Augusto de Maga
lhães). 

MATO VERDE - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O núcleo, em tôrno do qual se formou o 
primitivo povoado onde, hoje, se ergue a sede do município, 

iniciou-se por inspiração do bispo D. João Antônio dos San

tos, em 1872. Andava em missões aquêle prelado, e suge

riu aos moradores da região, que viviam em propriedades 

isoladas, a criação de um povoado que, eqüidistante das 

mesmas, viria a ser um pento de referência aos interêsses 

sociais de todos. Assim foi promovida uma reunião dos prin

cipais proprietários e a tradição guardou o nome dos mais 

destacados: Raimundo Barbosa de Sousa, Felipe José Bar

bosa, Luiz José da Silveira, Daniel da Silveira, Florentino 

José da Silveira, Florentino José de Sá, Manoel José Bi

tencourt e Felicíssimo Dias Corrêa. Nessa mesma reunião, 

foi escolhido, de comum acôrdo, a denominação Mato Ver

de, pela característica da vegetação local, sempre verde, . 

em qualquer estação do ano, tanto que, já com a mesma de

nominação, havia uma propriedade rural nas proximidades. 

O novo povoado nasceu, então, jurisdicionado e administrado 

pelo município de Monte Azul, até que se emancipou em 

1954. Sua formação teve origem completamente indepen

dente daquele de Monte Azul. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA - O 

município foi criado pela Lei número 1039, de 12 de de

zembro de 1953, e instalado a 1.0 de janeiro de 1954. Ju

risdiciona-se à comuna de Monte Azul, situação essa deter

minada pelo mesmo ato de sua criação. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPiO - Situa-se o município 

na Zona de Itacambira do Estado de Minas Gerais. O as-
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pecto geral de seu território é montanhoso. Sua área é de 
810 quilômetros quadrados. 

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 4 589 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatísti
ca de Minas Gerais dão 6 696 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 8 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte a 
situação do distrito da sede, núcleo em tôrno do qual se 
emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
%sObre Números 

absoiutos o total 
geral 

Quadro urbano ............. · ..... 455 546 1 001 21,81 
Quadro suburbano ............... 33 40 73 1,60 
Quadro rural . ................... 1 723 1 792 3 515 76,59 

TOTAL ..................... 2 211 2 378 4 589 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 

atividade 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA -----------------
AGRlCOLAS (h a) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

----

Algodão ............ 1 400 Arrôba 52 500 5 250 65,75 

Arroz ············· 200 Saco 60 kg 2 000 1 000 12,52 

Outras ............. - - - 1 736 21,73 

TOTAL ........ - - - 7 986 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~'::.:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Su!nos ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

70 
22 000 

2 000 
4 500 

900 
6 000 

10 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

35 
28 600 

200 
5 400 
1 800 

780 
5 000 

41 815 

%sObre 
o total 

0,08 
68,43 

0,47 
12,91 
4,30 
1,86 

11,95 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

e-sta· empre· 
INDÚSTRIA beleci- gado 

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

--------- ------
Indústria de transforma-

çã.o e benecifiamento 
dos produtos agricolas 13 35 925 - - -

-
TOTAL ........... 13 35 925 - - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme os registros existe~tes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 
Logradouros públicos 

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

{
Parcialmente ............... . 

Pavimentados ..... · ....... ... . 
TOTAL ................ .. 

Outros ......................... .' ...................... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

341 

·15 

3 

3 

12 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 46 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 24 se acham sob a administração estadual e 22 sob 
a municipal. É servido pela Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 4 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

-
I DISTANCIA MEIOS DE ESPECIFICAÇÃO (km) TRANSPORTE 

OBSERVAÇÕES 

DE MATO VERDE 

A Rio de Janeiro 

A Montes Claros, via Por-
teirinha (523) e dal•pela E.F.C.B. e 
E.F.C.B. ao Rio ....... I 346 rodovia 43 h. 

A Belo Horizonte 

A Montes Claros, via Por-
teirinha e da! pelaE.F.C.B. 

29 h. e 25m até Belo Horizonte ..... 770 E.F.C.B. 

A Monte Azul 

29 rodovia 1 h e 15m 

A Rio Pardo de Minas 

Via Porteirinha . ......... 189 rodovia 7 h. e 45m 



COMÉRCIO - A população do mumc1p1o é servida por 
44 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 36 

estão situados na sede. 

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 % sóbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e escrever escrever(•) 

escrever escrever(•) 

Homens ................... 391 (•) 207 184 52,94 47,06 
Mulheres ........... · ....... 509 212 297 41,65 58,35 

TOTAL ............... . 900 419 481 46,55 53,45 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
Nota: Os dados registrados no quadro acima já foram computados no 

munidpio de Monte Azul, de onde êste munidpio foi desmembrado •. 

ENSINO PRIMÁRIO ---' Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, assim se apresentava o ensino 

primário municipal: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----------------------------
Unidades escolares ........ ..... . 
Corpo docente. . ........ . 
Matr(cula efetiva. . . . . ........ . 

8 
16 

757 

8 
15 

669 

8 
15 

726 

A percenagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

47,17%. 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributária 

1954 ............ 718 207 526 192 
1955 ............ 831 242 555 276 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL .,..-- A sede do muni
cípio apresenta os melhoramentos urbanos condizentes com 
suas possibilidades econômicas. A mais importante ativi
dade econômica é a agropecuária. Na agricultura, o princi
pal produto é o algodão, sendo cultivados, ainda, o arroz, 
o feijão e o milho, em quantidades suficiéntes para o auto
-abastecimento. O principal rebanho é o bovino, predomi
nando a pecuária de corte, com venda de cabeças aos centros 
consumidores do centro do Estado e praças de Rio e São 
Paulo. A Zona de ltacambira, onde está localizada a co
muna, é nome dos mais tradicionais e conhecidos na histó
ria antiga de Minas Gerais. 

Na cidade há 1 hotel, uma pensão e uma biblioteca. 
O Legislativo compõe-se de 9 vereadores. Para o pleito 

de 3-X-1955, estavam inscritos 1 063 eleitores, dos quais 
708 votaram àquela época. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com os dados forneci
dos pelo Agente de Estatística Lívio Péres de Oliveira). 

MATOZINHOS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Os remanescentes da antiga bandeira de 

Dom Rodrigo de Castelo Branco foram os primeiros habi

tantes civilizados que chegaram à região onde hoje se lo

caliza o município de Matozinhos. Após a morte do bravo 

bandeirante, seus companheiros dispersos procuraram se 

instalar, apossando-se das terras ao redor de onde se en

contravam. Há vestígios comprovantes de que tôda a re

gião fôra anteriormente habitada por indígenas, muito em

bora não se conheçam ao certo suas tribos e seus costumes 

mais característicos. As terras de Matozinhos saíram das 

que compunham três antigas sesmarias doadas ao tenente 

José de Souza Viana, a D. Isabel Maria Barbosa de Ávila 

Lôbo Leite Pereira e ao tenente Antônio de Abreu Gui

marães. 

O povoado iniciou-se ao redor da capela do Senhor 

Bom Jesus, que foi edificada no local onde fôra descoberta 

uma imagem entre ruínas de antigo acampamento. O lu

gar chamava-se anteriormente Maozinhos, isto em face 

de sua vegetação que dava a idéia de "pequenos matos". 

Com a descoberta da imagem do Senhor Bom Jesus, êste 

santo passou a ser o padroeiro do lugar, e quando o po

voado, após alguns anos, foi elevado a freguesia - em 23 

de agôsto de 1823 - recebeu a denominação de freguesia 

do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, fazendo então parte 

do município de Sabará. Posteriormente, com a criação 

do município de Santa Luzia, passou a pertencer a êste, 

como um dos seus distritos mais populosos. 

Em 1895 foi inaugurada a estação da Estrada de Fer

ro Central do Brasil e, em 1908, os efeitos progressistas 

dessa providência determinaram a criação, no município, da 

primeira fábrica de tecidos de lã em Minas Gerais, no lugar 

denominado Periperi. Em 1943, pelo Decreto-lei estadual 

n.0 1 058, criou-se o município de Matozinhos, que é sede 

de comarca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 387 

quilômetros quadrados. A sede municipal, situada a 743 m 

de altitude, tem como coordenadas geográficas 19° 33' 30" 

Praça Bom Jesus 
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de latitude Sul e 44° 04' 45" de longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 42 km, no rumo N. 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. 9 768 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 7 354 pessoas como a sua 
população provável em 31-XII-55, sendo de 19 habitantes 

por quilômetro quadrado a. densidade demográfica prevista 
para o mesmo ano. Explica-se aquêle decréscimo por haver 

sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de Capim 
Branco. 

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 Capim Branco, Mocambeiro 
e Prudente de Morais. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo 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 

Matozinhoe (Sede) ..............• 1 224 1 306 2 530 25,90 

Vila de Capim Branco ........... 503 474 977 10,00 

Vila de Mocambeiro ............. 279 318 597 6,12 

Vila de Prudente de Moraes ...... 337 351 688 7,04 

Quadro rural. ................... 2 598 2 378 4 976 50,94 

TOTAL GERAL ........... 4 941 4 827 9 768 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -Ramos· de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-
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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 % sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 1 928 10 1 938 27,47 
Indústrias extrativas ............. 76 76 1,07 
Indústrias de transformação ...... 480 96 576 8,17 
Com&cio de mercadorias ......... 119 9 128 1,111 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liãrioo, cr~ito, seguros e capita· 
lizaçiio ........................ 6 6 0,08 

Prestação de serviços ............ 113 
Transporte, comunicações e armaze-

182 295 4,17 

nagem ........................ 129 5 134 1,89 
Profiasões liberais . ............... 6 1 7 0,09 
Atividades sociais ................ 11 63 74 1,04 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ...................... 20 21 0,29 
Defesa nacional e segurança pública 4 4 0,05 
Atividades domésticas não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes .. ...................... 490 3 041 3 531 50,04 

Condições inativas ............... 203 66 269 3,83 

TOTAL ................... 3 513 3 474 7 059 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (!la) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Milho .............. 3 610 Saco 60 kg 87 850 14 935 50,89 
Cana-de-açúcar ..... 1 840 Tonelada 37 975 8 355 28,48 
Feijão .............. 850 > > > 5 370 2 148 7,31 
Arroz .............. 215 > > > 5 160 1 238 4,21 
Batatinha .......... 35 > > > 3 500 

: ::: I 
3,81 

Outras ......... .... 104 - - 5,30 

TOTAL ........ 6 654 - - 29 365 100,00 

Avenida Sonta Terezinha 



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 

Bovinos ..................... . 12 500 21 250 76,60 
100 12 0,04 ~~~~~:~--~::::::::::::::::::: 520 832 2,99 

Muares ....................... . 230 644 2,32 
Ovinos ...................... · .. 70 13 0,04 
Suínos ....................... . 5 000 5 000 18,01 

TOTAL ................. . 27 751 100,00 

O gado para o corte, quer criado, quer importado para 

engorda e posterior revenda, é a principal preocupação dos 

pecuaristas locais que vêm aprimorando cada vez mais os 

seus rebanhos. 

Indústri - A organização industrial pode ser conhecida 

em parte pelos dados abaixo, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentes Cr$ 1 000 % sôbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
------· ---------

Indóstria extrativa mi-
neral ................. lO 62 1 326 - - -

Indóstria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 10 96 26 176 .- 98 977 

TOTAL ........... 20 158 27 502 100,00 98 977 

A mais importante indústria local é uma usina de açú

car recentemente inaugurada. 

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 

Números de pr6dios existentes .......................... ' 

LoAradouros públicos 
Existentes ............................................ · .. 

Pavim tados { Inteiramente ............... . 
en ····· · · · · · · · · · TOTAL ................. . 

Outros ........................................... . 

Abastecimento d' áAua 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

601 

32 

31 

· {Possuindo penas. . . . . . . . . . . . . 112 
PrEdios servidos. . . . . . . . . . . . . . Com ligações livres. . . . . . . . . . 3 

TOTAL........ . . . . . . . . . . (1) 115 

{
Totalmente ................. . 

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente . ............... . 
TOTAL ................. . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{
Nómero de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados....... Nómero de focos.: ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

LiAar;ões domiciliares (•) 

D 1 { NC.mero de ligações ......... . 
e uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1956. 

8 
7 

15 

9 
102 

17 500 

231 
41 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 66 km de estradas de rodagem, dos quais 19 
se acham sob a administração estadual, 37 sob a municipal 

Aspecto de um sobrado antigo, na Praça Bom Jesus 

e os restantes pertencem a particulares. É servido pela Es

trada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 

19 automóveis, 11 camionetas, 51 caminhões, 2 ônibus e 
2 jipes. 

Tábuas Itinerárias - São estas as tábuas itinerárias do 

município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Sete Lagoas ............ . 

Jequitibá ............... . 
Baldim ................. . 
J a botica tubas ........... . 
Pedro Leopoldo ......... . 

Esmeraldas ............. . 

Capim Branco .......... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. .. 

DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

24 Rodovia 
26 Ferrovia 
69 Rodovia 
86 Rodovia 
84 Rodovia 
10 Rodovia 
10 Ferrovia 

125 Rodovia 

6 Rodovia 
52 Rodovia 

592 Rodovia 

E.F.C.B. 

E.F.C.B. 
Por Onibus, via Belo 

Horizonte 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 31 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 17 situados na sede dispondo também de duas agên

cias e 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 

seguem, relativos à população municipal: 

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 ... 1 999 1 501 498 75,08 24,92 
Quadro urbano Mulheres .. 2 109 1 457 652 69,08 30,92 

TOTAL. 4 108 2 958 1 150 72,00 28,00 

{Homens ... 2 201 1 350 851 61,33 38,67 
Quadro rural. . Mulheres .. 1 968 1 125 843 57,16 42,84 

TOTAL. 4 169 2 475 1 694 59,36 40,64 

{Homens ... 4 200 2 851 1 349 67,88 32,12 
Em geral.. . . . . Mulheres .. 4077 2 582 1 495 63,33 36,67 

TOTAL 8 277 5 433 2 844 65,63 34,37 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-
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Usina de Açúcar Santo André, da C ia. Agroindustrial 

rais, no período de 1954-1956, assim se apresentava o en
sino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ---
Unidades escolares ......... ..... 17 16 15 
Corpo docente ................. 47 41 44 
Matricula efetiva ............... 1 103 1 199 1 170 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po~ 
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 69,8%. 

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 Tributária 
-------

1951. ... o o o o o o o o 616 253 557 59 
1952 ....... o o o o o 703 296 625 78 
1953 ...... 0 o o .. o 1 081 309 I 077 4 
1954 ....... o ... o 839 191 1 056 - 217 
19550 o o o o •• o o. o o 918 236 918 -

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati

vas, o movimento no períod~ de 1951-1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
-----------:-------------
1951.. o o o o o o o o o o •• o o. o o o o o o o o. o o o o o. o o o o o o. o o 

1952. o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o. o o o. o o. o o o •• o o o. 

1953 ...... 0 o. o o o. o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 

1954 ....... o o. o .. o o o o oOO o o o •• o •• o o o. o. o o o o o o o 

1955 ...... 0 o o o o o •• o o o. o o o o o o. o 0°0 o. o o ••• o o. o o. 

2 109 
3 244· 
3 831 
3 098 
3 549 

616 
703 

1 081 
839 
918 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 

Matozinhos está situado em um planalto, na região central 

de Minas Gerais. Nêle estão localizados o pico das Ro

seiras, com altitude de 1 O 11 metros, a serra de Mangarito 

e o morro Redondo, ambos com aproximadamente 1 000 

metros de altitude. Vários cursos d'água cortam o municí

pio, sendo porém o mais notável o rio das Velhas, que ser

ve de limite de Matozinhos com Baldim e Jaboticatubas. 

78 

As grutas dos Poções e Faustina como pontos de atra
ção turística, atraem grande número de forasteiros, anual
mente. 

Quintiliano José da Silva, ex-Governador da Provín
cia, senador e ministro do Império, o conselheiro Antônio 
Torquato de Almeida e o grande Caio Martins são nomes 
de ilustres filhos de Matozinhos . 

O ponto alto da vida municipal é atingido em setem
bro, quando da realização do jubileu do Senhor Bom Jesus, 
época em que Matozinho se converte num ponto de atra-

• 
ção para a população de todos os municípios limítrofes, da-
do o grande colorido das festividades. 

Na cidade há uma pensão e cinema, sendo a assistên
cia médica prestada por 1 serviço de saúde e 1 facultativo 
em exercício. A rêde telefônica possui 8 aparelhos instala
dos. Conta-se ainda uma unidade do ensino pedagógico. 

Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 

3 565 eleitores, dos quais votaram 2 031. O Legislativo 
compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Romeu Lourenço da Silva). 

MATUTINA MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Em época incerta, possivelmente lá por 
volta de 1850, por ignoradas razões, uma prolífera família 
se estabeleceu no local onde, mais tarde, surgiu o povoado. 
Constituída por vários irmãos, atiraram-se êstes ao trabalho, 
formando vastas fazendas. A tradição conservou o nome de 
João Pimenta, Sebastião Pimenta, Serafim Pimenta e Pe
dro Pimenta, constituindo, o nome dessa família o primeiro 
topônimo. O arraial dos Pimentas teria surgido pela ereção 
de um cruzeiro eqüidistante das diversas fazendas dos ir
mãos; realmente, a tradição confirma terem surgido as pri
meiras casas em tôrno dêsse cruzeiro, erigido no local onde 
hoje se ergue o principal cinema da cidade. Posterior à ere
ção do cruzeiro, houve a doação do terreno por parte do mu
lato João Pimenta e outro de nome José Martins, a Nossa 
Senhora da Abadia; na gleba doada, onde já se erguia o 
cruzeiro, foi construída a primeira capela e as primitivas 
moradias. D~í surgiu o arraial. A capela desapareceu, sen
do construído um cinema no local. A grande maioria da po
pulação de hoje descende da primitiva família dos Pimen-

Vista parcial da Rua Gonçalves Dias 



tas, entrelaçada, mais tarde, com a família Franco, oriunda 
de Pará de Minas e que igualmente ali se radicava. 

O topônimo Matutina foi dado em homenagem ao co
ronel Olímpio Alves Franco ou por sua vontade; êle era 
possuidor de uma propriedade rural já denominada por êsse 
nome, em 1943, quando da elevação do povoado à catego
ria de distrito. 

A atual igreja Matriz foi construída em 1914, quando 
foram dados os primeiros passos, sendo em 1951, quando 
ficou terminada, entregue aos fiéis. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
antigo povoado de Pimentas pertenceu, inicialmente, ao dis

trito de São José das Perobas, hoje Funchal. Foi elevado à 

categoria de distrito com o nome de Matutina. em 31 de 
dezembro de 1853 por fôrça do Decreto-lei estadual núme

ro 1 058, formado com . territórios do distrito-sede de São 
Gotardo e do distrito de Funchal. Pela Lei estadual nú

mero 1 039, de 12 de dezembro de 1953, eleva-se a municí
pio. A instalação deu-se a 1.0 de janeiro de 19_54. Consti

tuiu-se o município, então, como agora, de um só distrito, o 
da sede. 

Está jurisdicionado à comarca de São Gotardo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Sua área é de 
271 km2• A temperatura, em graus centígrados, apresenta 
as seguintes médias: das máximas, 30; das mínimas, 20; 
compensada, 22. 

SITUAçÃO A 

" 

(. 
o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 429 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 557 pessoas como sua população pro
vável em 31-XII-55, prevendo a densidade demográfica em 
16 habitantes por quilômetro quadrado. 

Vista lateral da Igreja Matriz 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Matutina, núcleo em 
tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual muni
cípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Quadro urbano . ................. 229 290 519 11,72 
Quadro suburbano ............... 73 77 150 3,39 
Quadro rural. ............... .... 1 919 I 841 3 760 84,89 

TOTAL ..................... 2 221 2 208 4 429 100,00 

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 

Milho .............. 2 500 Saco 60 kg 36 000 3 600 26,83 
Feijão .............. 500 > > > 7 000 2 800 20,85 
Café ............... 500 Arrôba 6 000 2 700 20,10 
Arroz .............. 270 Saco 50 kg 6 050 2 420 18,02 
Outras ............. 200 - - 1 907 14,20 

TOTAL ..•..•• 3 970 - - 13 427 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i:~~~~~-.· ......... ·.· : : : : : : : : : : : : : : : 
Muares .................... . 
Ovinos ................. . 
Suínos .............. . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

26 000 
200 
120 

60 
50 

6 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

39 000 
16 

144 
120 

6 
4 800 

44 086 

% sôbre 
o total 

88,49 
0,03 
0,32 
0,27 
0,01 

10,88 

100,00 
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Vista de outro trecho da Rua Gonçalves Dias 

INDúSTRIA 

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. 
---------------

Indústria extrativa mi. 
neral. ............... 3 12 30 - - -

TOTAL ........... 3 12 30 - - -

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 ............................................. . 

Abastecimento d'áAua 
PrEdios servidos ............ {Possuindo penas ............ . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente . ............... . 

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

Iluminação pública e domiciliar (1) 

Logradouros iluminados ..... {Número de focos ........... . 

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

LiAações domiciliares (1) 

De luz .................... {Número de ligacões ......... . 

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

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

Vista parcial do urupo tscolar vera \..ruz 
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DADOS 
NUMl!:RICOS 

250 

9 

161 

161 

7 
2 

9 

5 

1 100 

30 

4 980 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 32 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administração municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 6 automó
veis, 1 caminhão e 1 jipe . 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

DISTÂNCIA VIA DE 
ESPE;CIFICAÇÃO (km) TRANSPORTE OBSERVAÇOES 

Municípios limítrofes 

1 -Tiros ............... 32 Onibus -
2 - São Gotardo ........ 22 Onibus 
3 - Rio Paranaíba ...... 64 Onibus 
Capital Estadual. ........ 357 Onibus 
Capital Federal ········· 997 Onibus Pela E.F.C.B. de Belo 

Horizonte ao Rio. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com seis estabelecimentos comerctats varejistas, dos 
quais quatro estão situados na sede. Há, na localidade, 2 
correspondentes bancários . 

Vista de outro ângulo da Kua uonça1ves u1as 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS . 
Números absolutos % aôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 

omens ................... H 
M ulheres .................. 

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

Total 

254 
315 

569 

Sabem Não 
ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 

(I) 126 128 
125 190 

251 318 

(•) Inclusive pesooas de instrucão não declarada. 

Sabe,;. Não 
ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 

49,60 50,40 
39,68 60,32 

44,11 55,89 

NOTA - Os dados registrados no quadro acima já foram computados no 
Município de São Gotardo, de onde Matutina foi desmembrado. 

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: 

DADOS NUMJ!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 19'56 

Unidades escolares .............. 5 7 8 
Corpo docente ................. 13 17 1 
Matrtcula efetiva ............... 545 758 737 



Prefeitura Municipal 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar é de aproximadamen

te 50,89%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município nos anos de 1954-1955 é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
realizada deficit 

Total Tributária 
--- ---------

1954 ............ 644 !51 490 !54 
1955 ............ 716 199 876 - 160 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 

o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
--------------·-----------
1954 ........................................ . 
1955 ...................•.............. 

988 
I 461 

644 
716 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede municipa~ 

banhada pelo córrego Matutina, está a 1 220 m de altitude 

e possui os melhoramentos urbanos condizentes com sua si
tuação econômica. A principal atividade econômica é a 

agropecuária. Na agricultura, o mais importante produto, 

Uutro aspecto parcial do Grupo Escolar Vera Cruz 

quanto ao valor, é o milho, alcançando em 1955, 36 000 sa

cos. Produz também feijão, café e arroz. A pecuária, tanto 

leiteira como de corte, é importante. A produção de leite, 

em 1955, foi de um milhão de litros. O município exporta, 

ainda, ovos para os principais centros de consumo do Estado. 

Dos festejos populares, o mais característico é o da Fo. 

lia dos Reis, por ocasião das festas de Natal e Ano Bom, 

terminando a 6 de janeiro; consiste em passeata de grupos 

cantores pelas propriedades urbanas e rurais, angariando 

esmolas para cofres religiosos, vivendo, os grupos, enquanto 

dura a passeata que é ininterrupta, dia e noite, de 25 de 

dezembro a 6 de janeiro, a expensas das esmolas consegui

das. Do grupo, apenas um figurante, denominado "palha

ço", se veste a caráter, com roupa vermelha, enfeitada de 

miçangas e espelhos, o rosto coberto por máscara de couro 

cru, um capacete vermelho e um longo bastão de madeira 

adornado de fitas coloridas e guizos. Outra característica 

curiosa é que todos os elementos, embora com roupas co

muns, trazem em volta do pescoço uma toalha branca, qua

se sempre bordada de vermelho . Os instrumentos comuns 

são a rebeca, a viola, a caixa, adufos e reco-recos. As es

molas obtidas vão desde um cafezinho aos músicos e ao pa

lhaço (o único a exibir-se em corografia bárbara e mais 

acrobática do que rítmica") até a doação de bois, leitões, 

Vista parcial da cidade 

dúzias de galinhas, etc., tudo isto transformado, pelos foliões, 

em banquete aberto a todo o povo das imediações, no Dia 

de Reis. As autoridades civis permitem êsses festejos que, 

contudo, encontram alguma resistência por parte do clero. 

O município é banhado pelo rio Borrachudo, onde há 

uma queda d'água, no local denominado Monteiros. Há, 

ainda, a banhar o município, vários cursos d'água de menor 

importância, como 'os córregos da Preta e do Pirapetinga. 

Há na cidade 1 hospital com 6 leitos, 1 médico em 

exercício, 1 hotel e uma pensão. 

Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 3 565 

eleitores, dos quais votaram 2 031 . O Legislativo compõe-se 

de 9 vereadores . 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio Gomes Filho). 
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MEDINA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro branco a desbravar a região 
e a fixar-se, afazendando-se no local, foi um nobre espa
nhol de nome Leandro de Medina, no ano de 1824. Cató
lico, deu ao local o nome de Santa Rita, que o calendário 
consignava no dia de sua chegada, o 22 de maio. Anos 
após, oriundos da Bahia, aportaram na região o padre Ma
noel Fernandes e um cidadão de nome Bartolomeu de Vas
concelos, chefiando uma comitiva de cêrca de 50 índios e 
outros tantos escravos; com êsse material humano, fixaram
-se em fazendas pelas redondezas, iniciando trabalhos de 
criação e de agricultura, construindo moradias etc. Em 
1847, realizou-5e, no incipiente povoado, a primeira Missa 
católica, da qual resultou o incentivo para a construção do 
primeiro templo, o que se deu em terreno doado por Maria 
Gonçalves. Daí para a frente, o povoado foi crescendo sem
pre, adquirindo importância econômica graças a sua lavoura 
e pecuária. Pertenceu, sucessivamente, aos municípios de 
Araçuaí e ao de Fortaleza (hoje, Pedra Azul), com o no
me de Santa Rita de Medina. Em 1938, foi elevado à cate
goria de município, composto pelos distritos de Comercinho 
e Itaobim, cujas sedes foram também investidas nas cate
gorias de vilas, contando, ainda, com mais dois povoados, o 
de Santo Antônio, no primeiro daqueles distritos, e o de 
São João Grande, no segundo. 

Dos vultos que marcaram a história pregressa do muni
cípio, cumpre citar os dos padres Vicente dos Santos Bas
tos, que por espaço de 30 anos impulsionou a vida munici
pal, e Manoel Soares Rabelo, desaparecido como monse
nhor, em 1951. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Ignora-se a data de 
criação do distrito. Pelo quadro anexo ao Decreto-lei esta
dual n.0 88, de 30 de março de 1938, pertencia êle ao mu
nicípio de Fortaleza, hoje Pedra Azul. Pelo Decreto-lei es
tadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou a di
visão judiciário-administrativa do Estado para o qüinqüê
nio 1939-1943, criou-se o município de Medina, com 3 dis
tritos: o da sede (ex-Santa Rita de Medina), desligado do 
município de Fortaleza; os de Itaobim e Comercinho, desa
nexados do município de Araçuaí, o último, porém, desfal
cado de parte de seu território. Pela divisão territorial do 
Estado, vigente em 1944-1948, estabelecida pelo Decreto-lei 
estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, o municí
pio passa a constituir-se de 4 distritos: Medina (sede), Co
mercinho, Itaobim e Tuparecê, êste instituído pelo Decreto
-lei n.0 1 058, com território desmembrado do distrito qe 
Comercinho. Pelo Decreto-lei estadual n.0 336, de 27 de de
zembro de 1948, ficou o distrito de Comercinho emancipa
do, com foros de cidade, restando ao município: Medina 
(sede), Itaobim e Tuparecê. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Conforme a divisão judi
ciário-administrativa do Estado em vigor no qüinqüênio 
1939-1943, e estatuída pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 
17 de dezembro de 1938, o município de Medina, recém
-criado, pertenceu ao têrmo e à comarca de Fortaleza (Pe
dra Azul), continuando na mesma situação no qüinqüênio 
1944-1948, por fôrça da divisão judiciário-administrativa fi
xada pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezem-

8.2 

bro de 1943. Pelo de n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, 
foi o município de Medina emancipado judiciàriamente com 
foros de comarca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. Sua área 
é de 2 137 km2 • A temperatura, em graus centígrados, apre
senta as seguintes médias: das máximas, 22, das mínimas, 
15; compensada, 18. A precipitação pluviométrica anual é 
de 519 milímetros. A sede municipal, situada a 590 m de. 
altitude, tem como coordenadas· geográficas 16° 13' 15" 
de latitude Sul e 41° 30' 00" de longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado em linha reta, 485 km, no rumo N. N. E. 

SITuAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 22 995 habitantes a população do muni
cípio . Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 24 405 pessoas como sua popula
ção provável em 31-XII-55, e 11 habitantes por quilômetro 
quadrado para densidade demográfica. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1."-VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e as vilas de Itaobim e Tu parecê. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -Vli-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 1 195 1 406 2 601 11,32 
Vila de Itaobim ................. 562 653 1 215 5,28 
Vila de Tuparecê ................ 306 319 625 2,72 
Quadro rural. ................... 9 529 9 025 18 554 80,68 

TOTAL GERAL ........... 11 592 11 403 22 995 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, assim se distribuía a população 
municipal, segundo os ramos de atividades: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuâcia e silvicultura 
Indústrias extrativas ............. 
Indústria de transformação . ...... 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Comércio de imóveis e valores mobi-

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

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

nagem ........................ 
Profissões liberais .. .............. 
Atividades sociais ....... ......... 
Administração públie.a, 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 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 

5 663 168 5 831 38,14 
22 22 0,14 

347 9 356 2,32 
180 4 184 1,20 

1 I 
192 221 413 2,69 

42 I 43 0,28 
7 3 lO 0,06 

20 24 44 0,28 

57 3 60 0,39 
7 7 o 04 

243 6 810 7 053 46,13 
862 411 1 273 8,33 

7 643 7 654 15 297 100,00 

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) % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Mandioca .......... I 450 Tonelada 28 800 23 040 34,78 
Cana-de-açúcar ..... 2 600 . 130 000 9 100 13,72 
Arroz .............. 36 Saco 50 kg 25 000 7 500 11,31 
Batata-doce ........ 250 Tonelada 3 000 7 500 11,31 
Fumo .............. 250 Arrôba 12 500 6 250 9,42 
Feijão .............. 450 Saco 60 kg 18 000 3 960 5,97 
Outras.· ............ 1 044 - - 8 950 13,49 

TOTAL ........ 6 080 - - 66 300 100,00 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHÇ>S DE 
CABEÇAS (Cr$ 1 000) % sôbre 

o total 

Asininos ... ................... . 730 584 0,61 
Bovinos ...................... . 47 000 70 500 74,54 
Caprinos ...................... . 1 200 156 0,16 
Eqüinos ...................... . 5 0.00 8 000 8,45 
Muares ..... ~· ................ . 2 500 5 750 6,07 
Ovirios ...... ................. . 4 200 630 0,66 
Suínos ....................... . 12 000 9 000 9,51 

TOTAL ................... . 94 620 100,00 

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 % sõbre N.• de Potência 

o total motores em c. v. 
---------------

Indústria extrativa mi~ 

neral . ............... 20 51 79 1,98 1 120 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrkolas 71 200 749 1'8,81 - -

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 14 28 3 153 79,21 14 177 

TOTAL ........... 105 279 3 981 100,00 
I 

15 I 297 

v 1sra parc1a1 a a c1aaae 

MELHORAMENTOS URBANOS - Dêsse modo se apre
sentavam os 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 .... 
{ 

Inteiramente . ............... . 
Parcialmente . .............. . 

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

Outros ............... . 

Abastecimento d' áAua 

Prédios servidos ............ ro:~:~õ~ lí~~~~· ..... . 
lluniinação pública e domiciliar (') 

.,Número de focos ........... . 
Logradouros iluminados ..... 

Consumo em kWh ......... . 
Número de ligações ......... . 

De luz .................. . 
Consumo em kWh . ........ . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

• 

DADOS 
NUMJ;;RICOS 

731 

38 

9 

29 

3 

3 

80 

4 050 
70 

11 600 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 150 quilômetros de estrada de rodagem, dos 

urupo ~;~colar ur. norac1ano 
de Souza 

Vista parcial de uma das 
principais artérias da cidade 
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quais 82 se acham sob a administração federal e 68 sob a 
municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou duas camio
netas, 2 caminhões e 20 jipes. 

Quanto às distâncias e vias de acesso da sede aos mu
nicípios vizinhos e às capitais do Estado e da República, 
damos, para maior compreensão, as seguintes 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 
A Itinga 

Por Automóvel de Med;na a Itinga, via Itaobim 
(42)... . . . . . . . . . .......... . 

Por automóvel de Medina a Itinga, via Comer· 
cinho (42). 

A Jequitinhonha 

Por automóvel de Medina a Jequitinhonha, via 
Itaobim (42), São Pedro (60) .•.... 

Por automóvel de Medina a Jequitinhonha. via 
Pedra Azul (47), Estiva (71) ............. . 

A Salinas 

Por automóvel de Medina a Salinas, via Pajeú{60) 

A Pedra Azul 

Por automóvel de Medina a Pedra Azul, via até 
Entroncamento (32) ............ . 

A Comercinho 

Por automóvel de Medina a Comercinho. 
Capital do Estado ....... . 
Capital Federal. ............................. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

72 automóvel 

94 automóvel 

112 automóvel 

123 automóvel 

174 automóvel 

47 automóvel 

42 automóvel 
727 automóvel 
979 automóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista, na sede, 
e 194 varejistas, dos quais 93 situados na cidade, dispondo 
ainda de 2 correspondentes bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA -
Os resultados do Censo de 1950, referentes à alfabe

tização, fornecem os dados que se seguem, relativos à po
pulação do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númerós absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) e:~crever(*) 

{Homens ... 1 734 691 I 043 39,85 60,15 
Quadro urbano Mulheres . . 2 053 631 I 422 30,73 69,27 

TOTAL 3 787 I 322 2 465 34,90 65,10 

{Homens ... 7 828 I 080 6 748 13,79 86,21 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 415 660 6 755 8,90 91,10 

TOTAL 15 243 1 740 13 503 11,41 88,59 

{Homens ... 9 562 1 771 7 791 18,52 81,48 
Em geral.. ·.·.. Mulheres .. 9 468 I 291 8 177 13,63 86,37 

· TOTAL 19 030 3 062 15 968 16,09 83,9I 

(*) 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 apresentava o en
sino primário municipal: 

DADOS NUMJ;;RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .... ········ 14 14 13 
Corpo docente . ........ .. ...... 33 34 45 
Matricula efetiva ....... ..... I 274 I 338 I 725 

Vista parcial da Praça Santa Rita 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 30,73%. 

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 

Receita ·arrecadada 

Total Tributária 

663 235 
775 290 
389 
795 
750 284 

(Cr$ 1 000,00) 

Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

811 148 
725 50 

750 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento no. mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

907 
I JOI 
2 089 
2 554 
3 430 

Municipal 

663 
775 
389 
795 
750 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede munici
pal situa-se a 640 metros de altitude e usufrui os melhora
mentos urbanos condizentes com sua situação econômica. 
O município é banhado pelo rio Jequitinhonha e seu ponto 
mais alto é situado na serra dos Três Irmãos (os primeiros 
proprietários eram três irmãos gêmeos), com 1 800 metros. 
A base econômica da comuna é a pecuária, cujo rebanho 
mais importante é o de bovino (47 000 cabeças, em 1955). 
Larga é a exportação de gado em pé para os municípios de 
Governador Valadares e Montes Claros, de onde segue para 
Rio e Belo Horizonte. Os rebanhos são apurados; a produ-



ção leiteira atingiu, no mesmo ano de 1955, 2 200 000 li
tros. O município produz arroz, mandioca, banana, feijão 
e milho, em escala de importância para a economia local. 

Há riquezas minerais - águas-marinhas, cristal de ro
cha, pedras preciosas e semipreciosas -, mas os proprietá
rios preferem a pecuária, como atividade. 

A assistência médica aos munícipes é prestada na sede 
por 4 serviços de saúde com outros tantos facultativos em 
atividade. A hospedagem está representada por 4 hotéis e 
duas pensões. Há na cidade um estabelecimento do ensino 
industrial, e 1 cinema. 

Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 5 010 
eleitores, dos quais apenas 2 156 votaram . O Legislativo 
compõe-se de 11 vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística René Gontijo) . 

MENDES PIMENTEL - MG 
Mapá Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O município era, anteriormente, distrito 
de Mantena. A região em que se localiza, zona contestada 
nos limites de Espírito Santo e Minas Gerais, de um modo 
geral se tem povoado em surtos desencontrados de entusias
mo. Com a criação do município de Mantena, tôda a re
gião entrou em franco progresso e seu distrito de Bom Je
sus não foi exceção. Forasteiros atraídos pela publicidade 
que, em tôrno da região se fazia, graças à questão dos limi
tes, afluíram em grande quantidade, uns atraídos pela fer
tilidade das terras, outros pela notícia de que, enquanto 
durasse a lide sôbre o território c:;ontestado, os impostos não 
seriam pagos nem a um nem a outro dos Estados. Com o 
progresso, um tanto atabalhoado, o local ganhou importân
cia suficiente para se elevar a município, o que se deu em 

1953. Em comuna tão nova não há, portanto, tradição ou 
nomes a registrar. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
J:l!.Unicípio foi criado pela Lei estadual n.0 1 039, de 
12-12-53 e é formado pelos distritos de Mendes Pimentel 
e Central de Minas (ex-Central do Mantena), além do sub
distrito de São Feliz, localizado dentro do distrito da cidade. 
Jurisdiciona-se à comuna de Mantena. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona de Mucuri. Sua área é de 355 quilômetros qua
drados. 

SITUAÇÃO A 

o 

. Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Caoital. 
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POPULAÇÃO - Estimativas do Departamento Estadual 
de Estatística do Estado de Minas Gerais dão 21 701 como 
sua população provável em 31-XII-55 e densidade demo
gráfica de 28 habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

Cr$ 1 000 % sôbre Unidade Quantidade 
o total 

----
Café ............... 10 000 Arrôba 160 000 38 400 77,68 
Milho .............. 1 500 Saco 60 kg 46 000 6 900 13,95 
Batata-inglêsa ...... 40 > > > 2 600 1 248 2,52 
Feijão .............. 200 > . > 5 000 1 200 2,42 
Arroz .............. 200 Saco 50 kg 4 000 1 000 2,02 
Outras ............. 1 970 - - 700 1,41 

. TOTAL ........ 12 010 - - 49 448 100,00 

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

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sôbre 

o total 

Asininos ...................... . 45 68 0,35 
Bovinos ...................... . 2 600 3 640 18,86 

550 55 0,28 
1 100 1 100 5,70 i~~~~~c:. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Muares ....................... · 270 405 2,09 
Ovinos ........................ . 260 26 0,13 
Suinos ....................... . 20 000 . 14 000 72,59 

TOTAL ............ . 19 294 100,00 

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

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· empreM 
INDúSTRIA beleci- gado 

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

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

Indústria extrativa mi-
neral. ......... ..... I 3 10 0,38 ·- -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 50 100 1 000 38,31 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... -~ ...... 11 16 1 600 61,31 1 70 

TOTAL ........... 62 119 1 620 100,00 I 70 

MELHORAMENTOS URBANOS - Dêsse modo se apre
sentavam os melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Números de prédios existentes ............ . 

Logradouros públicos 

Existentes .................................. · .. · . · · · .. 
Outros...................... . ................... . 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

d .1 . d I Número de focos ........... . 
Logra ouros 1 umtna os ..... \ Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (I) 

De luz ................ . I Número de ligações ......... . 
· \ Consumo em kWh ......... . 

(I) Dados referentes ao ano de 1955. 
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DADOS 
NUM:ll:RICOS 

693 

9 
9 

60• 
4 250 

25 
3 100 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 264 km de estradas de rodagem, dos quais 41 

se acham sob a administração estadual, 73 sob a municipal 
e os restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 7 automó
veis, 4 camionetas, 20 caminhões, l ônibus e 1 jipe. 

Tábuas itinerárias 

(km) 
VIA DE 

TRANSPORTE OBSERVAÇÕES ESPECIFICAÇÃO !DISTÂNCIA 

----·--------------1-------- ----------

Ao Rio de Janeiro I 
Via Entroncamento (18), 

Central de Sta. Helena 
(26}, S. Victor (48), Ca
pim (75) e dai por avião 
ou ônibus (ver Gov. Va
ladares). 

Belo Horizonte 

A Gov. Valadares (ver ref. 
I} e dai ver Gov. Vala
dares. 

Galiléia 

Via !entroncamento (18), 
Central Sta. Helena (26) 

Mantena 

Via Central de Minas (26), 
S. João (50) ... 

Itarnbacuri 

A Gov. Valadares. 

Conselheiro Pena 

Via Entroncall).ento (18}, 
Central de Sta. Helena 
(26), Galiléia (46) .. 

81 Onibus ~h. 30m. 

81 Onibus 2h. 30m, 

46 Onibus 2h. 40m. 

74 Onibus 3h. 30m. 

81 Onibus 2h. 30m. 

71 Automóvel 4h. 25m. 

COMÉRCIO - O município conta com 7 estabelecimen

tos comerciais atacadistas, dos quais 6 situados na sede, e, 

123 varejistas; dêstes, 92 se localizam na cidade. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos 

pelos Serviço de Estatística da Educação do Estado de Mi

nas Gerais, no período de 1954-1956, assim se apresentava 
o ensino primário municipal: 

DADOS NUM:ll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------------- ------ ----------
Unidudes escolares .. 

Corpo docente. 

Matr~cula efetiva. 

16 

16 

517 

15 

15 

774 

12 

16 

700 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 14,02%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, nos anos de 1954 e 1955, está bem carac

terizada na tabela abaixo: 

ANOS 

1954 .......... . 
1955. 

FINANÇAS (Cr$ I 000) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

I 090 446 

Despesa 
realizada 

932 

Saldo ou 
deficit 

158 



Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ......... . 
1955 ....... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Estadual 

1 220• 
1 119 

Municipal 

1 090 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede municipal, 
situada à margem do rio Mantena, possui os melhoramentos 
urbanos condizentes coin suas possibilidades econômicas e 
o tempo de sua criação. A principal atividade econômica é 
a agricultura, na qual a lavoura cafeeira desempenha o prin
cipal papel. Em 1955 havia 4 500 000 pés de café, sendo 
500 000 novos e os restantes em produção, que atingiu 
160 000 arrôbas. Os outros produtos, em escala decrescen
te, pelo valor, são o milho, a batata-inglêsa, o feijão e o 

arroz. 
Na cidade há 1 hotel, 5 pensões e 1 cinema . O Legisla

tivo é composto de 9 vereadores, tendo votado no pleito de 
3-X-1955 3 487 eleitores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística O !in to Quadros). 

MERC~S- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primitivos habitantes da região, até 

fins do século XVII, eram índios da tribo dos goitacases, 

senhores do Rio. Paraíba e seus afluentes. Forçados pelo 

avanço da civilização ou por fatôres outros, foram êsses pri

mitivos habitantes subindo em direção às nascentes do rio, 

dispersando-se em aldeamentos vários. Os primeiros des

bravadores a travar conhecimento com êsses indígenas de

nominaram-nos croatas, caiapós e pombas. ítsse último no

me coube às tribos que se adornavam com penas dessas 

aves e estendeu-se a tôda a região, inclusive ao rio que, ain

da hoje, é por êle conhecido. "Região do Pomba" foi, pois, 
a primeira denominação a abranger todo o extenso territó

rio onde surgiu o município de Pomba, do qual o povoado 

de Mercês veio a ser distrito, em 1841. Dos primeiros mo

radores brancos a se fixarem no distrito de Nossa Senhora 

das Mercês do Pomba, guardou a tradição o nome de um 

tal Vieira, aparentado com os dois fundadores da cidade de 

Pomba, do mesmo sobrenome Vieira .. Teria êsse primeiro 

morador vindo à região atraído pela fama da existência 

de jazidas minerais; ao chegar, pernoitou à margem do rio 

Paciência, tendo sido então surpreendido pelos indígenas 

que lhe levaram tôda a bagagem, inclusive a roupa do cor

po, deixando-o qual novo Adão, naquele paraíso agreste. 
Mas, mesmo pelas contingências do momento, teve o branco 

de reagir às circunstâncias e o fêz construindo a primeira 
morada, passando a integrar-se no sistema de vida do gen
tio, inclusive casando-se com algumas índias. Foi êle o cons
trutor da primeira capela, templo êste, porém, destruído, 
posteriormente pelos próprios indígenas que julgaram a 
construção responsável por violenta epidemia que dizimava 
as tribos. Vieira reconstruiu a igrejinha e nela foi rezada 

missa pelo padre Manoel de Jesus Maria, cêrca de cin
qüenta anos depois. 

Em 1767, o capitão-general Luís Diogo Lobo da Silva, 
Governador da capitania, teve de conseguir um sacerdote 
que se encarregasse da catequese dos índios do rio Pomba, o 
que não foi de todo fácil, dado o estado de ânimo sempre 
irritado daqueles gentios contra os invasores. A solução foi 
encontrada na pessoa do padre Manoel de Jesus Maria, 
brasileiro. Tendo recebido Alvará do Govêrno e Provisão 
da Cúria, que lhe davam autoridade civil e eclesiástica em 
tôdas as terras dos índios Pomba, deixou Vila Rica em fins 
de novembro de 1767, acompanhado de um curador de ín
dios e oito índios domésticos. A pequena comitiva veio a 
cavalo até Guará-Piranga, onde deixaram os animais por 
não haver estradas. Daí ao têrmo da viagem, à taba cen
tral dos índios Pomba, conduziram a carga às costas, atra
vés da mata virgem . O jovem padre fundou então seu 
centro de catequese, de onde irradiou suas atividades por 
44 anos, erigindo dezenas de aldeias, das quais algumas pro
grediram e tornaram-se, mais tarde, núcleos que deram ori
gem às cidades de Pomba, Guarani, Rio Novo, Rio Branco, 
Ubá, Lima Duarte, São João Nepomuceno, São José do 
Além-Paraíba, Cataguases, Alto Rio Doce, e Mercês. 1tsse 
apóstolo morreu no dia 9 de dezembro de 1911. Padre Ma
noel de Jesus Maria, portanto, foi o primeiro a impulsionar, 
conscientemente, a fundação do município de Mercês. 

Dos fatos mais característicos da história do município, 
há a registrar o de ter recebido a visita de um Presidente 
da Província que, ao despachar um ._ato de nomeação, man· 
dou que o mesmo fôsse iniciado com os dizeres, "Palácio do 
Govêrno da Província de Minas Gerais, em Mercês do Pom
ba, aos sete de dezembro do ano da graça de 1856, etc.", 
o que conferiu à vila o privilégio de capital da Província, 
por um dia, e prova a importância da povoação, já naqueles 
tempos. Outro episódio que demonstra essa importância 
foi a comemoração do centenário da primitiva capelinha 
local, no dia 24 de setembro de 1869, com a presença de 
vultos de importância na vida nacional, podendo ser cita
dos os nomes de Mariano Procópio Ferreira Lages e Honó
rio Ferreira Armond, mais tarde barão de Pitangui. 

O povoado que, em 1801, era insignificante, foi eleva
do à freguesia pela Lei Provincial n.0 209, de 7 de abril de 
1841 .. Com o advento da República, Mercês teve o seu pri
meiro Conselho distrital, eleito pelo povo, cabendo a 'presi
dência do mesmo ao Dr. Fernandes Teixeira de Souza Ma
galhães. 

O Município teve o seu serviço postal regufar instala

do em 1858; seu primeiro Grupo escolar data de 1917; um 

ramal de estrada de ferro, ligando o município a Palmira, 

em 1914; Telégrafo Nacional, água potável e iluminação. 

elétrica em 1918. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Mer

cês deve sua criação à Provincial n.0 209, de 7 de abril 

de 1841, confirmada pela Lei estadual n.0 2, de· 14 de se

tembro de 1891. O município, criado com território desane

xado de Pomba, o foi pela Lei estadual n.0 556 de 30 de 

agôsto de 1911 . 

Pela divisão administrativa de 1911, o município de 
Mercês, cuja instalação se verificaria a 1.0 de junho de 
1912, figura com apenas um distrito, o da sede. Com um 
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só distrito aparece ainda no Recenseamento Geral de 1920, 
o mesmo acontecendo na "Divisão" fixada pela Lei estadual 
n.0 843, de 7 de setembro de 1923. 

A sede recebeu foros de cidade pela Lei estadual nú
mero 893, de 10 de setembro de 1925. Pelo "Quadro" re
lativo à divisão administrativa de 1933, contido no "Bole
tim do Ministério do Trabalho, lndústria e Comércio", as
sim como nos referentes às divisões territoriais, datados de 
31-12-1936-1937, como no "Anexo" ao Decreto-lei estadual. 
n.0 88, de 30 de março de 1938, permanece o município in
tegrado unicamente por um distrito, o da sede. A mesma 
situação administrativa permanece através das divisões ju
diciário-administrativas do Estado, estabelecidas pelos De
cretos-leis estaduais números 148, de 17 de dezembro de 
1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, que vigoraram 
respectivamente nas qüinqüênios de 1939-1943 e 

1944-1948. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O município foi têrmo ju
diciário da comarca de Barbacena, segundo os quadros da 
divisão Territorial datados de 31-12-1936 e 31-12-1937, o 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 
1938, e ainda pela divisão territorial judiciário-administra
tiva do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, estabele
cida pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de· 31 de dezem
bro de 1943, o têrmo de Mercês, constituído ainda pelo mu
nicípio de igual nome, foi transferido da comarca de Barba
cena, aparecendo na divisão territorial do Estado, fixada 
por êsse ·mesmo Decreto-lei, para vigorar no qüinqüênio 
1944-1948, subordinado à comarca de Santos Dumont. Em 

88 

virtude da Lei estadual n.0 2 904, de 8-10-948, o têrmo de 

Mercês, anexo à comarca de Santos Dumont, é elevado à 

comarca, cuja instalação se deu a 15-11-1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O aspec

to geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 

355 km2• A temperatura, em graus centígrados, apresen-

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação oo Estado e sua Capital. 



ta as seguintes médias: das maxtmas, 32; das mínimas, 8; 

compensada, 20. A sede municipal, situada a 515 m de al

titude, tem como coordenadas geográficas 21° 11' 50" de 
latitude Sul e 43° 20' 32" de longitude W. Gr. Dista da ca
pital do Estado, em linha reta, 156 km, no rumo S. S. E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 10 138 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 10 946 pessoas como sua popula

ção provável em 31-XII-55, e 31 habitantes por quilôme
tro quadrado para densidade demográfica. 

Localização da p~pulação - 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 Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheretl Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 1 090 1 268 2 358 23,26 
Quadro rural. ................... 3 981 3 799 7 780 76,74 

TOTAL GERAL ........... 5 071 5 067 10 138 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Censo de 

1950, assim se distribuía a população municipal, segundo os 
ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homene Mulheret1 Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura,. pecuária e silvicultura 2 244 38 2 282 31,79 Indústrias extrativas .......... 
Indústria de transformação .•.. : : : 

4 - 4 5 
159 !) 168 2,33 Comircio de mf't"cadorias .... . · .... 103 2 lOS 1,46 ComErcio de imóveis e valorea mobi· 

liários, crMito, seguros e capita· 
lização ......................... 3 - 3 0,04 Prestação de serviços ............ 72 169 241 3,35. Transporte, comunicações e armaze .. 
nagem ..................... 50 2 52 0,72 Profiuõea liberais ............. ::· 

Atividadetl sociais ............... : 
10 1 11 0,15 

Administração pública, Legislativo 
27 25 52 0,72 

e Justiça ...................... 20 4 24 0,33 Do:fe;oa nacional e segurança pública 6 - 6 0,08 Attvtdadetl domEsticas, não remu-
neradaa e atividades escolares dia· 
centea ........................ 186 3 005 3 191 44,45 Condições inativaa ............... 693 350 1 043 14,53 

TOTAL ..... ': ••............. 3 577 3 605 7 182 100,00 

AAricultura, 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 %sObre 

o total 
----

Milho .............. 820 Saco 60 kg 40 800 7 344 28,01 

~í~~·:·:·:·:.::::::::: 
350 Saco 50 kg 8 750 7 000 26,71 
383 ArrOba 21 420 6 426 24,52 
170 Saco 60 kg 2 700 1 350 5,15 and1oca .......... 80 Tonelada 1 200 1 140 4,35 Outras ............. 225 - - 2 945 11,24 

TOTAL ........ 2 028 - - 26 205 100,00 

6-24940 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
REBANHOS 

Bovinos ...................... . 

~~~~~-=-~::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ....................... . 

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

12 000 
ISO 

1 200 
1 300 

ISO 
2 600 

Cr$ 1 000,00 

22 800 
23 

2 040 
3 640 

27 
2 600 

31 130 

%sObre 
o total 

73,25 
0,07 
6,55 

11,70 
0,08 
8,35 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser considerada 
pelos dados abaixo, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

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

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

neral ................ 2 2 9 0,23 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da proàução agrícola 26 60 2 130 56,14 29 227 

Indústria manufatureira 
e fabril. .............. 4 41 1 656 43,63 13 290 

TOTAL ........... 32 103 3 795 100,00 42 517 

MELHORAMENTOS URBANOS - Dêsse modo podem 
ser demonstrados os melhoramentos urbanos na sede muni
cipal em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr6dios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes ............................................•. 

Pavimentados .............. { Intei_remente ............... . 
Parctalmente . .............. . 

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

Outros ................................................. . 

Abastecimento d'áAua 

PrMios servidos I Possuindo penas ............ . 
.. ......... '\ TOTAL ................. . 

EsAotos 

Logradouros servidos ....... I De despejo ..... : : . : ....... . 
\ De águas superftctats ....... . 

PrMios esgotados ........... I Pela ri!de ................... . 
\ Por fossas ................. . 

Iluminação pública e domiciliar (I) 

L d 
. . {Número de logradouros ..... . 

ogra ouros tlumtnados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (1) 

De luz .................... { ~~:~:od:n:i'f.a:h~·.-.·::::::: 

De fOrça .................. { Número de ligações ......... , 
Consumo em kWh ......... . 

(I) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

440 

14 

5 
1 
6 

8 

432 
432 

9 
15 

392 
40 

·9 
225 

52 800 

350 
110 455 

30 
73 384 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Território municipal é 
cortado por 18 km de estradas de rodagem que se acham 

sob a administração estadual, e é servido pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 6 automó
veis, 3 camionetas e 7 caminhões. 
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Para conhecimento das dintâncias e vias de comunica
ção com os municípios vizinhos e capitais do Estado e da 
República, damos as seguintes tábuas itinerárias: 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) 'rRANSPORTE 

---------- -----1--------- --------

Municípios limítrofes 

Alto Rio Doce. 

Barbacena. 
Rio Pomba .. 
Santoa Dumont. 
Paiva .......... . 
Tabuleiro .. 

Dore9 do Turvo. 

A Belo Horizonte - Ca
pital do Eotado - Via 
Santoo Dumont ...... . 

Por automóvel passado por 
Rio Pombn, Juiz de Fora 

Ao Rio de Janeiro - Ca
pital do Pa!o - Via 
Santos Dumont. 

POr automóvel via Rio 
Pomba, Juiz de Fora ... 

30 

111 
27 
57 
21 
41 

58 

373 

424 

382 

310 

Cavalo - Jipe No período daa seca a 
Jipe 

Ferrovia E.F.C.B. 
Onibus 
Ferrovia E.F.C.B. 
Ferrovia E.F.C.B. 
Onibuo Passando por Rio 

Pomba 
~utomóvel Passando por Silvei-

rAnia. distrito de 
Rio Pomba 

Ferrovia E.F.C.B, 

~utomóvel 

'Ferrovia E.F.C.B. 

.'\utomóvel 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 10 situados na sede, e ainda, 60 varejistas; dêstes, 49 
se localizam na cidade. Dispc•e também de uma agência 
e 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Ds resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaçãc·, fornecem os dados abaixo, 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N1ímerou absolutos % aóbre o tot a I 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total '!er e sabem ler e sabem 

etcrever ler e escrever ler e 
escrever(!) escrever( I) 

--- --·---- ---- -----

{ Homeno ... 937 655 282 69;90 30,10 
Quadro urbano Mulhereo. · I IOI 681 420 61,85 38,15 

TOTAL 2 038 I 336 702 65,55 I 34,45 

{Homens ... 3 338 915 2 423 27,41 72,59 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 190 705 2 485 22,10 77,90 

TOTAL 6 528 I 620 4 908 24,81 75,19 

{Homens ... 4 275 I 570 2 705 36,72 63,28 
Em geral. 

..... Mu;~~:L 4 291 I 386 2 905 32,30 67,70 

8 566 2 956 5 610 34,50 65,50 

(1) lr..clusive pessoas üe instrução f1ão declarada. 

Outro aspecto par·:ia I da cidade 
I 
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Vista parcial de uma das principats artérias da cidade 

Ensil'lo primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, assim era estimado o ensino 
primário municipal: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------ -----------------
Unidades eocolares .... . 
Corpo docente ....... . 
Matricula eretiva ... . 

15 
24 

I 036 

14 
25 

957 

12 
24 

917 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 36,43%. 

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 Despe< a Saldo ou 
realizada ddicit 

Total Tributãria 
-------- -------
1951. ....... .... 732 265 706 26 
1952 .. . ... . . . .. 756 299 784 -30 
1953. ... ..... .. I 853 254 1 835 18 
1954 ..... ..... 818 160 856 -38 
1955 .... .... . .. 912 257 907 5 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administratiVas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federa! Estadual Municipal 

1951 ....... ............. 244 1 281 732 
1952 .... .......... 409 1 510 756 
1953 439 2 010 I 853 
1954 ... .............. 576 I 959 818 
1955 768 2 283 9U 

. ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município si

tua-se na Zona da Mata, em região montanhosa, entre os 

contrafortes das serras do Espinhaço e lbitipoca. A sede 
ocupa curto trecho plano, apertado entre as referidas serras 
e é cortada por pequenos cursos dágua, além do ribeirão da 
Paciência. Goza dos melhoramentos urbanos enumerados 
na parte final do retrospecto histórico dêsse trabalho. 



A Matriz local foi construída em estilo gótico, existin
do nela algumas obras de talha da lavra de Antônio Bene
dito Santa Bárbara, um toreuta nativo que alcançou reno
me na região, não só como entalhador como também res
taurador de pinturas sacras. Pode-se mesmo adiantar que 
obras dêsse artista são ainda hJje encontradas nas igrejas 
de quase todos os municípios viz:inhos e até em Juiz de Fora. 

As atividades econômicas c.a comuna giram, principal
ment~, em tôrno da agropecuária. Na agricultura, o princi
pal produto é o milho e na P'~cuária, o mais importante 
rebanho é o bovino, havendo prt~dominância do ramo leitei
ro que rendeu, em 1955, 1825 (100 litros de leite. A indús
tria de transformação e beneficiamento de produtos agríco
las tinha um capital empregado, em 1955, da ordem de 2 
milhões e duzentos mil, ocupando 60 empregados. As prin
cipais fábricas do município sã-o uma de papel e uma de 
balas. Há, também, uma companhia de laticínios. 

Mercês é cortado pelo rio Pomba e ribeirões São Do
mingos, Espírito Santo, Lontra E' Paciência. No rio Pomba, 
a cachoeira do Sumidouro é aproveitada para a ilumina
ção elétrica da cidade. 

A flora caracteriza-se pela presença de várias plantas 
medicinais, como suma-caroba, salsaparrilha, cipó-chumbo 
e outras. Há, também, madeira de lei, em diminuta escala. 
São encontradas pequenas minas de mica, caulim, feldspa
to rezando a tradição ter havido, outrora, ouro e quartzo 
no ribeirão denominado Laranjeiras. 

Quanto aos festejos·populares, a cidade comemora, com 
especial carinho e fervor religim:o, a data de sua padroeira, 
Nossa Senhora das Mercês. 

Na cidade, a assistência m~dica é prestada aos muní
cipes por meio de 1 hospital com 72 leitos, 1 serviço de 
saúde e as atividades profissionsis de 2 médicos. Um hotel 
e uma pensão hospedam os viütantes, havendo, ainda no 
distrito-sede, 1 cinema, uma unidade do ensino secundário 
e uma do pedagógico . 

Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 5 023 
eleitores, dos quais apenas 2 52';' votaram. O Legislativo é 
composto de 9 vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Moacyr P;aixão Maciel). 

MESQUITA - MG 
Mapa Municipal [lO 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros :1abitantes de Mesquita fC!
ram os índios botocudos, que viviam da pesca . e da caça 
às margens dos rios Santo Antônio e Doce . Quem desbra

vou a região foi o barão de Mesquita que, mai~ ou menos em 

1850, chegou às suas terras com seus parentes e escravos. 

Inicialmente o povoado chamou-se Santo Antônio de 
Caratinga. A atual sede municipal foi construída em terras 
da antiga fazenda de Pedro Martins de Carvalho que doou 
parte de seus terrenos ao padrcoeiro local, Santo Antônio. 
O barão de Mesquita retirou-se do local por volta de 1860, 
lhe tendo sucedido na ocupação das terras, além de Pedro 
Martins de Carvalho, vários outros membros das famílias 
de Lourenço Cocais, Manoel Tc!otônico, Manoel Miguel e 
outros. 

O povoado passou a distrito do município de Ferros em 
1869, sendo emancipado com o nome de Mesquita, em 
1923. É comarca de primeira entrância, desde 7 de setem
bro de 1949, quando foi instalada. 

Os habitantes locais denominam-se mesquitenses. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso, com algumas partes 
planas. Sua área é de 846 km2 • A temperatura, em graus 
centígrados, apresenta os seguintes valores: média das má
ximas, 30; das mínimas, 8; média compensada, 20. A sede 
municipal, situada a 250 m de altitude, tem como coorde
nadas geográficas 19° 13' 15" de latitude Sul e 42° 35' 30" 
de longitude W. Gr .· Dista da capital do Estado, em linha 
reta, 161 km, no rumo E.N .E. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 24 774 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Esta-

Vista parcial da cidade, destacando-se a Rua Getúlio Vargas 
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tística de Minas Gerais dão 19 167 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-55 e 23 habitantes por quilôme
tro quadrado para densidade demográfica. Explica-se aquê
le decréscimo por haver sido desmembrado, depois de 1950, 
o distrito de Joanésia. 

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 Belo Oriente, Joanésia e 
Santana do Paraíso. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 457 503 960 3,87 
Vila de Belo Oriente ............. 249 252 501 2,04 
Vila de joan~sia ................. 407 431 838 3,38 
Vila de Santana do Paraiso ...... 317 319 636 2,56 
Quadro rural. .................... lO 986 10 853 21 839 88,15 

TOTAL GERAL ............ 12 416 12 358 24 774 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- 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 .... ......... 
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 ............... ......... 
ProfissCes 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 I O ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

5 198 142 
I 044 6 

284 3 
145 4 

I 
77 223 

113 3 
5 

11 54 

28 3 
3 

797 7 553 
767 434 

8 473 8 425 

Total 

Números 
absolutos 

5 340 
I 050 

287 
149 

I 
300 

116 
5 

65 

31 
3 

8 350 
I 201 

16 898 

% sôbre 
o total 

geral 

31,63 
6,21 
1,69 
0,88 

1,77 

0,68 
0,02 
0,38 

0,18 
0,01 

49,44 
7,11 

100,00 

Vista parcial do Grupo Escolar Municipal 

9.2 

Altar-mor da Igreja Matriz 

Agricultura e pecuária constituem atividades princi
pais do Município. 

Segundo os dados acima, 31,63% da população de 10 
anos e mais dedicavam-se a êsse ramo de atividade econô
mica, percentagem essa muito significativa se considerar
mos que 49?44% dessa mesma população exerciam ativida
de não remunerada. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (h a) 

Cr$ 1 000 I % sôbre 
Unidade Quantidade o total 

Milho .............. 6 000 Saco 60 kg 150 000 30 000 60,86 
Feijão .............. 700 > > > 15 000 6 000 12,17 
Cana·de·açúcar ..... 700 Tonelada 30 000 4 500 9,13 
Caf~ ............... 500 Arrôba 14 000 4 200 8,55 
Arroz .............. 500 Saco 60 kg 5 000 "2 250 4,56 
Banana ............ soo Cacho 500 000 1 000 2,02 

Outras ............• 5 562 -:- - 1 338 2,71 

TOTAL ......•. 9 062 - - 49 288 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~~=··:::::::: ::::: ::::: ~: ~ 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

ISO 
18 000 

500 
2 500 

!50 
700 

10 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

300 
27 000 

60 
3 000 

300 
105 

8 000 

38 765 

% sbbre 
o total 

0,77 
69,66 

0,15 
7,74 
0,77 
0,27 

20,64 

100,00 

Há no município grandes invernadas pertencentes à 
Cia. Belgo Mineira e à Cia. de Aços Especiais "Acesita". 

Indústria - Em 1955, o município contava com 56 estabe-
. lecimentos industriais dedicados ao ramo de transformação 

e beneficiamento de produtos agrícolas, que ocupavam 122 
pessoas e possuíam capital empregado no valor de 
Cr$ 1 300 000,00. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Dêsse modo se apre
sentavam os melhoramentos urbanos na sede municipal em 



Vista de uma fogueira com 13 metros de altura, acesa no dia de 
Santo Antônio 

1954, conforme registros nos Serviços de Estatística da Via
ção e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

------------------------------------
Número de prádios existentes ......... ............. . 
.Lo~radouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Outros....................... . .......... . 

Abastecimento d'á~ua 

Pr~dios servidos .. 
..... {Com ligações livres. 

TOTAL ......... . 

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente· · · · · · 
{ 

Totalmente ...... . 

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

Iluminação pública e domiciliar (I) 

{
Número de logradouros ... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ......... . 
Consumo eril kWh ....... . 

Li~ações domiciliares (I) 

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

Consumo em kWh ... . 

De fOrça .......... . 
(Número de ligações .. 

\consumo em kWh, .. 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

268 

18 
18 

52 

52 

5 

8 
90 

5 600 

152 

35 000 

16 

25 620 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 168 km de estradas de rodagem, dos quais 47 
se acham sob a administração estadual, 98 sob a municipal 
e os restantes pertencem a particulares. É servido pela Es
trada de Ferro Vitória-Minas. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 2 automó
veis, 5 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA 
(km) 

VIA DE 
TRANSPORTE 

------------------------------·-------·1-----------
Municípios limítrofes 

Açucena .................................... . 
Caretinga ................................... . 
Corone>l Fabriciano .......... ................. . 
lapu ....................................... . 
joan~sia .................................... . 
Capital Estadual. ............................ . 
Capital Federal. ....................... . 

24 a cavalo 
170 rodovia 
56 rodovia 
67 rodovia 
17 rodovia 

325 rodovia 
1!85 rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 

quais 3 situados na sede, e ainda, com 109 varejistas; -dêsses, 

19 se localizam na cidade. Dispõe também de 2 correspon
dentes 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 

e.crever(l) 
--------- ---- ----- ----

romens ... I 171 647 524 55,25 44,74 
Quadro urbano Mulheres.· I 267 646 621 50,98 49,02 

TOTAL 2 438 I 293 I 145 53,04 46,96 

{Homens ... 9 012 I 973 7 039 21,89 78,11 
Quadro rural.. Mulheres .. 8 878 I 274 7 604 14,35 85,65 

TOTAL 17 890 3 247 14 643 18,14 81,86 

{Homens ... 10 183 2 620 7 563 25,72 74,28 
Em ge~el...... Mulheres .. 10 145 I 920 8 225 18,92 81,08 

TOTAL 20 328 4 540 15 788 22,33 77,67 

(I) 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 apresentava o en
sino primário municipal: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ANOS 

1954 1955 1956 
-

Unidades escolares .......... .... 19 30 29 
Corpo docente ................. 36 50 49 
Matricula efetiva ............... I 351 I 993 2 248 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 50,99%. 

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 .......... . 

677 
696 

I 096 
963 

I 018 

369 
397 
464 
406 
452 

657 
779 
808 
051 
013 

20 
-83 

288 
-88 

5 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimentp no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----------------·- ---------1-------·--- ----------

195 I ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 .. ". """""." 
1955 .......... . 

526 
640 
740 
607 

I 187 
I 538 
I 906 
2 242 
2 104 

677 
696 

I 096 
963 

I 018 
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ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Na cidade há 
duas pensões e 1 cinema. Para o pleito de 3-X-1955, o 
município inscreveu 2 279 eleitores, dos quais votaram 
1 528. O Legislativo compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Hélio Cunha). 

MINAS NOVAS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros brancos a chegarem à região 
onde é hoje o município foram os bandeirantes ou aventu
reiros paulistas, chefiados por Sebastião Leme do Prado, 
por volta de 1727. Vinham êles fugindo a uma epidemia 
que os dizimava no rio Manso, distrito de Diamantina, e, 
bivacando-se à margem de um córrego, aí teriam achado, 
com facilidade, ouro e diamantes; dessa boa sorte, surgiu 
o nome de Bonsucesso, para o córrego. Três anos depois, 
em 1730, já urna pequena povoação se erguia no local e, 
de tal importância era o sítio, que o vice-rei do Brasil, Vasco 
Fernandes César de Menezes, a elevou à categoria de vila, 
com o nome de vila de Nossa Senhora de Bonsucesso das 
Minas do Fanado. 

Dada a riqueza das minas de ouro e diamantes no lo
cal, elementos vindos até mesmo da metrópole portuguêsa 
aí se fixaram, dando ao modesto povoado um ritmo cres
cente, o que determinou sua elevação à categoria de cidade, 
a 9 de março de 1840, com a denominação de Minas Novas, 
e freguesia de São Pedro do Fanado. Nessa época, fazia o 
o município parte da divisão administrativa da capitania de 
Porto Seguro da Bahia, só vindo mais tarde, em 1857, a 
incorporar-se à comarca de Sêrro Frio, da capitania de Mi
nas Gerais. 

Muitos dos municípios vizinhos já integraram, em seus 
primórdios, o território de Minas Novas; podem ser citados, 

neste caso, os de Teófilo Otoni, Araçuaí, ltamarandiba, Ca

pelinha· e Turmalina. No meado do século XVIII, era tal 

o progresso e a importância econômica da cidade - cêrca 

de duzentas arrôbas de ouro haviam sido apanhadas às 

margens do Bonsucesso - que chegou a se falar na indica

ção de Minas Novas para capital da capitania. Um projeto 

de lei chegou a ser elaborado e discp.tido na Assembléia Na

cional, a respeito dessa mudança, ignorando-se as razões 
políticas que o teriam obstado. 

Coso residencial, pertencente à família Bodaró, onde se hospedou 
Tiradentes por algum tempo 
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FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 

distrito foi criado por Alvará de 1728, com a denominação 

de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do 

Fanado ou Fanado de Minas Novas ou ainda Fanado, sim
plesmente. O município foi criado a 2 de outubro de 1730, 

jurisdicionado à capitania da Bahia, passando à jurisdição 

da capitania das Minas Gerais, a 10 de maio de 1757; 

compõe-se dos distritos de Minas Novas (sede), Berilo, Cha

pada, Francisco Badaró e Leme do Prado. 

A comarca, criada com a denominação de Jequitinho

nha, em 1840, é atualmente de segunda entrância. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Alto Jequitinhonha, no Estado de Minas Ge

rais. Sua área é de 4 237 km:!. A sede municipal, situada 

a 922 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
18° 13' 10" de latitude Sul e 42° 35' 26'; de longitude W.Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 331 km, no ru
mo N.N.E. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



POPULAÇÃO - Segundo os dados do Censo de 1950, era 
de 48 720 habitantes a população do município. Estimati
vas do Departamento Estadual de Estatística de Minas Ge
rais dão 52 587 pessoas como sua população provável em 
31-XII-55, e densidade demográfica 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 e sede e as vilas de Berilo, Chapada e Francis

co Badaró. 

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 
----

Sede .......................... ·. 500 715 I 215 2,49 
Vila de Berilo ................... 258 284 548 1,12 
Vila de Chapada ................ 244 344 588 1,20 
Vila de Francisco Badar6 ........ 165 196 361 0,75 
Quadro rural. ................... 21 955 24 059 46 014 94,44 

TOTAL GERAL ........... 23 122 25 598 48 720 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim se distribuía a população mu
nicipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral -
Agricultuaa, pecuária e silvicultura 13 613 875 14 488 43,41 
Indústrias extrativas ............. 45 11 56 0,16 
Indústria de transformação ....... 113 297 410 1,22 
Comércio de mercadorias ......... 119 5 124 0.37 
Prestação de serviços ............. 136 496 632 1,89 
Transporte, comunicações e armazep 

nagem. 31 2 33 0,09 
Profissões Üb~r~i~ .·. ·. ·. ·. ~: ·. ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ : 4 I 5 0,01 
Atividades sociais. ......... 11 56 67 0,20 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ...................... 39 3 42 0,12 
Defesa nacional e segurança pública 8 8 0,02 
Atividades domésticas. não remu~ 

neradas e atividades escolares dis· 
centes ........................ 525 16 023 16 548 49,58 

Condições inativas ....... ..... ... 564 408 972 2,93 

TOTAL ..................... 15 208 18 177 33 385 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, ein 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
Unidade Quantidad< Cr$ I 000 % sôbre 

o total ------- --------
F:eijão .............. 6 500 Saco 60 kg 47 600 23 371 30,31 
Arroz .............. 3 200 > 50 > 60 400 15 100 19,59 
Milho .............. 7 200 . 60 > 95 600 14 340 18,59 
Mandioca .......... I 180 Tonelada 11 120 11 120 14,41 
Cana-de-açúcar ..... 3 050 . 56 250 3 938 5.10 
Fumo .............. 400 Arrôba 11 200 1 008 1,30 
Batata-doce ........ 350 Tonelada I 750 1 663 2,15 
Outras ....... ······ I 550 - - 6 596 8,55 

TOTAL ........ 23 430 - - 77 136 100,00 

Prefeitura Municipal 

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

VALOR 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ....................... . 

i~~i~'::.:::: :::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ............... e •••••••• 

Suinos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

120 
25 400 

1 600 
7 900 
3 500 
3 500 

36 400 

Cr$ 1 000,00 

240 
30 480 

160 
7 110 
6 300 

490 
32 760 

77 540 

% sObre 
o total 

0,03 
39,33 

0,20 
9,16 
8,12 
0,63 

42,26 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
---------------

Indústria extrativa mi-
neral ................ 2 17 38 0,66 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agr[co1as 385 1 121 5 664 99,34 - -

TOTAL ........... 387 1 138 5 702 100,00 - -

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 prádios existentes ........... ................ . 
Lo~radouros públicos 

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

Pavimentados .............. {Inteiramente .....•.......... 

· TOTAL ................. . 

Ajardinados .................................. · · · · · · · · · · · · 
Outros .............. , ....................... ············ 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados ..... {N~mero de logradouros ..... . 
Numero 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. 

DADOS· 
NUMI!:RICOS 

402 

46 

24 

24 

3 
19 

26 
200 

20 000 

172 

32 270 

5 

30 000 

95 



Hospital da Casa de Caridade Municipal 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 221 km de estradas de rodagem, dos quais 205 
se acham sob a administração estadual e 16 sob a municipal. 
Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, entre veículos automotores, a Prefeitura Mu
nicipal registrou 1 automóvel e 6 caminhões. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Turmalina ........................... . 
Capelinha ........................... . 
Grão-Mogol. ......................... . 
Malacacheta ......................... . 
Novo Cruzeiro ....................... . 
Araçua!. ............................ . 
Virgem da Lapa, ..................... . 
Capital Estadual ..................... . 
Capital Federal. ..................... . 

DISTANCIA 
(km) 

24 
74 

186 
113 
115 
124 
82 

617 
I 254 

VIA DE 
TRANSPORTE 

auto 
auto 
auto·via entroncamento 
auto 
cavalo 
auto 
auto 
auto·ferrovia 
auto·ferrovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 90 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 14 situados na sede. Dispõe, também, de um corres
pondente· bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem êsses dados rela
tivos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Sabem Sabem Não 

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

escrever(•) escrever(•) 

. {Homens ... 987 652 335 66,05 33,95 
Quadro urbano Mulheres.· 1 350 823 527 60,96 39,04 

TOTAL 2 337 •I 475 862 63,12 36,88 

{Homens ... 18 032 1 261 16 771 6,99 93,01 
Quadro rural.. Mulheres .. 20 457 817 19 640 3,99 96,01 

TOTAL 38 489 2 078 36 411 5,39 94,61 

{Homens ... 19 019 1 913 17 106 10,05 89,95 
Em geral.. . . . . Mulheres .. 21 807 1 640 20 167 7,52 92,48 

, TOTAL 40 826 3 553 37 273 8,70 91,30 

(*) Inclusive pessoas de instrus;ão 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, dêsse modo se apresentava 
o ensino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM1!:RICOS 

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

-~-~---~-9-55 __ 
1 
___ 19_5_6 __ 

36 34 32 

2 7~: 1 2 3!: 2 s~~ 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolaJ;, é de aproximadamen
te 20,72 o/o • 

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 Tributãria 
realizada deficit 

1951 ............ 698 223 580 118 
1952 ............ 797 283 688 109 
1953 ...... ; ..... 1 214 313 1 160 54 
1954 ............ 1 036 329 858 178. 
1955 .......... 1 480 425 1 559 - 79 

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 
------------1-----------
1951 ......................... . 
1952 ..............•............ 
1953 ........................ .. 
1954 ......................... . 
1955 ................. "" .. .. 

326 789 
393 909 
356 991 
436 1 060 
246 1 456 

698 
797 

1 214 
1 036 
1 480 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede municipal, 
situada no extremo de uma planície de aproximadamente 
90 quilômetros, é banhada por d~is pequenos rios, o Fa
nado, ao sul, e o Bonsucesso, ao norte, como já se disse na 
parte histórica, responsáveis mesmo pelo nascimento da ci
dade, por suas datas de ouro e diamante. Seu clima é 
ameno. 

Minas Novas, com seus 1 500 habitantes na sede, tal
vez seja o município mineiro que melhor tem guardado os 
aspectos tradicionais de suas festas populares. As do Di
vino e do Rosário, nos meses de maio e junho, são comemo
radas pràticamente com a mesma pompa e pragmática com 
que eram realizadas nos primórdios do século passado. 
Realmente, a Confraria de Nossa Senhora do Rosário, fun
dada em 1810, continua, nos nossos dias, realizando as fes
tividades de sua padroeira nos moldes daqueles tempos. 
Precedidos de novenas, os festejos de Nossa Senhora do Ro
sário iniciam-se no dia 24 de junho de cada ano, às 5 horas 
da manhã, com uma passeata musical animada pela Banda 
da localidade; terminando a "alvorada", tem início uma fun
ção que se caracteriza por queima de fogos em profusão, re
pique festivo de sinos, toques de caixas e adufos, cantorias 
etc. As dez horas, chegam à Igreja os "reis", um senhor de 
côr e uma senhora branca, eleitos no ano anterior; é, então, 
celebrada missa festiva, após o que forma-se o cortejo que 
leva cada um dos "reis" à sua residência particular, ao som 



Edifício Sobradão, onde funciona o Fôro. Municipal 

de banda de música, fogos, caixas e outros instrumentos ca
racterísticos; na residência de cada um são servidos comes 
e bebes a todos os acompanhantes do séquito; à tardinha, 
realiza-se procissão solene pelos principais logradouros pú
blicos da cidade, levados os andores com as imagens de Nos
sa Senhora do Rosário, São João Batista e São Benedito, 
pelos irmãos da confraria, segundo preceitos estatutários. 
No dia seguinte, no corpo da Igreja, realiza-se assembléia 
geral da Irmandade, com o objetivo de arrecadar jóias, dis
cutir assuntos pertinentes à administração da mesma, admi
tir novos irmãos e, ao final, eleger os novos "reis", para o 
próximo período. Finda a assembléia que, normalmente, 
vai de 10 horas da manhã às 18 horas, o pároco local con
fere e referenda os atos discutidos e aprovados, dando, em 
seguida, posse solene aos novos "reis", ao som de impo
nente côro misto que entoa o "M agnificat". Há novamente 
queima de fogos, girândolas etc. e uma salva de vinte e um 
tiros anuncia à cidade a posse dos novos "Reis do Rosário. 
Em seguida, grandes cortejos, que se denominam "reinados", 
acompanham os novos e os antigos "reis" às suas respectivas 
residências, à porta das quais advogados do lugar e de 
outras cidades, contratados ou solicitados, interpretam os 
sentimentos dos donos da casa, agradecendo aos acompa
nhantes em longos di«:~ursos. Estas festividades, pelo colo
rido local, pelas danças folclóricas, atraem, anualmente, vi
sitantes, de vários pontos do País, inclusive das capitais do 
Estado e da República. 

Na zona rural, também é comum a "festa da capina", 
que se caracteriza pela vinda dos capineiros, ao término dos 
traba.lhos de limpeza das roças, em fila dupla e empunhan
do suas enxadas e foices com cujos cabos, cruzados no ar, 
sôbre a estrada, marcam o compasso de cantigas locais em 
característico ritmo de "toada"; à frente do cortejo, o ca
pineiro mais idoso traz um ramo da cultura em que se tra
balhou (quase sempre, um pé de milho), como estandarte; 
chegados à ~azenda, é entregue ao senhor das terras; ao som 
de violas e 1 pandeiros, são entoadas cantigas até que circu
lam bebidas e comestíveis pelo grupo, a essa altura, já muito 
aumentado pelo acréscimo de mulheres e crianças, espôsas 
e filhos dos trabalhadores. Mal escurece, a festa se trans
forma em danças no interior da casa ou pelo terreiro ilumi
nado por poderosa fogueira. Tais danças atravessam a noi
te, não sendo raro que, ao romper da aurora, dançarinos 
mais resistentes, no interior da casa, fechem hermeticamen
te portas e janelas, para que a claridade do dia não venha 
interromper as danças. 

Na pecuária, a leiteira foi responsável por uma pro
dução, em 1955, de 2 800 000 litros de leite, sendo que a 
pecuária de corte tem também sua importância. A indústria 
gira em tôrno da transformação de produtos agrícolas. 

Na cidade, a assistência médica é prestada por 1 hos
pital com 30 leitos, e pelas atividades profissionais de 1 fa
cultativo. Há, ainda no distrito-sede, 1 hotel, uma pensão, 
1 cinema e uma biblioteca . 

Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 3 967 
eleitores, dos quais votaram 2 137. O Legislativo compõe
-se de 15 vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Alvaro Pinheiro Freire) . 

MINDURI- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Em setembro de 1912, a Estrada de Ferro 
Oeste de Minas inaugurou uma estação com sete residên
cias em tôrno, no lugar onde hoje se encontra a sede mu
nicipal. Nas proximidades, o pico Minduri deu o nome à 
estação que, até 1920, não passou de um pôsto de abasteci

mento de combustível para a via férrea. Nesse ano, no dia 

24 de setembro, o então vigário de São Vicente de Minas 

rezou, na estação, a primeira missa campal, a convite dos 
servidores da ferrovia; na prática, o celebrante exortou os 

fiéis a que se mobilizassem e construíssem, no local, uma 

capela. A sugestão produziu seus efeitos e, a 6 de março 

de 1923, foi doado ao Bispado de Campanha o terreno para 

a construção da pequena igreja. No dia 24 de março de 

1928 era benta a capela e realizado o primeiro batismo de 

uma criança, filha de moradores locais. Em tôrno da pe
quena construção religiosa, foram então surgindo residên

cias de forasteiros que ali se fixaram, nascendo, assim, o po

voado de Paiol, nome dado pela existência de uma proprie

dade rural dos arredores. Em 1934, foi construída uma co-

missão que tomou a si o encargo de pleitear a criação do 

distrito e, neste mesmo ano, no dia 1.0 de agôsto, Paiol 

passava a denominar-se Andradina; elevando-se a distrito 

em 17 de dezembro de 1938, com a denominação de Mindu-
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Serra do Minduri ex-Andradina, mudança ocasionada pelo acidente 
geográfico de mesmo nome 

ri, subordinado ao município de São Vicente de Minas. Em 
1953, o distrito foi elevado à categoria de município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do pelo Decreto n.0 148, de 17 de dezembro de 1938. Na 
divisão judiciário-administrativa do Estado, fixada· pelo De
creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o distrito, 
com a denominação de Minduri, figura como integrante do 
de São Vicente de Minas, ex-Francisco Sales. O município 
foi criado pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, 
que estabeleceu a divisão administrativa e judiciária do Es
tado, a vigorar no qüinqüênio 1954-1958. Por êsse diplo
ma legal, constitui-se de um só distrito, o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divisões 
territoriais fixadas pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o muni
cípio de Minduri subordina-se ao têrmo e à comarca de 
Andrelândia . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais . Sua área é de 
210 km:!. A temperatura, em graus centígrados, apresenta 

SITUAÇÁO A 

"· 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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as seguintes médias: das máximas, 32; das mínimas, 10; 

compensada, 18. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 2 874 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 2 058 pessoas como sua popula
ção provável em 31-XII-55, e densidade demográfica de 15 

habitantes por quilômetro quadrado. 

Segunçio os dados do Censo de 1950, era a seguinte 
a situação do distrito de Minduri, núcleo em tômo do qual 
se emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres % sôbre Números 
absolutos o total 

geral 

Quadro urbano .................. 327 316 643 22,37 
Quadro suburbano ............... 269 288 557 19,38 
Quadro rural. ................... 881 793 1 674 58,25 

TOTAL .................... 1 477 1 397 2 874 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade-

Agricultura, peéuária 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 

Caf~ ............... 159 Arrôba 5 200 2 340 45,08 
Milho .............. 650 Saco 60 kg 7 800 1 248 24,03 
Outras ............. ... - - 1 604 30,89 

TOTAL ........ ... - - 5 192 100,00 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000,00 % sôbre 

o total 

Asininos ...................... . 5 18 0,18 
Bovinos ...................... . 5 000 8 500 88,84 

100 5 0,05 
300 450 4,54 ~~~~~:~::::::: ~:::::::::::::: 

Muares ........................ . 180 504 5,08 
Ovinog ....................... . 100 7 0,07 
Sulnos ....................... . 700 420 4,24 

TOTAL .................. . 99Ô4 100,00 

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

CAPITAL FORCA 
N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado % sôbre N.o de Potencia mentos Cr$ 1 000 

o total motores em c.v. 
----------------

Indústria extrativa mi-
nerat ................ 2 6 33 0,25 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 1 1 50 0,39 1 8 

Indústria manufature ira 
e fabril ... .... ...... 4 18 12 700 99,36 9 38 

TOTAL ... ....... 7 25 12 783 100,00 lO 4ti 



Vista de uma das primeiras residências construídas no município pelo 
Sr. Hans Norremose 

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 

Números de prédios existentes .......................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes . ........ . 

Abastecimento d'á~ua 

Prectios servidos ............ I Possuindo penas ....... . 
\ TOTAL ............ . 

Logradouros servidos. . . . I Parcialmente ...... . 
· · · \ Totalmente ......... . 

Eo~otos 

Logradouros servidos ....... { De despejo· · ... : : . : ....... . 
De águas ouperftctats ....... . 

Prectios esgotados ........... { Pela rede.··· .............. . 
Por fossas .. ............ ,. ... . 

Iluminação pública e domiciliar (I) 

{
Número de logradouro3 . ... . 

~ogradouros iluminados..... Número de focos .......... . 
Consumo em kWh ........ . 

Li~Jações domiciliares (I} 

De luz { Número de ligações ......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ......... . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

301 

22 

100 
100 

2 
2 

14 
ISO 

36 500 

128 
29 400 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por um campo de pouso, é cortado por 67 km de 
estraàas de rodagem, dos quais 14 se acham sob a adminis· 
tração estadual, 30 sob a municipal e os restantes são admi
nistrados por particulares. É servido pela Rêde Mineira 
de ViaÇão. 

Outra vista de uma das primeiras casas construídas no município 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra
dos, entre veículos automotores, 13 caminhões, 8 camione
tas e 15 automóveis. 

Para conhecimento das respectivas distâncias e vias de 
acesso de sua sede aos municípios vizinhos e capitais do 
Estado e Federal, damos a seguir, as 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

----------1-----11------1-------------

Municípios limítrofes 

Aiuruoca ............... . 76 Rodovia 
Carrancas ........ · ...... . 33 Ferrovia R.M.V. 

52 Rodovia 
Cruzilia ................ . 34 Rodovia 
São Vicente de Minas ... . 26 Ferrovia R.M.V. 

27 Rodovia 
Serranos . ............ . 50 Rodovia 
Capital Estadual. ....... . 611 Ferrovia R.M.V. 

407 Rodovia 
Capital Federal. ........ . 335 Ferrovia R.M.V. e E.F.C.B. 

354 Rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta o município com 20 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 19 situa
dos na sede. Dispõe, também, de um correspondente ban• 
cário. 

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 

sabem sabem 
Total ler e ler e ler e 

ter e 
escrever escrever(!) escrever 

escrever(!) 
---------------------

Homens ................... 504 (I) 334 170 66,26 33,74 
Mulheres .................. 519 313 206 60,30 39,70 

TOTAL ............... I 023 647 376 63,25 36,75 

(I) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
NOTA - Os dados registrados no quadro acima já foram computados 

no do município de São Vicente de Minas, de onde êsse Município foi desmembrado. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Servi7 
ço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, assim se apresentava o ensino 
primário municipal: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-------

Unidades escolares ············ 4 7 7 
Corpo docente ..... , .. . . . . . . ' . . 14 17 17 
Matricula efetiva ............... 489 586 540 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 7,67%. 

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 Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------
1954 ............ 481 125 309 172 
1955 .... 747 !53 658 89 
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Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento nos anos çie 1954 e 1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
----·------1------------- -----

1954 .. 1 222 
1955 ........................ . 

493 
1 560 

481 
747 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede municipal 
localiza-se numa colina, é banhada pelo rio Pitangueiras e 
goza dos melhoramentos urbanos condizentes com seu pro
gresso econômico. A economia gira em tôrno da agrope
cuária, sendo a pecuária leiteira o ramo mais importante, 
atingindo a produção de leite, em 1955, 2 200 000 litros. 
Na agricultura, o principal produto, quanto ao valor, em 
1955, foi o café, com uma produção de 5 200 arrôbas. O 
município possuía, nessa época, 150 000 pés de café, dos 
quais 15 000 novos e 135 000 em produção. A indústria de 
laticínios é, também, das principais atividades locais, sendo 
seus produtos exportados para o Rio e São Paulo. 

Há na cidade duas pensões e 1 aparelho telefônico. 
Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 657 elei
tores, dos quais votaram 390 . O Legislativo compõe-se de 
9 vereadores . 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Geraldo Cruz de Carvalho). 

MIRADOURO- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O primitivo nome, não só da região como 
do próprio município, foi Glória. Quanto à escolha do to
pônimo, registra a tradição que teria êle surgido da excla
mação de um certo brigadeiro Barcelar que, em viagem ofi- _ 
cial, ao atingir as. margens do rio Guarus, extasiado pela 
amplidão dos horizontes e riqueza da vegetação, se teria 
manifestado: - "Isto aqui é uma verdadeira glória". Sem 
precisar a data em que tal episódio teria ocorrido, pode-se 
apenas informar que até então o rio chamava-se Guarus, 
denominação dos índios semicatequizados que habitavam a 
região. 

Quanto ao primeiro branco a ali fixar-se, afirma-se, 
sem determinar datas, ter sido êle Basílio Vieira Benfica. 
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O povoado primitivo, denominado de Santa Rita do 
Glória, surgiu posteriormente, em terreno doado por José 
Guedes Morais e Silvestre Guedes de Morais (60 alquei
res geométricos), e mais uma pequena área de meio al
queire geométrico, doada por José Borges do Couto. Dês
ses primitivos moradores e principais responsáveis pela 
construção do povoado ainda vivem, em 1957, alguns des
cendentes. A primitiva igreja, em tôrno da qual surgiram 
as primeiras habitações, foi construída onde hoje é o final 

da Rua Santo Antônio. 

O povoado foi curato, com o nome de Nossa Senhora 
da Glória, passando, em 1891, a distrito, com a denomi

nação de Santa Rita do Glória. 

A atual denominação de Miradouro data de 1945, de
pois da criação do município e deve-se à existência de uma 
elevação com êsse nome, de cujo tôpo se descortinam am

plos horizontes . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de San
ta Rita do Glória foi criado pela Lei pro~incial n.0 2 095, 
de 23 de setembro de 1882, confirmada a criação pela Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. Pela divisão 
administrativa de 1911 e, ainda, nos quadros do Recensea
mento Geral de 1920, o distrito apresenta-se subordinado ao 
município de Sào Paulo do Muriaé. Com tal subordinação, 
continua através da divisão administrativa do Estado, fi
xad~:~ pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
do Quadro da divisão administrativa de 1933, contido no 
"Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", 
das divisões territoriais de 31-12-1936 e 31-12-1937 e tam
bém do anexo ao Decreto~lei estadual n.0 88, de 30 de mar
ço de 1938. O município foi criado a 17-12-38, pelo Decre
to-lei estadual n.0 148, com a denominação de Glória; pelo 
ato de sua criação, figura com dois distritos: o da sede (ex
Santa Rita do Glória) e o de Santo Antônio do Glória, des
ligados do município de Muriaé. Pelo Decreto-lei estadual 
n.o 1 058, de 31 de dezembro de 1943, o município de 
Glória, bem como seu distrito-sede, passaram a denominar
-se Miradouro, continuando o município, por fôrça do mes
mo Decreto-lei, com dois distritos, o da sede, Miradouro, e o 
de Santo Antônio do Glória. Em 27-12-1948, o distrito da 
sede é desmembrado em dois, recebendo os nomes de Mi
radouro (o da sede) e Vieiras, passando, portanto, a cons
tituir-se de três distritos; tal modificação deu-se por fôrça 
da Lei estadual n.0 336. Em 4-6-1953, por fôrça da Lei 
municipal n.0 122, confirmada pela Lei estadual n.0 1 039 
de 12-12-53, os distritos de Vieira e Santo Antônio do Gló-

lgrejo Motriz e Coso Poroquiol 
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ria são desligados do município de Miradouro, que passa a 
constituir-se de um só distrito, o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pela divisão territorial vi
gente no qüinqüênio de 1939 a 1943, fixada pelo Decreto
-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o municí
pio de Glória, criado por êsse Decreto, pertence ao têrmo 
e à comarca de Muriaé ~ Pelo disposto no Decreto-lei esta

dual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, o município 

tem seu nome trocado para o de Miradouro, mas continua 
subordinado ao têrmo e à comarca de Muriaé. A comarca 

de Miradouro foi criada em 12 de dezembro de 1953, por 

fôrça da Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais. Sua área 

é de 262 km2 • A sede municipal, situada a 350 m de alti

tude, tem como coordenadas geográficas 20° 53' 30" de Ia-

Outra vista parcial da cidade 

titude Sul e 42° 20' 20" de longitude W. Gr. Dista da ca
pital do Estado, em linha reta, 200 km, no rumo E. S. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

I 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do . Recenseamento 
Geral de 1950, era de 17 447 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 12 555 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográfi-

IOI 
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ca de 48 habitantes por quilômetro quadrado. Explica-se 
aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, depois de 

1950, o distrito de Vieiras. 

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 Santo Antônio do Glória e 

Vieiras. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

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

Sede ............... .. ... . ... 923 966 1 889 10,84 

Vila de Sto. Antônio do Glória ... 55 60 115 0,65 

Vila de Vi eiras ........ ..... ..... 120 116 236 1,35 

Quadro rural. ... ....... ..... 7 899 7 308 15 207 87,16 

TOTAL .... ... ..... ... . .... 8 997 8 450 17 447 100,00 

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 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE I O ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
----------·--------- ----1-----1-----

Agricultura, pecuária· e silvicultura 
Indústrias extrativas ... ......... . 
Indústria de transformação ...... . 
Comtrcio de mercadorias ........ . 
Corn~rcio de imóveis e valores mobi-

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

P1estação 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 .................... . 

Condicões inativas . . 

TOTAL .. 

10.2. 

4 668 
7 

162 
142 

3 
74 

24 
8 

11 

20 
5 

487 
543 

6 154 

143 

2 
2 

78 

28 

5 257 
274 

5 786 

4 811 40,32 
7 0,05 

164 1,37 
144 1,20 

3 0,02 
152 1,27 

25 0,20 
8 0,06 

39 0,32 

21 0,17 
5 0,04 

5 744 48,14 
817 6,84 

11 940 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRtCOLAS (h a) 

% oObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

---- ----- -----
Milho .............. 3 900 Saco 60 kg 83 100 22 437 47,98 

Café ......... ······ I 800 ArrOba 54 000 16 200 34,63 

Feijão ........ ······ 520 Saco 60 kg 8 840 2 652 5,66 

Arroz ... ..... ······ 320 Saco 50 kg 8 000 2 400 5,13 

Ranana ............ 96 Cacho 144 000 I 440 3,07 

Outrao ............. 237 - - I 654 3,53 

TOTAL ........ 6 873 - - 46 783 100,00 

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

VALOR 
NúMERO 

REBANHOS DE 
%sObre CABEÇAS Cr$ I 000,00 
o total 

-------
A3inino3 ...................... . 8 28 0,17 

Bovinos ...................... . 5 200 7 800 48,47 

Caprinos ..................... . 900 72 0,44 

Eqüinos ...................... . I 700 2 040 12,66 

Muares ....................... . I 200 2 640 Jó,39 

Ovinos ....................... . 20 2 0,01 

Sulnos ....................... . 4 400 3 520. 21,86 

TOTAL .................. . 16 102 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre· 
INDÚSTRIA beleci- gado 

% sObre N.• de Pot!ncia mentos Cr$ I 000 
o total motores em c.v . 

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

neral ................ I 7 50 5,25 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 15 35 901 94,75 2 23 

TOTAL ....... ... 16 42 951 100,00 2 23 

MELHORAMENTOS URBANOS - O presente quadro 
situa os melhoramentos urbanos na sede municipal em 

Ponte de concreto armado sôbre o rio Glória 
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1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ... 

Logradouros públicos 

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

{
Inteiramente ............... . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
TOTAL .................. . 

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

P éd. 'd I Possuindo penas ............ . 
r 10s servi os ............ \ TOTAL ................. . 

{
Totalmente ............ . 

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ........... . 
TOTAL .............. . 

Esgotos 

Logradouroo servidoo..... I De despejo ................ . 
· · \ De águas superficiais ....... . 

p 'd'oo t d I Pela rêde ........... . re 1 esgo a oo ........... \ Por fossas. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados. . . . . Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz ... J Número de ligações ......... . 
·t Consumo em kWh ......... . 

De forra I Número de ligações .. o • o o o o o o 

• .................. \ Consumo em kWh ......... . 

(') Dadoo referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMS.RICOS 

428 

16 

4 
3 
7 

9 

242 
242 

10 
5 

15 

14 
14 

192 
237 

15 
95 

23 088 

315 
116 848 

3 
9 397 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por 178 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 24 se acham sob a administração federal. Em 1955, 

Coletoria Estadual e Prefeitura Municipal 

a Prefeitura Municipal registrou 4 automóveis, duas camio
netas e 22 caminhões. 

Para conhecime~to das respectivas distâncias e vias 
de acesso aos municípios vizinhos e capitais do Estado e 
Federal, damos, a seguir, as respectivas 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Carangola ................................... . 
Muria6 ..................................... . 
São Francisco do Glória ..................... . 
Vieiras ...................................... . 
Ervália ..................................... . 
Belo Horizonte ............................... . 
Distrito Federal ............................ . 

DISTÂNCIA VIA DE 
TRANSPORTE 

55 Rodoviária 
36 Rodoviária 
21 Rodoviária 
18 Rodoviária 
99 Rodoviária 

550 Rodoviária 
363 Rodoviária 

COMÉRCIO E BANCOS - O município conta com 82 es
tabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 52, na sede. 
Dispõe, ainda, de 2 correspondentes bancários. 

Vista parcial da Rua Tenente Pereira do Vale 

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 ler e sabem 

escrr-ver ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

----
{Homens ... 924 576 348 62,33 37,67 

Quadro urbano Mulheres. · 969 510 459 52,63 47,37 

TOTAL 1 893 I 086 807 57,36 42,64 

{Homens ... 6 521 2 519 4 002 38,62 61,38 
Quadro rural.. Mulheres .. 6 074 1 507 4 567 24,81 75,19 

TOTAL 12 595 4 026 8 569 31,96 68,04 

romens ... 7 445 3 095 4 350 41,57 58,43 
Mulheres .. 7 045 2 017 5 028 28,63 71,37 

Em geral. ..... ' 
. TOTAL 14 490 5 112 9 378 35,27 64,73 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

103 



rais, no período de 1954-1956, assim se apresentava o en

sino primário municipal: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades rscolarea .............. 20 18 17 
Corpo docente ................. 31 32 26 
Matrícula efetiva ............... I 131 971 I 165 . 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 40,35% . 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas nó 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. ........... 645 308 581 64 
1952 ............ 902 562 924 - 22 
1953 ............ I 282 581 I 531 - 249 
1954 ............ 991 424 1 451 - 460 
1955 ............ I 040 426 l 012 28 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 

o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000) 

Estadual Municipal 
---------·-----·--·-------------1------------------
1951 ........................................ . 
1952 ....................................... . 
1953 ......................................... . 
1954 .....•••.......................... · ...... . 
1955 .....•••........ · ........................ . 

1 958 
3 225 
3 458 
2 872 
2 900 

645 
902 

1 282 
991 

1 040 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município si

tua-se em região montanhosa, intercalada de alguns planal

tos, e a sede apresenta clima ameno e salubre . A cidade 

possui os principais melhoramentos urbanos: - água po

tável encanada, luz elétrica e calefação para iluminação 
pública e particular, etc. 

A principal atividade econômica é a agrícola, onde as 
principais culturas são as de milho e café, êste com ..... . 
1 808 000 pés, dos quais 8 000 novos e os restantes em pro-

Jardim Público {em construção), na Praça Santa Rita 

1011-

Vista parcial da Praça Santa Rita 

dução. Na pecuária, os rebanhos são pequenos e a produ
ção leiteira atingiu 850 000 litros, em 1955. Contudo, tem 
havido preocupação pela melhoria dos rebanhos, sendo co
mum exemplares das raças gir, guzerate e holandesa, nas 
fazendas de criação. 

O festejo popular mais importante é religioso e dá-se 
em comemoração à santa padroeira local, no dia 22 de maio, 
consagrado a Santa Rita de Cássia, quando se verifica im
ponente procissão. Também são registradas celebrações 
da Semana Santa, com a apresentação de figurantes nos pa
péis de Verônica, Apóstolos, Maria Madalena, Centu
riões, etc. 

Na cidade há 2 aparelhos telefônicos, 1 hotel e 1 cine

ma. Para o pleito de 3-X-1955 o município inscreveu 4 707 
eleitores dos quais votaram 2 789. O Legislativo compõe
-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Eglé Alvim do Amaral). 

MIRAi- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1852, um grupo de 53 pessoas adqui
riu de Salustiano José Fernandes e sua mulher, Maria Por
cina do Amor Divino, parte das terras que integravam a 
antiga Fazenda das Três Barras, de propriedade dos mes
mos. A venda foi realizada por duzentos mil réis e desti
nada, conforme documento de 15 de dezembro daquele ano, 
ao patrimônio de uma igreja a ser construída em -honra a · 
Santo Antônio. Originou-se assim, às margens do rio Muriaé, 
o arraial que segundo uns se chamou inicialmente Brejo e 
que mais tarde viria a ser a atual cidade-sede do município 

de Miraí. 

A capela ficou pronta em 1853. Em 1859 foi o arraial 
elevado à categoria de distrito de Paz com o nome de San
to Antônio do Muriaé, pertencendo à freguesia de Santa 
Rita de Meia Pataca. A Lei n.0 3171, de 18 de outubro de 
1883, transformou-o em freguesia de Santo Antônio do Cama
puã, nome êsse que não se veio a firmar. A criação do dis
trito foi confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891, sendo que pela Lei municipal n.0 168, de 
15 de abril de 1903 tomou o nome de Miraí, .Que significa 
"terra molhada", "brejo". O município foi criado pela Lei 
estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, por desmembra-
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menta de Cataguases, e ganhando o distrito de Dores da 
Vitória, saído de Muriaé, e a. instalação verificou-se a 27 

de janeiro de 1924, sendo que sua sede municipal ganhou 
foros de cidade pela Lei estadual n.0 893, de 10 de setem

bro de 1925. O município foi elevado a sede de comarca 

pelo Decreto n.0 155, de 29 de julho de 1935. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O aspec

to geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 

373 km2• A temperatura média, em graus centígrados, apre

senta os seguintes valores: das máximas, 35; das mínimas, 

16; compensado, 26. A sede municipal, situada a 287 m de 

altitude, tem como coordenadas geográficas 21° 11' 30" de 

latitude Sul e 42° 36' 50" de longitude W.Gr. Dista da 

capital do Estado, em linha reta, 198 km, no rumo S.S.E. 

Sllt:IAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 10 079 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 14 840 pessoas como sua popu-
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lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 

de 40 habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS - Em 

1.0 -VII-1950, as principais aglomerações urbanas situadas-na 

área do município eram a sede e a vila de Dores da Vitória. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 

dados do Censo de 1950, assim se localizava a população 

do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homena Mulhereo 
Númeroo % IIÕbre 
aboolutoo o total 

geral 
---

Sede Mirai. .................... , 1 416 1 649 1 3 065 21,77 
Vila de Doreo da Vitória ......... 159 160 319 2,26 
Quadro rural. ............. : ..... 5 521 5 174 10 695 75,97 

TOTAL GERAL ........... 7 096 6 983 14 079 100,00 

Vista parcial da Praça Dr. Miguel Pereira, destacando-se 
ao fundo a Igreja Matriz 

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 ailvicultura 
Indúatriaa extrativas .............. 
Indúatria de tranoformação ....... 
Com&cio de mercadorias ......... 
Com~rcio de imóveis e valorea mobi-

liários, cr&lito, seguros, e capitali· 
zação ..................•.•....• 

Preataçio de aerviçoo ............ 
Transporte, comunicações e armaze .. 

nagem ........•............... 
Profi88õeo liberaia ................ 
Atividade. oociaia ................ 
Adminiatração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defeoa nacional e oegurança pública 
Atividade. dom&ticao nio remu-

neradas e atividade. eaco1areo dia-
centea •....................... 

Condiçõeo inativa~ .............. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulhereo 
Númeroo % aôbre 
aboolutoo o total 

geral 

3 301 164 3 465 35,25 
1 - 1 1 

292 220 512 5,20 
145 2 147. 1,49 

9 1 lO 0,10 
154 160 314 _3,19 

53 3 56 0,56 
13 - 13 0,13 
21 42 63 0,64 

27 3 30 0,30 
7 - 7 0,07 

149 3 937 4 086 41,57 
695 436 1 131 11,49 

4 867 4 968 9 835 100,00 

O Município é reconhecidamente agrícola. 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola no município, em 1955, foi expressa pe

los dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS .ARE A 
AGRICOLAS (h a) % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
--

Café ............... 4 696 Arrôba 234 000 70 220 80,50 
Milho .............. 1 931 Saco 60 kg 44 000 6 600 7,56 
Arroz .............. · 700 > 50 . 16 100 4 991 5,72 
Laranja .... · ........ 40 Cento 30 000 1 500 1,71 
Outras ............. 480 - - 3 932 4,51 

TOTAL ........ 7 847 - - 87 243 100,00 . 

Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos rebanhos 

do município: 

REBANHOS 
NúMERo· 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ I 000) % sôbre 
o total 

-------·--·-- -·------ ------------
Aaininos ...................... . 15 53 0,31 
Bovinos ...................... . 6 000 9 000 54,03 
Caprinos ..................... . 400 48 0,28 
Eqüinos ...................... . 1 700 2 210 13,26 
Muares .................... , .. . 1 IJOO 2 300 13,80 
Ovinos ....................... . 450 54 0,32 
Sulnoa ........................ . 3 000 3 000 18,00 

TOTAL .................. . 16 666 100,00 

Vista parcial da Rua Afonso Pereira 

A pecuária local, se bem que não seja a principal ati
vidade econômica do município, se vem desenvolvendo sa

tisfatoriamente. 

INDúSTRIA - A organização industrial pode ser conheci

da pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

Pessoal 
CAPITAIJ FORÇA 

N.• de EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE cmpre .. 

INDÚSTRIA esta· gado 
beleci· Cr$1 000 % sôbre N.• de Potencia 
mentos o total motores em c.v. ----------------

Indústria e-xtrativa mi· 
neral ................ 4 13 2 770 9,26 2 60 

Ind(lstria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrlcolas 41 100 15 525 51,96 15 288 

Indústria manufature ira 
e fabril. ............. 12 37J 11 590 38,78 74 426 

TOTAL ........... 57 490 29 885 100,00 91 774 

Há em Miraí algumas importantes unidades têxteis que 

muito valorizaram seu pequeno parque industrial. 

f06" 

Estação da E. F. Leopoldina 

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 ....................... . 

Logradouros públicos 

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

{

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

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

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ............ . 
Prédios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligações livres ......... . 

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

{
Totalmente ................ . 

Logradouros servidos. . . . . . . . 
' TOTAL ................. . 

Esgotos 

{
De despejo ................ . 

Logradouros servidos ...... . 
De âguas superficiais ....... . 

Prlidios esgotados, Pela rede ............................. . 

lluminação pública e domiciliar (*). 

{
Número de logradouros .... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos .......... . 
Consumo em kWh ........ . 

Li/lações domiciliares (*) 

{
Número de ligações ......... . 

De luz ................... . 
Consumo em kWh ......... . 

· {Número de ligações ......... . 
De fôrça ........•.......... 

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

(*) Dados referent<"s ao ano de 1955. 

Outro aspecto da Praça Dr. Miguel Pereira 

DADOS 
NUMf!:RICOS 

538 

25 

13 
4 

17 

8 

466 
22 

488 

23 

23 

13 

7 

482 

23 
551 

16 200 

754 

273 424 

98 

·2 200 257 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 354 km de estradas de rodagem, dos quais 
204 se acham sob a administração municipal e os restantes 
pertencem a particulares. É servido pela Estrada de Ferro 

Leopoldina. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 34 automó
veis, 2 2 caminhões, 6 camionetas e 3 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÃNCIA VIA DE OBSERVAÇOES 
(km) TRANSPORTE 

----------------------1--------

Municípios limítrofes 

Muriaé ................. . 
Cataguases . ............ . 
Cataguases ............. . 
Guidoval. .· ............. . 
Guiricema .............. . 
Hervãlia ................ . 
Capital Estadual. ....... : 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 
Capital Federal. ........ . 

36 rodovia 
34 rodovia 
36 ferrovia 
39 rodovia 
40 rodovia 
66 rodovia 

501 rodovia 
494 ferrovia 
307 rodovia 
350 ferrovia 

E.F.L. 

E.F.L. (EFCB) 

E.F.L. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 

Prefeitura Municipal 

quais 5 situados na sede e ainda com 13 varejistas; dêstes, 
11 se localizavam na cidade. Dispõe também de uma agên
cia e 1 correspondente bancário, além de uma matriz de 
Banco. 

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 % sObre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) ' escrever(•) 
------------

{Homens ... 1 354 939 415 69,35 30,65 

Quadro urbano Mulheres.· 1 567 968 599 61,77 28,23-

TOTAL 2 921 1 907 1 014 65,28 34,72 

{Homens ... 4 537 1 887 2 650 41,59 58,41 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 269 1 269 3 000 29,72 70,28 

TOTAL 8 806 3 156 5 650 35,83 64,17 

{Homens ... 5 891 2 826 3 065 47,97 52,03 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 836 2 237 3 599 38,33 61,67 

TOTAL 11 727 5 063 6 664 43,17 56,83 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ginásio Municipal Santo Antônio 

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 apresentava o ensi

no primário municipal: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidade escolares ............... 22 23 22 

Corpo docente ................. 39 43 42 

Matricula efetiva ............... 1 202 1 397 1 464 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

42,89%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, n.o período de 1951-1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada udeficit"' 

------ -
1951. ........... 1 256 1 179 998 258 

1952 ............ 1 315 1 238 1 490 - 175 

1953 ............ 1 780 1 472 1 775 5 

1954 ............ 1 871 1 590 1 887 16 

1955 ............ 2 092 1 952 2 033 59 
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Matadouro Municipal 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ........................ . 2 323 4 558 1 256 
1952 ......................... . .2 979 4 203 1 315 
1953 .......................... . 3 168 6 438 1 780 
1954 ......................... . 5 205 8 385 1 871 
1955 ......................... . 8 320 9 433 2 092 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - No distrito de 

Dores da Vitória existe o lugar denominado "Águas San

tas", onde uma fonte de água mineral é muito visitada em 

face de suas qualidades medicinais para tratamento dos 
rins. O comércio é feito principalmente com · Cataguases, 

Muriaé, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os habitantes lo

cais são chamados miraienses. 

Na cidade a assistência médica é prestada por 1 hos

pital que dispõe de 48 leitos, e pelas atividades profissio

nas de 1 facultativo. Àinda no distrito-sede há 93 telefo

nes, 3 hotéis e 1 cinema. O ensino primário é complemen

tado por uma unidade de nível secundário e uma de comer

cial Completam os melhoramentos 3 bibliotecas e uma ti

pografia. 

Para o pleito de 3-X-1955, o município mantinha 
5 920 eleitores inscritos, dos quais apenas 2 625 votaram 
àquela época. O Legislativo compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Jaby de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística João Antônio Coury ) .. 

Edifício do Fôro 
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HISTóRICO - Segundo a tradição local, os primeiros 
brancos a pisarem a região onde se localiza o município 
foram elementos da bandeira de Fernão Dias, dirigidos põr 
Gonçalo Alvares e Paiva Lopes. 

Em tempos remotos foram encontrados utensílios in
dígenas, pelas imediações da sede, o que comprova a exis
tência de tribos selvagens como os primeiros ocupantes. 

Quanto à origem dos topônimos que teve na sua pri
meira fase, nada guardou a tradição, como também já não 

se consegue apurar com exatidão a origem do atual, embo

ra, há muito pouco tempo fôsse adotada a denominação de 

Moeda. Em 1918, denominava-se Conceição da Barra e foi 

instalada a primeira escola municipal, pelo município de 

Visto parcial do Avenida do Comércio 

Ouro Prêto, a que perencia. o povoado, como parte inte

grante do distrito de São Caetano da Moeda (que passou 
a denominar-se distrito de Côco, posteriormente), sendo a 

primeira professôra, nessa escola, D. Rita Bonfim. O po

voado pertenceu, sucessivamente, a vários municípios: 

Ouro Prêto, Bonfim, como parte do distrito de Boa Morte 

e Belo Vale. Com a chegada dos trilhos da Estrada de Fer

ro Central do Brasil, o povoado que sempre carecera de im

portância entrou a prosperar, recebendo novos moradores 
que se fixaram; terminados os trabalhos de construção da 

ferrovia, muitos dos trabalhadores nela empregados se fixa
ram em Moeda, dedicando-se· a outras atividades. Em 1953, 

foi criado o município. 



Estação da E. F.C. B. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Na divisão admi
nistrativa do Brasil, referente ao ano de 1911, figura inte
grando o município de Bonfim, como distrito de Boa Mor
te. Nos quadros do Recenseamento Geral de 1920, e texto 
da Lei estadual n.0 843, de 7-9-1923, figura no município 
de Bonfim, com a denominação de Pôrto Alegre, o ex-dis
trito de Boa Morte. Nas divisões territoriais realizadas em 
1933, em 31-12~1936 e 31-12-1937 e no quadro anexo do 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de.1938, o dis
trito de Pôrto Alegre figura no município de Bonfim, com 
o nome de Moeda. De 31-12-1937 a 16-12-1938, continuou 
o distrito de Moeda ainda figurando no município de Bon
fim até que, por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 
17-12-1938, que criou o município de Belo Vale, passou, 
com o distrito de Côco, .a figurar no novo município de Belo 
Vale. Pela divisão administrativa e judiciária do Estado 
(Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31-12-1943) aparecem, 

ainda, os distritos de Moeda e de Côco como integrantes do 

município de Belo Vale. A criação do município de Moeda 
deu-se por fôrça da divisão administrativa e judiciária do 

Estado, fixada pela Lei estadual n.0 1 039, de 12-12-953, 
desmembrando do município de Belo Vale õs distritos de 

Moeda e de Côco, que passaram a constituir o novo muni

cípio, com sede no primeiro dêsses distritos. · 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Pelas divisões administra
tivas e judiciárias de 31-12-936 e 31-12-937, e, ainda, con

forme o quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 

Vista aérea da estrada municipal que liga a cidade à rodovia federal BR-3 

30-3-1938, Moeda, ainda como distrito, estava subordinado, 
. judiciária e administrativamente, ao têrmo e à comarca de 
Bonfim. No quadro anexado às Leis números 148, de ..... 
31-12-1938, e 1 059, de 31-12:.1943, que estabeleceram no
vas divisões administrativas e judiciárias para vigorarem. 
respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, 
o distrito de Moeda, agora administrativamente afeto ao 
município de Belo Vale, continua jurisdicionado ao têrmo 
e à comarca de Bonfim. Com a Lei estadual n.0 1 039, de 
12-12-1953, que estabeleceu nova divisão administrativa e 
judiciária do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 
foi criado o novo município de Moeda, que passou a subor
dinar-se, judiciàriame~te, à comarca de Belo Vale, criada 
por fôrça da mesma Lei. 

Vista parcial do prédio do Grupo Escolar Senador Melo Viana 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 156 m2• 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 3 278 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís-

109 



Igreja· Matriz de N. 5.0 do Rosário 

tica de Minas Gerais dão 4 717 pessoas, como sua popula
ção provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 
30 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950,_ era a seguinte a 
situação do distrito de Moeda, núcleo em tôrno do qual se 
emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
Números % oôbre 
absolutos o total 

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

Quadro urbano .......... 262 292 554 16,91 
Quadro suburbano ....... 182 181 353 11,07 
Quadro rural. ........... 1 171 1 190 2 361 72,02 

TOTAL ............. 1 615 1 663 3 278 10l,OO 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - A~ricultura, pecuária e silvicultura - A pro
dução agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos 
dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

% oôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

-------- ----- ------ ----- ----- ------
Milho .............. 480 Saco 60 kg 16 800 2 016 23,79 
Laranja: ........... 900 Cento 270 000 1 620 19,11 
Banana ............ 74 Cacho 110 000 1 320 15,57 
Arroz .............. 130 Saco 50 kg 3 250 1 040 12,26 
o utras .............. 231 - - 2 481 29,27 

TOTAL ........ 1 905 -- - 8 477 100,00 

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

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~hr~r:,':.::::::::::: ::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ...................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL .................. . 
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NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

14 
8 850 

420 
950 
400 
330 

3_300 

VALOR 

Cr$ 1 000 

42 
15 930 

84 
1 615 
1 120 

66 
3 300 

22 157 

% sôbre 
o total 

0,18 
71,94 
0,37 
7,28 
5,05 
0,29 

14,98 

100,00 

Indústria· - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci- empre-
mentoa gado % sôbre N.o de Potência 

Cr$1 000 o total motores em c.v. 
---·---------· ---- ---- ---- ---- ---- -----
Indústria extrativa mi-

neral. ............. .. 1 29 1 000 86,59 2 210 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrfcolas 3 1 155 13,41 -- -. 

Indústria nmnufatureira 
e fabril. .... ... . .. - -- - - -- -

TOTAL .. ...... .... 4 36 1 155 100,00 2 210 

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 públicos 

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

Abastecimento d' á~ua 
Prédios servidos, possuindo penas .................... . 

Logradouros servidos, totalmente ........................ . 

Iluminação pública e domiciliar {0 1 

{
Número de focos ........... . 

Logradouros iluminados ..... 
Consumo em kWh ......... . 

Li~ações domiciliares (0
) .• 

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

De luz ......... . 
· Consumo em kWh .......... . 

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

De fôrça ........ . 
Consumo em kWh ......... . 

( 0 ) Dados referentes ao ano de 1955. 

Outro aspecto parcial da Avenida do Comércio 

DADOS 
NUM~RICOS 

439 

18 
2. 

16 

22 

4 

60 

16 000 
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Cooperativa Agropecuária Municipal 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 32 quilômetros de estradas de rodagem, que se 

acham sob a administração municipal. É servido pela Es

trada de Ferro Central do Bràsil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou uma ca

mioneta e 8 caminhões, entre veículos automotores. 

Para conhecimento das distâncias e vias de acesso da 

sede aos municípios vizinhos e capitais do Estado e da Re
pública, damos as seguintes 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Ouro Prêto .............. 129 Estr. Ferro Via Joaquim Murti· 
nho e Miguel Bur· 

Estr. Ferro 
nier 

Itabirito ................. 113 Via J. Murtinho e 
Miguel Burnier 

Brumadinho ............. 45 Estr. Ferro Direto 

Belo Vale ...•........... 15 E;atr. Ferro Direto 

Capital Estadual. ........ 97 Estr. Ferro -
Capital Federal. ......... 543 Estr. Ferro -

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com . 15 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 2 se acham situados na sede, dispondo, ainda, 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 aboolutos % s6bre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Não Sabem Sabem 

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

escrever(•) escrever(•) 

Homens ................... 22 407 (I) 242 136 64,02 35,98 

Mulheres .................. 17 378 241 166 59,21 40,79 

TOTAL ............... 785 483 302 61,52 38,48 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
(1) Oa dados registrados no quadro acima jã foram computados no do muni· 

clpio de Belo Vale de onde ~te municlpio foi desmembrado. 

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 apresentava o ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 ----·---------·- -----------------
Unidades escolares ............. . 

Corpo docente ................ . 

Matricula efetiva .............. . 

10 

17 

580 

11 

18 

610 

11 

18 

637 

A percentagem de alunos matriculados relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
58,76% 

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$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada "decifit" 

1954 ............ 626 94 335 291 

1955 ............ 829 98 661 168 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administr~ti

vas, o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ......................................... . 

1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

389 

558 

Municipal 

626 

829 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município, si
tuado na Zona Siderúrgica, é banhado pelo rio Paraopeba 

e sua sede usufrui os melhoramentos urbanos condizentes 

com suas pos.sibilidades econômicas. A principal riqueza 

mineral se constituiu de jazidas de manganês, ocre e talco. 

A agropecuária é a mais importante atividade econômica, 

sendo na agricultura, pelo valor, os principais produtos o 

milho, a batata, o arroz, os cítricos e o feijão. 

Na pecuária, o rebanho bovino é o principal pólo da 

economia municipal, havendo exportação de gado para 

corte, além de uma produção leiteira que atingiu, em 1955, 

580 000 litros. 

Na cidade há 1 serviço de saúde e 1 médico ~m exer
cício, além de 1 cinema e uma pensão. O município manti
nha um corpo de 2 397 eleitores para o pleito de 3-X-1955, 

quando votaram 1 288. O Legislativo compunha-se de 9 

vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Geraldo Magela Maciel). 
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MOEMA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O primitivo nome do povoado, que deu 
origem ao município, foi Doce, como do córrego à margem 
do qual se localiza a sede, em virtude de ter caído, nesse 
curso d'água nos primórdios da sua povoação, uma viatura 
carregada de rapaduras .. 

Não são conhecidos os nomes dos primeiros desbrava
dores do local, guardando a tradição os dos Senhores Ma
noel da Costa Gontijo, espanhol de nascimento, e Pedro 
Ferreira da Silva, como os primeiros brancos a fixarem re
sidências definitivas, entregando-se à lavoura. O segundo 
doou o terreno para a construção da primeira capela, em 
tôrno da qual surgiu a povoação. Em 1914, Antônio Dioní
sio Ferreira doou mais dois alqueires de terra ao patri
mônio da igreja. Em 1923, um movimento popular pro
pugnou pela elevação do povoado à categoria de distrito, o 
que aconteceu motivando, inclusive, a mudança do topô
nimo; por preferência dos patronos do movimento, foi esco
lhido o nome de Moema, sem qualquer razão conhecida, a 
não ser de ordem literária, para o nome dtii conhecida per
sonagem da história de Caramuru. 

Em 1926, a primitiva capela foi demolida, construin

do-se outra de proporções mais amplas, que durou até 1937, 

quando foi também demolida, para a construção da atual 

Igreja de São Pedro. 

A abertura da Rodovia Belo Horizonte-Uberaba foi 

um fator dos mais preponderantes no desenvolvimento da 

região, nos últimos decênios, com crescente intercâmbio 

comercial com outros centros, o que possibilitou sua eleva

ção a município, em 1953. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 

distrito de Moema foi constituído em 1923, pela. Lei nú

mero 843, de 7 de setembro, subordinado, administrativa

mente, ao município de Bom Despacho. O município foi 

criado em 1953, por Lei estadual de dezembro daquele ano 

e com território desmembrado do de Bom Despacho. 
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Vista parcial do Rua Flávio Cançado 

O município jurisdiciona-se à comarca de Bom Des
pacho. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o território 
municipal na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 211 km2 • A temperatura, em graus centígrados, 
apresenta 33 para a média das máximas, 10 para a das 

mínimas e 23 para a compensada. A precipitação pluvio• 
métrica anual corresponde a 350 milímetros. 

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 3 323 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais para 31-XII-55 dão 3 520 pessoas 

como sua população provável e densidade demográfica de 
17 habitantes por quilômetro quadrado. 



Coletoria Estadual 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte 

a situação do distrito, núcleo, em tôrno do qual se eman

cipou, posteriormente, o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
% sObre Números 

absolutos o total 
geral . 

-
Quadro urbano ................... 251 257 508 15,28 
Quadro suburbano ............... 159 143 302 9,08 
Quadro rural; ................... 1 277 1 236 2 513 75,64 

TOTAL; .................... 1 ~87 1 636 3 ~23 100,00· 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 

atividade-
Ramos de 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGR!COLAS (h a) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Milho .............. 780 Saco 60 kg 21 000 2 520 49,56 
Outras ............. 749 - - 2564 50,44 

TOTAL ........ 1 529 - - 5 084 100,00 

Pecuária Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos .. "'. ................•... 
Bovinos ..•.................... 

i~~~~':~::::::::::::::::::: .. . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos .•...................... 

TOTAL ..•....•.......•... 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

2 
7 300 

30 
350 
120 
50 

3 200 

VALOR 

%sObre Cr$ 1 000,00 
o total 

5 0,03 
10 950 75,04 

2 0,01 
420 2,87 
336 2,30 

4 0,02 
2 880 19,73 

14 597 100,00 

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

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peasoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre .. 

beleci-INDÚSTRIA gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em c.v 
-------------------

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 18 65 124 18,42 - -· 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrlcolas 106 118 264 32,23 1 7 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 10 25 285 42,35 1 lO 

TOTAL ............ 134 208 673 100,00 2 17 

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 

Númpro de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

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

Outros (sem calçamento ou arborização) .................. . 

Abastecimento d'áAua 

P ._.. 'd {Possuindo penas ............ . r eu tos servt os . .......... . 
TOTAL ............... .. 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Iluminação pública e domiciliar (•) 

L d 
.
1 

. d {Número de focos ........... . ogra ouros 1 umtna os ..... 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

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

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

D f {
Número de ligações ......... . 

e Orça ................. . 
Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMJ;:RICOS 

246 

9 

9 

85 

85 

11 

11 

56 

9 810 
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49 352 

4 

14 680 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território de Moema é 

cortado por 48 km de estradas de rodagem, dos quais 28 

sob administração estadual e os restantes sob a municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 5 automó

veis, uma camioneta e 6 caminhões. 

Para as respectivas distâncias e vias de acesso da sede 

para com os vizinhos municípios e capitais do Estado e da 

República, damos as seguintes 

Tábuas itinerárias -

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

A Bom Despacho ........ 32 Onibus -
A Santo Antônio do Monte 38 Onibus -
A Lagoa da Prata ....... 32 Onibus -
A Luz ................... 43 Onibus -
A Capital do Estado ..... 216 Onibus -
A Capital da República 856 Onibua e estrada De Belo Horizonte ao 

de Ferro Rio de Janeiro pela 
E.F. Central do 
Brasil 
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COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população com 20 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 14 estão 
localizados na sede, dispondo ainda de um correspondente 

bancário. 

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 total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Não Sabem Sabem 

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

escrever(*) eJcrever(•) 

Homens ................... 345 (I) 221 124 64,05 35,95 
Mulheres .................. 343 220 123 64,13 35,87 

TOTAL ............... 688 441 247 64,09 35,91 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
(1) Os dados registrados no quadro acima já foram computados no do muni

cfpio de Bom Despacho, de onde êste municfpio foi desmembrado. 

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 apresentava o en
sino primário municipal: 

DADOS NUMi!:.RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 195_5 1956 
·---

Unidades escolares .............. 8 8 11 
Corpo docente ........ : . ....... 15 16 20 
Matricula efetiva ............... 469 517 676 

A percentagem de alunos matriculados, relati-va à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 83,55%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município nos anos de 1954-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecádada Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada ''dcficit" 

1954 ............ 650 114 497 153 
1955 ............ 788 120 788 -

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ............ ; ........................... . 
1955 ................................... ·: ... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

158 
769 

Municipal 

650 
780 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede municipal 

situa-se a 680 m de altitude e usufrui os melhoramentos 

urbanos condizentes com suas possibilidade!i econômicas, 

apresentando serviços de iluminação pública e domiciliar, 
distribuição de água potável domiciliar e rêde de esgotos. 

1111-

A principal atividade econômica gira em tôrno da agri
cultura, onde o principal produto, quanto ao valor, é o mi
lho, seguido de arroz e cana-de-açúcar. A produção leitei
ra em 1955 foi de 800 000 litros, para um rebanho de 
7 300 cabeças de bovinos. Na indústria manufatureira e 
fabril, a produção de cal virgem é a mais importante, quan
to ao valor. 

Há na cidade 1 aparelho telefônic~, duas pensões e 1 
cinema. O município conta com um corpo de 1 258 eleito
res, tendo votado, no último pleito, 743. O Legislativo 
está composto de 9 vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria com dados fornecjdos 
pelo Agente de Estatística João Batista da Silva), 

MONSENHOR PAULO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi por volta de 1870 a 1890 que os pri
meiros habitantes vieram de fixar residência no local onde 
mais tarde haveria de surgir o povoado de Nossa Senhora 
da Ponte Alta, hoje cidade de Monsenhor Paulo. 

Essas pess~as eram constituídas dos próprios fazendei
ros das redondezas do município de Campanha, de uns pou
cos italianos, pretos e portuguêses, sendo que, os itálicos e 
os lusos eram, em sua maioria; vendedores ambulantes que 
ali fixaram moradia em vista do movimento de boiadeiros, 
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tropeiros e carroceiros. que demandavam Três Corações, 
local mais próximo onde existia estrad'a de ferro, sendo o 
povoado em formação, passagem forçada dêsses viajantes. 

O núcleo de Nossa Senhora da Ponte Alta teve como 
marco inicial da sua origem uma capelinha construída de 
taipa e coberta de sapé e, já em 1900, recebia regularmen
te, de Campanha, o seu guia espiritual, Monsenhor Paulo 
Emílio de Vilhena Moinhos que, pela sua bondade e largos 
gestos de caridade e benevolência, muito influenciou sôbre 
os moradores do lugar, contribuindo, sobremaneira, para a 
melhoria das condições sociais dos ·habitantes da povoação. 

Com a doação do "patrimônio da cidade", feita por 
Manoel Domingos da Silva, Vicente Pievani e outros, o 
povoado prosperava dia a dia. 

Com a chegada dos colonos italianos e portuguêses, 
desbravadores e progressistas, começou a se desenvolver a 
agricultura. O primeiro nome do local foi "Ponte Alta", 
pois os viajantes e boiadeiros que faziam o seu ponto de 
pouso na localidade, forçosamente passavam sôbre uma 
"ponte'; no Ribeirão São. Domingos que, era de fato, bas
tante "alta"; donde chamar o povoado de "Ponte Alta". 
Depois ganhou o nome de "Nossa Senhora da Conceição da 
Ponte Alta," em virtude da chegada da imagem da Virgem 
padroeira do lugar. 

Em 1927 foi demolida a quase trintenária capelinha 
para início, em seu lugar, da construção da atual igreja
-matriz. Já nessa época possuía o distrito um prédio onde 
funcionavam as escolas primárias. Dessa mesma época é 
o início dos serviços de iluminação pública e abastecimento 
dágua, ambos de iniciativas particulares. 

Posteriormente foram os serviços de luz adquiridos 
pela Cia. Sul Mineira de Eletricidade e os de abastecimen
to dágua, ·pela Prefeitura Municipal. 

A paróquia de Monsenhor Paulo foi criada ·em 1938, 
sendo o seu primeiro Vigário o Monsenhor Paulo Emílio 

de Vilhena Moinhos. Data dêsse mesmo ano sua elevação 

à categoria de vila . 

Em 1943, teve a vila e o distrito o seu topônimo mu
dado para Monsenhor Paulo, como homenagem de gratidão 

e respeito ao seu já falecido primeiro Vigário. 

A criação do município em 1948, como outros fatos 

de relevância na história de Monsenhor Paulo, se deve aos 

esforços de seus habitantes e foi o . marco de uma nova 

era de progresso para a novel comuna. 
A instalação do município se deu a 1.0 de janeiro de 

1949, sendo o seu primeiro Prefeito o Dr. Joaquim Santiago 
Pereira. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pela divisão admi

nistrativa do Brasil, referente ao ano de 1911, o distrito 

de Conceição da Ponte Alta figura no município de Cam
panha. 

Nos quadros do Recenseamento Geral de 1.0-IX-1920, 

o distrito figurava no município de Campanha com a deno

minação de Ponte Alta (ex-Conceição de Ponte Alta) . 

De acôrdo com o texto da Lei n. 0 843, de 7 de se

tembro de 1923, e com a divisão administrativa realizada 

em 1933, o distrito de Nossa Senhora da Conceição da 

Prefeitura Municipal 

Ponte Alta (ex-Ponte Alta), permanece no município de 
Campanha. 

Nas divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937, bem como o quadro anexo ao Decreto-lei es
tadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o distrito de Nossa 
Senhora da Conceição da Ponte Alta (em 1936 e 1937 com 
a denominação de Ponte Alta), integra o território do mu
nicípio de Campanha. 

Segundo o quadro da divisão territorial do Estado, (i-
. xado pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o dis
trito de Ponte Alta (ex-Nossa Senhora da Conceição da 
Pont~ Alta), permanece no município de Campanha. 

· Em virtude do Decreto-lei es~dual n.0 1 058, de 31 
de ·dezembro de 1943, que fixou o quadro da divisão terri
torial judiciário-administrativa do Estado, em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948, foi o topônimo do distrito de Ponte 
Alta alterado para Monsenhor Paulo, conservando-se no 
município de Campanha. 

A Lei estadual n.O 336, de 27 de dezembro de 1948, 
instituiu o município de Monsenhor Paulo, cuja instalação 
se verificou a 1.0 de janeiro de 1949. Consoante a divisão 
territorial do Estado, fixada pela mencionada Lei 336, em 
vigência no qüinqüênio 1939-1943, o município de Monse
nhor Paulo figura com um só distrito, - o da sede. 

De acôrdo cqt,n a nova divisão administrativa do Es
tado, aprovada pe'la Lei estadual n.0 1 039, de 12 de de
zembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 
o município de Monsenhor Paulo compreende 1 distrito: 
o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Nas divisões territoriais 

fixadas pelas Leis estaduais números 336, de 27 de dezem
bro de 1948, e 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para 

vigorarem nos qüinqüênios 1949-1953 e 1954-1958, o tnu

nicípio de Monsenhor Paulo, instituído pela primeira dessas 

Leis, está sob a jurisdição da comarca de Campanha. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Sua área é 

de 207 km2 • A sede municipal, situada a 890 m de altitu

de, tem como coordenadas geográficas 21° 45' de latitude 
Sul e 45° 33' 12' de longitude W. Gr. Dista da Capital do 

Estado, em linha reta, 266 km, no rumo S. S. O. Apresen-
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tou as seguintes médias de temperaturas: das máximas -
25°C; das mínimas - 12°C; compensada - 22°C. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo dados do Recenseamento de 
1950, era de 5 610 habitantes a população do município. 
Esimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais consignam 5 989 habitantes, corno sua popu
lação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo
gráfica seria de 29 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com o Recensea
mento de 1950, era a seguinte a localização da população • 

do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-Vll-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 

POPULAÇÃO 
Homens Mulheres 

Números 
% sôbre 
o total 

absolutos geral 

Sede - Monaenhor Paulo ........ 485 567 1 052 18,76 
Quadro rural. ................... 2 312 2 246 4 558 81,24 

TOTAL GERAL ........... 2 797 2 813 5 610 100,00 

P&sto de Higiene Estadual 
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Pôsto de Puericultura 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda segundo apurações 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 transformação .. ..... 
Com~rcio de mercadorias . ........ 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crMito, 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 pública 
Atividades domEsticas não remu·-

neradaa e atividades escolares dia-
centes ........................ 

Condições inativas .... ........... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulherea 
Números 
absoluta& 

% aôbre 
o total 

geral 

I 448 3 I 451 38,68 
5 5 0,13 

45 45 1,19 
37 2 39 1,03 

I I 2 0,05 
21 102 123 3,27 

11 12 0,31 
2 2 0,05 
6 9 15 0,39 

6 2 8 0,21 
4 4 0,10 

129 1 729 1 858 49,53 
125 65 190 5,06 

1 840 1 914 3 754 100,00 

Do total de 3 754 pessoas convém subtrair os dados 
referentes aos dois últimos ramos (ao todo 2 048 habitan
tes) . Resultam 1 706. Os habitantes que exercem a princi
pal atividade econômica no ramo "agricultura", pecuária 
e silvicultura" representam 85,05% sôbre êsse último total. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% aôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

CafE ................ 10 880 Arrôba 19 600 10 388 70,90 
Arroz .............. ... Saco 60 kg 5 275 1 899 12,96 
Outras ............. ... - - 2 364 16,14 

TOTAL ........ ... - - 14 651 100,00 

A atividade fundarnetnal à economia do município é 
a agricultura. 

Aparece com satisfatória produção a cultura do café, 
cujo valor da safra municipal atingiu, em 1955, 10 388 000 
cruzeiros. Ao café segue-se o arroz com 12,96% da pro
dução agrícola do município. 



Vista parcial da Rua Dona Inês 

Figuram em "outras", os seguintes produtos: alho, ca
na-de-açúcar, feijão, milho e mandioca. 

Os centros compradores dos produtos agrícolas do 
município são: Varginha, Elói Mendes e Campanha. Al
fenas compra-lhe tôda a produção de alho. 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %sObre 

o total 

Asininos ...................... . 8 14 0,04 

Bovinos .................. ····· 18 500 27 750 90,24 

Caprinos ..................... . 250 18 0,05 

Eqüinos ...................... . 610 549 1,78 

Muares .................... ···· 195 390 1,26 

Sufnos ....................... . 3 400 2 040 6,63 

TOTAL .................. . 30 760 100,00 

Conquanto não possua o município grandes efetivos 
de gado, a pecuária tem bastante expressão na economia 
local. 

Os criadores dedicam-se ao gado leiteiro, de cuja pro
dução de leite, que ·em 1955 atingiu 4 000 000 de litros, 
parte é consumida pela população local, parte é industria
lizada na fabricação de queijo e manteiga e parte é ex
portada. A exportação de gado é pequena. 

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

Vista parcial da Rua D. Hugo 

. em. 1954, conforme registros .existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros públicos existentes .. : ... ................... . 

Abastecimento d'água 

{ 
PossuindQ penas ............. . 

PrMios servidos........... Com ligações livres .......... . 
TOTAL ................. . 

{
Totalmente .................. . 

Logradouros servidos...... Parcialmente ................ . 
TOTAL ................. . 

· 1/uminaç/Io pública e domiciliar(•) 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradourcs iluminados... Número de focos ............ . 
. Consumo em kWh ............ . 

Ligações domiciliares(•) 

De luz ................... { Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

De fOrça - Consumo em kWh ......................... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM:!RICOS 

257 

26 

50 
80 

130 

11 
11 
22 

25 
154 

57 132 

146 
39 266 

43 217 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 105 km de estradas de rodagem, dos quais 48 
sob a administração municipal e os restantes particulares. 
Foram registrados 20 automóveis, 14 camionetas, 9 cami
nhões e 2 ônibus, em 1955 . 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Municípioa limítrofes 

Campanha ............... 26 Rodoviário 
Varginha ................ 35 Rodoviário 
Elói Mendes ............. 25 Rodoviário 
São Gonçalo do Sapucaf 35 Rodoviário 
São Gonçalo do Sapucaf 22 Rodoviário Intransitável nas chu-

v as 
Trea Corações ............ 42 Rodoviário 
Capital Estadual. ........ 360 Rodoviário Pela Fernão Dias 
Capital Federal. ......... 290 Rodoviário 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 39 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 20 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 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 ... 396 202 194 51,01 41!,99 
Quadro urbano Mulheres .. 489 241 248 49,28 50,72 

TOTAL 885 443 442 50,05 49,95 

{Homens ... 1 909 517 1 392 27,08 72,92 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 845 477 1 368 25,85 74,15 

TOTAL 3 754 994 2 760 26,47 73,53 

{Homens ... 2 305 719 1 586 31,19 68,81 
Em geral...... Mulheres .. 2 327 718 1 609 30,85 69,15 

TOTAL 4 632 1 437 3 195 31,02 68,98 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
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Ensino primário - Segundo 'dados fornecidos pelo Serviço 
de Estatística da Educação 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 

Unidadea eacolarea .............. 12 8 9 
Corpo docente ................. 22 14 16 
Matricula efetiva ............... 704 546 520 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à populáção infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 37,76%. 

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 ~ldQ. Deapeaa . ou 
Tributária 

realizada deficit Total 

1951. ........ · ... 420 141 356 64 
1952 ............ 452 134 509 - 57 
1953 .. ·-··· ...... 957 156 983 - 26 
1954 ............ 663 161 657 - 6 
1955 •........... 729 165 662 67 

Quan~o à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período foi a seguinte: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

911 
1 000 
1 688 
2 642 
3 200 

Municipal 

420 
452 
597 
663 
729 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Monsenhor 
Paulo é uma dessas pequenas cidades do Sul de Minas que, 
vertiginosamente, vem florescendo, graças ao espírito pro
gressista de seus habitantes. 

Município de vida ativa e laboriosa, tem na agricul
tura o seu principal fator econômico_. 

Mantém relações comerciais com os municípios vizi
nhos de Campanha, Elói Mendes e Varginha. 

Existe na cidade um Pôsto de Saúde mantido pelo 
Estado. Há 1 biblioteca. 

No campo da assistência a desvalidos possui o Muni
cípio a Conferência de São Vicente de Paulo, com 10 pe
quenas casas e um pavilhão em vias de conclusão. 

A hospedagem se resume numa pensão. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência de Estatís
tica, órgão componente do Sistema Estatístico Brasileiro. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-1955 foram alistados · 1 543 cida
dãos; compareceram para votar naquele pleito 878 elei
tores. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Moacyr Ribeiro). 
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MONTE ALEGRE DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Mais ou menos no início do século XIX, 
em 1820 possivelmente, pelas terras onde hoje se localiza 
o município de Monte Alegre de Minas passava uma picada, 
ligando as terras de São Paulo com as de Goiás. 

Diz-se que uma família cujo chefe era Martins Pereira, 
em trânsito para Goiás, teve um dos seus membros seria
mente enfêrmo, o que obrigou a permanência no local. 

Fervorosos devotos de São Francisco das Chagas, fize
ram ao Santo a promessa de doarem uma gleba de terras 
para fundação de uma igreja em sua honra, caso obtives
sem a cura do familiar doente. 

. Alcançada a graça, cumpriram a promessa feita, com 
a colaboração de duas outras famílias: os Gonçalves da 
Costa e os Martins de Sá. 

Fundou-se dessa forma o arraial que recebeu o nome 
de Monte Alegre, visto encontrar-se no alto de um monte 
com· vistas excelent~s. 

O povoado cresceu ràpidamente e em 1843 foi eleva
do à categoria de distrito pela Lei provincial n.0 247, de 20 
de julho. 

Ainda nos fins do século XIX, a Lei provincial núme
ro 1664, de 16-9-1870 o elevou a município, por desmem
bramento do de Prata. 

A sede municipal tomou foros de cidade em 3 de ja
neiro de 1880, por Lei provincial n.0 2 556. 

O município é sede de comarca desde 1883. 

Os habitantes locais são chamados monte-alegrenses. 

LOCALIZAÇAO DO MUNICíPIO - Situa-se o mÚnicí
pio na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 
2 718 km2

• A sede municipal, situada a 899 m de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 18° 52' 10" de latitude 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Sul e 48° 52' 41" de longitude W.Gr. Dista da Capital do 

Estado, em linha reta, 535 km no rumo O.N.O. Apresenta 

as seguintes variações térmicas: média das máximas -

26,8°C; das mínimas - 20,7°C; compensada - 22,4°C. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 10 180 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais consignam 10 844 habitantes, como sua po

pulação provável em 31-XII-55, com densidade demográ

fica 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.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 1 251 1 326 2 577 25,31 
Quadro rural. ................... 4 021 3 582 7 603 74,69 

TOTAL GERAL ........... 5 272 4 908 10 180 100,00 

Vista parcial da Praça O. Eduardo 

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 MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total . 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 2 459 25 2 484 34,64 
Indústrias extrativas ............. 124 - 124 1,72 
Indústria de transformação ....... 148 3 151 2,10 
Com&cio de mercadorias ......... 65 5 70 0,97 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação ......................... 6 2 8 0,10 

Prestação de serviços ............. 134 108 242 3,37 
Transporte, comunicações e armaze .. 

nagem ........................ 97 2 99 1,37 
Profissões liberais ................ 12 - 12 0,16 
Atividades sociais ................ 18 30 48 0,66 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 21 4 25 0,34 
Defesa nacional e segurança pública 8 - 8 0,11 
Atividades dom~sticas não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ....... ................. 316 3 016 3 422 47,70 

Condições inativas .............. 324 160 484 6,75 

TOTAL ................... 3 732 3 445 7 177 100,00. 

Vista parcial da Praça Rui Barbosa 

Dos 7 177 indivíduos pe 10 e mais anos de idade, re
censeados em 1950, 2 484, ou seja, 34,64% exerciam ativi
dades relacionadas com a agricultura, pecuária e silvicul
tura. 

Isto significa ser êsse ramo de atividade principal no 
município. 

Agricultura - A produção agrícola em 1955, é expressa pe
los dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
·CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

-
Arroz .............. 4 400 Saco 60 kg 100 000 33 000 67,56 
Milho ............... 1 950 . . . 65 000 7 800 15,97 
Abacaxi. .......•... 230 Fruto 3 840 000 4 608 9,43 
Outras ............. ... - - 3 445 7,05 

TOTAL ........ ... - - 48 853 100,00 

Arroz, milho e abacaxi são as principais culturas agrí
colas, sendo que o primeiro é o produto de ·maior importân
cia com uma produção equivalente a 67,56% do vàlor to
tal da do município. 

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

VALOR 
REBANHOS 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS (Cr$ 1 000) %sObre. 
o total 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~~~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos: ...................... . 

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

15 
30 000 

300 
2 000 

800 
2 000 

13 000 

Grupo Escolar Tancredo Martins 

24 
45 000 

30 
2 000 
1 760 

200 
7 800 

56 814 

0,04 
79,23 
0,05. 
3,52 
3,09 
0,35 

13,72 

100,00 
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Com uma população de bovinos estimada em ..... . 
30 000 cabeças, com valor de 45 milhões, Monte Alegre de 
Minas tem em sua pecuária uma de suas bases econômicas. 

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

CAPITAL F0RÇ.\ 
N.• de Peaaoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci· gado 

mentos Cr$1 000 % s6bre N.• de Pot~ncia 
o total motOI'es em c.v. ---------------

Ind6atria extrativa mi .. 
neral ................ 3 6 

lnd61tria de transforma· 
108 2,12 - -

çiio e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 4 14 2 180 42,95 4 100 

lnd6stria manufatureira 
e fabril. ............. 11 50 2 788 54,93 29 54 

TOTAL ........... 18 70' 5 076 100,00 33 154 

A indústria local acha-se em fase preliminar c:Íe desen
volvimento; 

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: 

ESPECIFICACÃO 

Nrlmero de prédios existentes ........................... . 

Logradouros pflblicos 

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

Pavimentados ............•• {Parcialmente ............... . 

. TOTAL ..........•....... 

Outros ................................................. . 

Abastecimento d'água 
• {Possuindo penas ............ . 

PrMios servidos............ Com liga~ livres ......... . 

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

{

Totalmente.: .............. . 
Logradouros servidos....... Parcialmente ............... . 

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

lluminar;ilo pflblica e domiciliar ( 0
) 

Logradouros iluminados .•.. {N6mero de logradouros ..... . 
· N6mero de focos ........... . 

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

Ligações domiciliares 

De luz ..•....•••. o....... { N6mero de ligações .......•.. 

Consumo em kWh .......•.. 

De f6rça .........•.••..•. { N6mero de ligações ......... . 

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

(•) Dados referentes ao ano de 1955 

12.0 

DADOS 
NUM:I!:RICOS 

1 027 

43 

3 

3 

40 

264 
9 

273 

11 
8 

19 

33 
2 726 

277 609 

663 

146 847 

20 

277 609 

Vista parcial da cidade antiga, destacando-se parte da Rua Coronel 
José Caetano 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 366 km de estradas de rodagem, dos quais 30 

sob a administração federal, 124 sob a estadual, 112 sob a 
municipal e os restantes particulares. Dispõe, além disso, de 
1 campo de pouso. Em 1955 foram registrados 79 automó

veis, 5 camionetas, 118 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do municipio: 

DISTANCIA VIA DE 
ESPECIFICACÃO (km) TRANSPORTE OBSERVACOES 

Municfpios limítrofes 

UberiAndia •............ 72 Rodoviério 
Tupaciguara .......... o •• 72 Rodovi6rio 
ltuiutaba ................ 66 Rodovi6rio 
Prata .................... 57 Rodovi6rio 
Canâpo!is ................ 45 Rodovi6rio 
Centralina ............... 57 Rodovi6rio 
Capital Estadual. ........ 959 Ferrovia (0 ) Desde UberiAndia(•) 
Capital F<'deral. ......... 1 310 Ferrovia (•) Desde Uber1Andia(0

) 

( 0 ) Dados do Orçamento 

Outra vista parcial da cidade antiga 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; e 120 estabelecimentos comerciais varejistas 

dos quais 105 também na sede. 

Dispõe de 1 agência bancária e 1 correspondente ban

cário. 



INSTRUÇÃO PúBLICA - ·Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Nio Nio Sabem Sabem 

Total ler e sabem ler e oabem 
ler e ler e escrever escrever(•) escrever 

escrever(•) 

{Homens ... 1 073 772 301 71,95 28,05' 
Quadro urbano Mulheres .. 1 167 726 441 62,22 37,78 

TOTAL 2 240 1 498 742 66,88 33,12 

{Homens ... 3 375 1 828 I 547 45,83 54,17 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 970 1 063 1 907 55,79 64,21 

TOTAL 6 345 2 610 3 735 41,13 58,87 

{Homens ... 4 448 2 319 2 129 52,14 47,86 
Em geral...... Mulheres .. 4 137 1 789 2 348 43,24 56,76 

TOTAL 8 585 4 108 4 477 47,85 52,15 

(•) Inclusive peuoao de inotrução nio 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 NUM2RICOS 

1954 1955 1956 

Unidades eocolareo .............. 13 14 14 
Corpo docente ................. 24 27 27 
Matricula efetiva .............. 829 1 017 1 033 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 41,41%. 

Vista parcial da Avenida Gover~dor Valadares 

'i-24940 

Outros Ensinos - O município dispõe de uma unidade de 
nível Secundário, que em 1955 tinha 83 matrículas efeti
vas e 7 elementos no corpo docente. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas municipais no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa %sObre 

Total Tributária 
realizada deficit 

1951. .......•••• 881 457 696 185 
1952 ..........•• 990 398 1 990 - 1 000 
1953 ...........• 1 250 407 929 321 
1954 •........... 9 470 416 4 941 4 529 
1955 ...........• 1 223 559 7 369 - 6 146 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

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

Federal 

610 
777 
997 

1 114 
1 304 

Estadual 

1 207 
1 702 
1 834 
1 917 
2 513 

Municipal 

881 
990 

1 250 
9 470 
1 223 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Monte Ale
gre de Minas está situado no Triângulo Mineiro. Tem ba
se econômica na agricultura e pecuária. Quando arraial pri
mitivo, teve origem no alto de um monte de onde se des
cortinam vistas maravilhosas. Daí o topônimo que ainda 
conserva. 

Há 25 aparelhos telefônicos instalados na cidade. Fun
cionam 3 hotéis, 2 pensões e 1 cinema. 

Para assistência médica existe um serviço de saúde e 
há um facultativo que ali exerce a profissão. 

Registra-se a existência de 1 biblioteca no município. 

A representação política se faz através de 9 vereado
res no Legislativo Municipal. Em 3-X-955 compareceram 
para votar 1571 eleitores, quando estavam alistados 2 978 
cidadãos. 

(Organizad? por Jahy de Souza, com os dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística José Luiz de Oliveira). 

MONTE AZUL - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo a tradição, foi Maria Rosária, 
amante do explorador Spinosa quem primeiro se fix-ou às 
margens do rio Tremendal, por volt._a· do segundo quartel do 
do século XIX. João Carlos de Oliveira e o coronel Manoel 
José da Silva prestaram-lhe, posteriormente, colaboração, 
no levantamento do povoado de Boa Vista do Tremendal. 

O território da comunidade ficou definido com a doa
ção, feita pelo alferes Joaquim Teixeira da Silva, das terras 
compreendidas entre o rio Tremendal e o local chamado 
Pau do Morcêgo. A doação foi feita à paróquia de Nossa 
Senhora das Graças, representando assim um esfôrço no 
sentido de dar organização ao grupo ali reunido. 
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Vista do jardim na Praça Coronel Silva 

FORMAÇAO ADMINISTRATIVA - O distrito deve a 
sua criação à Lei Provincial n.0 1 593 de 30-7-1868. O mu
nicípio sob a denominação de Boa Vista do Tremendal, se
parando-o do de Rio Pardo deve-o à Lei provincial de nú
mero 2 487, de 9-11-1882, recebendo foros de cidade em 
4-10-1887 por fôrça da Lei provincial n.0 3 485. 

A Lei estadual n.O 2, de 14-9-1891, confirmou a cria
ção do distrito-sede do município de Boa Vista do Tremen
dal," que, na Divisão Administrativa, em 1911, aparecera 
constituído por 8 distritos: Boa Vista do Tremendal, Len
çóis, Mato Verde, Santa Rita, Mamonas, São João do Per
nambuco, Brejo dos Mártires e São João do Boni~o. 

Pelo Recenseamento Geral de 1-9-1920 figura· ainda 
com 8 distritos, aliás, os mesmos acima, apenas com algu
mas modificações de nomes. 

Por Lei estadual n.0 843, de 7-7-1923 passou a desig
nar-se simplesmente Tremendal, bem como o seu distrito
-sede. Perdeu por efeito dessa mesma lei, os distritos de Es
pinosa (ex-Lençóis do Rio Verde ou mais tarde São Se
bastião do Rio Verde), Santo Antônio de Mamonas (ex
-Mamonas) e Itamirim (ex-Santa Rita), desmembrados 
para constituírem o novo município de Espinosá. Ficou as
sim constituído o município: 5 distritos a saber: o da sede, 
e os de Santo Antônio do Mato Verde, São João do Per
nambuco, Gameleiras (antigo Brejo dos Mártires) e São 
João do Bonito. Dá-se o mesmo no quadro da Divisão Ad
ministrativa relativo a 1933, contido no ''Boletim do Minis
tério do Trabalho, Indústria e Comércio", nos de Divisão 
Territorial datados de 31-12-1936 e 31-12-1937, bem como 
no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88 de 30-3-1938. No
ta-se que, no primeiro dos quadros citados, o topônimo do 
distrito de Gameleiras se acha grafado Gameleira. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 
17-12-1938, que estatuiu a divisão territorial judiciário-ad
ministrativa do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, 
o município e seu distrito-sede passaram a chamar-se Mon
te Azul. Ainda por efeito dêsse Decreto-lei, o distrito de São 
João do Pernambuco foi extinto, sendo o seu território ane
xado ao de Monte Azul, formando então a zona de Pernam
buco. Na mencionada divisão, o município figura constituí
do por 4 distritos: Monte Azul, Gameleiras, Mato Verde, 
(ex-Santo Antônio de Mato Verde) e São João do Bonito. 

Com idêntica formação distrital, aparece o município 
na Divisão Judiciário-Administrativa do Estado, em vigor 
no qüinqüênio de 1944-1948, estabelecida pelo Decreto-lei 
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n.0 1 058 de 31-12-1943, observando-se, somente que o dis
trito de Monte Azul se subdivide agora em 2 subdistritos: 
1.0 e 2.0. 

Por Lei estadual n.0 1 039, de 12-12-1953 (Divisão 
Administrativa para o qüinqüênio de 1954-1958), perdeu 
os distritos de Mato Verde e São João do Bonito, desmem
brados para constituírem o novo município de Mato Verde, 
ficando assim constituído atualmente o município de Mon
te Azul: distrito-sede e Gameleira. 

FORMAÇAO JUDICIÁRIA- A comarca de Boa Vista 
do Tremendal, criada pelo Decreto n.0 100 de 9-6-1890 e 
instalada a 1.0 -4-1892, passou a chamar-se Tremendal, sim
plesmente, em face da Lei Estadual n.O 843 de 7-7-1923. 

Conforme os quadros de divisão territorial datados de 
31-12-1936 e 31-12-1937, como, também, o anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30-3-1938, a referida comarca 
compreendia 2 têrmos: Tremenda! e Espinosa, constituídos 
pelos municípios de iguais nomes. 

Tal situação mantiveram-na as Divisões Territoriais 
Judiciário-Administrativas do Estado, fixadas pelos Decre
tos-leis estaduais números 148, de 17-12-1938, e 1 058, de 
31-12-1943, para vigorarem, respectivamente, nos qüinqüê
nios de 1939-1943 e 1944-1948, observando-se apenas que 
em virtude do primeiro dos Decretos-leis citados, a comar
ca, o têrmo e o município de Tremendal passaram a cha
mar-se Monte Azul. 

Ainda por Lei estadual, (n.0 e data sem informes) a 
comarca de Monte Azul ficou distinta da de Espinosa a vi
gorar nos qüinqüênios de 1949-1953 e 1954-1958. Sede e 
distrito de Gameleiras. 

Ao norte, limita com Espinosa; ao sul, com Mato Ver
de; a leste, com Rio Pardo; a oeste, com Manga (delimita
do pelo rio Verde Grande). 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Itacambira do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 



Vista parcial da Praça Coronel Silva 

Sua área é de 3 874 km:!. A sede municipal, situada a 
569 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
15° 09' OS" de latitude Sul e 42° 52' 31" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 539 km, no 
rumo N.N.E. 

POPULAÇÃO ~ Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 20 169 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 14 825 habitantes, como sua população 
provável· em 31-XII-55. Explica-se o decréscimo por haver 
sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de Mato 
Verde. A densidade demográfica seria então de 4 habitan
tes por quil~metro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950 eram 
as seguintes as principais. aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a vihÍ de Gameleiras, a vila 
de Mato Verde e a vila de São João Bonito. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VJI-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homene Mulheres 
N6meroe % o6bre 
absoluto. o total 

geral 

Sede ............................ 1 040 1 191 2 231 11,09 
Vila de Gameleira ............... 52 58 110 0,54 
Vila de Mato Verde ............. 488 586 1 074 5,32 
Vila de São João Bonito ........ 61 86 147 0,72 
Quadro rural. ................... 7 972 8 635 16 607 82,33 

TOTAL GERAL ........... 9613 10 556 20 169 100,00 

A imigração da população, em virtude de forte atração 
dos grandes centros urbanos e da incapacidade da estrutura 
sócio-econômica do município em fixá-la, foi, durante certo 
tempo, grande. 

O recente incremento da cultura de algodão (veja-se 
"agricultura") veio trazer um aumento na demanda mão
-de-obra, alterando, até certo grau, a situação do acentuado 
êxodo rural. 

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

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

pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
N6meroe % a6bre 
absolutoa o total 

geral 

Agricultura, pecuária e eilvicultura 4 62(f 305 4 925 37,43 
Ind6etriae extrativa• ..........•.. 4 - 4 0,03 
Ind6etria de traneformação ....... 129 2 131 0,99 
Com&-cio de mercadorias ......... • 149 8 157 1,19 
Com&-cio de im6veie e valores mobi· 

liários, crMito, eeguros e capita· 
lização ....................... ·. 4 - 4 0,03 

Prestação de serviços ............ 105 193 298 2,26 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 101 1 102 0,77 
Profissões liberais ................ I! - 8 0,06 
Atividades sociais ................ 9 36 45 0,34 
Administração p6blica, Legislativo 

0,27 e Justiça ...................... 35 1 36 
Defesa nacional e segurança pública 9 - 9 0,06 
Atividades dom&ticas não remu-

neradae e atividade• eecolaree dia-
centes ........................ 230 6 046 7 276 47,74 

Condições inativa• ............... 698 464 1 162 8,83 

TOTAL ...............•..... 6 101 7 056 13 157 100,00 

A agricultura e a pecuária constituem as atividades 

que vão absorver a maior percentagem da população local, 

em mais de oitenta por cento localizada na zonà rural, 

segundo o Censo de 1950. 

AJJricul~ura - A produção agrícola no município, em 1955, 

é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% e6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Algodão ............ 1 500 Arr6ba 60 000 6 000 62,75 
Feijão .............. 350 Saco 60 kg 2 700 1 080 11,29 
Arroz.' ............ 200 . . . 2 000 1 000 10,43 
Outrae ............. 622 - - 1 485 15,53 

TOTAL ........ 2 672 - - 9 565 100,00 

Fica patente, pois, o lugar de alto destaque ocupado 
pela cultura de algodão, que se estende por 1 500 ha, ou 

seja, mais da metade da área total cultivada no município. 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos .............. , ....... . 
Caprinoe ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ......... · .......... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

120 
26 000 
3 000 
6 500 
1 400 
8 000 

12 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

60 
33 800 

300 
7 800 
2 800 

960 
6 000 

51 720 

% e6bre 
o total 

0,11 
65,37 
0,58 

15,08 
5,41 
1,85 

11,60 

100(00 

Oc rebanhos bovino, eqüino e suíno detêm as três 
primeiras posições quanto ao valor do rebanho. Deve ser 

salientada a importância do rebanho eqüino que representa 

15%, aproximadamente, do valor total no ramo da pecuá

ria. 

12.9 



Igreja Matriz Municipal 

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

N,0 de 
CAPITAL 

Pessoal EMPREGADO 
TIPO DE INDÚSTRIA esta- empre 6 

beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % a6bre 

o total 

Indústria extrativa mineral. ...... - - - -
Indústria de transformação e bene-

ficiamento da produção agrfccla 15 32 6 6,25 
Indústria manufatureira e fabril .. 1 1 90 93,74 

TOTAL ..................... 16 33 96 100,00 

A indústria local é - em g~:ande extensão - depen
dente da produção agrícola que lhe fornece as matérias-pri

mas para a fabricação da aguardente de cana, da farinha 

de mandioca, do polvilho e da rapadura. 

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 
NUMi!:RICOS 

Número de prádios. ezistentes........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 

LoAradouros públicos 
Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

{ 
Inteirámente. . . . . . . • . . . . . . . . . 1 

Pavimentados............. Parcialmente................. 5 
TOTAL.................. 6 

Ajardinados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Outros................................................. 16 

Abastecimento d'áAua 

PrMios servidos ........... I Possuindo penas.............. 109 
\ TOTAL.................. 109 

{
Totalmente .................. . 

Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 
TOTAL ................. . 

· Iluminação pública e domiciliar(•) 

Logradouros iluminados ... { Número de focos ............ . 
· Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares(•) 

D 1 { Número de ligaçõeo .......... . 
e uz. ·· · · · · · · · · · · .. · .·. · Consumo em kWh ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

I 

4 
4 
8 

163 
12 640 

160 
25 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 39 km d.e estradas de rodagem, dos quais, 39 

sob a administração estadual. É servido pela Estrada de 

Ferro Central do Brasil. Há 1 automóvel e 6 caminhões re
gistrados na Prefeitura em 1955. 

Tábuas ltinerárias - Eis as tábuas itinerárias do municí

pio: 

ITINERARIOS E MEIOS 
DE TRANSPORTE 

Ao Rio de janeiro 

Pela E.F.C.B ................................ . 

A Belo Horizonte 

Pela E.F.C.B.: 
Catuti (24), Pae Pedro (45), Tocandira (70), ja

naúba (91), Solidão (119), Quem-quem (139) 
Orion (165), Burarama (176), Uratinga (I 95), 
Canaci (205), Montes Claros (239), Glauci
IAndia (268), Pires de Albuquerque (281), Camilo 
Prates (298), Bocaiuva (309), Engenheiro Na
varro (340), Granjas Reunidas (361), Engenheiro 
Dolabela (366), Bueno do Prado (377), Catoni 
(393), Joaquim Felicio (409), Buenópolis (429), 
Curumatai (440), Augusto de Lima (459), Aporá 
(486) Corinto (503), Osório de Almeida (525), 
Tamboril (543) Curvêlo (557), Gustavo Silveira 
(568), Mascarenhas (585) Maquin~ (591), Cor
disburgo (611) Araçai (626), Carvalho de Al
meida (640), Silva Xavier (650), Venceslau 
Braz (662), Sete Lagoas (670), Prudente de Mo
raea (683), Arco Verde (687), Matozinhos (696), 
Pedro Leopoldo (707), Dr. Lund (712), Nova 
Granja (722), Vespasiano (727), Ribeirão da Ma
ta (734), Santa Luzia (744), Capitão Eduardo 
(753), General Carneiro (764), MarzagAnia (766), 
Caetano Furquim (771), Horto Florestal (775), 
Sata Ef. (776) e BELO HORIZONTE ....... . 

A Espinosa 

Pela E.F.C.B.: 
Garganta do Henrique (11), Mamonas. (24) e 

ESPINOSA ............................... . 
Por automóvel: 
Dourados (10) e Bonita (26) ........•.......... 

A Mato Verde 

Por Automóvel: 
Pajeu ........................................• 

A Porteirinha 

Por automóvel: 
Pajeu (15) Mato Verde (29) e Morro Preto 

(45) ......................................• 

A Francisco Sá 

Por automóvel: 
Pajeu (15), Mato Verde (29), Morro Preto (45), 

Poteirinha (75), Mucambinho (92}, Riacho doa 
Machados (107), Entroncamento (118), Pulo 
(122), Eativinha (134) e Barracão (164) .••.... 

A Rio Pardo de Minas 

Por automóvel: 
Pajeu (15), Mato Verde (29), Entroncamento (118) 

e Peixe Bravo (170) ........................ . 

A Janaúba 

Pela E.F.C.B.: 
Catuti (24), Pae Pedro (45) e Tocandira (70) .... 

A São ]oBo da Ponte 

Pela E.F.C.B.: 
Catuti (24), Pae Pedro (45), Tocandira (70), jana

úba (91), Solidão (119), Quem-quem (139), Orion 
(165) e Burarama (176) .................... . 

De Burarama a SBo loBo da Ponte 

A Cavalo ................................... . 

A ManAa 

Por automóvel: 
Dourados (10), Bonita (26), Espinosa (31), Sant' 

Ana (36), Itamerim (55), Capivara (67), Gado 
Bravo (132), Lajesinho (ISO), Lajedão (158) e 
Matias Cardoso (164) ...•...........•....... 

Pela Navegação S. Franciaco, de Matiaa Cardoso 
a Manga .................................. . 

A Gameleira 

A cavalo, de Monte Azul a Gameleira ......... . 

TEMPOMi!:DIO 
EXTENSÃO GASTO EM 

(km) VIAGEM 
-H-m 

1 355 4Q--35 

778 27-QO 

41 2-10 

31 1-20 

15 1-15 

75 2-30 

204 8-00 

218 9-00 

91 3-QO 

176 7-QO 

30 3-QO 

180 10-QO 

14 0-50 

7-QO 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 162 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 151 situados na sede. 

Dispõe também de 3 correspondentes bancários. 



Vista parcial da Rua Governador Valadares 

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 

N6meroa abaolutoa % abbre o total 
DISCRIMINACXO 

Sabem Nio Sabem Nio. 
Total ler e aabem ler e aabem 

eacrever ler e eacrever ler e 
eacrever(•) eacrever(•) 

{Homena ... 1 325 762 563 57,50 42,50 
Quadro urbano Muthereo. · 1 625 695 930 42,76 57,24 

TO:rAL 2 950 1 457 1 493 49,38 50,62 

{Homena ... 6 503 655 5 848 10,07 89,93 
Quadro rural.. . Mulhereo. · 7 148 260 6 888 3,63 96,37 

TOTAL 13 651 915 12 736 6,70 93,30 

{Homena ... 7 828 1 417 6 411 18,10 81,90 
Mulhereo .. 8 773 955 7 818 10,88 89,12 Em geral. ..... 

TOTAL 16 601 2 372 14 229 14,28 85,92 

(•) Inl:tuaive peaaoaa de inatrueio nio declarada. 

Prefeitura Municipal 

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: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICACAO 

1954 1955 1956 

Unidade• eacolarea .............. 12 10 7 
Corpo docente ................. 23 25 23 
Matricula efetiva ............... 785 850 824 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 24,25%. 

FINANÇAS PúBLICAS 
A situação das finanças públicas no mun1e1p1o no pe

ríodo de 1951-1955 é bem caracterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Deopeaa 

Saldo 
ou 

Total TributAria 
realizada "deficit" 

1951 ...........• 962 471 855 107 
1952 .•.••..•..•. 1 033 499 811 222 
1954 ••.•.......• 1 032 304 481 551 
1955 .........•.. 1 297 455 1 053 244 

Estação da E.F.C.B. 

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. ........................ . 251 590 962 
1952 ......................... . 242 809 1 033 
1953 ......................... . 265 898 
1954 ......................... . 328 1 595 1 032 
11155 ......................... . 342 2 400 1 297 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Se bem 
que mostre, ultimamente, algumas alterações em seu estilo 

de vida, o aspecto de Monte Azul em seus grandes traços 

é o mesmo de tantas outras comunas norte-mineiras, cheio 

de fecundo tradicionalismo. 

Outro. aspecto parcial da Rua Governador Valadares 

1:1.6 



Sua população, fixada quase totalmente na zona ru
ral, é levada por êste fato à adesão ao tradicionalismo. To
davia a ligação da E.F.C.B. e da E.F.L.B., entron_cadas na 
cidade; os contatos, possibilitados pelo trânsito do _ca
minhão, pela política, etc. as novas formas de vida econô
mica têm facilitado a adoção de práticas, e costumes que 
-:- absorvidos pela população :- estão alterando de ma
neira acentuada a vida local. 

Na religião católica, poderoso elemento de coesão da 
comunidade, encontra o povo as ocasiões de confraterniza
ção geral nas festas do Divino Espírito Santo, São João, 
etc. 

A cidade conta 3 hotéis, 10 pensões e 1 cinema. 

Para assistência médica existe 1 serviço de saúde e 
ainda 2 médicos no exercício da profissão. 

Registra-se a existência de 1 unidade do ensino indus
trial e de 1 biblioteca. 

São 9 os vereadores em exercício, 2 160 os eleitores 
alistados até 3-X-955, quando 1 230 cidadãos comparece
ram para votar. 

(Organizado por Jahy de Souza, com os dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Lívio Péres de Oliveira) . 

MONTE BELO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - Em meados do século XIX, segundo cons 

ta, José Lopes e João Rafael, proprietários na região, doa
ram uma gleba de terras para construção de uma capela 

e onde posteriormente criou-se o arraial das Manguaras, 
nome originado das constantes brigas a pau que ali se 

realizavam. Pouco tempo depois o povoado passou a ser 
conhecido por Capela dos Lopes, isto após ter sido cons
truída a referida capela. As terras férteis e o clima sau
dável foram fatôres preponderantes para o desenvolvimen
to local, sendo que inúmeras famílias vieram juntar-se aos 
Lopes e Rafael, instalando fazendas, casas comerciais, etc. 

O povoado passou a distr:ito com a Lei provincial nú
mero 3 079, de 6 de novembro de 1882, cuja confirmação 
verificou-se pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 

de 1891, que o integrava ao município de Cabo Verde. 

Igreja Matriz de N. s.a da Conceição 

12.6 

-
Vista parcial da Avenida Benedito Valadares 

Foi elevado à categoria de município peio Decreto-lei nú
mero 148, de 17 de dezembro de 1938. 

~ sede de comarca desde 22 de junho de 1954, por 
Decreto n.0 1 089, e sua instalação verificou-se em 14 de 
agôsto de 1955. Compõe-se atualmente de três distritos: 
Monte Belo, sed~, Juréia, ex-Tuiuti, e Santa Cruz da Apa
recida. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso. Sua área é de 418 km2 • 

A sede municipal, situada a 878 m de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 21° 19' 15" de latitude Sul e 
46° 22' 15" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 300 km, no rumo O. S. O. 

SITUAÇÃO " 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 11 978 habitantes a população do municí
pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dão 12 646 pessoas como sua população 



provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 30 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os da.dos do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO 
POPULAÇÃO 

DA Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
dbsolutos o total 

geral 

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

Sede: Monte Belo ............... 615 676 1 291 10,78 
Vila de Jur~ia ................... 368 .. 376 744 6,21 
Quadro rural. ................... 5 043 4 900 9 943 83,01 

TOTAL GERAL ........... 6 026 5 952 11 978 100,00 

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 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------------- -----· -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 2 877 13 2 890 34,76 
Indústrias extrativas ............. 1 - 1 0,01 
Indústria de traneformação ....... 127 - 127 1,52 
Com6rcio de mercadorias . ........ 115 4 119 1,42 
Com~rcio de imóveis e valores mo-

bili!irios, crMil'Os, seguros e capi-
talização ... , .............. ,, .. 4 - 4 0,04 

Prestação de serviços ............ 83 59 142 1,70 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 104 5 109 1,30 
Profissões liberais ................ 5 - 5 0,06 
Atividades sociais ................ 38 30 68 0,81 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 23 - 23 0,27 
Defesa nacional e segurança p(lblica 5 - 5 0,06 
Atividades dom~oticas não remu-

neradao e atividades discentes ... 391 3 814 4 205 50,56 
Condições inativas ............... 420 204 624 7,49 

TOTAL ..................... 4 193 4 129 8 322 100,00 

A4ricultura, pecuária e silvicultura- A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

PRODU CÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %.Obre 
o total 

---------· 
Milho •.•••.•.•..... 4 814 s~~o ~~ ~~ 80 300 12 045 38,26 
Arroz ..•.........•• 1 904 25 000 9 500 30,16 
Feijilo .......... , .•• 2 720 .. .. .. 11 800 4 720 14,98 
Cana ..•.•...•...••. 1 006 Tonelada 19 100 2 292 7,28 
Caf6 ..•.••......... 1 404 ArrOba 26 000 1 300 4,12 
Outras ............. - - - 1 638 5,20 

TOTAL .•...... - - - 31 495 100,00 

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

R-EBANHOS 

Aoininos •...................... 

~~;?~:::::::::::::::::::::: 
Eqüinos ...................... . 

~::·:':':':':'::::::·:·:·:·:·:::::::: 
TOTAL ................. .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

16 
18 900 

90 
1 420 

250 
1 500 
8 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

48 
28 350 

6 
1 278 

400 
105 

4 250 

34 437 

%.Obre 
o total 

0,13 
82,35 

0,01 
3,71 
1,16 
0,30 

12,34 

100,00 

Grupo Escolar Coronel João Evangelista dos Anjos 

A pecuária local se vem desenvolvendo satisfatoria
mente nos últimos anos, com o melhoramento sensível que 
se observa em seus rebanhos, principalmente o bovino, cujo 
maior interêsse se relaciona com o gado para o corte. 
Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos dados que se seguem relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado . I 

mentos Cr$ 1000 % .Obre N.• de Potencia 
o total motores em c. v. 

-------------------- ---- -------
Indústria Extrativa Mi-

neral ................ 4 9 55 8,46 - -
Indústria de Tranofor-

mação e Beneficiamen-
to de Produtos Agrl· 
colao ................ 9 11 595 91,54 6 79 

TOTAL ........... 13 20 650 100,00 6 79 

A indústria local,) se bem que contando com excelente 
usina de açúcar, ainda se encontra em fase primária de 
desenvolvimento. 

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 .......................... . 

Logradouros públicos 

~~::~t-~::: ·.·.·::::::::::: :::.·::::::::::::::::::::: ::::: 
Abastecimento d'água 

{

p . d 
Pr6dios servidos.............. ossum o penas ............. . 

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

{

Totalmente ...............•.. 
Logradouros servidos. . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL .. :·················· 

lluminar;ão pública e domiciliar (*) 

Logradouros iluminados {
Número de focos ............ . 
Consumo em kWh.- ......... . 

Ügar;ões domiciliares 

De Luz................. /Número de ligações ......... . 
.. l Consumo em kWh . : ...... .. 

De fOrça .................• {Número de ligações ......... . 
Consumo em -kWh ......... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

357 

22 
22 

166 

166 

4 
2 

6 

197 
55 076 

234 
58 000 

19 
3111 

1:1.1 



Edifício do F6ro 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 139 km de estradas de rodagem, dos quais 4 7 
se acham sob a administração estadual e 92 sob a muni
cipal. É servido pelas Estradas· de Ferro Mogiana e Rêde 

Mineira de Viação. 
Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 11 automó

veis, 17 caminhões e 5 camionetas. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICACAO DISTANCIA VIA DE OBSERVAç0ES (km) TRANSPORTE 
- ----

Municípios 
limítrofes 

Alterosa .............. : . . 33 Rodoviãrio 
Areado .................. 43 Rodoviãrio 
Cabo Verde .............. 24 Rodoviãrio 
Muzambinho ............. 26 Rodoviãrio 
Nova Resende ........... 30 Rodoviãrio 
Muzambinho .... , ........ 30 Ferrovi6rio C ia. Mogiana de E. 

Fe-rro 
Capital Estadual. ........ 56 Rodoviãrio 
Capital Estadual. ........ 799 Ferrovi6rio Mog:ana, Rede M. 

Viaçio 
Capital Federal. ......... 620 Ferrovi6rio Mogiana, Rede e C. 

do Brasil 
Capital Federal. ......... 628 Rodovi6rio 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí

pio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede, e, ainda, com 20. varejistas;_ dêstes, 16 se lo

calizam na cidade. 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 do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números 
DISCRIMINACAO 

abaolutos o/r s6bre o total 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) e.crever(*) 

- ----
{Homens ... 827 513 314 . 62,03 37,97 

Quadro urbano Mulheres .. 914 494 420 54,04 45,96 

TOTAL 1 741 1 007 734 57,84 42,16 

{Homens ... 4 224 1 497 2 727 35,44 64,56 
Quadro rural.. Mulheres .. 4 044 1 107 2 937 27,37 72,63 

TOTAL 8.268 2604 5664 39,79 60,21 

{Homens ... 5 051 2 010 3 041 32,29 67,71 
Em &eral...... Mulheres .. 4 958 1 601 3 357 44,33 52,47 

· TOTAL 10 009 3 611 6 398 36,07 63,93 

(*) - Inclusive pessoas de instrução nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

Gerais, no período de 1954-1956, assim se apresentava 0 
ensino primário municipal: 

ESPECIFICACAO DADOS NUM&ucos 

---- 1954 1955 1956 ---
Unidades escolarse ............. 25 26 25 Corpo docente ................ · 
Matricula efetiva .............. : 36 40 38 

1 214 1 323 1 210 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 41,60%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A. situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem ca

racterizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Tptal Tribut6ria 
Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

--------- -------------------------
1951. ........... 822 488 906 - 84 1952 ............ 864 510 748, 116 
19~3 ............ 1 145 501 1 037 108 1954 ............ 1 104 532 1 402 298 1955 ............ 1 253 '586 1 011 242 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) ANOS 
Federal Estadual Municipal 

------
1951 .. o •••••••• o ••• o. o o. o o •• o o 322 1 694 822 

1952 ......................... o •o 416 1 778 864 

1953. o o o. o •••••••••••• o o o o •• o. 422 1 176 1 145 

1954 .... o o o •••••• o •• o o. o •••••• 524 2 963 1 104 

1955 .... o •••• o •••••••••••••••• f23 4 467 1 253 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O comércio 

local se desenvolve com os municipios de Guaxupé, Vargi

nha, Alfenas e outros, do Estado de São Paulo. 

Os habitantes locais são chamados monte-belenses. 

Vista parcial da cidade, destacando-se o jardim público ao lado direito 



Vista parcial da cidade, lado leste 

Na cidade há 1 médico exercendo a profissão, e ainda 
1 aparelho telefônico, 1 hotel, 3 pensões e 1 cinema. O Le
gislativo compõe-se de 9 vereadores. Para o pleito de 
3-X-1955, o município inscreveu 3 464 eleitores, dos quais 
votaram 1 560 apenás. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados for
necidos pelo Agente de Estatística José Pereira Martins). 

MONTE CARMELO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HlSTORICO - Os primeiros moradores brancos da região 
chegaram por volta de 1840, atraídos pelos garimpos que, 
então, proliferavam . Segundo a tradição, vieram êles de 
São João dei Rei, de Tamanduá, hoje ltapecerica e de 
outros pontos do Estado. O primitivo povoado que deu 
origem ao município chamou-se Arraial do Carmo da Ba
gagem, que, segundo o "Anuário Eclesiástico" - Diocese 
de Uberaba - 1937, foi elevado à vila, em 1822. 

VIsta parcial aérea da cidade 

Conta-se que uma fazendeira, de nome Clara Chaves, 
doou o primeiro terreno, na extensão de uma légua, à Nossa 
Senhora do Carmo e, nesta área, começaram a ser erguidas 
as primeiras construções que deram origem ao povoado. 

A antiga paróquia de Nossa Senhora do Carmo da Ba
gagem foi desmembrada do território de Patrocínio em 
1859 e anexada à freguesia de Bagagem, pela Lei n.0 189 
daquele ano. Em 1870, emancipou-se eclesiàsticamente da 

jurisdição de Bagagem, por fôrça da Lei provincial nú
mero 1650, de 14-7-1870, sendo, também por esta mes
ma Lei criado o distrito. A elevação à categoria de mu
nicípio deu-se em 1882, com sede no povoado do Carmo 
da Bagagem, conservando esta mesma denominação após 
ser desmembrado do município de Bagagem . A instalação 
solene do município deu-se a 7 de janeiro de 1889. A 
sede foi elevada à categoria de cidade em 1892 . Em junho 
de 1900 o município teve seu nome trocado para Monte 
Carmelo, em homenagem às Carmelitas. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do em 14-9-1870, pela Lei provincial n.0 1650, e o· muni-

Outro aspecto parcial aéreo da cidade 

c1p1o, em 6 de . outubro de 1882, pela provincial nú
mero 2 929, em 1911, e em 1920, possuía 4 distritos: Mon
te Carmelo (sede), Água Suja, São Sebastião da Ponte 
Nova e Iraí. Em 1923, perdeu o distrito da sede de seu 
território com a criação do distrito de Douradoquara, fi
cando então o município dividido em cinco distritos: Mon
te Carmelo, Douradoquara, Iraí, Nossa Senhora da Aba
dia de Água Suja (ex-Água Suja) e São Sebastião da Pon
te Nova. Por efeito da Lei estadual n.0 148, de.17-12-1938, 
foi extinto o distrito de São Sebastião da Ponte Nova, que 
passou a integrar o novo município de Nova Ponte, ficando 

Monte Carmelo com os seguintes distritos: Monte Carme

lo, Douradoquara, Iraí, Romaria (ex-Nossa Senhora da 

Abadia de Água Suja). No qüinqüênio 1944-1948, o dis

trito de lraí passou a denominar-se Bagagem; no qüinqüê-

Vista parcial aérea da cidade, destacando-se a Praçd Teófilo Otoni, 
arborizada 

12.9 



nio 1954-1958, os distritos de Douradoquara e Bagagem 
passaram a denominar-se, respectivamente, Douradoquara 
e Iraí de Minas. 

FORMAÇAO JUDICIARIA - A comarca foi instituída 
pela Lei estadual n.0 11, de 13 de novembro de 1891, com 
a denominação de Carmo da Bagagem; a instalação solene 
deu-se a 15 de abril de 1892, sendo seu primeiro juiz 
de Direito o Dr. Tito Fulgêncio Alves Ferreira, que veio 
a ser um dos nomes de maior projeção na magistratura 
mineira. Por efeito da Lei estadual n.0 286, de 25 de 
juriho de 1900, o nome da comarca foi mudado para Mon
te Carmelo. Nos quadros da divisão territorial de 
31-12~1936 e 31-12-1937, bem como no Anexo ao Decreto-

Vista parcial aérea do jardim da Praça da Matriz 

-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, a comarca 
compreendia um têrmo judiciário único, o de idêntica de
nominação. Assim permanece nas divisões territoriais ju
diciário-administrativas do Estado, em vigência nos qüin
qüênios 1939-1943, 1944-1948, 1949-1953 e 1954-1958,. fi
xadas pelos Decretos-leis estaduais n.08 148, de 17-12-1928, 
1 058, de 31-12-1943, Lei estadual n.0 336, de 27-12-1948, 
e Lei estadual n.0 1 039, de 12-12-1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o mumc1-
pio na Zona Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais. 
Sua área é de 2 494 km2 • A temperatura, em graus centí
grados, apresenta as seguintes médias: das máximas, 30; 
das mínimas, 27; compensada, 26. A sede municipal, si
tuada a 869 m de altitude, tem como coordenadas geográ-

Vista do Gin6sio e Escola Normal Nossa Senhora do Amparo 
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ficas 18° 43' 36'• de latitude Sul e 47° 29' 42" de longi
tude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 399 
quilômetros no rumo O. N. O. 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 23 556 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 25 095 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 
de 10 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 VII-1950, as 
Principais aglomerações urbanas situadas na área do mui
cípio eram a sede e as vilas de Bagagem, Douradoquara 

e Romaria. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni
cípio: 

POPULACÃO PRESENTE 
t.•-vu,5o 

LOCALIZACÃO DA Totai 

POPULACÃO 
Homena Mulheres Números % s&bre 

absolutos o total 
geral 

• 
Sede: Monte Carmelo .•......... 1 924 2 198 4 122 17.50 

Vila de Bagagem ................ 135 154 289 1,22 

Vila de Douradoquara ........... 318 338 656 2,78 

Vila ·de Romaria ................. 440 404 844 3,60 

Quadro rural .................... 8 872 8 773 17 645 74,90 

TOTAL GERAL ........... 11 689 11 867 23 556 100,00 

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



Vista parcial da Avenida Olegário Maciel 

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 

·Homens 

Agricultura, pecuária c silvicultura 4 991 

Ind6atrias extrativas. . . . . . . . . . . . . 170 

Ind6stria de transformação ...... . 

Com~rcio de mercadorias ........ . 

Com&cio de imóveis, c valores mo
biliários, cr~dito, scg_uros c capi-
talização ...................... . 

Prestação de serviços ........... . 

Transporte, comunicações e ar .. 
mazcnagem ...... ............. . 

444 

181 

17 

175 

217. 

Prof11sõcs liberais. . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Atividades sociais ............... . 

Administração p6blica, Legislativo 
c Justiça ..................... . 

Defesa nacional c segurança pú-
blica ......................... . 

Atividades dom&ticaa. não remu· 
neradas c ·atividades escolares 
discentes ..................... . 

Condições inativas .............. . 

TOTAL ........ .' .........•.. 

35 

63 

7 

619 

840 

7 787 

Mulhcrca 

23 

245 

3 

478 

5 

76 

4 

6 750 

527 

8 111 

Igreja Matriz Municipal 

Total 

N6mcroa 
absolutos 

5 014 

170 

689 

184 

17 

653 

222 

28 

111 

67 

7 

7 369 

1 367 

15 898 

% aóbrc 
o total 

geral 

31,57 

1,06 

4,33 

1,15 

0,10 

4,10 

1,39 

0,17 

0,69 

0,42 

0,04 

46,39 

8,59 

100,00 

AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constao~ 
tes da tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

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

o total ---------- ----- ----------- ------ -----
Arroz .............. 5 372 Saco 50 kg 88 182 30 864 58,91 

Fcijllo .............. 2 434 .. 60 .. 17 160 9 266 17,67 

Milho ············ 2 226 .. .. .. 38 400 5 760 10,99 

Caf~ ............... 158 Arróba 5 250 1 378 2,62 

Outras ............. 626 - - 5 143 9,81 

TOTAL ........ 10 816 - - 52 411 100,00 

Hospital e Maternidade Virgílio Rosa, na Praça Afonso Pena 

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

REBANHOS 

Asinos ...................... .. 
Bovinos ...................... . 
Caprinos .................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 
55 500 

I 300 
4 500 

400 
1 400 

17 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

50 
88 800 

156 
5 400 

800 
210 

13 600 

109 016 

% sóbr~ 
o total 

0,04 
61,48 

0,14 
4,95 
0,73 
0,19 

12,47 

100,00 

Vista parcial da Avenida João Pinheiro; esquina com a Praça Rio Branco 
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Vista parcial da piscina do Clube dos 100 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE Esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ 1000 % sôbre N.• de Pot~ncia 
o total motores emc.v. 

-----------~ ---- ---- ---- ---- ---- ---
Indústria Extrativa Mi-

neral ................ 4 35 1 500 11,74 5 53 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 322 535 7 668 60,04 48 294 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 24 74 3 605 28,22 49 142 

TOTAL ........... 350 644 12 773 100,00 102 489 

Aspecto parcial da Praça Melo Viana 

Edifício do Fôro e Prefeitura Municipal 

132. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, con
forme registros existentes nos Serviços de Estatística da 
Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM2RICOS 

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

Logradouros públicos 

Existentes . ...... . 
Pavimentados .... ·.:::::::: .{. i~Í~i~~~~~t~::: .. ::::::::: 

Parcialmente . ............ . 
TOTAL ................ . 

Ajardinados. . . ................ . 
Outros ........ 

Abastecimento d'água 
Prédios 3ervidos ... 

Logradouros servidos. 

Es~otos 

.... {Poasui!ldo pen~s .......... . 
Com hgações hvres . ...... . 

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

. . . . . I Totalmente. 
\ TOTAL. 

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

De âguas superficiais ..... . 

Prédios esgotados............... Pela rêde ................ . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ... . 

logradouros iluminados......... Número de focos .......... . 
Consumo em kWh ....... . 

Li~ações domiciliares (•) 

De luz ........................ I Número de ligações ....... . 
\ Consumo em kWh ....... . 

De força .......... . .... I Número de ligações ....... . 
\Consumo em kWh ..... . 

(•) Dados ref~rentes ao ano de 1955. 

Vista parcial da Avenida Gonçalves Dias 

l 371 

66 
2 
2 
4 

l 
61 

505 
30 

535 

22 
77 

22 

46 

403 

58 
495 

131 400 

1 080 
566 090 

50 
276 307 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 735 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

quais 85 se acham sob a administração estadual, 450 sob 

a municipal e os restantes são administrados por particula

res. lt servido pela estrada de Ferro Rêde Mineira de Via 

ção e dispõe de um campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 57 auto

móveis, 54 camionetas, 56 caminhões e 4 ônibus. 

Quanto às distâncias e vias de comunicação com os 
municípios vizinhos e capitais da República e do Estado. 

damos, para maior compreensão, as seguintes 



Vista parcial da Estação Rodoviária 

TábuM itinerárias -

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
Ckm) TRANSPORTE 

------------------------------
Municípios 
Lim1trofes 

Abadia dos Dourados .... . 
Coromandel. ............ . 

Coromandel. ............ . 
Patroclnio .............. . 

Patroclnio .............. . 
Perdizes ................. . 

Santa Juliana ........... . 
Nova Ponte ............ . 
Nova Ponte ............ . 

Estrêla do Sul. .......... . 
Paralba do Goiás (GO) .. . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

36 
66 

60 
93 

75 
165 

72 
54 
66 

28 
70 

689 
562 

1 040 

Rodovi6rio 
Rodoviário Via Abadia d011 Dou· 

rados 
Rodovi6rio Via Povoado Brejilo 
Ferrovi6rio Rede Mineira da Via-

ção 
Rodovi6rio 
Ferrovi6rio e 

Rodovi6rio Via Patroc:loio 
R.M.V. 

Rodovi6rio Via Vila Romaria 
Rodovi6rio Via Vila Romaria 
Rodovi6rio Via Romaria e Ira! 

de Minas 
Rodovi6rio 
Ferrovi6rio R.M.V. 
Ferrovi6rio R.M.V. 
Rodovi6rio 
Ferrovi6rio R.M.V. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, todos 
situados na sede, e 143 varejistas dos quais, 104 na cidade, 
dispondo, ainda, de 3 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 % s&bre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Nilo Nilo Sabem Sabem 

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

escrever(•) escrever(•) 
----- -----------------

{Homens ... 2 340 1 532 808 65,47 34,53 
Quadro urbano Mulheres ... 2 554 1 516 1 098 59,35 40,65 

TOTAL 4 954 3 048 1 906 61,53 38,47 

{Homens ... 7 300 2 488 4 812 34,08 65,92 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 194 1 843 5 351 25,61 74,39 

TOTAL 14 494 4 331 10 163 29,88 70,12 

{Homens ... g 640 4 020 5 620 41,70 58,30 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 9 808 3 359 6 449 34,24 65,76 

TOTAL 19 448 7 379 12 069 37,94 62,06 

(•) - Inclusive pessoas 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, assim se apresentava o en
sino primário municipal: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

oidades escolares .............. u 
c 
Ma 

orpo docente ................. 
trlcula efetiva ........•...... 

1954 

38 
80 

3 005 

1955 1956 
-------

39 38 
91 88 

2 719 2 842 

(*) - A percentagem de alunos matriculados em relação à população infan
til em idade escolar fi de aproximadamente 49,24%. 

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 
realizada deficit 

Tot!ol Tribut6ria ------------ -------
1951 ............ I 706 788 1 S41 265 
1952 ............ I 538 831 1 589 -51 
1953 ............ 1 998 931 1 179 829 
1954 ............ 2 337 1 276 2 495 -158 
1955 ............ 1 949 1 063 2 738 -789 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA 

Féderal 'Estadual 

2 829 
936 3 345 

1 025 3 850 
1 381 4 458 
2 337 6 313 

(Cr$ 1 000,00) 

Municipal 

1 706 
1 538 
1 998 
2 337 
1 949 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede munici
pal está situada em um planalto, com agradável aspecto 
urbano. A economia tem seu ponto básico na pecuária; 
em 1955, a produção leiteira foi de 6 140 000 litros. 

O Município, que se localiza na bacia do Paraná, é 
banhado pelos rios Paranaíba, Dourados, Quebra Anzol e 
Perdizes, êste último possuidor de algumas quedas dágua. 

Na cidade, a assistência médica é prestada por 2 hos
pitais, dispondo de 16 leitos, e 3 serviços de saúde; 6 mé
dicos ali _exercem sua profissão. O ensino primário encon-

Outro aspecto parcial da Praça Melo Viana 
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tra complemento em uma unidade de nível secundário, 
uma de pedagógico e uma de nível comercial. Contribuem 
para a divulgação cultural 6 bibliotecas, duas tipografias, 
uma livraria e uma radioemissora. Há, ainda no distrito
-sede, 4 hotéis, 9 pensões e 1 cinema. O Legislativo com· 
põe-se de 11 vereadores. Para o pleito de 3-X-1955, o 
município contava com 6 600 eleitores, dos quais votaram 
3 706. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio Ferreira Gomes). 

MONTE SANTO DE MINAS MG 
Mapa Municipal no s.o Vol. 

HISTóRICO - O nome de Monte Santo de Minas ori
ginou-se devido à topografia do terreno em que se en
contra edificada a cidade, um planalto entre dois contra
fortes da serra da Mantiqueira. Anteriormente foi deno
minado São Francisco do Tijuco Prêto, nome êste motiva
do pela existência de um barro argiloso e pegajoso, de côr 
preta, no córrego próximo ao povoado e que constituía ver
dadeiro pesadelo para os carroceiros e tropeiros que vi
nham de Jacuí. Em 1855, quando a povoação contava 35 
anos de sua fundação, foi o então distrito elevado à cate
goria de freguesia com o nome de São Francisco do Monte 
Santo, isto por um acôrdo entre missionários católicos que 
ali estiveram na época e o povo. 

Conforme tradição corrente, os primeiros habitantes 
do município, foram os garimpeiros que andavam à cata de 
ouro pelo território de São Carlos do Jacuí, vindos das la
vras do Funil, Oliveira e outros velhos municípios mi
neiros. Fixaram-se em São Carlos do Jacuí e, posterior
mente, demandaram os lugares circunvizinhos, num pré
vio reconhecimento do terreno da região. Atraídos pelas 
belezas naturais e a fertilidade do solo, abandonaram o ga
rimpo e se dedicaram aos trabalhos da agricultura e o 
conseqüente desbravamento das matas do lugar. As pri
meiras penetrações no território municipal se deram por 
volta de 1818-1820, datas mais remotas de que se tem 
conhecimento na história do município. 

O povoado, como tantos outros que despontaram nes
sas Minas Gerais, surgiu com a doação do patrimônio ter
ritorial e a construção de uma capela. A doação, confor
me escritura lavrada no Cartório de Notas de Jacuí, foi 

Vista parcial da Rua Presidente Vargas 
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Igreja Matriz da Paróquia de São Francisco de Paulo 

feita por João Ferreira Costa, Inácio Alves de Lima e José 
Ferreira. A capela, para cuja construção foi pedida licen
ça ao Bispo de São Paulo, foi levantada no local onde 
hoje se ergue o edifício da Escola Normal e Ginásio Ofi
cial A. Paiva, sob a invocação de São Francisco do Tijuco, 
sendo o seu primeiro pároco o padre Machado. Essa ca
pelinha foi um dos primeiros serviços executados no mu
nicípio pelo homem escravo, sendo empregada, quase tão
·sômente, em sua construção, a mão-de-obra dos negros ca
tivos. Ao derredor dessa pequena capela, foi aos poucos 
surgindo o casaria e, em 1839, o povoado foi elevado a dis
trito de paz com a denominação de "Tijuco". Em 1845, o 
padre Machado era substituído pelo padre Antônio Xavier 
da Costa que paroquiou o distrito até 1870. O padre Xa· 
vier faleceu pouco depois dessa data, na cidade de Lençóis 
Paulista. 

Fundado o arraial, êste progredia bastante, para ali 
afluindo grandes levas de colonos, seduzidos pelas notícias 
da fertilidade do solo e pela amenidade e salubridade do 
clima. 

O historiador mineiro Bernardo S. da Veiga, no seu 
trabalho histórico de 1885, dá sôbre a antiga freguesia os 
seguintes informes: "Ao Comendador Francisco C~elho 
M. Claro, falecido a 6 de fevereiro de 1861, deve essa po
voação o grande patrimônio que tem a igreja Matriz consa
grada a São Francisco das Chagas, padroeiro, e que foi 



Visto parcial do Avenida Coronel Antônio Poulino do Costa 

construída a · expensas daquele distinto cidadão. Outrora 
esta localidade era conhecida com a denominação de Ti
juco; êste nome foi mudado para o que atualmente a dis
tingue, pelos missionários católicos que aqui estiveram". 

Exerceram atividades extraordin)firias nos primeiros 
ciclos do povoado, arraial e cidade de São Francisco do 
Monte Santo os seguintes habitantes: José Ferreira Barbo
sa, Inácio Alves de Lima, Valentim Leão Alemão e João 
Ferreira da Costa . Posteriormente apontam-se os seguin
tes: Elias Marçal, Amâncio de Moraes Preto, capitão José 
Gomes, Francisco Antônio da Luz, Urias Coelho Monte 
Alegre, Vicente Ferreira Carvalhaes, Joaquim Pereira Qui
nette e Dr. Francisco Augusto Pereira Lima. Dos antigos, 
o nome mais notável foi, sem dúvida, o do comendador 
Coelho - Francisco Coelho M. Claro. Homem nobre, 
inteligente e de grande atividade, mereceu do Imperador 
a Comenda da Ordem de Cristo. De uma de suas viagens 
ao Rio de Janeiro, trouxe as primeiras sementes de café 
que plantou na Fazenda do Engenho, de sua propriedade. 

Data de maio de 1909 o contrato firmado pela Câmara 
Municipal para a iluminação elétrica da cidade. 

Hoje temos o município de Monte Santo de Minas 
desnudo de matas, é certo, mas revestido de belas lavou
ras de café, cereais, pastagens naturais, mas seus campos 
áridos em nada mudaram, a não ser o desaparecimento 
dos mesmos de suas aves com cantos diversos, que torna
vam a aridez de uma sensação estranha extasiando o 
viajante. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito deve a 
sua criação à Lei provincial n.0 908, de 8 de junho de 1858. 
O município, criou-o, com sede no povoado de São Fran
cisco d~ Monte Santo e território desmembrado do de Ja
cuí, o Decreto estadual n.0 243, de 21 de novembro de 
1890, ocorrendo sua instalação a 3 de janeiro de 1891 ~ A 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, manteve 
o distrito de Monte Santo; a Lei estadual n.0 23, de 24 de 
maio de 1892, lhe concedeu foros de cidade. Na "Divisão 
Administrativa, em 1911", o município de Monte Santo 
figura integrado por dois distritos: o da sede e o de Pos
ses, e nos quadros de apuração do Recenseamento de 
1-IX-1920, compõe-se ainda de dois distritos, denomina
dos Monte Santo e São João Batista das Posses. Em cum
primento à Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, o município de Monte Santo perdeu para o de Arari, 

recém-criado, o distrito de São João Batista das Posses, 
que não se transferiu inteiramente, ficando parte do seu 
território em condições de se anexar ao distrito de Monte 
Santo. Na divisão administrativa do estado, fixada por 
esta Lei, o município de Monte Santo apresenta-se, con
tudo, subdividido em dois distritos: o da sede e o de Mi
lagre, instituído por essa mesma Lei, com terras desmem
bradas do distrito de Monte Santo. Segundo o quadro de 
divisão administrativa relativo a 1933, contido em publi
cações oficiais, o município constitui-se, ainda, dos dois dis
tritos que o compunham na divisão administrativa supraci
tada . Entretanto, nos quadros de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, no anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, bem como na di
visão judiciário-administrativa do Estado, vigente no qüin
qüênio 1939-1943, estatuída pelo Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17 de dezembro de 1938, o município de 
Monte Sánto compreende unicamente o distrito-sede. No
ta-se que, em face dêsse Decreto-lei, o distrito de Monte 
Santo perdeu partes de seu território para os distritos-sedes 
dos municípios de Arceburgo ~ Arari. De conformidade 
com a divisão territorial do Estado, estabelecida pelo De
creto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município per
manece com um só distrito - o da sede -, tendo sido 
o nome de ambos, município e distrito, substituído pelo de 
Monsanto. De acôrdo com as divisões territoriais do Es
tado fixadas pelas Leis estaduais números 336, de 27 de 
dezembro de 1948, e 1 039, de 12 de dezembro de 1953, 
para os qüinqüênios 1949-1953 e 1954-1958, o município 
permanece com dois distritos: o da sede e o de Milagre. 
Pelo disposto no primeiro dos citados decretos, o muni
cípio teve seu nome mudado para Monte Santo de Minas. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A comarca de Monte San
to, criou-a o Decreto n.0 243, de 21 de novembro de 1890, 
ocorrendo a instalação a 31 de março de 1892. De acôr
do com os quadros da divisão territorial datados de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, a co• 
marca de Monte Santo possui um só têrmo, o da sede, 
composto, entretanto, por três municípios: Monte Santo, 
Arari e Arceburgo. Já na divisão territorial judiciário-ad
ministrativa do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, 
fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, apresenta-se a mencionada comarca formada 

Escola Normal e Ginásio Oficial Américo de Poivo 
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por dois têrmos: o da sede, com os municípios de Monte 
Santo e Arceburgo, e o de Arari, recém-criado, com o mu
nicípio de igual nome, desligado do têrmo de Monte San
to. Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, a comarca, o têrmo e o município 
de Monte Santo passaram a chamar-se Monsanto. A pri
meira, na divisão territorial judiciário-administrativa do 
Estado, estabelecida por êsse Decreto-lei, em vigor no pe
ríodo 1944-1948, compreende, ainda, dois têrmos: Mon
santo, com os municípios de Monsanto e Arceburgo, e Ita
mogi (ex-Arari), com o município dêsse nome. De con
formidade com a divisão do Estado, estabelecida pela Lei 
estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, vigente no 
qüinqüênio 1949-1953, a comarca de Monte Santo de Mi
nas _(ex-Monte Santo) tem sob sua jurisdição o município 
de Arceburgo. Pela mencionada Lei n.0 336, foi criada a 
comarca de Itamogi. De acôrdo com .a nova divisão do 
Estado, aprovada pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 
a comarca de Monte Santo de Minas tem jurisdição sôbre 
o município de Itamogi. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O territó
rio municipal é ~ontanhoso. Sua área é de 587 km2 • A 
temperatura, em graus centígrados, apresenta as seguintes 
médias: das máximas, 26; das mínimas, 10; compensada, 
18. A precipitação pluviométrica anual é da ordem de 
35 milímetros. A sede municipal situada a 894 m de alti
tude, tem como coordenadas geográficas 21° 11' 26" de la
titude Sul e 46° 58' 45" de longitude W. Gr. Dista da ca
pital do Estado, em linha reta, 349 km, nô rumo O. 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 17 317 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 18 317 pessoas como sua 
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população provável em 31-XII-55, com densidade demo
gráfica de 31 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 Milagre. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população· do muni
cípio: 

POPULACXO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZACXO DA 
POPULACXO Total 

Homen8 Mulhera 
N6mera. % e6bl'e 

absoluta. o total 
eeral 

Sede ............................ 1872 2 117 3 11811 23,03 
Vila de Mila~re .................. 11111 1113 3112 2,26 
Quadro rural.-................... 6 6118 6 238 12 1136 74,71 

TOTAL GERAL ........... 8 7611 8 548 17 317 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANO~ E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Home1111 Mulhera 

----------------
Agricultura, pecuéria e ailvicúltura 4 447 532 
Jnd6atriaa extrativo ............. 16 -
Jnd6atria de tranofo.-mação ....... 305 15 
Comúcio de mercadoriao ......... 155 4 
Comúcio de imóveia e valora mobi· 

liérioo, cr~ito, OCI(uroe e capitali-
zação ......................... 28 -

Preotação de oerviçoo ............ 158 171 
Transporte, ccmunicaçõea e armaze· 

n".g_e~···.····;················ 143 3 
ProftiiiOCO bbera10 ................ 14 1 
Atividadeo aociaio ................ 46 70 
Adminiotraçio p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 52 -
Defean nacional e aeiUfança p6blic:a 7 -
Atividadeo dom&tica1 nãoremune· 

radfll e atividade. ac:olara dil· 
centa ........................ 414 5 041 

Condiçõea inativa1 ..•...•........ 431 167 

TOTAL ..................... 6 218 6 004 

Total 

N6mera. 
abaolutoe 

4 11711 
16 

320 
1511 

28 
329 

146 
15 

118 

52 
7 

5 455 
598 

12 222 

% e6bre 
o total 
geral 

40,76 
0,13 
2,61 
1,30 

0,22 
2,611 

1,19 
0,12 
0,96 

0,42 
0,05 

44,66 
4,89 

100,00 

Por motivos 6bvios, do total de 12 222 pessoas é con
veniente sejam subtraídos os dados relativos aos dois últi
mos ramos (ao todo 6 053 habitantes) . Resultam 6 169. 
As pessoas ativas no ramo "agricultura, pecuária e silvi
cultura" representam 80,69% dêsse último total. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agríco
la no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da tabela: 

PRODUCXO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % e6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
----- ---------

Cafl! .....••........ 2 480 Arr6ha 248 000 136 400 62,811 
Milho .............. 5 100 Saco 60 kg 180 000 27 000 12,46 
Arroz .............. 2 400 Saco 60 kg 66 000 26 400 12,111 
Feijilo .............. 2 200 Saco 60 kg 24 200 10 980 5,07 
Al&odão ........•... 700 Arr6ba 68 000 11 120 2,82 
Outroo .......••...• 981 - - 11 665 4,48 

13 861 - - 216 565 100,00 
TOTAL ........ 



Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas da comuna são: Campinas, Mococa, Ribeirão Prêto 
e São Paulo. 

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

REBANHOS 

~~=::::::::::::::: :::::::: 
Caprinos ..................... . 
Eqüin01 ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovin01 ....................... . 
lilufnos ........................ . 

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

NO MERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
18 000 
2 000 
3 700 

980 
800 

. 16 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

35 
30 600 

300 
5 920 
2 744 

128 
9 600 

49 327 

% oObre 
o total 

0,07 
62,06 
0,60 

12,00 
5,56 
0,25 

19,46 
100,00 

2 importante a participação da pecuária na economia 
local, conquanto . não possua o município grandes efetivos 
de gado, que tanto é exportado como importado, existindo 
contínuas transações visando à melhoria de rebanhos. 

Quanto à produção .de leite que em 1955 atingiu 
9 000 000 de litros, parte é consumida pela população local, 

outra é industrializada nas fábricas de laticínios, sendo o 
restante exportado. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a .1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDOSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia . o total motores em c. v. ----------- ----- ------- ----------
Ind6stria extrativa mi-

neral. ............... 54 201 230 2,35 - -
lnd6stria de transforma-

çio e beneficiamento 
da produção agrfcola 55 

Ind6stria manufatureira 
157 2 310 23,69 35 390 

e fabril .............. 28 163 7 208 73,96 54 1 084 

TOTAL ........... 137 521 9 748 100,00 89 1 474 

Os principais ramos industriais no município são: pro
dutos alimentares, beneficiamento de produtos agrícolas, 
extrativas vegetais e animais. 

O valor da produção· industrial atingiu, em 1955, 163 
milhões de cruzeiros, o que vem evidenciar a sua expressão 
para a economia de Monte Santo de Minas. Os princi-

Vista parcial da Rua Lucas Tobias de Magalhães 

9-24940 

Vista do prédio do Semin6rio Maior de 
(em construção) 

pais estabelecimentos fabris locais são: Pastifício Santa 

Terezinha, Laticínios Monte Santo e Laticínios Guarani 

Limitada. 

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: 

ESPECIFICAC Xo DADOS 
NUMi!:RICOS 

---1-----
Número de prildios ezistentes ............................ . 

Logradouros públicos 

Existentes ..............................•...............•• 

{

Inteiramente .•............ 
Pavimentad01................... Parcialmente .•............ 

TOTAL ..•.•............. 

Ajardinados ...................................•........... 
Outros .................................................. . 

Abastecimento d'4gua 

{

Possuindo penas .......... . 
Pr~ios servidos.............. . Com ligações livres ....... . 

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

{

Totalmente ..............• 
Logradouros servidos........... Parcialmente ............. . 

TOTAL ...............• 

Esgotos 

Logradouros servidos .......... ·{ De despejo .............•. 
De éguas superficiais ..... . 

Pr~ioo esgotados ............... { Pela rede ................ . 
Por fossas ..........•..... 

lluminar;lfo pública e domiciliar (•) 

{
N6mero de logradouros .... 

Logradouros iluminados......... N6mero de focos .......•. 
Consumo em kWh ....... . 

Ligar;ões domiciliares (•) 

De luz ........................ ·{ N6mero de ligações ....... . 
Consumo em kW)l ....... . 

De fOrr;a - Consumo em kWh .......................... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

1 116 

35 
1 
1 

:1 

1 
32 

330 
190 

520 

29 
2 

31 

4 
26 

52 
212 

35 
308 

63 240 

85:1 
305 250 

742 683 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 160 km de estradas de rodagem, dos quais 

126 se acham sob a administração municipal e os restan
tes pertencem a particulares. 2 servido pela Estrada de 

Ferro Cia. Mogiana de Estrada de Ferro. Dispõe além 

disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 59 auto
móveis, uma camioneta, 56 caminhões e 2 ônibus. 
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Tábuas itinerárias - São as seguintes tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

------·----· ---------------------
Municlpio5 limítrofes 

Monte Santos de Minas a 
Arceburgo via Milagre (15) 

Monte Santo de Minas a 
Mococa, via Milagre (15), 
São Benedito (17) ..... . 

Monte Santo de Minas a 
Cajuru, via Baú (14), 
BaUzinho (20) ......... . 

Monte Santo de Minas a 
Santo AntOnio da Ale-
gria, via Buú (20) ..... . 

Monte Santo de Minas R 

Itamogi. via Vicente Car
valhaes (8) . 

Monte Santo de Minas a 
Itamogi, via Vicente Car-
valhaes (lO) .......... . 

Monte Santo de Minas a 
Jacu!, via Alves (6), Tan
quinho (21), Mamotes 
(26) e Bicudos (34) ..... 

Monte Santo de Mina. a 
G\.i.aran~sia, via Itiguas-
su (8), Catic6 (16) ..... . 

Monte Santo de Minas a 
Guaran&ia, via Itiguas-
su (8) e Catitó (16\ ... . 

Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual.. ...... . 
Capital Federal. ....... . 
Capital Federal. ....... . 

27 Onibus 

41 Onibus 

52 Automóvel 

29 

22 Ferroviário 

21 Onibus 

46 Automóvel 

27 Automóvel 

34 Ferroviário 
914 Ferroviário 
555 Rodoviário 
726 Rodoviário 
735 Ferroviário 

Cia. Mogiana E. Fer· 
r o 

Cia. Mogiana E.Ferro 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 140 varejistas; dêstes, 107 se lo
calizam na cidade . Dispõe também de 3 agências e 2 cor
respondentes 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 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem .Não 
Total ler e sabem lere ler e sabem lere 

escrever escrever(') escrever escrever(') 
----------- ----- -----· -----· ----- ----

{Homens ... 1 792 I 311 481 73,15 26,85 
Quadro urbano Mulheres .. 2 039 1 271 768 62,33 37,67 

TOTAL 3 831 2 582 1 249 67,39 32,61 

{Homens ... 5 616 1 879 3 737 33,45 66,55 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 131 1 022 4 109 19,91 80,09 

TOTAL 10 747 2 901 7 846 26,99 73,01 

{Homens ... 7 408 3 190 4 218 43,06 56,94 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 7 170 2 293 4 877 31,98 68,02 

TOTAL 14 578 5 483 9 095 37,61 62,39 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
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Ensino primário - Segundo dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, dêsse modo se apresentava 
o ensino primário municipal: 

DADOS 
ESPECIFICAÇÃO 

NUMltRICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 25 26 19 
Corpo docente ................. 54 59 54 
Matricula efetiva ............... I 416 1 526 1 471 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 34,92%. 

Outros ensinos - Em 1956, havia os seguintes estabeleci
mentos de ensino não primário: Escola Normal e Ginãsio 
Oficial Américo de Paiva (Cursos Ginasial e de Formação 
de Professôras) e Escola Técnica de Comércio Monte San
to de Minas (cursos básico e técnico de contabilidade) e 
mais uma unidade de ensino secundário e duas de ensino 
comercial. 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
R ceei ta arrecadada 

Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
reali:rada deficit 

1951. ........... 085 749 1 361 276 
1952 ............ 237 709 1 128 109 
1953 ............ 542 727 1 622 80 
1954 ...... 503 823 2 192 689 
1955 ...... ' .... 141 I 349 3 074 933 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, o movimento no período 1951-1955 foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1.000,00) 

Federal 

1 010 
900 

1 170 
1 413 
2 016 

Estadual 

3 193 
4 073 
5 476 
(> 723 
7 690 

Municipal 

1 085 
1 237 
1 543 
1 503 
2 141 



ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A região onde 

se encontra o município de Monte Santo de Minas é mon

tanhosa, bastante acidentada mesmo. Seu território é ba

nhado e cortado por diversos rios, riachos e ribeiros, desta

cando-se o rio Pinheirinho, os ribeiros das Areias e Ma

caúbas. 

A cidade de Monte Santo de Minas, situada sôbre um 

planalto, recebe em cheio o ar puro das montanhas. o 
panorama que se descortina de qualquer ponto de sua 

elevação é deslumbrante. A vista se perde no horizonte 

longínquo. As paisagens rurais oferecem também aspectos 

interessantes. As mais características são as do grande la

bor agrícola: filas intermináveis de cafeeiros em exuberân

cia; milharais escalando espigões; extensões verdes de arro

zais; viçosos canaviais em diversas direções. 

A cidade apresenta aspectos agradáveis, principalmen

te pela higiene de suas ruas e pelo seu clima de montanha. 

Circulam no município, duas vêzes por mês, dois pe

riódicos: "O Monte Santo" e "O Liberal". Monte Santo 

de Minas dispõe de uma radioemissora: "Rádio Progresso 

Monte Santo de Minas"- Z'YV-41. As bibliotecas Doutor 

Noraldino Lima e Emiliano Meschieri contam com cêrca 

de 1 540 e 900 volumes, respectivamente. A cidade conta 

com duas tipografias e duas livrarias, além de 1 aparelho 

telefônico, 1 hotel, 3 pensões e 1 cinema. 

Encontra-se em fase final de construção o Seminário 

Maior da paróquia de Nossa Senhora do SS. Sacramento, 

também na sede municipal. 

No campo da assistência hospitalar, a Santa Casa de 

Misericórdia presta relevantes serviços à população monte

-santense, dispondo de 52 leitos; há aind'a um serviço de 

saúde e 5 médicos em exercício. No setor de assistência e 

amparo a desvalidos, conta o município com os Asilos de 

São Vicente de Paulo e Alan Kardec. 

Despertam a atenção dos visitantes, entre outras coisas, 

a Matriz de São Francisco de Paulo, pela imponência de 

sua construção e pela sua pintura interna; o Morro dos 

Dois Irmãos, interessante formação geológica; o "Buracão", 

monumental depressão do terreno, e as Serras de Monte 
Santo e Jambeiro. 

O município contava, para o pleito de 3-X-1955, com 

5 586 eleitores, dos quais votaram, àquela época, 3 009. O 

Legislativo está composto de 9 vereadores. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência de Estatís

tica, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

Elementos históricos extraídos do "Anuário de Mon

te Santo", n.0 1, 1942 -edição da Tipografia Tigani. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Sebastião Soares Silva). 

MONTES CLAROS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Tal como aconteceu a inúmeros municí
pios brasileiros, Montes Claros deve sua origem aos ban
deirantes. 

Presume-se que o atual território dêste município te
nha sido devassado pela expedição denominada ''Espino
sa-Navarro", que partira de Pôrto Seguro a 13 de junho de 
1553. Foi, no entanto, Antônio Gonçalves Figueira, expe
dicionário da "bandeira" de Matias Cardoso, adjunto do 
famoso "Governador das Esmeraldas", Fernão Dias Paes 
Leme, quem fundou Montes Claros. 

Após estar algum tempo estabelecido em Ituaçu, de
dicando-se ao cultivo da cana-de-açúcar, Antônio Gonçal
ves Figueira lançou-se novamente à procura de metais e 
pedras preciosas. E foi assim que desbravando as regiões 
incultas do vale do São Francisco, fundou em princípios 
do século XVIII as fazendas de Jaíba, Olhos D'Água e 
Montes Claros. A situação desta última, à margem do rio 
Verde Grande, próximo de montes calcários, despidos de 
vegetação e, por isso mesmo, sempre claros, teria sugerido 
o topônimo do local. 

Por Alvará de 12 de abril de 1707, foram concedidas 
sesmarias de uma légua de largura por três de compri-
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mento, cada uma, a Antônio Gonçalves Figueira e aos ca
pitães Pedro Nunes de Cerqueira, Manoel Afonso de Si
queira, João Gonçalves Figueira e outros. 

Com grande número de indígenas escravizados e, a 
seguir, com,o escravo negro, procedeu-se ao cultivo da terra 
e à criação de gado, originando-se os primeiros núcleos 
de população. Erigiu-se, então uma capela, sob a invoca
ção de Nossa Senhora e São José, formando-se ao redor 
dela o povoado de Formiga. 

Por sanção da Regência e resolução da Assembléia 
Geral Legislativa, tomada sôbre outra do Conselho Geral 
da Província, foi a povoação de Formiga elevada à cate
gari~ de vila, em 13 de outubro de 1831 e instalada a 16 
de outubro do ano seguinte, com o riome de Vila de Mon
tes Claros de Formiga. A 3 de julho de 1857, a vila re
recebeu foros de cidade, passando a denominar-se simples
mente Montes Claros. 

Montes Claros teve a sua primeira escola instalada a 
18 de novembro de 1830. O seu primeiro juiz, Dr. Jerôni
mo Máximo de Oliveira, tomou posse em 27 de julho de 
1834. 

Constitui data particularmente importante para os ha
bitantes do município, a de 22 de fevereiro, porque assinala 
o aparecimento, em 1884, do primeiro jornal, o pioneiro da 
imprensa mineira, no norte do Estado. 

De acôrdo com a divisão territorial vigente em 31 
de dezembro de 1954, o município de Montes Claros é cons
tituído de 7 distritos: Montes Claros, Mirabela, Miralta, 
Patis, Santa Rosa de Lima, São João da Vereda. e São 
Pedro da Garça. 

Datas importantes: 

12- 4-1707 - Fundação da "Fazenda dos Montes Claros" 
18- 6-1759 - Instituição do patrimônio e criação da pri

meira escola 
18-11-1830 - Instalação da primeira escola pública 
13-10-1831 - Lei criando a Vila de Montes Claros de 

Formiga 
16-10-1832 - Posse da primeira Câmara (vila de For

miga) 
5-12-1832 - Criação do serviço de correios 

22- 6-1834 - Posse do primeiro Juiz de Direito 
13- 1-1847 - Chegada do primeiro médico, Dr. Carlos 

.Versiani 

f .fiO 

1856 - Fundação da primeira banda de música 
(Euterpe Montesclarense) 

3- 7-1857 - Elevação à cidade (cidade de Montes 
Claros) 

21- 9-1871 - Fundação da Santa Casa 
21- 3-1879 - Criação da Escola Normal Oficial 

1880 - Instalação da primeira Fábrica de Tecidos 
22- 2-1884 - Aparecimento do primeiro jornal "Correio 

Norte" 
14- 8-1891 - Trabalhou o primeiro arado 
22-10-1892 - Inauguração do Serviço Telegráfico 
16- 8-1900 - Entrou na cidade a primeira bicicleta 
· 5- 1-1909 - Criação do primeiro Grupo Escolar 
10-12-1910 - Criação do Bispado 

1911 - Fundação do primeiro Clube Social 
7-12-1912 - Instalação do Serviço Telefônico Urbano 
6-12-1913 - Fundação do primeiro clube de futebol 

(Montes Claros Foot-Ball Club) 
1914 - Instalação do primeiro cinema (Cinema 

Recreio) 
20- 1-1917 - Inauguração da Iluminação Elétrica 
12- 7-1920 - Fundação da Associação Comercial 
10-11-1920 - Chegada do primeiro automóvel 

1- 7-1926 - Inauguração da estação da E.F .C.B. 
10- 1-1928 - Inauguração do primeiro rádio-receptor 
11- 3-1929 - Criação do Pôsto de Higiene 
18-12-1938 - Inauguração do serviço de água potável 
9- 5-1945 - Inauguração da zyD-7 

31-12-1945 - Fundação do Rotary Club de Montes 
Claros 

30- 6-1'956 - Instalação do Serviço de Telefone Interur
bano 

28- 7-1956 - Instalação do 10.0 Batalhão 

Vultos históricos - Muitos são os vultos da história de 
Montes Claros que se projetaram além das fronteiras da 
comuna. Entre êles são lembrados - com carinho e orgu
lho - o capitão. Antônio Gonçalves Figueira - o funda
dor; José Lopes de Carvalho, que instituiu o patrimônio da 
Igreja; Coronel José Pinheiro Neves, o primeiro Presiden
te da Câmara; Cônego Antônio Gonçalves Chaves - pri
meiro Vigário e chefe liberal; doutor Carlos Versiani -
primeiro- médico montes-clarense e chefe conservador; dou
tor Antônio Gonçalves Chaves - primeiro advogado for
mado, político, presidente das províncias de Minas e San
ta Catarina; Justino Andrade Câmara - criador da San-

Estação da E.F.C.B. 



ta Casa e político; desembargador Antônio Augusto Veloso 
e professor Antônio dos Anjos - criadores da imprensa 
local; Dom Antônio Pimenta - 1.0 bispo diocesano; minis
tro Francisco Sá, a quem se deve a penetração ferroviária 
no norte de Minas; Daniel Costa - criador do patrimô
nio da Santa Casa; doutor Antônio Teixeira de Carvalho 
- remodelador da cidade. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O Decreto de 13 
de outubro de 1831 criou o município, com território des
membrado do de Sêrro, com a sede no povo"ado de Formi
ga e a denominação de Montes Claros de Formiga. O dis
trito deve sua cria.ção ao Decreto de 14 de julho de 1832. 
A 16 de outubro dêsse ano, ocorreu a instalação do muni
cípio de Montes Claros de Formiga, cuja sede a lei pro
vincial n.O 802, de 3 de julho de 1857, elevou à categoria 
de cidade, sob o nome de Montes Claros, que se estendeu 
também à comuna. 

· A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criação do distrito-sede do município de IVJ;on
tes Claros, que na "Divisão Administrativa em 1911" e nos 
quadros de apuração do Recenseamento Geral de ..... . 
1.0 -9-1920, se apresenta subdividido nos distritos: Mon
tes Claros, Brejo das Almas, Bela Vista e Juramento. 

Em face da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, o município de Montes Claros perdeu para o de Bre
jo das Almas, recém-criado, o distrito dessa designação. 
Assim, na divisão administrativa do Estado fixada por essa 
lei, o município de que se está tratando constitui-se de 4 
distritos: Montes Claros, Bela Vista, Juramento e Morri
nhos. Dá-se o mesmo no quadro administrativo referente 
a 1933, contido no "Boletim do Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio", nos de divisão territorial datados de 
31-12-1936 e 31-12-1937, no anexo ao Decreto-lei esta
dual n.0 88, de 30 de março de 1938 e também na divisão 
territorial do Estado, estabelecida pelo Decreto-lei estadual 
n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, para vigorar no qüin
qüênio 1939-1943. 

De acôrdo com a divisão judiciário-administrativa do 
Estado vigente no qüinqüênio 1944-1948, estabelecida pelo 
Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
o município de Montes Claros constiu;i-se de 7 distritos: 
o da sede e os de Juramento, Mirabela (ex-Bela Vista), 
Miralta (ex-Morrinhos), Patis, Santa Rosa de Lima e São 
Pedro da Garça, notando-se que os três últimos foram cria-

Sanatório Clemente de Faria 
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dos por êsse Decreto-lei com território desligado do citado 
distrito de Mira bela. 

Com a emancipação do distrito de Juramento, que se 
constituiu .em município com suas divisas distritais, por fôr
ça da Lei n.0 1 039, de 12-12-1953, vigente para o qüinqüê,. 
nio 1954-1958, o município de Montes Claros tomou a con
figuração administrativa atual. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Montes Claros, com a de· 
nominação de Formiga, foi classificado primeiramente na 
comarca de Rio São Francisco, pela Resolução de ..... . 
30-VI-1833. 

Pela Lei n.0 1 389, de 14-XI-1866, foi classificado na 
comarca de Rio Jequitaí e pela Lei n.0 3 451, de ....... . 
1.0 -X-1887, compreendendo então os têrmos de Montes 
Claros e Jequitaí, tomou a denominação atual (comarca de 
Montes Claros) . 

Pela Lei n.0 11, de 13~XI-1891,-teve suprimido o têr
mo de Montes Claros e perdeu o de Jequitaí (então Bo
caiúva, classificado como município na comarca de Bocaiú
va), passando a constituir-se dos municípios de Montes Cla
ros e Contendas ( êste hoje Brasília) . 

Pela Lei n.0 375, de 19 de setembro de 1903, teve 
restabelecido o têrmo de Montes Claros e adquiriu o têr
mo de Bocaiúva, também restabelecido pela mesma Lei. 
que lhe foi incorporado a 25-V-1904, quando efetivada a 
supressão da comarca dêsse nome. 

Pela Lei n.0 663, de 18 de setembro de 1915, teve 
criado o têrmo de Inconfidência e perdeu o de Bocaiúva, 
classificado na comarca de mesmo nome, mas a ela ainda 
não incorporado. 

Consoante os quasJros de divisão territorial datados de 
31-XII-1936 e de 31-XII-1937 bem como o anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, a refe
rida comarca compreende dois têrmos: Montes Claros 
(com o município dêsse nome e o de Brejo das Almas) 
e Coração de Jesus. Tal situação foi mantida pela divisão 
territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, fi
xada pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, observando-se apenas que o município de 
Brejo das Almas aparece com o nome de Francisco Sá. 

O Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezembro 
de 1943, subordina à comarca de Montes Claros e muni
cípio do mesmo nome e Francisco S~. 
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A Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948 
autorizou a instalação da comarca com sede no município 
de Francisco Sá, ficando no qüinqüênio 1948-1954, a ju
risdição da comarca de Montes Claros restrita apenas ao 
município do mesmo nome. 

Hoje, classificado o município de Juramento na co
marca de Montes Claros conforme estabelece a Lei nú
mero 1 039, de 12-XII-1953, esta se compõe do município 
da sede e do de Juramento recém-criado. 

Distritos componentes - Montes Claros, Mirabela, Mirai
ta, Patis, Santa Rosa de Lima, São João da Vereda e São 
Pedro da Garça. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o mumct
pio na Zona do Alto Médio São Francisco do Estado de 
Minas Gerais. O aspecto geral do seu território é monta
nhoso; a sede é plana, circundada de morros calcários des
pidos de vegetação. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 4 615 km2 • A sede municipal, situada a 
638 m de altitude, tem como coordenadas geográficas: 
16° 43' 32" de latitude Sul e 43° 51' 52" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 353 km, 
no rumo N.N.E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 71 736 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais, dão 68 971 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55. Explica-se o decréscimo por haver 
sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de Juramen
to. A densidade demográfica em 1955 seria de 15 habi
tantes 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 Juramento, a vila 
de Mirabela, a vila de Miralta, a vila de Patis, a vila de 

Santa Casa de Misericórdia Municipal 

Santa Rosa de Lima, a vila de São João da Vereda, a vila 
de São Pedro da Garça . 

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 ................ . . . . . . .... 8 962 11 408 20 370 28,40 
Vila de Juramento .... ... .... . .. 246 253 499 0,69 
Vila de Mira bela ... 442 455 897 1,25 
Vila de Mirai ta .... .... ... . .. 239 229 468 0,65 
Vila de Patis ........ 374 395 769 1,07 
Vila de Santa Rosa de Lima ..... 122 109 231 0,32 
Vila de São João da Vereda ...... 214 233 447 0,62 
Vila de São Pedro da Garça ..... 209 218 427 0,59 
Quadro rural. ................... 24 239 23 389 47 62R 66,41 

TOTAL GERAL ............ 35 047 36 1>89 71 736 100,00 

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: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
N6mera. % s&bre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 13 117 799 13 916 26,99 
Ind6strias extrativas .............. 63 - 63 0,13 
Ind6stria de transformação ....... 2 051 2)0 2 251 4,6:1 
Com&-cio de mercadorias ......... I 059 85 I 144 2,38 
Com&cio de imóveis mobiliários, 
crMito, seguros e capitalização .. 120 6 126 0,26 
Prestação de serviços ............ 712 I 883 2 595 5,40 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 798 31 829 1,72 
Profissões liberais ................ 77 25 102 0,21 
Atividades sociais . ............... 106 204 310 0,64 
Administração p(•blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 164 23 187 0,38 
Defesa nacional e segurança p6blica 26 - 26 0,05 
Atividades dom~ticas, não remu-

neradas e atividades escolares 
discentes ...................... 2 001 19 525 21 526 44,83 

Condições inativas ............... 2 610 2 355 4 965 10,33 
TOTAL ..................... 22 904 25 136 48 040 100,00 

Da população maior de 1 O anos, 29% se dedicavam 
à "agricultura, pecuária e silvicultura". As indústrias ex
trativa e de transformação não chegam a ocupar 5% dela. 
Na "prestação de serviços" e "transportes, comunicações e 
armazenagem" estão ocupados mais de 7% dos habitantes. 
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Em "atividades domésticas e discentes" e em "condições 
inativas" estão aproximadamente 57% da população. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% oilbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ------------·---

Mandioca .......... 2 000 Tonelada 32 400 16 200 22,74 
Milho .............. 3 000 Saco 60 kg 65 000 14 300 20,08 
Feijão .............. 1 900 Saco 60 k11, 25 000 12 000 16,83 
Algodão ............ 4 500 Arrllba 165 000 11 550 16,20 
Arroz em casca . .... 480 Saco 60 kg 12 000 6 600 9,25 
Cana-de-açúcar •..... 400 Tonelada 9 000 2 700 3,78 
Batata-in&lêoa ...... 35 Saco 60 kg 6 000 2 160 3,03 
Outras ............. 25 219 - - 5 771 I 8,09 

TOTAL ........ 37 534 - - 71 281 100,00 

A agricultura é de grande importância para o municí
pio, principalmente no que se refere às culturas de mandio
ca e milho. Em área cultivada, o algodão se classifica em 
primeiro lugar ocupando sua cultura 4 500 ha. 

Pecuária - O quadro abaixo mostra a situação dos reba· 
nhos no município, em 31-XII-955: 

REBANHOS 
NO MERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 %sObre 
o total -------·-------- -------------------

Asininos ...................... . 
Bovinos ....................... . 

·Caprinos ...•.................. 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suioos ......................... . 

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

450 
200 000 

4 000 
21 000 
4 600 
2 800 

10 000 

675, 
340 000 

480 
27 300 
10 120 

420 
54 000 

432 995 

0,15 
78,55 

0,11 
6,30 
2,33 
0,09 

12,47 
100,00 

É a pecuária a principal riqueza do município. Mon
tes Claros não é somente um município importante pela 
criação; serve também de ponto de convergência para o 
gado de Francisco Sá, Coração de Jesus, São João da Pon
te e Salinas, que em suas invernadas é engordado para pos
terior exportação. Em 1956, registrou Montes Claros uma 
exportação de gado da ordem de 130 000 cabeças de bo
vinos e 28 000 de suínos, a maior parte do ,qual originário 
de municípios vizinhos. 

A atividade pastoril se manifesta não somente na 
quantidade do gado ali existente, mas também na sua qua
lidade. Os criadores locais, pela aquisição de reprodutores, 

têm melhorado sensivelmente as raças gir, nelore, guzerate 
e indu-brasil ali existentes. 

Recebem os criadores assistência do Serviço Rural de 
Defesa e Fomento, do Serviço de Defesa Sanitária Animal 
e do Pôsto Agropecuário, repartições governamentais ali 
situadas. 

Aspecto parcial de uma rua central da cidade 

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

TIPO DE 
INDúSTRIA 

N.• de 
Esta

beleci· 
meotos 

Pessoal 
CAPITAL 

EMPREGADO 
FORCA 
MOTRIZ 

em~e- 1---~~-----1-----~----
gado 

Cr$1 000 %sObre N.• de Poteocia 
o total motores em c.v. 

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

neral ................ . 
Iodúatria de transforma· 

ção e beneficiamento 
da ~odução agricola 

Indústria manufatureira 
e fabril., ........... . 

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

24 

1 
25 

238 20 434 95,34 73 1 010 

108 1 000 4,66 22 235 
346 21 434 100,00 95 1 245 

A indústria de Montes Claros é limitada em seu cres
cimento pela falta de energia elétrica. Ainda assim, o mu
nicípio dispõe de indústria de transformação de minerais 
não metálicos, construção civil, beneficiamento de madei-

Estação Telefônica Municipal 



ra, couros e peles, têxtil do vestuário, de produtos alimentí
cios, de bebidas, química e farmacêutica e gráfica. Seus 
principais sub-ramos estão na confecção de fios de algodão, 
adubo e torta para gado. 

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 ............................ . 

Logradouros públicos 

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

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados.............. Parcialmente ......... · ....... . 

TOTAL .................. . 
Ajardinados ............................................. . 
Outros ............................................. · .. ·. 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ....•......... 
PrEdios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligações livres .......... . 

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

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos........ Parcialmente ................ . 

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

Esgotos 

Logradouros servidos ...... . {

De despejo .................. . 

· De é.guas superficiais ........ . 

{
Pela rede ................... . 

PrEdios esgotados .......... . 
Por foeaas .................. . 

Ilumina~;ão pública e domiciliar (•) 

{

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

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

Ligar;ões domiciliares (•) 

{

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

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

De fôrça ................. . {

Número de ligações .......... . 

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

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

6 120 

117 
6 

19 
25 

1 
91 

3 500 
1 000 
4 500 

80 
35 

115 

70 

5 

2 500 

3 800 

112 
1 126 

208 800 

3 247 

2 330 886 

79 

1 442 222 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 358 km de estradas de rodagem, dos quais 123 

sob a administração federal, 117 sob a estadual, 118 sob a 
municipal. É servido pela Estrada de Ferro Central do 

Brasil. Dispõe além disso de 1 aeroporto. Em 1955, fo

ram registrados 110 automóveis e jipes, 71 camionetas, 89 

caminhões, 11 ônibus. 

Vista parcial do centro da cidade 

Montes Claros Tênis Clube 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

DISTÃNCJA 
VIA DE 

TRANSPORTE 

Bocaiúva .................................... . 
Bocaiúva ................................... . 

70 E.F.C.B. 
56 Onibus 

Coração de Jesus ............................. . 
Brasllia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sio Joio da Ponte .......................... . 
Francisco Sã ............................... . 
Juramento .................................. . 

72 Onibus 
112 Onibus 
132 Onibua 
55 Onibus 
42 Onibua 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 20 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e ainda 666 estabelecimentos comerciais vare
jistas dos quais 504 também na sede. 

Dispõe de 8 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 % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

{Homens ... 8804 4 843 3 961 55,00 45,00 
Quadro urbano Mulheres .. 11 313 5 343 5 968 47,22 52,78 

TOTAL. 20 117 10 188 9 329 50,64 4!1,36 

{Homens ... 20 098 2 783 17 315 13,84 86,16 
Quadro rural.. Mulheres .. 19 227 2 113 17 114 10,98 89,02 

TOTAL. 39 325 4 896 34 429 12,45 87,55 

{Homens ... 28 902 7 626 21 276 26,38 73,62 
Em geral...... Mulheres .. 30 540 7 458 23 082 24,42 75,58 

TOTAL. 59 442 15 084 44 358 25,37 74,63 

(•) Inclusive pessoas de instrução nio declarada. 

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

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 •1956 

Unidades escolares .............. 87 95 78 
Corpo docente .................. 182 190 176 
Matricula efetiva ............... 6 136 7 616 6 738 



A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 42,47%. 

Outros ensinos - Conta ainda o município cinco estabele
cimentos do ensino ginasial, dois do comercial, duas esco
las normais e um curso científico. A Escola Normal Ofi
cial de Montes Claros data de 1879 e é no seu gênero um 
dos mais tradicionais estabelecimentos de ensino da terra 
mineira. 

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 Tcibutãria 
realizada deficit 

1951 ............ 4 346 3 763 5 507 - 1 161 
1952 ............ 6 439 5 909 7 645 - 1 206 
1953 ............ 7 264 ~ 687 8 016 - 752 
1954 ............ 7 014 6 322 7 282 - 268 
1955 ............ 7 ·702 6 605 8 127 - 425 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ........................ . 5 461 14 258 4 346 
1952 .......................... . 7 112 25 671 6 439 
1953 ......................... . 8 981 29 665 7264 
1954 ......................... . 13 532 32 664 7 014 
1955 .......................... . 1õ 144 41 722 7 702 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade 
de Montes Claros está cercada de morros límpidos - num 
dos quais uma poética igrejinha, construída no século passa
do, guarda a comuna. Ruas bem traçadas, calçadas de blo
cos de cimento, servem às casas, na sua maioria de estilo 
português. A moderna arquitetura brasileira, entretanto, 
invade já, em ritmo acelerado, os quarteirões residenciais, 
alegrando sua fisionomia urbana. 

A "rua de baixo", parte urbana mais antiga, com seus 
pitorescos solares, resiste bravamente às inovações. Sua 
missão - parece - é conservar-se fiel à sua fisionomia 
primitiva, magnífico tema e inspiração de artistas plásticos 
locais e visitantes . A sede municipal conta 150 telefones, 

5 hotéis, 65 pensões e 4 cinemas . 

Aos sábados, a feira local centraliza tôdas as atenções. 
Chegam cedo à cidade os produtores - muitos dos quais 
vindos de locais distantes - trazendo seus produtos para 
comerciar. Na feira quase tudo é comprado e vendido. 
Entre os produtos estão os cereais, os legumes, peixe, hor

taliças, mel e carne. Mas ali também são vendidas frutas 
e animais silvestres, pássaros, couro. Ali são compradas 
as magníficas moringas de três pernas, que conservam, mais 

que as outras, a água fresca e gostosa. 

Mas a feira não é só comércio. :É também a oportuni
dade de confraternização geral. É lá que se fazem novos 
amigos, que se proseia com os velhos; é lá que as novidades 

são trocadas, e comentadas as notícias; é ainda ocasião 
para namôro, casamento, batizado ou simplesmente consul
ta a médico. A tardinha, depois de dois dedos de prosa 
e de pinga, a volta. Adquire a cidade, na ocasião, novo co
lorido, com a passagem dos carros de boi, mulas de carga, 
montarias e cavaleiros. 

Não se limita à feira o aspecto tradicional' de Montes 
Claros. Ela abrange ainda as festas juninas de quadrilha, 
quentão e canjica; o Natal com os presépios, as pastorinhas 
e ·os ranchos de Reis; a dança de São Gonçalo; os folgue
dos populares, presentes com os caboclinhos, catopês, ma· 
nejadas; e mais raramente, com a revivência de épicas lutas 
entre cristãos e mouros, nas cavalhadas. 

Como atração' turística, oferece ao visitante um sem
-número de grutas calcárias em suas redondezas, com mag
níficas formações de estalagmites e estalactites. Entre elas 
destaca-se a Lapa Grande, com mais de um quilômetro 
de extensão, em cujas paredes se notam desenhos indíge· 
nas. A entrada da Lapa Grande, Martins e Spix desenter
raram ossos de animais pré-históricos. 

A altura de seu primeiro centenário, Montes Claros 
apresenta-se como um grande centro urbano, de importan
te estrutUra econômica altamente permeável a tôdas as 
inovações do progresso. Sabe - porém - por outro lado, 
conservar-se fiel à sua fisionomia primitiva, ao seu aspecto 
tradicional. O progresso econômico não representou, para 
a comuna primeira, uma rutura com o passado; serviu an
tes de mais nada para afirmá-lo. 

Prestam assistência à população 3 hospitais com 365 
leitos; 6 serviços de saúde; e 30 médicos no exercício . da 
profissão. 

São aspectos culturais: 4 periódicos, 1 radioemissora, 
4 bibliotecas, 5 tipografias e 2 livrarias. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 15 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-1955 alistaram-se 35 644 eleito
res dos quais, lO 080 compareceram para votar. 

Instalada na sede municipal está uma Agência de Es
tatística, integrante do Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Francisco Fonseca Pinto). 

MONTE SIÃO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Há du!ls versões quanto à origem do 
nome do município. Segundo narra o professor Penachi 
em seu esbôço histórico, "antigamente esta localidade 
era conhecida com o nome de Monte Silhão, devido tal
vez ao morro do Pelado, que imita a forma dêste objeto 
esportivo feminino", acrescentando ainda que os padres 
missionários teriam convidado o povo para mudar o vo
cábulo "Silhão" em "Sião", topônimo de uma localidade 
da Palestina. A outra versão atribui aos padres Francis
canos a sugestão do nome "Monte Sião" durante as pri
meiras missas celebradas no Sul de Minas. 

O mais antigo documento conhecido, que se refere à 
construção e fundação de uma capela com a invocação de 
Nossa Senhora da Conceição da Medalha Milagrosa, no 

f.f/.5 



Vista parcial da cidade 

lugar denominado Jaboticabal é uma prov1sao datada de 
29 de março de 1849 e assinada por Lourenço Justiniano 
Ferreira, Vigário Capitular da Diocese de São Paulo. Em 
outro documento datado de 13 de abril de 1890, o mesmo 
sacerdote despachava petição concedendo autorização ao 
Vigário de Ouro Fino para visitar e benzer uma capela 
de sua paróquia, situada no lugar denominado Jaboticabal. 

Em meados do século passado estava assim edificada a 
primeira capela da paróquia de Monte Sião, que seria o nú
cleo de uma nova família religiosa e se constituía em um 
novo centro de atração e de convergência dos fiéis mora
dores dos povoados vizinhos. 

O professor José Penachi fixa o ano de 1838 como o 
de fundação de Monte Sião, não sendo, porém, a sua afir
mação baseada em documento algum . Assim não seria êrro 
afirmar que Monte Sião foi fundada em 29 de março de 
1849, quando Lourenço Justiniano Ferreira, Vigário Capi
tular da Diocese de São Paulo, despachou uma petição as
sinada por alguns moradores do antigo bairro de Eleutério 
e dirigida àquela autoridade a fim de obter licença para 
construção de uma capela. 

Os chefes de família que mais se destacaram na fun
dação do arraial que se formou em tôrno da capela e que 
deu origem à atual cidade de Monte Sião, quer pela sua 
influência social e religiosa, quer pelos haveres foram: o 
major Antônio Bernardes de Souza, tenente Joaquim Vaz 
de Lima, Francisco Rodrigues da Costa, Francisco Noguei
ra Bastos, Francisco Bernardes de Souza, Joaquim da Cos
ta Pacheco, Joaquim Marques Ribeiro, Manuel Nogueira 
Bastos, capitão Francisco Joaquim da Gouveia, Joaquim 
Euzébio da Costa Pacheco, José Joaquim de Godói, Joa
quim Cardoso de Morais, João Honório dos Santos, Fran
cisco Antônio Machado, Bernardino Cardoso de Godói, 
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Joaquim Cardoso de Godói, Joaquim Lisboa da Silva e 
Joaquim Correa da Silva. Os quatro primeiros citados são 
considerados os idealizadores e fundadores do arraial, dis
tinguindo-se, entre êles, porém, o major Antônio Bernardes 
de Souza, pelo incansável zêlo e constante trabalho em prol 
do desenvolvimento da terra em que residia. Homem afor
tunado, perdeu tudo o que tinha na execução do seu ideal 
de fazer prosperar a localidade de Monte Sião .. Em todos 
os documentos que se referem a algum melhoramento local 
aparece co~ destaque o nome do incansável major Antô
nio Bernardes de Souza. 

O fato principal que se verificou nos primórdios da ca
pela Nova de Monte Sião, em tôrno da qual surgiu o po
voado do mesmo nome foi, sem dúvida, a visita pastoral do 
bispo de São Paulo, D. Antônio Joaquim de Melo. 

Nos tempos atuais deve, Monte Sião, grande parte de 
seu desenvolvimento ao farmacêutico Mário Nucato, que 
muito trabalhou no sentido de dotar de grandes melhora
mentos a terra que lhe serviu de berço. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do pela Lei n.0 665, de 1854, com a denominação de Mon

te Sião. 
Tornou-se freguesia por fôrça da Lei provincial nú

mero 2 085, de 24 de dezembro de 1874, confirmada pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Pertenceu, inicialmente, ao município de Pouso Alegre, 
passando, mais tarde, a integrar o de Ouro Fino, ao qual 
aparece subordinado na "Divisão Administrativa em 
1911", nos quadros de apuração do Recenseamento Geral 
de 1920, na divisão administrativa do Estado, fixada pela 
Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, e também no qua
dro de divisão administrativa referente a 1933 • 



O município foi criado pela Lei estadual n.0 115, de 3 
de novembro de 1936, mas os quadros de divisão adminis
trativa datados de 31-12-1936 e 31-12-1937 não registram 
a comuna recém-criada, que nêles figura ainda como dis
trito de Ouro Fino. Tal fato se explica porque a instala
ção do novel município somente se verificou em 1.0 de 

janeiro de 1938. 

Consoante o quadro anexo ao Decreto-lei estadual nú

mero 88, de 30-3-1938, o município de Monte Sião com

preende unicamente o distrito da sede, permanecendo a 
mesma situação nas divisões territoriais do Estado, vigen

tes nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948. 

Atualmente, compõe-se apenas do distrito-sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca foi criada pela 

Lei estadual n.0 336, de 27-12-1948, verificando-se sua ins

talação em 6 de janeiro de 1950. 

Anteriormente, conforme consta do quadro anexo ao . 

decreto-lei estadual n.0 88 e nas divisões territoriais do Es
tado, vigentes nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, o 

município pertencia à comarca de Ouro Fino. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona Sul do Estado de Minas Gerais . Sua topo

grafia é acidentada, e o seu território é quase todo cercado 

e atravessado por cordilheiras e montes mais ou menos ele

vados. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 2 77 km:!. A sede municipal, situada 
a 850 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

22° 25' 50" de latitude Sul e 46° 34' 30" de longitude W.Gr. 
e dista da Capital do Estado, em linha reta, no rumo S. O. , 
cêrca de 391 km. Apresenta as seguintes variações térmi

cas: média das máximas - 30°C; das mínimas - 10°C; 
compensada - 20°C. A precipitação pluviométrica anual 

atinge 1 446 mm . 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, a população do município somava 10 248 habitan

tes. Estimativas do Departamento Estadual de Estatísti

ca de Minas Gerais dão como sua população provável, em 
31-XII-55, cêrca de 10 822 habitantes, com densidade de

mográfica de 39 habitantes por quilômetro quadrado. 

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

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Quadro rural. ................... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-50 

Total 

Homens Mulheres 
Números % aôbre 

absolutos 0 total 
geral 

613 698 I 311 12,79 
4 597 4 340 8 937 87,21 

5 210 5 038 lO 248 100,00 

Nota-se, pelo quadro acima, que uma grande maioria 
de seus habitantes se encontrava na zona rural, por ocasião 
do último Censo Demográfico. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados censitários 

de 1950, a população municipal, segundo os ramos de ati

vidade, apresentava a seguinte distribuição: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias Extrativas ............ . 
Indtístria de transformação ...... . 
Comércio de mercadorias . ....... . 
Comércio de imóveis mobiliários, 

crédito, seguros e capitalização . . 
Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e arma-
z~nagem ..................... . 

Profissões liberais........ . ..... . 
Atividades sociais . .............. . 
Adntinistração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança ptí-

blica ......................... . 
Atividades dom~sticap, não remu

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

Condições inativas ........ ...... . 

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

POPULAÇ~O PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homena 

2 831 
9 

100 
75 

8 
71 

51 
7 
9 

54 

5 

177 
204 

3 601 

Mulheres 

489 

2 
3 

96 

2 
I 

19 

2 765 
108 

3 486 

Números 
absolutos 

3 320 
9 

102 
78 

8 
167 

53 
8 

28 

55 

5 

2 942 
312 

7 087 

% sllbre 
o total 

geral 

46,87 
0,12 
1,43 
1,10 

0,11 
2,35 

0,74 
0,11 
o;39 

0,77 

0,07 

41,54 
4,40 

100,00 
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Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 7 078; 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta
bela, resultam 3 833 . 

É de se notar que as pessoas que se dedicam à agri
cultura, pecuária e silvicultura representam quase metade 
do total geral do quadro, sendo êsse o principal ramo de ati
vidade econômica local e o que congrega maior número 
de pessoas, vindo em segundo lugar a indústria de trans
formação. 

Agricultura- A produção agrícola do município, em 1955, 
pode ser expressa pela seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

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

Caf~ ............... 3 906 ArrOba 75 000 41 250 42,16 
Milho .............. 3 850 Saco 60 kg 91 150 22 788 23,29 
Arroz .............. 1 710 , u , 43 470 21 735 22,21 
Feijão .•............ 830 .. .. .. 8 050 4 265 4,35 
Cana-de-açúcar ..... 270 Tonelada 10 300 2 575 2,63 
Fumo .............. 130 ArrOba 7 200 2 160 2,20 
Mandioca .......... 170 Tonelada 2 350 1 645 1,68 
Outras ............. 44 - - 1 420 1,48 

TOTAL ........ 10 910 -- - 97 838 100,00 

O café pode ser considerado, portanto, a principal cul
tura agrícola do município naquele ano, representando seu 
valor pouco menos da metade do total geral ......... . 
Cr$ 97 838 000,00. Por outro lado, é a lavoura de café a 
que cobre a maior área de seu território, seguida, de perto, 

pela de milho. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 a situação dos rebanhos no 

município era a seguinte: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ 1 000) %sObre 
o total 

------·---------------1---------- ------- -------
Asininos ...................... . 
Bovinos ..... ~ ................ . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ........................ . 

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

4 
13 000 

1 750 
3 150 
1 100 

260 
6 670 

12 
20 960 

263 
3 150 
2 310 

47 
5 669 

32 411 

0,03 
64,70 

0,81 
9,71 
7,12 
0,14 

17,49 
100,00 

É interessante observar-se a grande predominância da 
população bovina, cujo valor representa quase 2/3 do to
tal geral. Em segundo lugar figura o rebanho dos suínos. 

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$ 1000 % sObre N.• de Potencia 

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

ção e beneficiamento 
de produtos agrfcolas 14 31 1 084 44,40 14 82 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 19 36 1 357 55,60 9 21 

TOTAL ........... 33 67 2 441 100,00 23 103 

Predomina, como se vê, a indústria manufatureira e 

fabril, que conta com maior número de estat?elecimentos, 
sendo ainda a que congrega mais pessoas e capital. 
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MELHORAMENTOS URBANOS - Segundo os regis
tros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e da 

Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramentos 
urbanos na sede municipal era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMltRICOS 

---·---------------------------- ---------
Número de prédios eristentes .... .............. _ . 

Logradouros públicos 

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

{ 
Inteiraménte ...... _ . __ .... . 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . ............. . 
TOTAL. __ . ___ ... _ ... _ .. 

Ajardinados ....... _ ... _ . _ .... _ ................... - ....... . 
Outros .. ___ ....... _ .. __ . . . __ .. _ ........................ . 

Abastecimento d'água 

Pr~ios servidos.---........... Possuindo li&ações ......... . 

{
Totalmente ............... . 

Logradouros servidos.......... Parcialm~nte ............... . 
TOTAL._ .. _ ...... _ .... . 

Esgotos 

Logradouros ...... - .. - ........ { DOe dáespejo .... r·: : . : ...... . 
e gusa super tClBtS . ..... . 

Pr~dios esgotados ........... _ .. I Pela rede· · · · · · · · .. - ...... . 
. \ Por fossas ................ . 

Iluminação pública e domiciliar (') 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados ..... __ . Número de focos .......... . 
Consumo em kWh ........ . 

Ligações domiciliares (') 

o 1 I Número de ligaçõea ........ . 
e uz. · · · · · ·----- · · · · · · · · ·- · \ Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ....... - .. - ... - ...... { CNoúnmero de ligkaWçõeha ........ . 
sumo em ........ . 

(') Dados referentes ao ano de 1955 

32J 

24 
1 
2 
3 

2 
19 

275 

10 
7 

17 

Í3 
8 

212 
50 

15 
231 

60 590 

232 
83 875 

15 
32 120 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 188 km de estradas de rodagem, sendo que 
18 estão sob a administração municipal e os restantes per
tencem a particulares. A Prefeitura Municipal, em 1955, 
registrou os seguintes veículos motorizados: 32 automóveis, 
3 camionetas, 33 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 

são as seguintes: 

ITINERÁRIOS 
E MEIOS DE TRANSPORTES 

TEMPO 
Extensão M&DIO GASTO 

(km) EM VIAGEM 
(H-M) 

---------------------- .;;,._ _____ -------
Municipios limitrofes: 

A OURO FINO 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino- .... - - ... 

A JACUTINGA 

Por automóvel, de Monte Sião a Jacutinga, via 
Rio das Pedras (6) .......... - ......... - .... . 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 
pela R. M. V_ , de Ouro Fino a Jacutin11a ...... . 

TOTAL ................................. . 
Por Onibua, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 

por ônibus, de Ouro Fino a Jacutinga, Via Pei-
tudo (14) _ ................................ . 

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

A BUENO BRANDÃO 

Por automóvel, de Monte Sião e Bueno Brandão, 
via Batinga ~ Pontea (7) e (15) respectivamente 

Por ônibus, de Monte Sião e Ouro Fino ....... . 
por ônibus, de Oúro Fino a Bueno Br'!";'ião, via 
Inconfidentes (9), Pinhalzinho (18), Qu1r1nos (24) 
e Quilombo (27) ....... - .. - ............... · · 

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

A LINDOIA- S.P. 

Por Onibua, de Monte Sião a Lind6ia, via Aguaa 
de Lind6ia (9) ............................. . 

31 

22 
31 
31 
84 
31 

31 
62 

29 
31 

30 
90 

17 

1-00 

0-55 
1~0 
1-25 
2-25 
1~0 

1-10 
2-10 

1-20 
1-00 

1-15 
2-15 

0-40 



ITINERARIOS 
E MEIOS DE TRANSPORTES 

A SOCORRO - S.P. 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 
pela R. M. V., de Ouro Fino a Sapucal ..... . 
pela C. M. E. F., de Sapucai a Socorro, via Mo-
gi-Mirim (49) e Jaguariúna (66) ............. . 

TOTAL ................................ ·· 
Por ônibus, de Monte Sião a Socorro, via Aguas 

de Lind6ia (9) e Lindóia (17) ..............•• 
Por automóvel, de Monte Sião a Socorro, ,;a Fer-

reirinhas (6) ............................... . 

A ITAPIRA 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 
pela R. M. V. , de Ouro Fino a Sapucal. .... . 
pela C.M.E.F., de Sapucal e Itapira ....... . 

TOTAL ................................. . 
Por ônibus, de Monte Sião a Itapira, via Aguas de 

Lindóia (9) e Lindóia (17) .................. . 

A BELO HORIZONTE 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 
pela R. M. V., de Ouro Fino a Belo Horizonte, 
via Piranguinho (127), Soledade de Minas (224), 
Freitas (241), Três Corações (305), Lavras (399) 
Ribeirão Vermelho (408), Graças de Minas (608), 

,Divin6polis (751), Azurita (828) ............. . 
TOTAL ................................. . 

A BELO HORIZONTE 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 
pela R. M. V., de Ouro Fino a Crw:eiros, via 
Piran&uinho (127) e Soledade de Minas (224) ... 
pela E.F.C.B., de Crw:eiros a Belo Horizonte, 
via Barra do Pirai (144) ................... . 

TOTAL ................................. . 
Por automóvel, de Monte Sião a Belo Horizonte, 

via Ouro Fino (31), Francisco Sã (45), Bagurui(54), 
Borda da Mata (61), Pouso Alqre (86), Careaçu 
(122), São Gonçalo do Sapucal (139), Carmo da 
Cachoeira (216), Nepomuceno (256), Lavras 
(291), Ponte 1 do Funil (307), Santo Antônio do 
Amparo (343) Oliveira (391), Carmópolis de Mi
nas (4361, Itaguara (470), Cruci!Andia (490), Bon
fim (507), Brumadinho (538) e Sarzedo (560) .... 

AO RIO DE JANEIRO 

Por ônibus, de Monte Sião a Ouro Fino ....... . 
Pela R. M. V., de Ouro Fino a Crw:eiros, via 
Piranguinho (127) e Soledade de Minas (224) ... 
pela E.F.C.B., de Crw:eiros ao Rio, via Barra 
do Pirai (144) ............................. . 

TOTAL ................................. . 
Por automóvel, de Monte Sião ao Rio, via Ouro 

Fino .(31),Francieco Sã (45), Baguari (54), Borda 
da Mata (61), Pouso Alegre (86), Santa Rita do 
Sapucai (115), Jtajubá (159), Piquete-S.P. (225), 
Lorena-S.P. (243) e dai pela rodovia Presi
dente Dutra atE ao Rio ....••.............. 

Extensão 
(km) 

ll 
44 

172 
247 

38 

19 

31 
44 
39 

114 

37 

31 

906 
937 

31 

314 

676 
1 021 

596 

31 

314. 

252 
597 

470 

TEMPO 
MltDIO GASTO 
EM VIAGEM 

(H-M) 

1-oo 
1-50 

4-10 
1-oo 
1-20 

o-5o 

1-oo 
1-50 
1-30 
4-20 

1-10 

1-oo 

31-35 
32-35 

1-oo 

10-10 

2o-5o 
32-oO 

12-QO 

1-oo 

10-10 

5-30 
16-40 

11-25 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 50 estabelecimentos comerciais varejistas, es
tando 28 situados na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária e 1 corres

pondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin

tes 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 ... 808 400 408 49,50 50,50 

Quadro urbano Mulheres .. 331 132 199 39,87 60,13 
TOTAL. 1 139 532 607 46,70 53,30 

{Homens ... 3 823 1 259 2564 32,93 67,07 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 544 586 2 958 16,53 83,47 

TOTAL. 7 367 1 845 5 522 25,04 74,96 

{Homens ... 4 355 1 659 2 696 38,09 61,91 
Em geral. · · · · · Mulheres .. 4 151 994 3 157 23,94 76,06 

TOTAL. 8 506 2 653 5 853 31,18 68,82 

(
0

) - Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Igreja Matriz Municipal 

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 era a se
guinte no período 1954-1956: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 -
Unidades eacolares ........ • ...... 18 13 13 
Corpo docente ................. 27 24 24 
Matricula efetiva ............... 855 675 687 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximadamente 
27,60%, notando-se pelo quadro que decresceu o número 
de unidades escolares e a matrícula efetiva diminuiu em 
1955 em relação ao ano anterior, registrando-se um peque
no aumento em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas municipais no período de 1951-1955 encontra-se bem 
definida pela tabela abaixo, em que se nota a existência 
de um saldo variável, que atingiu maior valor em 1955: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------- ------ --------- --------- -------
1951. ....•...... 1 109 603 1 080 29 
1952 ............ 1 139 547 1 125 14 
1953 ............ 1 628 554 1 618 10 
1954 ............ 1 564 553 1 542 22 
1955 ............ 1 790 731 1 737 53 

A arrecadação nas três esferas da administração pú
blica, no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

401 
764 
724 
711 
775 

Estadual 

1 771 
1 762 
2 443 
2 883 
5 010 

Municipal 

1 109 
1 139 
1 628 
1 564 
1 790 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - A cidade 
de Monte Sião está situada na lombada de uma colina, que 
lhe permite descortinar um panorama vasto e agradável, 
e apresenta a forma de um quadrado mais ou menos si
métrico. 
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A 4 quilômetros de distância da sede municipal ergue

-se o chamado "Morro do Pelado". Ao norte eleva-se im

portante cadeia de montanhas, a que se dá o nome de "Mor

ro dos Macacos", e a leste o denominado "Morro da Ba

tinga". 

Possui a cidade 24 logradouros públicos, sendo a Pra

ça Governador Valadares totalmente calçada a parelelepí

pedos; parcialmente calçadas, existem a Avenida Presiden

te Vargas, a Rua 15 de Novembro, a Rua Dr. Milton Cam

pos e a Rua Prefeito Mário Sucato . Contam-se 2 hotéis, 

1 cinema e 5 aparelhos telefônicos instalados . 

Não há no município festejos folclóricos ou folguedos. 

· Entre as festas religiosas tradicionais, destacam-se as de 
São Sebastião, realizada no dia 20 de janeiro de cada ano, 

e de Nossa Senhora da Conceição da Medalha, também 

anualmente, no dia 8 de dezembro. 

A atividade fundamental à economia do município é a 

agricultura, sendo o café produto principal de sua lavoura, 

o qual é enviado para Santos, depois de beneficiado. O mi

lho e o arroz têm como principal centro consumidor o mu

nicípio mineiro de Ouro Fino, sendo pequena a exportação 

dos demais produtos. 

Quanto à pecuária, verifica-se atualmente um grande 

incremento da criação de vacas leiteiras. A criação de por

cos e aves domésticas, embora praticada em escala menor, 

tem também alguma significação econômica para o mu

nicípio. 

A exportação de gado do município para Socorro, 

Mogi-Mirim, Bragança Paulista e Serra Negra, no Estado 

de São Paulo é, em média, de 4 000 cabeças por ano. 

A madeira e a lenha constituem os principais produtos 

de origem vegetai de Monte Sião e a grande riqueza mi

neral são as famosas águas· existentes em seus terrenos, 

conhecidas no país inteiro e engarrafadas num estabeleci

mento situado a 3 quilômetros da sede municipal. 

Os ramos industriais mais em destaque são: o de lati

cínios, o de aguardente de cana e o de beneficiamento de 
produtos agrícolas,· possuindo o município 2 fábricas de 

queijo e manteiga e 2 de aguardente de cana . · 

O comércio local mantém transações com a capital 

paulista, principalmente, figurando os tecidos, armarinhos, 

calçados, ferragens, louças, etc. , entre os produtos im

portados. 

O município conta com 3 bibliotecas somando mais de 

800 o total dos volumes existentes . 

A 3 quilômetros da sede municipal acha-se a fonte 

de suas águas minerais. Para assistência médica há 1 cen

tro de saúde. 

Em Monte Sião encontra-se instalada 1 Agência Mu

nicipal de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatís

tico Brasileiro . 

O Legislativo municipal é integrado por 9 vereadores. 
Eram 2 930 os eleitores inscritos para o pleito c;le 3-X-955, 
dos quais 1 687 compareceram para votar naquela data. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Pascoal Andreta). 
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HISTóRICO - Dona Inácia Maria do Rosário, que ha
bitou na fazenda Saco Bom, por volta de 1800, fêz cons
truir uma capela dedicada a Nossa Senhora do Loreto, en
tre os anos de 1810 e 1815, para ali serem pregadas as 
missões por Franciscanos vindos de Pernambuco. 

Mais tarde, graças ao êxito alcançado pelos frades 
pregadores, resolveu essa senhora construir um "sobrado" 
ao lado da capela, que passou a ser, de ali por diante, a sua 
"Morada Nova". Parentes de D. Inácia e pessoas estra
nhas afluíram ao local fixando residência nos arredores da 
capela . Em vista das grandes áreas para a lavoura e cria
ção de gado, foi a população aumentando. 

Em 1852, por Lei provincial n.0 603, foi criada a fre
guesia de Nossa Senhora do Loreto da Morada Nova, per
tencendo ao bispado de Pernambuco; mais tarde, por Bre
ve pontifício, de 17 de setembro de 1860 e Decreto execu
torial da Nunciatura Apostólica, de 14 de março .de 1861, 
passou a pertencer à diocese de Mariana, tudo de confor
midade com o aviso do Ministério do Império de 17 de 
abril dêsse mesmo ano. 

Dona Inácia Maria do Rosário ao mandar construir 

a capela deu a Nossa Senhora do Loreto um patrimônio 

de terras que foi estimado em 180 alqueires geométricos, 

nunca tendo, entretanto concretizado a doação em docu

mentos. Como, porém, a tradição fôsse calcando na cons

ciência do povo a certeza de que tais terras eram da San
ta, foi possível a um dos vigários fazer prova irrefutável 

do domínio dela sôbre as referidas terras, tendo a posse 

lhe sido outorgada por sentença de usocapião que transi

tou em julgado no fôro de Abaeté em 1932 . 

:fl:sse patrimônio foi eliminado entre 1935 e 1943, sen

do o seu produto empregado na construção da igreja-ma

triz de Morada Nova de Minas. 

A freguesia conservou o mesmo nome até 1.0 de ja

neiro de 1939, quando pela Lei n.0 312, foi elevada à ca

tegoria de vila . 

Em 1943 o distrito foi elevado à categoria de municí
pio com o topônimo de Morada, que foi posteriormente alte

rado para Moravânia e finalmente Morada Nova de Mi

nas, seu atual n0111e. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito deve a 

sua criação à Lei provincial n.0 603, de 21 de maio de 

1852, confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setem
bro de 1891. A "Divisão Administrativa, em 1911", e os 

quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1920, 

apresentam-no como integrante do município de Abaeté. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 

de 1923, a qual estabeleceu a divisão administrativa do Es
tado, o distrito que nessa divisão aparece subordinado ain

da ao município de Abaeté, sob o topônimo de Nossa Se

nhora do Loreto de Morada Nova, foi acrescido de parte 

do território do distrito de Canoas (antigo Abaeté Dia

mantino), transferido da mencionada comuna de Abaeté 

para Tiros. 



De conformidade com o quadro da divisão administra~ 

tiva referente a 1933, os territórios datados de 31-XII-936 

e 31-XII-1937, bem assim o anexo ao Decreto-lei estadual 

n.0 88, de 30 de março de 1938, o distrito de Nossa Senhora 

do Loreto da Morada Nova pertence, do mesmo modo, ao 

município de Abaeté, chamando-se, entretanto, no quadro 

de 1937, Morada Nova, simplesmente. 

Em cumprimento. ao Decreto-lei estadual n.0 148, de 

17 de dezembro de 1938, o distrito em aprêço voltou a de

signar-se Morada Nova, perdendo parte do seu território, 

com que se criou o distrito de Biquinhas, ~o município de 

Abaeté. A essa co!lluna continua a pertencer o distrito de 

Morada Nova, na divisão territorial do Estado, vigente 

no qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo mencionado Decreto

-lei n.0 48. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 

31 de dezembro de 1943, que estatuiu a divisão territorial 

judiciário-administrativa do Estado, a vigorar no qüinqüê

nio 1944-1948, instituiu-se o município de Morada, o qual, 

nessa divisão, está subdividido em 2 distritos: o da sede 

(ex-Morada Nova) e o de Biquinhas, ambos desanexados 

do município de Abaeté. 

De acôrdo com a Lei estadual n.0 336, de 27 de de

zembro de 1948, que fixou a divisão territorial do Estado 

para vigorar no qüinqüênio 1949-1953, o município teve 

o seu nome mudado para Moravânia, passando a ser cons

tituído de três distritos: Moravânia, Biquinhas e Frei Or

lando (ex-Junco). 

Pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 

1953, teve, novamente, o município alterado o seu topô

nimo para Morada Nova de Minas. No quadro da divisão 

territorial do Estado fixado pela mencionada Lei 1 039, 

para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o município de Mo

rada Nova de Minas continua constituído de 3 distritos: 

o da sede e os de Biquinhas e Frei Orlando. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo a divisão terri

torial judiciário-administrativa do Estado, em vigor no 

qüinqüênio 1944-1948, fixada pelo Decreto-lei estadual nú

mero 1 058, de 31 de· dezembro de 1943, o município de 

Morada, criado por êsse Decreto, subordina-se ao têrmo e 

à comarca de Abaeté. 

De conformidade com a Lei 336, de 27 de dezembro 

de 1948, que fixou a divisão territorial do Estado, vigoran

te no qüinqüênio 1949-1953, o município teve o seu no

me alterado para Moravânia, continuando, porém, subor

dinado ao têrmo e à comarca de Abaeté. 

De acôrdo com a nova divisão fixada pela Lei esta

dual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar 

no qüinqüênio 1954-1958, o município teve o seu topô

nimo mudado para Morada Nova de Minas, sendo criada 

a comarca de idêntico nome. A instalação da comarca se 
deu a 31 de março de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Alto São Francisco do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 2 423 km2 • A sede municipal, situada 

a 520 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

18° 25' 15" de latitude Sul e 45° 21' 45" de longitude W.Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 211 km no ru
mo N.O. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 13 456 habitantes a população do município 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais consignam 14 264 habitantes, como sua po

pulação provável em 31-XII-55, com densidade demográ

fica de 6 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 Biquinhas e a vila 

de Frei Orlando. 

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 
N6meros % aôbre 
absolutos o total 

geral ------------------------------
Sede ............................ 555 648 1 203 8,94 

Vila Biquinhos .................. 191 227 418 3,10 

Vila de Frei Orlando ............. 95 113 208 1,54 

Quadro rurs.l. ................... 5 921 5 706 11 627 86,62 

TOTAL GERAL ........... 6 762 6 694 13 456 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

111 



mento Geral de 1950, assim estava distribuída a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústrias de transformação ..... . 
Comúcio de mercadorias ........ . 
Com&-cio de imóveis e valores mobi· 

liarios, cr~ito, 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 públi-

ca ................ : .......... . 
Atividades dom~ticas, não remune· 

tadas e atividades escolares dia· 
centes ....................... . 

Condições inativas .............. . 
TOTAL .................... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

3 514 
9 

81 
94 

3 
44 

31 
5 
4 

15 

3 

265 
545 

4 613 

Mulheres 

56 

2 
5 

116 

28 

4 019 
390 

4 618 

Total 

Números 
absolutos 

3 570 
9 

83 
99 

3 
160 

32 
5 

32 

16 

3 

4284 
935 

9 231 

% ebbre 
o total 
geral 

38,70 
0,09 
0,89 
1,07 

O,Ol 
1,73 

0,34 
0,05 
0,34 

0,17 

0,03 

46,44 
10,12 

100,00 

Por motivos óbvios, do total de 9 231 pessoas é con
veniente sejam subtraídos os dados relativos aos dois úl
timos ramos (ao todo 5 219 pessoas) . Resultam 4 O 12 . As 
3 570 pessoas ativas no ramo "agricultura, pecuária e sil
vicultura" representam 90% sôbre êsse último total. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

·%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---- ------· ~----- ----- -----
Arroz .............. 3 100 Saco 60 kg 40 000 14 000 31,35 
Milho .............. 5 200 . > . 104 000 12 480 27,95 
Feijão .............. 2 000 > > > 25 800 11 610 26,00 
Cana-de-açucar ..... 200 Tonelada 6 000 2 100 4,70 
Mandioca .......... 260 Tonelada 5 200 1 560 3,49 
Algodão ............ 700 Arrôba 10 650 1 438 3,22 
Outras ............. 80 -- - 1 460 3,29 

TOTAL ........ 11 540 --- - 14 648 100,00 

A agricultura ainda é uma das principais atividades do 
município. A principal cultura agrícola municipal é o ar
roz. Seguem-se as culturas de milho, feijão, cana-de-açúcar, 
mandioca e algodão. O arroz e o milho representam, em 
conjunto, 59,30% da produção agrícola local. 

Os principais centros consumidores dos produtos da 
agricultura do município são: Belo Horizonte, Pará de 
Minas e Divinópolis. 

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

REBANHOS 

Bovinos ... · ................... . 

~h~~':::::::::::::::::::::::: 
Muares .............. . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

TOTAL ......... . 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

60 000 
700 

3 000 
250 
500 

30 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

90 000 
105 

3 000 
375 
90 

15 000 
108 570 

% sObre 
o total 

82,92 
0,09 
2,76 
0,34 
0,08 

13,81 
100,00 

A pecuária tem grande significação econômica para o 
município. 
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Da produção de leite, que em 1955 atingiu 4 000 000 

de litros, parte é consumida pela população local e parte 

é industrializada na fabricação de queijo e manteiga. 

A exportação de gado novo é feita para os municípios 

de São Gonçalo do Abaeté ·e Patos de Minas. O gado erado 

é vendido para São Paulo e Distrito Federal. 

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

N.• de Pessoal 
Capital FORCA MOTRIZ 

TIPO DE INDÚSTRIA estabele-
empre .. 

empre- r do cimentos gado Cr 1 000 N.• de Pote.>cia 
motores em c.v. ---------- ----

Indústria de transformação e 
beneficiamento de produtos 
agrfcolas ................. 182 192 2 200 2 25 

A indústria no município é pouco desenvolvida. 

O valor da produção industrial atingiu 4 milhões de 
cruzeiros, em 1955 . 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo 

mostra a situaçãq 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 préaios existentes 

Lo~rs.douros públicos 

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

Iluminação pública. e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros .... . 
Logradoutos iluminados.. . . . . . . Número de focos .......... . 

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

LiAações domiciliares ~·) 

De I I Número de ligações ........ . 
.uz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh ........ . 

De fôrça - Número de ligações .......................... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM&RICOS 

275 

39 

16 
140 

24 500 

143 
34 820 

8 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 210 km de estradas de rodagem, sob a admi

nistração municipal. É servido pela Estrada de Ferro Rêde 

Mineira de Viação. 

Em 1955, foram registrados na Prefeitura Municipal 

7 automóveis, 1 camioneta, 16 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Abaet~ ............ -.---. 
Sao Gonçalo do Abaet~ .. . 
Tiros .................. ·· 

Pompeu ................ . 
Corinto ................. . 
Felixlândia ............. . 
Belo Horizonte .. 

Rio de Janeiro .......... . 

DISTÂNCIA 
(km) 

MI!!IO Dll: 
TRANSPORTE 

92 Rodoviário 
84 Rodoviário 
82 Animtl 

1 02 Rodoviário 
113 

M Rodoviário 
363 Rodoviário e 

Ferrovilario 
602 Ferroviário 

OBSERVAÇÕES 

Ainda em c::>nstrucio 
Não tem li(\ação ro

doviária 

Anim3l, em parte 



COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 14 estabelecimentos comerciais varejistas dos 

quais 9 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 o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escre"er ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*) 

{Homens ... 704 493 211 70,02 29,98 
Quadro urbano Mulheres .. 852 507 345 59,50 40,50 

TOTAL 1 556 1 000 556 64,26 35,74 

{Homens ... 4 966 I 926 3 040 38,78 61,22 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 771 1 285 3 486 26,93 73,07 

TOTAL 9 737 3 211 6 526 32,97 67,03 

{Homens ... 5 670 2 419 3 251 42,66 57,34 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 623 1 792 3 831 31,86 68,14 

TOTAL 11 293 4211 7 082 37,28 62,72 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados colhidos 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: 

DADOS NUM:I!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 25 25 25 
Corpo docente ................. 46 45 51 
Matrícula efetiva ............... 1 730 I 711 1 959 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 59,72%. 

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. •.......... 662 250 562 100 
1952 ............ 663 ... 674 - 11 
1953 ............ 938 ... 853 85 
1954 ........... 903 281 814 98 
1955 ........... 938 ... 966 - 28 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

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

10-24940 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

953 
I 207 
I 502 
I 485 
2 001 

Municipal 

662 
663 
938 
903 
938 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio está localizado na bacia do São Francisco, na zona do 
Estada que se convencionou chamar do Alto São Francis
co. A topografia da região é geralmente plana, havendo 
poucas elevações, no território municipal. 

São os principais cursos dágua na região: rio São 
Francisco, rio Indaiá, rio Borrachudo e ribeirões da Ex
trema e Sucuriú. 

Quanto aos recursos naturais, Morada Nova de Minas 
possui várias quedas dágua, dentre elas as do Saldo, Cor
redeiras, e dos Pintos, tôdas inexploradas. 

A flora do município é rica em aroeira, jacarandá, an· 
gico, vinheiro . As reservas florestais são, porém, em pe
quena escala e tôdas naturais . 

Município de vida ativa e laboriosa, tem na agricul
tura e na pecuária os seus principais fatôres econômicos . 

Mantém relações comerciais com Belo Horizonte, Pa
rá de Minas, Divinópolis, Patos de Minas, Distrito Federal 
e São Paulo. 

Para assistência médica, existe 1 serviço de saúde. Há 
também os serviços profissionais de 1 médico residente. 

O município é ·servido pela Estrada de Ferro Rêde 
Mineira de Viação,. ramal Divinópolis-Barra do Paraope
ba. O ponto final do ramal, Estação de Barra do Paraope
ba, está localizado em território de Morada Nova de Minas. 

Funcionam na sede municipal 1 hotel, 1 pensão e 1 
<:inema. 

A cidade, de topografia plana, está localizada a 15 km 
da margem do rio São Francisco e a 62 quilômetros do 
local onde será construída a barragem das Três Marias. 

Contam-se 2 bibliotecas no município. 
Acha-se instalada na cidade uma Agência de Estatís

tica, órgão integrante do Sistema Estatístico Brasileiro. 
· São 9 os vereadores em exercício. Alistaram-se 5 254 

eleitores até 3-X-955. Nas eleições ocorridas nessa data, 
compareceram 2 266 cidadãos para votar. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com os dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio Alves do Prado) . 

MORRO DO PILAR - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Muito embora não sejam conhecidos to
dos os detalhes históricos da fundação do atual município 
de Morro do Pilar, sabe-se que foi a descoberta de ouro o 
fator principal de sua origem . Segundo o historiador lo
cal, monsenhor Matos, vigário da Paróquia, tal fato se deu 
mais ou menos por volta de 1701, quando Gaspar Soa

res ". . . avistou lá das serras de Santo Antônio do rio 
Abaixo as serranias do Cipó, Mata Cavalo e Alto da Can
ga. Vislumbrou sinais de ouro e para lá se dirigiu com 
seus companheiros e logo começou os trabalhos de mine
ração, começando dessa forma o arraial muito pequeno e 
pobre". 

Posteriormente, por desconhecidas razões, o arraial foi 
trazido do Alto da Canga para o local onde hoje se en
contra instalada a cidade. De início, o povoado chamou
-se Morro do Gaspar Soares, tomando depois o nome que 
ainda hoje conserva de Morro do Pilar, isto quando ficou 
sob a proteção de Nossa Senhora do Pilar. 
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Presume-se que a região tenha sido anteriormente ha
bitada por indígenas e é o mesmo monsenhor Matos quem 
fala da casa construída - espécie de fortaleza - "para 
que se defendessem dos bugres" (Notícias sôbre o Morro 
de Gaspar Soares) . 

Foi considerado distrito pela Resolução regta n.0 7, 
de 13 de abril de 1818 e confirmado pela Lei estadual nú
mero 2, de 14 de setembro de 1891, com o nome de Morro 
do Gaspar Soares. A Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, criou o município de Morro do Pilar, desanexan
do-o de Conceição do Mato Dentro. O município de Morro 
do Pilar é têrmo judiciário da comarca de Conceição do 
Mato Dentro. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O 
asp~cto geral do seu território é fortemente montanhoso . 
A área é. de 443 quilômetros quadrados. 

o· 

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

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 3 955 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 4 240 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-55, sendo a densidade demo
gráfica de 10 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte 
a situação do distrito de Morro do Pilar, núcleo em tôrno 
do qual se emancipou posteriormente o atual município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

~dro urbano .................. 
Quadro auburbano ....... 
Quadro rural. .... 

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

1511-

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Total 

Homens Mulheres 
Núme.oa 
absolutos 

% oóbre 
o total 

geral 

339 426 765 19,34 
82 130 212 5,36 

1 426 1 552 2 978 75,30 

1 847 2 108 3 955 100,00 

Vista parcial do Morro do Pilar. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade-

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos da?os constan
tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------------------- ---- ----.--

Café ............... 194 Arrôba 4 245 13 650 69,81 

Feijão .............. 2 025 Saco 60 kg 4 300 1 935 9,89 

Algodão ........... 250 Arrôba 10 650 1 438 7,35 

Outras ............. 8 563 - - 2 530 12,95 

TOTAL ........ 11 032 - - 19 553 100,00 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sóbre 
o total 

----------··------ ------------ ·---------

Asininos ........ 35 63 0,43 

Bovinos ....... 5 000 8 000 54,77 

Caprinos ...... 110 17 0,11 

Eqüinos ...... 1 000 I 000 6,84 

Muares ........ ·············· 1 200 1 920 13,13 

Ovinos ..... ..... ············· 80 14 0,09 

Suinos .................. 4 000 3 600 24,63 

TOTAL ................... 14 614 100,00 

A pecuária local ainda não se encontra bem desenvol
vida. Mesmo assim o município vem aprimorando seu re
banho bovino, orientado no sentido da produção de gado 
para o corte. 



Igreja Matriz Municipal 

Indústria - ·A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$1 000 % sóbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
------

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos agrfcolas 59 125 349 48,94 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. .... ......... 10 25 364 51,06 2 12 

TOTAL ........... 69 150 713 100,00 2 12 

A indústria local se encontra em fase primária de de

senvolvimento. 

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 

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

LoAradouros públicos 

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

{

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

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

Outros ............................ . 

Abastecimento d' áAua 

Prfdios servidos. pgssuindo penas...... . . . . 
Logradouros servidos totalmente .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAações domiciliares (*) 

De luz ................... I Número de ligações .......... . 
\ Consumo em kWh ........... . 

(*) Dados referentes ao ano de I 955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

119 

14 

7 
2 

9 

5 

68 
4 

6 
63 

16 450 

125 
29 200 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 77 km de estradas de rodagem, dos quais 47 
se acham sob a administração estadual e 30 sob a munici
pal. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, o órgão competente registrou 2 automóveis 
e 11 caminhões. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

A Conceição do Mato Dentro 
Por automóvel, de Morro do Pilar a Conceição 

do Mato Dentro, pela estnsda que passa pelo 
Mata Cavalo...... . . . . . . . . . . . . ......... . 

Por ônibus, de Morro do Pilar a Conceição do 
Mato Dentro, via entroncamento do Pa-
lácio ...... · .................... . 

A cavalo, via Mata Cavalo ...... . 

A ]aboticatub.,. 
Por ônibus de Morro do Pilar a Jaboticatubas; 

via Lagoa Santa .............. . 
Por automóvel via entroncamento do Jatobã 

A Santa Mc.riú de Jtabira 
Por automóvel via Ferros ..... . 
Capital Estadual. .... . 
Capital Federal ...... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

42 Automóvel 

80 Ónibu• 
30 Cavalo 

164 Onibus 
106 Automóvel 

144 Automóvel 
163 ónibus 
797 Onibus 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 17 estabelecimentos comerciais varejistas si
tuados na sede. Dispõe também de 1 correspondente ban
cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 

-------------
omens ........... H 

M 
........ 

ulheres ........... ....... 
TOTAL ......... .. 

Números absolutos 

Sabem Não 
Total ler e sabem 

escrever ler e 
<'Screver(*) 

---- ----- ----
348 237 lll 
498 283 215 

846 520 326 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

% sóbre o total 

Sabem Não 
ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(') 

·----- -----

68,10 31,90 
56,82 43,18 

61,46 38,54 

Ruínas do alto forno construído pelo Intendente Câmara, para a 
primeira fábrica de ferro do Brasil 
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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, assim se apresentou o en

sino primário municipal: 

DADOS NUMt!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

4 
13 

559 

3 
12 

457 

6 
15 

568 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 58,25%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município nos anos de 1954 a 1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo 

Despesa ou 
Total Tributária 

realizada deficit 
-----------
1954 ............ 589 579 190 399 
1955 ............ 644 644 545 99 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
----------·--------------1------ ------

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

141 
583 

589 
644 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede munici

pal de Morro do Pilar encontra-se localizada quase que to

talmente na encosta de morros, o que lhe torna bastante di

fícil o desenvolvimento urbanístico. A cidade é cortada 
por excelente rodovia que liga Belo Horizonte ao nordeste 
do Estado. 

São tradicionais no município as- festas do Rosário 

com as suas notáveis marujadas e catopê. 

O solo morrense contém reservas quase inesgotáveis 
de minério de ferro, talco e ouro. Assinale-se que foi em 

Morro do Pilar que, segundo o historiador Geraldo Dutra 

de Morais (História de Conceição do Mato Dentro), em 

15 de outubro de 1815, o desembargador Manoel da Câ

mara Bitencourt, também conhecido por Intendente Câ

mara, obteve pela primeira vez no Brasil a fabricação de 

ferro em alto-forno, encontrando-se na atual sede munici

pal as ruínas que serviram de testemunho dêsse fato. 

Na cidade há 2 hotéis e uma pensão. O Legislativo 

está composto de 9 vereadores. Dos 1 236 eleitores ins

critos para o pleito de 3-X-1955, votaram 694. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Pedro da Silva). 
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MUNHOZ- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Sôbre a origem do povoado que é hoje a 
cidade de Munhoz, são de todo escassas as informações. 
O nome do município provém do de tradicional família, 
cujos descendentes ainda hoje existem e que habitava a 
localidade desde quando era reduzido núcleo de morado
res. Desenvolvendo-se a povoação, foi a mesma elevada à 
categoria de distrito, pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1936, com território desmembrado do distrito 
de Camanducaia, a cujo município pertencia. Em 1953, 
pela Lei n.0 1039, de 12 de dezembro, foi criado o .. muni
cípio, com um único distrito, subordinado judiciàriamente 
à comarca de Camanducaia. 

Vista da Praça Governador Juscelino Kubitschek 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muntct
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Sua área é 
de 191 km2 • A temperatura, em graus centígrados, apre
sentou as seguintes médias: das máximas, 16; das míni
mas, 3; compensada, 10. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Vista parcial da cidade 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 3 650 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 3 817 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-55, e densidade demográfica 
de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte a 
situação do distrito de Munhoz, núcleo em tôrno do qual 
se emancipou posteriormente o atual município: 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 

Quadro urbano ................... 213 207 
Quadro ouburban<i ............... 82 94 
Quadro rural. ................... I 559 I 495 

TOTAL ..................... I 854 I 796 

TOTAL 

Números 
absolutos 

420 
176 

3 054 

3 650 

% sObre 
o total 

geral 

11,50 
4,82 

83,68 

100,00 

Verifica-se pelo quadro anterior que a comuna tinha 
83,68% de sua população localizada fora do quadro urba
no, com o pequeno contingente de cêrca de 600 habitantes 
na sede do município, fato que se explica em razão da 
elevação ainda recente da localidade à categoria de sede 
municipal. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade-

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan

tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % oObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
-------- ----------------------
Caf~ ............... 368 ArrOba 5 500 I 900 33,71 

Milho .............. 265 Saco 60 kg 6 250 I 350 23,93 

Arroz .............. 140 . . . 2 100 945 16,75 

Feijão .............. 105 . . . 850 637 11,29 

Outras ............. 134 - - 807 14,32 

TOTAL ........ I 012 - - 5 629 100,00 

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

REBANHOS 

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

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

2 
2 700 
1 000 

800 
750 
100 

10 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

6 
4 590 

130 
800 

1 650 
18 

9 000 

16 194 

%sObre 
o total 

0,03 
28,34 
0,80 
4,94 

10,18 
0,11 

55,60 

100,00 
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Grupo Escolar Emílio Moura 

Indústria - A atividade industrial do município compre

ende apenas transformação e beneficiamento de produtos 

agrícolas, com 5 estabelecimentos, 110 operários e capital 

empregado de Cr$ 135 000,00 de acôrdo com o inquérito 

referente ao ano de 1955 . 

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 

NUMI!:RICOS 

Número de préoios existentes ... 

Lo~radouros públicos 

Existentes . 

lluminação pública e domiciliar (•) 

{

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

LiAações domiciliares (•) 

De luz ......... . 

Con•umo em kWh .... . 

I Número de ligações ... 
. \ Consumo em kWh 

c•) Dados referentes ao ano de 1955. 

Tábuas itinerárias: 

238 

10 

6 
41 

5 500 

u 
9 295 

Para as viagens às sedes municipais limítrofes e às 
capitais do Estado e Federal, são preferidas as seguintes 
vias de transporte, com as respectivas distâncias: 

Para Bueno Brandão - 33 km - rodovia. 
Para Cambuí- 71 km- rodovia. 
Para Toledo - 16 km - rodovia. 
Para Camanducaia - 4 7 km - rodovia. 
Para Belo Horizonte - 517 km - rodovia. 
Para o Rio de Janeiro- 573 km- rodovia. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 78 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administração municipal. 

Em 1955, a Prefeitura de Munhoz registrou 2 auto
móveis, uma camioneta, 5 caminhões e 1 ônibus. 

COMÉRCIO - Conta a população do município com 7 
estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 5 situa
dos na sede. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana 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 sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*} escrever(•) 

---·---------· ------------ ----- ----

{Homens ... 250 132 118 52,80 47,20 
Quadro urbano Mulheres .. 254 96 158 37,79 62,21 

TOTAL 504 228 276 45,23 54,77 

(•) 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, assim se apresentou o ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidaden escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMll:RICOS 

5 
9 

433 

1955 

5 
lO 

453 

195ó 

6 
10 

404 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 46,06%. 

FINANÇAS PúBLICAS -Tratando-se de município de 

recente criação, apenas são conhecidos os dados referen

tes ao ano de 1955, para a arrecadação municipal que su-

biu a Cr$ 723 000,00, com uma renda tributária de ... . 
Cr$ 213 000,00 e uma despesa realizada de ........... . 

Cr$ 484 000,00. 

Quanto à arrecadação estadual, elevou-se a mesma a 

Cr$ 343 000,00 e Cr$ 1 238 000,00 nos anos de 1954 e 
1955, respectivamente. Não foi ainda instalada no muni

cípio Coletoria Federal. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - De reduzida 

área territorial, com 191 quilômetros de superfície, está o 
município, nos limites com o Estado de São Paulo, em 
zona montanhosa. A atividade econômica. consiste na pro-

Vista parcial da Rua Teixeira Lott 



Cachoeira da usina elétrica 

dução agrícola e pecuária, com 714 propriedades rurais, 
de acôrdo com o lançamento de 1956, para fim de impôsto 

territorial. Embora em pequena escala, a produção agrí
cola, principalmente de milho, feijão, batatinha, fumo e ca
na-de-açúcar, possibilita pequenas exportações para muni
cípios de Minas Gerais e São Paulo. 

A sede municipal possui boa topografia, com 238 pré
dios de acôrdo com os registros de 1954, distribuídos em lO 

logradouros bem traçados. É servida de iluminação elétri
ca, a qual se estende a 6 logradouros, com 41 focos nas 
vias públicas e 41 ligações domiciliares . 

O ensino primário é ministrado em um grupo esco

lar. O culto católico, predominante no município, não tem 
ainda paróquia criada, havendo apenas duas igrejas .e 4 

capelas. Não há representação de outros cultos. As festas 
religiosas mais importantes são as de Santa Cruz e de 
São Benedito. 

Representação política - A Câmara Municipal é compos

ta de 6 vereadores; o município contava com 959 eleitores 
inscritos até 31 de dezembro de 1955, dos quais 625 vo
taram no pleito de 3 de outubro do mesmo ano. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Lélio da Silva Santos). 

MURIAÉ- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A região que hoje compreende o muni
cípio foi habitada, primitivamente, pelos índios puris. A 
colonização do território fêz-se pelo comércio de brancos 
com os indígenas. Em 1817, Constantino José Pinto, com 
40 homens, comerciando ervas e raízes medicinais, esta
beleceu contacto com os aborígines; desceu pelo rio Pom
ba e atingiu o rio Muriaé, onde aportou, construindo seu 
abarracamento no mesmo lugar em que existe, na atual 
cidade, o Largo do Rosário. As trocas vantajosas então 
realizadas fizeram-no pensar em erguer no local uma po
voação. Houve, porém, desinteligência entre um dos seus 
homens e um dos chefes da tribo; e Constantino, temendo 
um ataque dos selvagens, obteve refôrço comandado pelo 
sargento João do Monte, sob cuja proteção construiu as 
primeiras habitações, formando uma aglomeração primiti
va. Sete anos depois foi autorizada a edificação de uma 
capela, tendo sido seu primeiro capelão o padre Joaquim 
Teixeira de Siqueira. 

O distrito foi criado, com o nome de São Paulo do 
Muriaé, por Lei provincial n.0 211, de 7 de abril de 1841. 
Elevado à vila pela Lei n.0 724, de 16 de maio de 1855, 
foi a sede municipal transferida, em 6 de julho de 1859, 
para a povoação de Patrocínio do Muriaé, nome sob o qual 
permaneceu até 30 de setembro de 1861, quando nova-

Monumento ao Centenário 
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Vista parcial da principal avenida da cidade 

mente foi transferida para São Paulo do Muriaé, verifican
do-se a nova instalação nessa mesma data. A criação da 
comarca verificou-se em 25 de novembro de 1865. Pela 
Lei n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, foi mudada para 
Muriaé a denominação do município, que se apresentava 
então com a seguinte composição: Muriaé, Bom Jesus da 
Cachoeira Alegre, Boa Família, Dores da Vitória, Limeira, 
Nossa Senhora da Glória, Santa Rita do Glória, Santo An
tônio do Glória e Patrocínio do Muriaé. Pela Lei n.0 843, 
de 7 de setembro de 1923, foi desmembrado o distrito de 

Dores da Vitória, elevado a município, com o nome de 

Miraí, sendo criado o novo distrito de Pirapanema, com 

território desmembrado do distrito de Limeira. Pelo De

creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, foram des
membrados os distritos de Santa Rita do Glória e Santo 

Antônio do Glória, que passaram a constituir município, 
com sede no distrito de Santa Rita do Glória e cuja deno

minação passou posteriormente a Miradouro. Pelo De

creto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, foi criado 
o distrito de Belisário, com território desmembrado do 

distrito de Limeira. Pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezem
bro de 1953, foi desmembrado o distrito de Patrocínio do 

Muriaé e elevado à categoria de município. Com êste úl
timo desmembramento, ficou o antigo município constituí
do dos distritos de Muriaé, Belisário, Boa Família, Bom 

Jesus da Cachoeira (ex-Bom Jesus da Cachoeira Alegre), 

Trecho da Avenida Silveira Brum 
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Itamuri (ex-Nossa Senhora da Glória), Pirapanema e Ro
sário da Limeira (ex-Limeira) . 

A comarca de Muriaé, que em outras épocas já abran
geu na sua jurisdição os municípios de Eugenópolis e Mi

radouro, abrange atualmente o próprio município e os de 
Laranjal e Patrocínio do Muriaé. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O território 
é geralmente acidentado, com alguns picos elevados, entre 

os quais. o Tanjuru, com altitude superior a 1 300 metros. 
Sua área é de 443 km2 • A temperatura, em graus centígra

dos, apresenta as seguintes médias: das máximas, 28,2; das 
mínimas, 16,6; compensada, 23,3, enquanto a precipitação 
pluviométrica anual é de 1191,2 milímetros. A sede mu

nicipal, situada a 198 m de altitude, tem como coordena

das geográficas 21° 07' 45" de latitude Sul e 42° 22' 00" 
de longitude W. Gr _ Dista da capital do Estado, em linha 

reta, 214 km, no rumo E.S.E. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 48 164 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 44 445 pessoas como sua po

pulação provável em 31-XII-55, e densidade demográfi

ca de 45 habitantes por quilômetro quadrado. Explica-se 

aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, depois 

de 1950, o distrito de Patrocínio do Muriaé. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950 as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a cidade e as vilas de Belisário, Boa Família, 
Bom Jesus da Cachoeira, Itamuri, Patrocínio do Muriaé 
(posteriormente elevada a cidade), Pirapanema e Rosário 

da Limeira. 



Igreja Matriz de N. 5.0 da Conceição (Barra) 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(I.o-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % s6bre 
absolutos o total 

geral ---------------- ---------- ----- -----
Cidade .......................... 5 252 6 185 11 437 23,77 
Vila de Belisário ................ 244t 241 485 1,00 
Vila de Boa Famllia ............. 282 292 574 1,19 
Vila de Bom Jesus da Cachoeira .. 117 130 247 0,51 
Vila de Itamuri. ................ 225 236 461 0,95 
Vila de Patroclnio do MuriaE .... 1 123 1 249 2 372 4,92 
Vila de Pitllpanema .............. 78 64 142 0,29 
Vila de Rosário da Limeira ...... 277 295 ~72 1,18 
Quadro rural. ........... ........ 16 299 15 575 31 874 66,19 

TOTAL GERAL ........... 23 897 24.267 48 164 100,00 

Com o desmembramento do distrito de Patrocínio do 

Muriaé, houve alteração nas taxas percentuais de distri

buição da população nos quadros urbano e rural, a que se 

refere o quadro acima percentagens, essas que passam a 

33,25% para o quadro urbano e 66,75% para o quadro 
rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Rainoo 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 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% s6bre 
o total 

geral ---------------- ----- ----·- ----- -------
Agricultura, pecuária e silvic'ultura 
Indústrias extrativas . .......... . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Coml!rcio de imóveis e valores mobi-

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

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e anna ... 

zenagem ................ · ..... . 
Profissões liberais . .............. . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticaa, nio remu. 

neradas e atividades escolares 
discentes....... . . . . . . . . . . . . . . 

Condições inativas .. ............ . 

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

9. 578 
84 

l 438 
791 

67 
833 

453 
61 
75 

160 
30 

1 338 
1 629 

16 537 

295 
5 

84 
168 

4 
871 

30 
6 

147 

11 

14 486 
1 069 

17 176 

9 873 
89 

I 522 
959 

71 
1 704 

483 
67 

222 

171 
30 

15 824 
2 698 

33 713 

92,31 
0,26 
4,51 
2,84 

0,21 
5,05 

1,43 
0,19 
0,65 

0,50 
0,08 

46,97 
8,00 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan

tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Cr$ 1 000 % s6bre Unidade Quantidade 
o total 

-----
CafE ............... 1 213 Arr6ba 171 500 44 590 49,94 
Arroz .............. 3 100 Saco 60 kg 68 200 17 050 19,08 
Milho .............. 3 750 . . . 72 000 12 816 14,'34 
Feijão .............. 2 085 . .. . 15 705 6 415 7,18 
Cana-de-açúcar ..... 720 Tonelada 20 850 2 606 2,91 
Mandioca .......... 330 . 2 910 2 270 2,54 
Laranja ............ 41 Cento 39 200 1 372 1,53 
Outtas ............. 249 ·- - 2 221 2,48 

TOTAL .......• 11 488 - - 89 340 100,00 

A área total cultivada no município corresponde a 
11,60% da sua superfície. As culturas do café, do arroz, 
do milho e do feijão, que podem ser consideradas as princi
pais da lavoura do município, ocupam as maiores áreas 
cultivadas, formando estas um total equivalente a 88,33% 
do total geral das áreas de cultura. O café, pelo elevado 
preço de sua produção nos mercados, ocupando pouco mais 
de 10% da área cultivada no município, concorre com qua
se 50% no valor total da produção agrícola. 

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

VALOR 
REBANHOS NÚMERO 

DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % s6bre 

o total 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~~':~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

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

7 
24 250 

600 
2 200 

940 
60 

9 900 

9 
31 525 

54 
2 420 
1 504 

6 
9 405 

44 923 

0,02 
70,19 
0,12 
5,38 
3,34 
0,01 

20,94 

100,00 

A indústria pastoril está limitada, como na maioria 
dos municípios, qtiase que exclusivamente à criação de bo
vinos e suínos, de vez que a existência dos rebanhos eqüi
no e muar consignada no quadro deve destinar-se ao tra

balho das fazendas. A produção dos dois primeiros tipos 

é em parte consumida no próprio município, sendo o res

tante exportado comumente para o município de Campos, 

no Estado do Rio de Janeiro. É apreciável a produção de 

leite. Dada a pequena área de pastagens, tem-se mantido 

estacionária a pecuária . 

Escola Normal São Paulo 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORCA 

TIPO DE Esta· Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci- empre-
mentos gado 

% oObre N.• de Pot!ncia Cr$1 000 
o total motores em c.v. ----·----------

Ind6otria extrativa mi-
neral. ............... 12 41 171 1,37 - -

lndliotria de tranoforma. 
ção e beneficiamento 
de produtos agrfcolao 73 151 2 659 21,43 31 339 

Ind6otria manufatureira 
e fabril. .. · ........... 84 397 9 576 77,20 138 361 

TOTAL ........... 169 589 12 406 100,00 169. 700 

Não há no município indústria de grande vulto. A ati

vidade industrial está representada pela existência de 12 

estabelecimentos de transformação de minerais não metá

licos; 6 de indústria química e farmacêutica; 8 da de cou

ros e seus artefatos, 41 da indústria da alimentação, 3 da 

indústria de bebidas e refrigerantes, 11 da indústria de ma
deira e seus artefatos, 4 d'a indústria metalúrgica, 77 da de 

beneficiamento e transformação de produtos vegetais, 3 

da indústria de eletricidade e 4 da de construção civil. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existent~s nos Serviços de Es

tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número o e pr&dios e:ri8tentes ....... ........ : ........... . 

LoAradouros públicos 

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

{

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

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'át[ua 

Pr6dios servidos, possuindo penas . ...................... . 

{
Totalmente .................. . 

Logradouros servidos...... Parcialmente ................ . 
TOTAL ................. . 

EsAotos 

Logradouros servidos ...... J De despejo .............. . 
\ De águas auperficiaia . ........ . 

PrMios eogotados pela ~êde .................. .- .......... . 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{
N6mero de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... N6mero de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAar;ões domiciliares (1) 

De luz { N6mero de ligações .......... . 
· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · Conoumo em kWh ........... . 

De r• ça I N6mero de ligações. o. o •• o. 

ur · · · · · · · · · · · ······\Consumo em kWh ........ . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

2 683 

82 

31 
2 

33 

6 
43 

1 798 

40 
3 

43 

43 
10 

1 690 

64 
584 

159 353 

2 758 
1 671 296 

74 
824 218 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - É de 

447 km a extensão total das estradas de rodagem que ser
vem o território do município. Dessa rêde rodoviária, 67 
quilômetros são de estrada federal (Rodovia Rio--Bahia), 
369 km de estrada municipal e 11 km de estradas parti
culares. O município é servido também pela Estrada de 
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Ferro Leopoldina. Para o tráfego aéreo, há um campo de 
pouso a 9 km da cidade. 

Veículos motorizados - Estavam registrados em ....... . 
31-XII-1955, no município, 566 veículos motorizados, sen
do para passageiros 196 automóveis, 41 ônibus, uma camio
neta, 11 veículos de outras naturezas; para carga, 268 ca
minhões, 27 camionetas, 12 tratores e 10 veículos de outras 
naturezas. 

Tábuas itinerárias - Para as viagens às sedes mumc1pais 
limítrofes e às capitais do Estado e Federal, são as seguin
tes as vias de transporte, com as respectivas distâncias: 

para Cata~uases - pela E. F. Leopoldina, 128 km 
ou em ônibus, Viação Cataguases, 68 km; 

para Ervália - em ônibus, Viação São José, 76 km; 

para Eu~enópolis - pela E. F. Leopoldina, 27 km 
ou em ônibus, Viação São João Ltda., 27 km; 

para Laranjal - em ônibus, Viação Mineira ou Via
ção Cataguases, 36 km; 

para Miradouro- em ônibus, Auto-Luzil-Viação São 
Sebastião ou Viação São Geraldo, 36 km; 

para Miraí - pela E. F. Leopoldina, 163 km ou em 
ônibus, Viação São Caetano, 36 km; 

para Palma - pela E. F. Leopoldina, 54 km ou em 
automóvel (ajuste), 48 km; 

para Patrocínio do Muriaé - pela E. F. Leopol
dina, 20 km ou em ônibus, Viação Santos Dumont, 20 km; 

para Vieiras - em automóvel (ajuste), 51 km; 
para Belo Horizonte- pela E. F. Leopoldina e Cen

tral do Brasil, via Três Rios, 647 km ou em automóvel 
(ajuste), 521 km; 

para o Rio de Janeiro - pela E. F. Leopoldina e 
Central do Brasil - tráfego mútuo -, 392 km; em ôni
bus, Emprêsa Citran Ltda. ou em limusine, Rápido ·Mu
riaé Ltda., 309 km. 

Correios, telé~rafos e telefones - Funcionam no município 
6 agências postais, uma agência postal-telegráfica e uma 
estação radiotelegráfica. Há o serviço interurbano, com 
11 postos de telefone público e 281 aparelhos instalados. 

COMÉRCIO E BANCOS - Estavam registrados em .... 
31-XII-1955, no município, 214 estabelecimentos comer
ciais, sendo 29 atacadistas e 170 varejistas, localizados na 
cidade. Não havia casas de venda por atacado fora da 
sede municipal. 



Hospital São Paulo 

O serviço bancário é feito através de 6 agências, entre 

elas uma de banco em liquidação. 

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 

NCímeroe abeolutoe % eObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e eabem ler e eabem 

eecrever ler e escrever ler e 
eecreverl•) escrever(•) 

------------------- ----- ---=--- -----
{Homens ... 6 450 4 549 1 901 70,52 29,48 

Quadro urbano Mulheree .. 7 510 4 649 2 861 61,90 38,10 

TOTAl. 13 960 9 198 4 762 65,88 34,12 

{Homens ... 13 513. 5 301 8 212 39,22· 60,78 
Quadro rural. . Mulheree .. 12 852 3 752 9 100 29,19 70,81 

TOTAL 26 365 9 053 17 312 34,33 65,67 

{Homens ... 19 963 9 850 10 113 49,34 50,66 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 20 365 8 401 11 964 41,25 58,75 

TOTAL 40 328 18 251 22 077 4~,25 54,75 

l•) Inclusive pe11oas de inetruçilo nio 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. apresentou o en
sino primário municipal: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ------------------------ -'-------

Unidadee eecolaree ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

73 
134 

4 597 

Prefeitura Municipal 

70 
130 

4 597 

62 
126 

~ 342 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 42,47%. 
Ensino médio - Há na cidade a Escola Normal e o Gi
násio Santa Marcelina, com 6 unidades escolares, corpo do
cente de .62 professôres e 797 alunos matriculados. Do 
ensino profissional e artístico, funcionam 3 unidades es
colares, com um corpo docente de 5 proféssôres e 145 alu

nos matriculados. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1956, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Sàldo 
Despesa ou 

Total Tribut6ria 
realizada deficit 

----------------
1951. ........... 3 166 2 078 3 163 3 
1952 ............ 3 754 2 489 5 424 1 670 
1953 ...•........ 4 180 2 559 4 659 - 479 
1954 ............ ~ 280 2 482 4 706 - 426 
1955 ............ 4 963 2 505 fi 836 - 1 873 

Biblioteca Municipal c Tiro de Guerra 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA 

Federal Estadual 

4 613 13 698 
6 606 15 813 
6 846 19 438 
8 366 23 372 

11 107 26.504 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL-

(Cr$ 1 000,00) 

Municipal 

3 166 
3 754 
4 180 
4 280 
4 963 

Assistência médico-hospitalar. - É constituída pelo fun
cionamento, na cidade, de 1 hospital, com maternidade e 
capacidade para 148 leitos. Funcionam ainda 1 pôsto de 
higiene e saúde e 1 de puericultura. 
Cadastro profissional - Em 31-XII-1955, registrava o 
cadastro profissional 15 médicos, 1 veterinário, -17 farma
cêuticos, 17 dentistas, 5 agrônomos e 13 advogados. 
OrAanizações trabalhistas e de classe - Funcionam dois 
sindicatos com 124 associados, e três cooperativas. 
Bibliotecas e imprensa - Conta a cidade com três bi
bliotecas, entre elas a Biblioteca Municipal, com 3 705 
volumes, e a Biblioteca do corpo discente da Escola Nor
mal e do Ginásio Santa Marcelina, com 2 941 volumes. 
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Diversões públicas - Dispõe a cidade de 2 cinemas, com 
1 O 12 lugares, 5 associações de cultura física e quatro asso
ciações artístico-literárias. 

Imprensa periódica- São editados 2 jornais- a "Gazeta 
Municipal'', de finalidade política e noticiosa, e "A Flâmu
la", de caráter doutrinário . 

Representação política - A Câmara Municipal está cons
tituída de 15 vereadores. O colégio eleitoral do municí
pio, em 31-XII-1955, tinha 17 191 eleitores inscritos, dos 
quais 9 487 votaram no pleito de 3 de outubro do mesmo 
ano. 

As,sociações de caridade - As organizações dessa natureza 
eram, em 31-XII-1955, em número de 3 congregando 335 
associados. 

Hospedagem- Para alojamento de seus visitantes, a sede 
municipal conta com 12 hotéis e 7 pensões. 

Difusão - Contribui para a difusão. cultural de Muriaé a 
existência, no distrito-sede, de uma radioemissora - Rá
dio Sociedade Múriaé - ZYD-2 -, 4 livrarias e duas ti
pografias. 

Outros aspectos- Um dos mais antigos da Zona da Ma

ta, teve o município de Muriaé o desbravamento de suas 

terras no período econômico que sucedeu ao esgotamento 

das minas auríferas da região central de Minas, e deu iní
cio à expansão agropastoril do território mineiro, de prefe

rência nas terras apropriadas à cafeicultura. A região, pela 
grande fertilidade do seu solo, fartamente irrigado por vá

rios cursos d'água, estava na situação de constituir um dos 
centros mais promissores de expansão agrícola. E foi essa 

a atividade que se desenvolveu no município, consolidando 
as bases de sua economia e o progresso da cidade, princi
palmente a partir do ano de 1886, com a inauguração da 

Estrada de Ferro Leopoldina, escoadouro rápido para a 
produção agrícola . Pecuária e agricultura, principalmente 

esta, constituíram sempre os fatôres da riqueza local, em 

realce a lavoura cafeeira, hoje com cêrca de 10 000 000 

de pés em produção e cujas safras são exportadas direta
mente para o pôrto do Rio de Janeiro . Outros produtos, 

como o milho, o arroz, a cana-de-açúcar, o feijão, etc., pas
saram a concorrer também nas colheitas anuais, num re

gime diversificador da produção, que veio tornar ainda 
mais profícua a atividade agrícola. Dada a proximidade 
dos grandes centros consumidores, desenvolve-se no muni
cípio a avicultura, com Ull). parque que contava em 1955 
cêrca de 250 000 cabeças, produzindo mais de 300 000 
dúzias de ovos. 

A indústria, embora em pequena escala, tem sua ativi
dade no município, compreendendo, entre outras, a extra
ção de caulim, a fabricação de produtos químicos e farma
cêuticos, de bebidas e refrigerantes, de móveis e outros ar
tefatos de madeira, de curtumes e artefatos de couro, de 
produtos metalúrgicos, de beneficiamento e transformação 
de produtos vegetais, de panificação e outros artigos de 
alimentação. Possui o município três usinas hidrelétricas, 
uma das quais com produção superior a 1 O 000 000. 
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Á cidade, com uma população que já deve ultrapas
sar os 12 000 habitantes, tem cêrca de 3 000 prédios, mui
tos dêles de construção moderna, distribuídos em numero
sos logradouros, 80% dos quais pavimentados a paralele
pípedos, com bons serviços de abastecimento d'água, rêde 
de esgotos e iluminação. Além da rêde bancária, funcionam 
na cidade as agências das Caixas Econômicas Federal e 
Estadual, com movimento de depósitos que subiram, em 
31-XII-1955, na primeira, a Cr$ 15 058 636,20, e na se
gunda a Cr$ 3 054 496,20. A inauguração da Rodovia Rio 
-Bahia, em 1939, colocou o município em plano desta
cado no quadro econômico da zona a que pertence, pondo a 
cidade em comunicação constante, através de ônibus, au
tomóveis, caminhões e outros veículos, com a capital Fe
deral e outras cidades da Zona da Mata, e zonas rio Doce 
e Mucuri. Será de grande alcance econômico para a co
muna e de modo especial para a cidade o prolongamento 
da Rodovia BR-32, que, partindo de São João da Barra, 
Estado do Rio de Janeiro, deverá cruzar a BR-4 em Mu
riaé, com destino a Araraquara, no Estado de São Paulo. 

O culto católico, da grande maioria da população, tem 
no município a sua organização com seis Paróquias, seis 
igrejas e 31 capelas. O culto protestante dispõe de 8 tem
plos e um salão, havendo também um centro espírita. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística José de Oliveira Vermelho). 

MUTUM- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTÓRICO - De acôrdo com a tradição local, a região 
em que se encontra o atual município teria sido primitiva
mente ocupada pelo célebre chefe indígena Pocrane. Em 

1860, parte dessas terras foi doada pelo Governador da 
Província de Minas Gerais ao alferes Francisco Inácio Fer

nandes Leão, que, visitando-as, foi ter a uma povoação já 
extinta, presumivelmente de índios, situada à margem de 
um rio ainda desconhecido e à qual deu o nome de Guaxi-· 
ma, malvácea aí muito abundante. Foi isso em 17 de ju
nho de 1864, dia consagrado no calendário cristão a São 
Manoel, o que fêz com que se desse tal denominação a um 
dos rios que aí fazem barra. 

Nesse local fêz o alferes Francisco Inácio, em janeiro 
de 1882, doação de uma gleba de cêrca de 20 alqueires para 



"O Café", quadro de lnimá J. de Paula, inspirado na lavoura cafeeiro municipal 

o patrimônio de uma capela que seria erigida em honra a 
São Manoel, sendo aí celebrada na mesma ocasião a pri
meira missa, em uma casa rústica, pelo padre João Fluen
tes, Vigário de São Simão do Manhuaçu. 

A povoação, que ali se formou, recebeu o nome de 
São Manoel, seguido do atributivo "do Mutum", nome de 
um pássaro abundante naquelas ·paragens. 

Pela Lei estaqual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, 
foi a povoação elevada à categoria de distrito, pertencente 
ao município de Rio José Pedro, hoje lpanema. 

Situado o distrito em território litigioso, com o VIZI

nho Estado do Espírito Santo, foi o mesmo por aquêle Go
vêrno elevado a município em 1912, passando entretanto à 
jurisdição do Estado de Minas Gerais, por fôrça do Laudo 
Arbitral de 30 de novembro de 1914. A criação do municí
pio foi confirmada pela Lei mineira n.0 673, de 5 de setem
bro de 1916, ficando o município de São Manoel do Mu
tum constituído de três distritos, isto é, o da sede e os de 
Bom Jardim e São Sebastião do Ocidente. Pela Lei n.0 843, 
de 7 de setembro de 1923, foram criados mais dois distri
tos, sendo o de Centenário formado com parte do territó
rio do distrito de São Manoel do Mutum e o de São Fran
cisco do Humaitá, com território desmembrado do distrito 
de Roseiral, antigo Bom Jardim. Pela Lei n.0 893, de 10 de 
setembro de 1925, foi a sede municipal elevada à categoria 
de cidade, que teve posteriormente o seu nome simplificado 
para Mutum, nos têrmos do Decreto-lei n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938. O distrito de Humaitá teve também o 
seu nome mudado para Alto Guandu, pelo Decreto-lei nú
mero 1058, de 31 de dezembro de 1943. 

A comarca de Mutum, provàvelmente criada pela mes

ma lei que elevou a sede municipal à categoria de cidade, e 
que anteriormente se subordinava à comarca de Aimorés, é 
constituída pelo território de seu próprio município. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 1 248 km2• A sede municipal, situada a 
250 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 49' de latitude Sul e 41° 26' 20" de longitude W.G. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 266 km, no rumo 
E.N.E. Apresenta as variações térmicas: média das máxi
mas- 34°C; das mínimas- 20°C; compensada- 26°C. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 30 602 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 32 416 habitantes, como· sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 
25 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principai~ aBlomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de Centenário, a vila de 
Ocidente, a vila de Roseiral e a vila do Sãó' Francisco do 

Humaitá. 
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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 ............................ 975 1 131 2 106 6,88 
Vila de Centenário ............... 154 159 313 1,02 
Vila de Ocidente ................ 183 210 393 1,28 
Vila de Roseira!. ................ 152 186 338 1,10 
Vila de São Francisco do Humaitá 95 76 171 0,55 
Quadro rural. ................... 13 992 13 289 27 281 89,17 

TOTAL GERAL ........... 15 551 15 051 30 602 100,00 

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: 

POPULÃCÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens 

Agricultura, pecuária e silvicultura 7 958 
Indústrias extrativas . ............ 13 
Indústria de transformação ....... 208 
Comércio de mercadorias ......... 220 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liârios, crédito, se'(uros c cErpita-
lização ........................ 6 

Prestação de serviços ............ 11:4 
Transporte, comunicações e arma· 

zenagem ...................... 45 
Profissões liberais ............... . 18 
Atividades sociais ................ 17 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 35 
Defesa nacional e segurança pública 9 
Atividades domésticas, nãq remu-

neradas e atividades cacolarea 
dircentes ...................... 107 

Condições inativas . .............. 1 681 

TOTAL ..................... 10 481 

Mulheres 

175 

2 
1 

171 

1 
1 

38 

2 

8 552 
1 159 

10 102 

Total 

Números 
ahsolutos 

8 133 
13 

210 
221 

6 
335 

46 
19 
55 

37 
9 

8 659 
2 840 

20 583 

%sObre 
o total 
geral 

39,58 
0,06 
1,02 
1,07 

0,02 
1,62 

0,22 
0,09 
0,26 

0,17 
0,04 

42,06 
13,79 

100,00 

Com pequeno número de habitantes na cidade e nas 
vilas, a população do município localiza-se quase tôda na 
zona rural, numa proporção de quase 90%, como ficou visto 
no quadro anterior. É êsse um município fortemente rura
lista. 

Isto mesmo está confirmado pelo quadro de distribui
ção da população de 1 O e mais anos, segundo os ramos de 
atividade, com perto de 40% ocupados na agricultura, pe
cuária e silvicultura. 

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 

-------------- -----
Milho .............. 4 000 Saco 60 kg 150 000 30 000 41,94 
Caf~ ............... 4 500 ArrOba 125 000 25 000 34,92 
Fumo .............. 180 ArrOba 6 500 1 250 1,74 
Arroz .............. 250 Saco 60 kg 4 000 1 000 1,39 
Outras ............. 4 776 - - 14 326 20,01 

TOTAL ........ 13 706 - - 71 576 100,00 

Com umà área cultivada correspondente a cêrca de 
11% de sua superfície, figura o município entre os grandes 
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produtores de milho e café do Estado, cujas safras, só elas, 

concorrem com mais de três quartas partes do valor total 

da produção agrícola de 1955. 

Pecuária - O quadro abaixo mostra a situação dos reba

nhos do município, em 31-XII-55: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

------·---·-----·-·- ------ ----·-·---1-----·-
Asininos .................... : .. 
Bovinos ...................... . 

i~~~~'::·:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muareo . ................... · · · · 
Ovinos ...................... ·. 
Suínos ................... ·· .. · 

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

95 
35 000 

3 500 
4 800 
2 500 

450 
28 000 

238 
49 000 

350 
7 200 
5 500 

81 
14 000 

76 369 

0,31 
64,19 
0,45 
9,42 
7,20 
0,10 

18,33 

100,00 

Vê-se pelo quadro acima o grande vulto da pecuária 

. do município, cujos rebanhos têm o seu valor total eqüiva

lente ao de tôda a produção agrícola. O rebanho bovino é 
em número superior à própria população humana. E o re
banho suíno mostra também pelo número a sua íntima re
lação econômica com a produção de milho, de que repre
senta fator de consumo e transformação, ao mesmo tempo 

em carne e banha. 

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 % sObre N.• de Potencia mentos Cr$1 000 

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

8,54 1 50 nei'al ................ 4 10 270 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
2 725 86,24 12 189 de produtos agrícolas 44 78 

Indústria manufatureira -
e fabril. ............. 6 15 165 5,22 1 -

TOTAL ........... 54 103 3 160 100,00 14 239 

A atividade industrial está ligada intimamente à pro
dução agrícola, que ela beneficia e transforma, para colo

cação nos mercados, tais como o café beneficiado, a aguar

dente, a rapadura, o fubá e a farinha de milho. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 277 km de estradas de rodagem, dos quais 209 
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sob a administração municipal e os restantes, particulares. 
Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes municipais li
mítrofes e às capitais do Estado e da União, são preferidas 
as seguintes vias de transporte, com as respectivas distân

cias: 

Para Aimorés - via Lajinha do Mutum 
Para Aimorés- via S. Sebastião da Vala 
Para Ipanema- via Santa Eliza ..... . 
Para lpanema- via São Barnabé ... . 
Para Lajinha . 
Para Pocrane . . . . .............. . 
Para Conceição do lpanema ........ . 
Para Afonso Cláudio - via São Sebas-

76 km rodovia 
80 km rodovia 
52 km rodovia 
48 km rodovia 
60 km rodovia 
52 km rodovia 
40 km rodovia 

tião da Vala (1) ........ o o o o .. 
Para a Capital do Estado .. o ....... . 
Para a Capital Federal o • . ........ . 

144 km rodovia 
543 km rodovia 
580 km rodovia 

( 1) Estado do Espírito Santo. 

As estradas do município somente são transitáveis no 
período das sêcaso 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 169 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 96 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 do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Niio 
Total ler e oabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') escreV'er(") ---- -------- -----

{Homens ... 1 303 798 505 61,24 38,76 
Quadro urbano Mulheres .. 1 499 711 788 47,43 52,57 

TOTAL 2 802 1 509 1 293 53,85 46,15 
{ Homeno ... 11 529 2 586 8 943 22,43 77,57 

Quadro rural.. Mulheres .. 10 841 1 392 9 449 12,84 87,16 
TOTAL 22 370 3 978 18 392 17,78 82,22 

{Homens ... 12 832 3 384 9 448 26,37 73,63 
Em geral...... Mulheres .. 12 340 2 103 10 237 17,04 82,96 

TOTAL 25 172 5 487 19 685 21,79 78,21 

(') Inclusive peoooao de instrução não declarada. 

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 existe~•tes .................. ... · .. · 

Logradouros públioos 

Exiotentes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Pavimentados parcialmente .......................... · · . · · 
Ajardinados ............................. · · ...... · .. · · · · · 
Outros ................................................ . 

lluminaçilo pública e domiciliar (1) 

Logradouros iluminados ... {Número de logradouros ....... . 
Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (1) 

D I { 
Número de lig.ações .......... . 

e uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh .... · · · · · · · · 

De fôrça. Número de ligações ................... · . · · · . · · 

( 1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!!:RICOS 

532 

21 
2 
1 

18 

21 
300 

55 200 

244 
58 ~00 

16 

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 

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

31 
45 

1 614 
30 
44 

1 8481 

40 
54 

1 932 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
25,91%. 

FINANÇAS PúBLICAS 
A situação das finanças públicas no mumc1p1o no pe

ríodo de 1951-1955 é bem caracterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-----~-------- -----------------
1951 ............ 1 025 563 1 452 - 427 
1952 ............ 1 081 601 2 024 - 943 
1953 ............ 1 435 632 2 821 - 1 386 
1954 ............ 1 412 365 3 376 - 1 964 
1955 ............ 1 789 672 3 776 - 1 987 

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 Estàdual Municipal 

1951. .. .. .. .. .. .. . ......... 683 3 118 1 025 
1952 ... .. ...... .. . .......... 941 3 937 1 081 
1953 ................. .. .. ..... 661 6 381 1 435 
1954 ..... ...... .... ........ . . 838 5 915 1 412 
1955 ... .... .. . ..... .... . .. 733 5 903 1 789 
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Ginásio Monteiro Lobato 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí

pio de Mutum é banhado por dois rios principais que são 

o Mutum e o São Manoel. :e:sses dois rios com vários 

afluentes irrigam abundantemente o território, determi

nando a sua grande fertilidade, com resultados benéficos 

para as atividades agrícolas, principalmente na cultura do 

café, de que existem seis milhões de pés, com mais de cin

co milhões em plena produção, além de outras culturas de 

significação econômica também importante, tais como o 

milho, a cana-de-açúcar e o feijão. 

O município dedica-se também à pecuária, com· pre

dominância na criação de bovinos e suínos. 

De acôrdo com o Recenseamento de 1950, o número 

de propriedades rurais eleva-se a 1489, subindo em 1956 a 

2 113, pelo lançamento do impôsto territorial. 

A sede do município está situada em uma inclinação 

às margens dos rios que lhe dão o nome, a uma altitude 

que varia de 250 a 280 metros. As edificações compreen
diam 532 prédios em 1Q54, distribuídos em 21 logradouros, 

dotados de iluminação a eletricidade, pública e domiciliar. 

Registra-se a existência de um hospital com capacidade pa

ra 15 leitos, consignando o cadastro profissional 3 médicos, 

7 farmacêuticos, 1 dentista e 2 advogados em exercício. Há 
um cinema com 162 lugares e uma associação desportiva 
possuindo o respectivo campo de futebol. Funcionam dois 
hotéis e uma pensão, com diária individual, respectivamen
te de Cr$ 80,00 e Cr$ 60,00. A Agência da Caixa Econômi
ca Estadual tinha, em 31 de dezembro de 1955, em depó
sitos, Cr$ 1514 597,00. A Câmara Municipal é composta 
de 13 vereadores e o colégio eleitoral do município regis
trava 8 931 eleitores em 31 de dezembro de 1955, dos quais 
votaram 4 787 eleitores nas eleições de 3 de outubro do 
mesmo ano. 

A organização do culto católico compreende uma pa
róquia, com a respectiva igreja-matriz e 22 capelas. Em
bora seja o catolicismo a religião predominante, contam-se 
também adeptos do protestantismo e do espiritismo, com 
8 templos, 6 salões e 2 centros espíritas. 

Em 1955, a Prefeitura registrou os seguintes veículos 
motorizados: 31 automóveis, 6 camionetas, 32 caminhões e 
4 ônibus. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística José Lopes de Faria). 
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MUZAMBINHO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - De acôrdo com a tradição local, o nome 
da cidade teria a sua origem na palavra mocambo ou mo
cambinho, que significa moradia de negros foragidos das 
fazendas em que trabalhavam como escravos. Admite-se 
aquela origem com corruptela natural do primitivo vocá
bulo, confirmada aliás pela exist~ncia do rio Muzambo, 
nome por sua vez originário, provàvelmente, de mocambo. 

A região teria sido primitivamente habitada pelos re
feridos negros, dando-se início à povoação, que logrou de
senvolver-se, graças às ótimas qualidades de suas terras, 
onde se estabeleceram várias fazendas entre as quais as de 
João Vieira Homem, José Vieira Braga, Maria Benedita 
Vieira e Engrácia Destarte que doaram terrenos para a for
mação do patrimônio do arraial e lhe deram o nome de São 
José da Boa Vista. 

Pela Lei provincial n.0 1 095, de 8 de outubro de 1860, 
foi o arraial elevado a distrito, pertencente à paróquia de 

Cabo Verde, passando à categoria de vila, com o nome de 

Muzambinho, pela Lei provincial n.0 2 500, de 12 de no

vembro de 1878, com território desmembrado do município 

de Cabo Verde. Pela Lei provincial n.O 2 687, de 30 de no

vembro de 1880, foi a vila elevada à categoria de cidade e 

ao mesmo tempo a sede de comarca. A primitiva co?stitui

ção do município compreendia, além do distrito da sede, os 

distritos de Dores de Guaxupé e Santa Bárbara das Ca

noas, hoje Guaxupé e Guaranésia, respectivamente. De acôr

do com a Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, 

compreendia o município o distrito da sede e os de Barra 

Mansa (hoje Juruaia) e Monte Belo, êste último posterior-
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ormente desmembrado, por se haver constituído em muni
cípio, pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938. 
Em 1948, foi também desmembrado o distrito de Juruaia, 
elevado a município pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro 
daquele ano, ficando desta sorte o município de Muzambi
nho constituído de um único distrito, situação em que ain
da se mantém. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 419 km2• A sede municipal, a 1005 m 
de altitude, tem como coordenadas geográficas 21° 22' 18" 
de latitude Sul e 46° 31' 36" de longitude W.Gr. Dista da 
Capital, em linha reta, 316 km, no rumo O.S.O. Apresenta 
as seguintes médias de temperaturas: das max1mas 
30°C; das mínimas - 100C; compensada - 20°C. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 16140 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais consignaram 17 123 habitantes, como sua po
pulação provável em 31-XII-55, com densidade demográ
fica de 41 habitantes por quilômetro quadrado. 

11-24940 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.o.-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % s6bre 
absolutos o total 

geral 

Sede - Cidade ................. 2 572 2 639 5211 32,28 
Quadro rural .................... 5 580 5 349 10 929 67,72 

TOTAL GERAL ........... 8 152 7 988 16 140 100,00 

Da população total do município, acham-se localizados 

na cidade, como único centro urbano existente, 32,28% ou 
aproximadamente uma têrça parte, achando-se a outra 

parte localizada no zona 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 ...... 
Com6rcio de mercadorias ......... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

lilorios, cr~ito, seguros e capita· 
lização ........................ 

Prestação de serviços ............ 
T ranaporte, comunicações e arma· 

zenagem ...................... 
Pr ofitsões liberais ...........•.... 
A tividades sociais ................ 
A dministração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
De fesa nacional e segurança pública 
A tividades dom~sticas, não remu-

neradas e atividades escolares 
discentes .................. , ... 

c ondições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

3 360 58 
15 -

366 9 
208 4 

25 2 
191 296 

115 6 
13 -
61 86 

73 4 
42 -

733 4964 
374 160 

5 582 5 589 

Total 

Números 
absolutos 

3 518 
15 

. 375 
212 

27 
487 

121 
13 

153 

77 
42 

5 697 
534 

11 171 

% s6bre 
o total 

gt-ral 

30,59 
0,13 
3,35 
1,89 

0,24 
4,35 

1,08 
0,11 
1,36 

0,68 
0,37 

51,07 
4,78 

100,00 

Na distribuição constante do quadro supra, a popula

ção, ocupada na agricultura, pecuária e silvicultura é prà
ticamente de 30%, vindo em seguida o contingente ocupa
do na prestação de serviços, com 4,35%; na indústria de 
transformação com 3,35%, no comércio de mercadorias 
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com 1,89%, nas atividades sociais com 1,36% e nos trans
portes, comunicações e armazenazem com 1,08%, figuran
do os demais ramos com percentagens inferiores e não se 
falando nas atividades domésticas e nas condições inativas. 

Agricultura - 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$ 1 000 
o total 

---------
Caf~ ............... 800 Arrôba 80 000 40 000 71,24 
Milho .............. I 086 Saco 60 kg 40 050 7 210 12,84 
Feijão .............. 1 065 > > . 13 500 4 240 7,55 
Arroz .............. 300 > > . 8 500 3 825 6,81 
Outras ............. 75 - - 87"3 1,56 

TOTAL ........ 3 326 - - 56 148 100,00 

De acôrdo com o presente quadro, aparece o municí
pio como grande produtor de café e milho, produtos êstes 
que 'contribuem com 74% no valor total da produção agrí
cola. O município colhe ainda, em menor escala, feijão e 
arroz, além de outros produtos de menor significação eco
nômica na lavoura local. 

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

REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos .................. ·· .. . 
Muares ....................... . 
Ovinos .....•.................. 
Suínos ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

40 
23 000 

2 100 
2 400 
1 050 

620 
26 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

44 
39 100 

147 
2 880 
1 050 

62 
26 000 

69 283 

%sObre 
o total 

·o,o6 
56,'47 

0,21 
4,15 
1,51 
0,08 

37,52 

100,00 

A pecuária do município está compreendida quase que 
exclusivamente na criação de bovinos e suínos. O valor to
tal dêsses dois rebanhos representa mais de 90% do que va
lem todos os animais existentes. 

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 
mentoa Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 

o total motor e a em c. v. --------------------
Ind6stria extrativa mi .. 

neral. ............... 5 5 30 . 0,69 - -
Ind6stria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 15 43 1 800 41,57 26 215 

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............. 3 12 2 500 57,74 19 65 

TOTAL ........... 23 60 4 330 100,00 45 280 

A atividade industrial do município tem a sua maior 
importância na fabricação de manteiga, doces, banha e ou

tros derivados porcinos. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro a seguir 
mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu-

170 

Kua 1 iradentes 

nicipal em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 
de E~tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Núaaero de prédios eJCistentes ........ ........... . 

Logradouros públicos 

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

{

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

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

Ajardinados ........................................... .. 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

. {Possuindo penas ............. . 
PrEdios servidos.. . . . . . . . . . Com ligações livres .......... . 

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

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos...... Parcialmente ................ . 

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

1/uminaçilo púbnca e domiciliar (1) 

Logradouros iluminados ... { N6mero de focos ............ . 
Conaumo em kWh ........... . 

Litaçõe~ domiciliares (1) 

De luz ................... { N6mero de ligas;ões ........... . 
Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................. I N6mero de ligas;ões .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMJ;;RICOS 

I 186 

66 

6 
12 

18 

3 
45 

310 
95 

405 

35 
10 

45 

704 
115 170 

938 
299 195 

42 
37 952 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 172 km de estradas de rodagem, dos quais 23 
sob a administração federal, 32 sob a estadual, 97 sob a 
municipal e os restantes, particulares. É servido pela Estra-

Vista parcial da Praça dos Andradas 



Avenida Dr. Américo Luz 

da de Ferro Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Em 1955 

foram registrados os seguintes veículos: 79 automóveis, 21 
camionetas, 44 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

Para as viagens às sedes mumc1pais limítrofes e às 

capitais do Estado e da União, são preferidas as seguintes 

vias de transporte, com as respectivas distâncias: 

Para Guaxupé . . 

Para Guaxupé . . 
Para Cabo Verde 
Para Monte Belo 
Para Monte Belo . 
Para Juruaia . . . . ............. . 
Para Caconde (SP) ............ . 

38 km Ferrovia 

33 km Rodovia 
25 km Rodovia 
30 km Ferrovia 
26 km Rodovia 
26 km Rodovia 
28 km Rodovia 

Para a Capital Estadual . . ....... . 
Para a Capital Federal . . ....... . 

828 km terrovia 
649 km Ferrovia 

A cidade é servida pela Companhia Mogiana de Estra
das de Ferro. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com .3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e com 224 varejistas dos quais 206 também 
na sede. 

Dispõe de 3 agências bancárias. 

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

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 ... 2 196 1 677 519 76,36 23;64 
Quadro urbano Mulheres .. 2 316 1 478 838 63,81 36,19 

TOTAL 4 512 3 155 1 357 69,92 30,08 

{Homens ... 4 574 1 705 2 869 37,27 62,73 
Quadro rural.. Mulheres .. 4 379 1 392 2 987 31,78 68,22 

TOTAL 8 953 3 097 5 856 34,59 65,41 

{Homens ... 6 770 3 382 3 388 49,95 50,05 
Em geral...... Mulheres .. 6 695 2 870 3 825 42,86 57,14 

TOTAL 13 465 6 252 7 213 46,43 53,57 

(*) 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 NUMl!:RICOS 

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

26 
55 

1 475 

30 
57 

1 655 

34 
65 

1 920 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 48,75%. 

FINANÇAS PúBLICAS 

A situação das finanças públicas no mumc1p1o no pe

ríodo de 1951-1955 é bem caracterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------------------------------------------
1951. ...... 1 061 512 998 63 
1952 ............ I 203 699 1 206 - 3 
1953 ........ I 581 762 1 461 120 
1954 ... 1 453 772 1 425 28 
1955 ... 1 909 910 1 532 377 

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

ANOS 
'RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951 ....... ············· 784 4 204 1 061 
1952.' .. ' .. ' ..... ············ 788 4 320 1 203 
1953 .... ' ........ ············· I 124 4 851 1 581 
1954 ............. I 538 5 952 I 453 
1955 ............ ·········· 2 532 10 397 1 909 

Diversos aspectos do município - Com território de 419 
quilômetros quadrados de acidentada topografia e banhado 
por vários cursos d'água, entre os quais o Muzambo, o São 
Domingos, o Pinhal, o Passa Quatro e outros, forma o mu

nicípio de Muzambinho uma das importantes unidades eco

nômicas do Estado, pela sua atividade agrícola sempre fio

. rescente, em que se destaca a cultura cafeeira; com acima 

de dois milhões de pés em franca produção, e pela pecuá

ria com base em numeroso rebanho de bovinos e suínos. Em 

Avenida Frei Florentino 
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1950 regi~trou o Recenseamento Geral a existência de 831 
propriedades rurais, número êste que já passava a 1 821, 
de acôrdo com o lançamento de 1956, para fim do impôsto 
territorial. Não obstante a grande fertilidade dos terrenos, 
já procuram alguns agricultores aumentar a sua produtivi
dade por meio da adubação. 

A atividade pastoril não só atende ao abastecimento 
de carne e fornecimento de leite à população, mas possibi
lita também a exportação de gado para o Estado de São 
Paulo, e fabricação de produtos de origem animal, tais co
mo banha e manteiga. 

A cidade é servida pelas linhas da Companhia Magia
na de Estradas de Ferro, sendo ainda dotada de iluminação 
elétrica pública e domiciliar. Contava 1186 prédios, em 
1954, distribuídos em 86 logradouros, muitos dêles pavi
mentados, com abastecimento d'água e rêde de esgôto. O 
ensino primário era ministrado em 1956 em 34 unidades 
escolares, com cêrca de 2 000 alunos matriculados, funcio
nando ainda um estabelecimento de ensino secundário, com
preendendo os cursos ginasi"al, clássico, científico e de for
mação de professôres. Contavam-se 2 estabelecimentos do 
ensino agrícola. 

Dispõe a cidade de 3 hotéis e u~a pensão, em que são 
cobradas as diárias individuais de Cr$ 120,00 e Cr$ 95,00, 
respectivamente. O cadastro profissional, em 31 de dezem
bro de 1955, registrava a existência de 6 médicos, 4 advoga
dos, 5 farmacêuticos, 1 engenheiro, 5 dentistas e 2 agrôno
mos. Havia na mesma data 5 associações de caridade, com 
197 sócios, que prestavam assistência aos desvalidos. 

A assistência médico-sanitária era representada por 
um hospital, com 42 leitos. Há um cinema, com a capaci
dade para 508 lugares, uma biblioteca com cêrca de 1 200 
volumes, 2 associações de cultura física, 2 artístico-literárias 
e duas praças de esportes. Funciona 1 tipografia. 

A organização do culto católico compreende uma pa
róquia, com 2 igrejas e 23 capelas, havendo ainda 2 tem
plos do culto protestante e 2 centros espíritas. 

São 99 os aparelhos telefônicos instalados na sede do 

município. 

Compõe-se o Legislativo Municipal de 9 edis. O colégio 
eleitoral contava 6 008 cidadãos alistados em 3-X-955. 
Dêstes, compareceram 3 394 eleitores para votar no pleito 
daquela data. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados forne

cidos pelo Agente de Estatística José de Luna Botelho). 

NANUQUE- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Não guardou a tradição local o nome dos 

primeiros desbravadores brancos a pisarem a região; em 

1912, em terrenos de uma antiga fazenda denominada "7 

de Setembro", a Estrada de Ferro Bahia e Minas, em cons

trução, fixou aí um pôsto de abastecimento de combus

tível vegetal, que recebeu o nome de Estação Presidente 

Bueno. ítste foi o núcleo inicial da povoação que serviu 

de base à atual cidade de Nanuque. Muito mais tarde, por 
volta de 1947, já constituído o povoado, foi a denominação 
trocada para Indiana, nome que durou muito pouco, pois 
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Visto parcial do cidade 

no ano seguinte, na data de 27-12-48, quando da criação 
do município, passou a vila à categoria de cidade, com 0 

nome de Nanuque. ítste topônimo origina-se de igual de
nominação de uma tribo indígena existente na região, com 
aldeamentos no local denominado "Lagoa Jacupemba 
D'água; segundo estudiosos, a palavra indígena "Nackne
nuck", depois simplificada para Nanuque, significa "bu
gre dos cabelos negros". A existência dêsse gentio no local 
indicado deve-se a documentação e tradição, não havendo, 
atualmente, ali qualquer indício material de sua passada 
existência . 

O desenvolvimento da comuna deveu-se, principal
mente, à indústria extrativa de madeira para combustível 
da citada estrada de ferro e, posteriormente, à extração 
de outras madeiras, para fins industriais, constituindo a 
instalação de várias serrarias de regular produção o fator 
de maior importância, nas fases subseqüentes. Mais tarde, 
a agricultura passou a ser outro motivo de importância no 
desenvolvimento e na vila atual do município. 

Como os primeiros industriais madeireiros a se fixarem 
foram estrangeiros, a cidade surgiu com algumas edifica
ções de aspecto arquitetônico diverso das demais constru
ções clássicas do Brasil. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA - O 
distrito, com a denominação de Indiana, ·do município de 
Carlos Chagas, teve o seu antigo nome de Nanuque nova
mente em vigor pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943. No "Quadro" fixado pelo referido 
Decreto-lei, para vigorar nc;> qüinqüênio 1944-1948, o dis
trito de Nanuque permaneceu no município de Carlos 



Rua Lagoa Santa 

Chagas. O município foi criado a 27-12-48, pela Lei esta

dual n.0 336, quando a vila, sede do distrito, é elevada a 

município, com a atual denominação, e jurisdiciona-se à 

comarca de Carlos Chagas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. Sua área 

é de 2 685 km:!. A sede municipal, situada a 97 m de alti

tude, tem como coordenadas geográficas 17° 49' 12" de la

titude Sul e 40° 20' 30" de longitude W. Gr. Dista da ca

pital do Estado, em linha reta, 445 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 

Geral de 1950, era de 17 123 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

t'atística de Minas Gerais dão 52 784 pessoas como sua 

população provável em 31-XII-55, sendo a densidade de

mográfica de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas Em 1.0-VII-50, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do mu

nicípio eram a sede e a vila de Serra dos Aimorés. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni
cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Númerns % sObre 
absolutos o total 

geral 
----------------- ----- ----- ------ -----
Sede ................... : .. ······ 2 192 2 312 4 504 26,30 
Vila de Serra doa Aimor~s ....... 1 063 1 115 2 178 12,71 
Quadro rural. ................... 5 437 5 004 10 441 60,99 

TOTAL GERAL ........... 8 692 8 431 17 123 100,00 

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 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens 

Agricultura, pecuária e silvicultura 2 983 
Indtístrias extrativas ...... 133 
Indtístria de transformação ....... 759 
Comércio de mercadorias ......... 308 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liários, c:r~dito, seguros e capita· 
lização ........................ 2 

Prestação de serviços ............ 184 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 219 
Profissões liberais . ............... 11 
Atividades sociais . ............... 14 
Administração pliblica, Legislativo 

e Justiça ...................... 31 
Defesa nacional e segurança pliblica 4 
Atividades dom~ticas, não ren1u-

neradas e atividades escolares 
discentes ..................... 225 

Condições inativas ...... ......... 1 005 

TOTAL ..................... 5 878 

Mulheres 

102 

7 
6 

252 

2 
1 

15 

2 

4 780 
597 

5 764 

Total 

Ntímeroa 
absolutos 

3 085 
133 
766 
314 

2 
436 

221 
12 
29 

33 
4 

5 005 
1 602 

11 642 

%sObre 
o total 

geral 

26,49 
1,14 
6,57 
2,69 

0,01 
3,74 

1,89 
0,10 
0,24 

0,28 
0,03 

43,06 
13,76 

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) %sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
---------------

Mandioca .......... 65 Tonelada 2 470 1 976 22,70 
Caf~ ....... , ....... 24 ArrOba 4 250 1 488 17,09 
Outras ............. 475 - - 5 238 60,21 

TOTAL ........ 564 - - 8 702 100,00 

Rua Uberlândia 
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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 ....................... . 
Sulnoa ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

240 
31 000 

750 
2 200 
1 500 
4 500 

15 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

360 
43 400 

105 
3 300 
3 000 

630 
12 000 

62 795 

% sObre 
o total 

0,57 
69,15 

0,16 
5,25 
4,77 
1,00 

19,10 

100,00 

Indústria - A organização industrial · pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem relativos a 1955: 

FORÇA 
N.• de CAPITAL MOTRIZ 

TIPO DE Esta- Pessoal EMPRE-
INDÚSTRIA beleci- empre- GADO 

mentos gado Cr$ 1 000 N.• de Pot~ncia 
n1otores em c. v. 

---- ---~.·- --------- -------
Indústria de transformação e 

benefidàmento de produ-
tos agrlcolas ............ 6 846 39 000 125 1 471 

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 ........................... . 

Logradouros públicos existentes ............ ............. . 

Abastecimento d; água 

Pr~dios servidos, com ligações livres ..................... . 

Logradouros servidos, totalmente ........................ . 

DADOS 
NUMll:RICOS 

629 

32 

35 

3 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 206 km de estradas de rodagem, dos quais 50 

se acham sob a administração federal e 156 sob a munici

pal. É servido pela Estrada de Ferro Bahia-Minas. Dis
põe. além disso de 1 aeroporto. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 76 auto

móveis, 6 camionetas, 28 caminhões, 8 ônibus e 16 jipes. 

da Serraria Brasil Holanda S.A., fábrica de compensado 

1711-

Avenida Santas Dumont, margem direita do Mucuri 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinP-rárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Nanuque a Mucuri (Zona 
litigiosa) Est. de Roda-
gem (carro e jipe) .... . 

Nanuque a Caravela~ ... . 

Nanuque a Carlos Chagas 

Nanuque ao Rio de Janeiro 

Nanuque a Belo Horizonte 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

50 Onibus 

176 Est. F.B.M. 

62 Est. F.B.M. 
82 Est. de Rod. 

Via a~rea 
Est. de Rod. 

444 Via a~rea 
Via terrestre 

Mueuri, no Estado 
do Espírito Santo 

Caravelas, Est. da 
Bahia 

Automóvel 
3,15 h. Tempo, gasto 
Passa-se pelos muni-

clpios de S. Ma
teus, Vitória · 

2,35 h. 
Passa-se por Teófilo 

Otoni e Governa
dor Valadares 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 12 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede, e ainda com 367 varejista~; dêstes, 234 se lo

calizam na cidade. DiSpõe, também, de duas agências e 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 a bsol u toa 
DISCRIMINAÇÃO 

% aôbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

---- ----- ----- --------
{Homens ... 2 743 1 359 1 384 49,54 50,46 

Quadro urbano Mulheres .. 2 927 1 041 1 886 35,56 64,44 

TOTAL 5 670 2 400 3 270 42,32 57,68 

{Homens ... 5 795 1 924 3 871 33,20 66,80 
Quadro rural.. Mulheres .. 5 080 1 344 3 736 26,45 73,55 

TOTAL 10 857 3 268 7 607 30,05 69,95 

{Homens ... 7 246 1 991 5 255 27,47 72,53 
Em geral...... Mulheres .. 6 965 1 343 5 622 19,28 80,72 

TOTAL 14 211 3 334 10 877 23,46 76,64 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-



rais, no período 1954-1956, assim se apresentou o ensino 
primário municipal: 

DADOS NUM];;RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

17 
33 

1 483 

. 1955 

15 
15 

1 180 

1956 

13 
46 

1 692 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em id~de escolar, é de aproximadamen
te 13,93%. 

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 

Tributária 
realizada deficit Total 

1951 ...... I 013 599 836 177 
1952 ...... I 743 812 1 710 33 
1953 .. 2 265 822 2 038 227 
1954. 2 663 1 115 2 730 67 
1955 ........ 3 258 I 448 3 419 161 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951 .......... · ..........•.................... 
1952 ... . 
1953 ........ . 
1954 ... . 
1955 .. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

2 660 
4 257 
4 717 
7 189 

12 136 

Municipal 

1 013 
1 743 
2 265 
2 663 
3 258 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede muni

cipal, cortada pelo rio Mucuri, possui os melhoramentos 
urbanos condizentes com suas possibilidades econômicas. 
A principal atividade econômica do Município é a indús

tria madeireira. Além da extração propriamente dita, há, 

ainda, o beneficiamento de .grande parte, com o fabrico 

de tacos para pavimentação, lâminas de compensado para 

móveis e outros fins, etc. Outra atividade econômica pre
ponderante na balança comercial do município é a agricul

tura. A produção leiteira contribui também com a sua 

parcela, tendo produzido 1 080 000 litros de leite no ano 
de 1955, o que representou um valor acima de qualquer 
produto agrícola isolado. 

O principal acidente geográfico do município é o rio 

Mucuri, que possui queda d'água a 6 km da cidade, com 
potencial calculado em 30 000 H. P:, ainda não aprovei

tada. O serviço de iluminação e calefação é desempenhado 

por instalações hidrelétricas e termelétricas, particulares e 
em número elevado. 

Embora não tenha aeroporto, possui o município um 

campo de pouso, com serviços regulares de comunicação 
aérea. 

Na cidade, desempenham sua profissão 6 médicos, ha
vendo 2 serviços de saúde, os quais assistem a população. 
Assinala-se a existência de 4 hotéis, 7 pensões e 2 cinemas 
além de uma tipografia e uma livraria. O Legislativo com
põe-se de 15 vereadores. Para o pleito de 3-X-1955, con
tava o município com 4 917 eleitores, dos quais 2 018 vo
taram àquela época. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística José Rodrigues Colhado). 

NATÉRCIA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Primitivamente as terras do atual municí
pio de Natércia foram habitadas pelos índios "puris - co
roados", segundo informações do Serviço de Proteção dos 
índios. 

As célebres bandeiras paulistas foram responsáveis 
pelo desbravamento da região e foi a descoberta de ouro 
que motivou o início do arraial. 

Alguns anos antes de 1882, Pedro de Alcântara Pe
reira, abastado proprietário local, doou algumas terras para 
fundação da cidade, construindo-se então a capela, o ce
mitério e algumas casas. A história guardou como primei
ros habitantes do local José da Silva Passos, José Higino 
Pereira da Silva, Carlos Firmino de Magalhães, capitão 
Faustino de Alcântara Pereira, Manoel Severino de Paiva 
e cônego Antônio Carlos Evêncio da Silveira, que se dedi
cavam ao comércio, agricultura e pecuária. 

O povoado, com o nome de Santa Catarina, foi eleva
do a distrito por Alvará de 9 de maio de 1882, confirmado 
pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, sendo 
que em 1920 ainda fazia parte do município de Santa 
Rita do Sapucaí. Em 1923, a Lei estadual n.0 843 ele
vou o distrito à categoria de cidade e criou o município 
de Santa Catarina, que mais tarde, em 1953, passou a cha
mar-se Natércia, um anagrama do segundo elemento de seu 
antigo nome. 

O município é sede de comarca desde 1953, sendo os 
habitantes locais chamados natercianos. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

Vista parcial da cidade 
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geral do seu território é semimontanhoso. A área é de 
300 km2 • A temperatUra, em graus centígrados, apresen

ta as seguintes médias: das máximas, 29; das mínimas, 10; 

compensada, 19. A sede municipal, situada a 900 m de 

altitude, tem como coordenadas geográficas 22° 07' 00" 

de latitude Sul e 45° 30' 50" de longitude W. Gr. Dista 

da capital do Estado, em linha reta, 295 km, no rumo S.S.O. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posic;ão do Município em relac;ão ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 8 694 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departame~to Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 9 251 pessoas como popu-

Trecho da Rua Governador Valadares 
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lação provável em 31-XII-55, e densidade demográfica 
de 31 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 Conceição da Pedra . 
Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ........... . 

Vila de Conceição da Pedra. 

Quadro rural. ......... . 

TOTAL GERAL ..... 

POPULAÇÃO PRESENTE '-

Homens 

473 

210 

3 666 

4 349 

(1.0-VII-1950) 

Mulheres 

552 

224 

3 569 

4 345 

Total 

Números 
absolutos 

% s6bre 
o total 

geral 

I 025 11,78 

434 4,99 

7 235 83,23 

8 694 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

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

liãrios, crédito, seguros e capita-
lização ........ . 

Prestação de serviços ... 
Transporte, comunicação 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 

2 296 
11 
84 
71 

5 
28 

15 
4 
7 

19 
4 

229 
170 

2 943 

Mulheres 

31 

44 

19 

3 

2 836 
66 

3 000 

Total 

Números 
absolutos 

2 327 
11 
84 
71 

5 
72 

16 
4 

26 

22 
4 

3 065 
236 

5 943 

% sôbrc 
o total 

geral 

39,15 
0,18 
1,41 
1,19 

0,08 
1,21 

0,26 
0,06 
0,43 

0,37 
0,06 

51,63 
3,97 

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) 

Cr$ 1 000 % sObre Unidade Quantidade 
o total 

--------------------
Caf~ ............... 720 ArrOba 25 600 13 440 50,30 
Milho .............. 752 Saco 60 kg 21 800 4 360 16,31 
Arroz .............. 310 > > > 9 150 3 294 12,32 
Feijão ....... 341 > > > 4 580 2 253 8,43 
Outras ............. 295 - - 3 372 12,64 

TOTAL ........ 2 418 - - 26 719 100,00 

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 .. .................... . 6 12 0,05 
Bovinos ...................... . . 8 900 11 570 53,34 

800 80 0,36 
1 180 1 416 6,52 ~:~~~':,C::::::::::::::::::::::: 

Muares .............. , ........ . 900 1 350 6,22 
Ovinos ....................... . 500 75 0,34 
Suinos ....................... . 8 000 7 200 33,17 

TOTAL .................. . 21 703 100,00 

Os pecuaristas locais vêm desenvolvendo suas ativida
des com sucessos animadores. O gado para o corte vem 
coa-tando com reprodutores selecionados. 

Desfile de 7 de Setembro na Praça Wenceslau Braz 

Indústria - 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$1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em CaVe -------------------------------
Indústria extrativa mi· 

neral. .... : .......... 9 18 66 4,03 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agr!colas 6 136 305 18,65 3 lO 

ndústria manufaturei!· a I 
e fabril .............. 15 33 1 264 77,32 8 17 

TOTAL ........... 90 187 1 635 100,00 11 27 

Em 1955, 90 unidades industriais foram anotadas, 
sendo que o maior número delas - 66 - dedicava-se ao 
ramo de transformação e beneficiamento de produtos agrí
colas. 

Hospital Coronel José Goulart 

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 
NUM~RICOS 

---1------
Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

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

{ 

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

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d' áAua 

Pr~dios servidos, possuindo penas ....................... . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos...... Parcialmente ................ . 

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

EstJotos 

Logradouros servidos ...... { De despejo .................. . 
De âguas superficiais ......... . 

Pr~dios esgotados ......... { Pela rêde ................... . 
Por fossas ................... _. 

lluminar;ão pública e domiciliar (*) 

{

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

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

LiAar;ões domiciliares (*) 

De luz ................... { Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ..•......... 

De fOrça ................. { Número de ligações .•......... 
Consumo em kWh ....•.....•• 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

Salão Paroquial Municipal 

290 

19 

1 
4 

5 

1 
13 

230 

17 
1 

18 

7 
8 

113 
97 

21 
131 

54 139 

216 
53 570 

9 
26 621 

177 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal. é 

cortado por 111 km de estradas de rodagem, dos quais 106 

se acham sob a administração municipal e os restantes per

tencem a particulares. 

Cine-Teatro Brasil 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(•) (km) TRANSPORTE 

-
Municipios limítrofes 

Heliodora ................ 25 Rodovia -
Cristina ................. 59 Rodovia -

Lambari. ................ 50 Rodovia Via Jesullnia. 

Jeaullnia ................. 41 Rodovia -
Pedralva ................ 42 Rodoyia -
Santa Rita do Sapucal. .. 55 Rodovia -
Careaçú ................. 55 Rodovia Via Bela Vista 

Capital Estadual. ........ 492 Rodovia -
Capital Federal. ......... 383 Rodovia -

(•) - Dados sujeitos a retificação. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede e ainda com 49 varejistas; dêstes, 24 locali

zam-se na cidade. Dispõe também de 2 correspondentes 
bancários. 
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córrego da Chácara, ligando a Rua Governador Valadares 
à Rua São Pedro 

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 % sObre o total 

Sabem Nio Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

~c rever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

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

{Homens ... 582 407 175 69,93 30,07 
Quadro urbano Mulheres .. 672 405 267 60,26 39,74 

TOTAL I 254 812 442 64,75 35,25 .. 
{Homens ... 3 007 I 151 1 856 ·38,27 61,73 

Quadro rural. . Mulheres .. 2 938 785 2 153 26,71 73,29 

TOTAL 5 945 1 936 4 009 32,56 67,44 

{Homens ... 3 589 I 558 2 031 43,41 56,59 
Em geral...... Mulheres .. 3 610 1 190 2 420 32,96 67,04 

TOTAL 7 199 2 748 4 451 38,17 61,83 

(•) Inclusive pessoas de instrução não decfarada. 

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 apresentou o en
sino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ............. . 

Corpo docente ................ . 

Matrícula efetiva .............. . 

DADOS NUM&RICOS 

16 

26 

957 

1955 

15 

25 

900 

Matadouro Municipal 

1956 

15 

24 

931 



Rodovia que liga o município ao ·de Santa Rita do Sapucaí 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 43,77%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas do 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 Tributãria 

603 235 

862 334 

1074 338 

1 496 406 

1 159 508 

Despesa 
realizada 

741 

914 

I 036 

I 513 

1 1EO 

Saldo 
ou 

deficit 

138 

52 

38 

17 

21 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ......................... 365 1 156 603 

1952 .......................... 468 2 256 862 

1953 •......................... 696 2 067 1 074 

1954 ...........•.............. 833 2 856 1 496 

1955 ........•...•............. 584 3 050 1 159 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A assistência mé
dica na cidade é prestada por 1 hospital, dispondo de 25 
leitos. O ensino médio está representado por uma unidade 
de nível secundário e duas de comercial. Ainda no dis
trito-sede há 5 aparelhos telefônicos, duas pensões, 1 ci
nema e uma biblioteca. O Legislativo compõe-se de 9 ve
readores. Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 
1 663 eleitores, dos quais votaram 1 171. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Cirino Gonçalves Goulart). 

NAZARENO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HIS1'óRICO - Nos primeiros anos do século XVIII, a des
coberta de ouro, que a tantas bandeiras incentivou, trouxe 
às margens do rio Grande paulistas e portuguêses, atraídos 
pelas possibilidades auríferas da região. Até hoje, em ter
ras de Nazareno, observam-se valas e escavações que datam 
daqueles anos e que testemunham o trabalho desenvolvido 
por aquêles desbravadores. A riqueza da terra foi assim o 
fator preponderante do início de sua civilização. 

Em 1725 existia um arraial formado pelos que se da
vam à faina de faiscar o ouro e indivíduos dedicados à ágri
cultura · e ao pequeno comércio, então já em pleno desen
volvimento. Segundo se sabe, foi nesse ano que se construiu 
a capela de Nossa Senhora de Nazaré, em terrenos doados 
pelos fazendeiros Manoel Seixas Pinto e seu irmão José 
Gonçalves Pinto. O padre Antônio Lopes foi o seu primeiro'. 
vigário. O primitivo nome do lugar foi Ribeiro Fundo, no
me com que aparece em 1734, sendo posterior e sucessiva
mente alterado para Nossa Senhora de Nazaré, Nazaré e fi
nalmente Nazareno. 

Com o correr .dos anos o povoado se foi desenvolvendo 
e influíram bastante em seu crescimento as notícias refe
rentes aos milagres atribuídos à Virgem de Nazaré, o que 
motivava constantes peregrinações ao local. 

Em 1850 foi elevado a distrito pela Lei n.0 471, de 
1.0 de junho, ato êste confirmado pela Lei estadual n.0 2, 
de 1891. No mesmo ano foi também elevado a Paróquia, 
tendo sido seu primeiro vigário o padre Fírmiano. A Con
fraria de Nossa Senhora de Nazaré exerceu notável influ
ência no desenvolvimento municipal, uma vez que congre
gava os elementos mais representativos do então distrito. 
Até 1870, existiam poucas fazendas, sendo que pelo menos 
dois terços da área distrital pertenciam à Confraria e a 
quatro potentados: barão da Cachoeira, também conheci
do por barão da Ponte Nova e de Conceição da Barra; ba-

Vista parcial da Praça N. S.0 de Nazaré 
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rão de Coqueiros, tenente Antônio Gabriel Lei~e e capitão 
José Bern~rdino. Em 1943, o distrito passou a chamar-se 

Nazareno, topônimo com o qual, em 1953, por Lei estadual 
n.0 1 039, foi elevado à categoria de município, desmem

brando-se de São João del Rei. 

Dentre os filhos ilustres de Nazareno figuram como 

dos mais representativos o padre José Dias Custódio que 

teve papel relevante nos acontecimentos de 1831, quando 

do "Manifesto dos Mineiros" contra D. Pedro I, e o cônego 

Heitor Augusto da Trindade, que de 1893 a 1955 empres

tou todo o entusiasmo de sua fé religiosa ao amparo social 

da .comuna que viria a ser criada. O município continua su

bordinado à comarca de São João dei Rei. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. Sua 

área é de 338 quilômetros quadrados. 

SITUAÇÃO A 

o 

I ... 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento- Ge

ral de 1950, era de 3 973 habitantes a P?Pillação do municí
pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dão 4 388 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, e densidade de 13 habitantes por 

quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte 

a situação do distrito de Nazareno, núcleo em tôrno do qual 

se emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO 
HO- MU-

MENS LHERES Números % sObre 
absolutos o total 

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

Quadro urbano .................. 336 403 739 18,60 
Quadro suburbano ............... 169 174 343 8,63 
Quadro rural. ................... 1 476 1 415 2 891 72,77 

TOTAL ..................... 1 981 1 992 3 973 100,00 
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Prefeitura Municipol 

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

Milho .............. 865 Saco 60 kg 16 675 2 668 33,74 
Arroz., ............ 210 . . > 4 620 1 848 23,36 
Feijão .............. 370 > > > 5 420 1 311 16,57 
Outras ............. ... - - 2 083 26,33 

TOTAL ........ ... - - 7 910 100,00 
I 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~~=: ::::::::::::::::::::: 
Muares ...... · ................. . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

8 
17 000 

200 
780 
300 
220 

2 200 

VALOR 

Cr$ 1 000 

24 
30 600 

24 
1 404 

39 
528 
880 

33 499 

%sObre 
o total 

0,07 
91,38 

0,07 
4,19 
0,11 
1,57 
2,62 

100,00 

A pecuária tem recebido grande impulso nos últimos 
anos, notadamente quanto ao aprimoramento de seu reba
nho bovino. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta~ 

INDÚSTRIA. beleci- empre-
mentos gado 

Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c. v. 

-------------· --- ---- ---- --- -----

Indústria extrativa mi:-
nerat ................ 8 94 12 034 95,76 19 1 509 

Indústria de transforma-
çilo c beneficiamento 

2 de produtos agrfcolas 30 34 218 1,73 1 
Indústria manufatureira 

c fabril. ............. 72 75 316 2,51 - -

TOTAL ........... 110 203 12 568 100,00 20 1 511 

... 

A indústria local encontra-se ; ;da na fase inicial de 
desenvolvimento. 

MELHORAMEN'I J -' RBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos n~ sede municipal em 



1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís

tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

Número de prádios existentes ............ · . ......... ·. · · · 466 

Lo/lradouros públicos 

Existentes ......................... ··.·················· 23 

Abaatecimento d' á.!lua 

PrEdios servidos, possuindo penas .. ...................... . 

Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente . ............... . 
{

Totalmente .................. . 

93 

18 
2 

TOTAL ................. . 20 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{

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

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

15 
71 

4 379 

Ligações domiciliares (*) 

De luz ................... I Número de ligações .......... . 142 
104 523 \Consumo em kWh ........... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 127 km de estradas de rodagem, dos quais 87 

se acham sob a administração municipal e os restantes per

tencem a particulares. É servido pela Estrada de Ferro Rê

de Mineira de Viação. Dispõe além disso de 1 campo de 

pouso. 

Em 1955, a Prefeitura municipal registrou 6 automó

veis, 4 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Bom Sucesso ........... . 

Bom Sucesso ........... . 

Carrancas .............. . 

Carrancas .............. . 
Itutinga ..... ........... . 

São João del Rei. ...... . 

São João del Rei ....... . 

São Tiago .............. . 

São Tiago .............. . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Estadual. ....... . 

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

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

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇOES 
(km) TRANSPORTE 

69 R.M.V. 

40 Auto 

88 R.M.V. 

49 Auto 
18 Auto 

58 Ónibus 

82 R.M.V. 

119 Ónibus 

62 Cavalo 

364 R.M.V. 

249 Ónibus 

442 R.M.V. 

558 R.M.V. 

437 ónibus 

Inclusive 18 km de 
Nazareno a Esta~ 
ção de Nazareno 

Via Ibituruna (22 
km) 

Inclusive 48 km de 
ônibus de Nazareno 
a Itumirim 

Via Itutinga 
Aumentada a dis· 

tância pela nova 
estrada. 

Via Palmital, S. Se· 
bastião da Vitória e 
Rio das Mortes 

Inclusive 18 km de 
Nazareno a Esta
ção de Nazareno 

Via S. João del Rei 
(58 km) 

Via Estação de Co
queiros e Mercês da 
Agua Limpa 

Inclusive 18 km de 
Nazareno a Esta· 
ção de Nazareno. 
Via Divinópolis 

Via S. João del Rei 
c Lagoa Dourada 

Via Barbacena 
E.F.C.B. 

Via Barbacena. E.F. 
C.B. 

Via S. João Del Rei 
e Barbacena 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 26 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

·quais 18 situados na sede. Dispõe também de 1 correspon

dente bancário. 

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 % ·sôbrc o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e eabem ler c eabem 

escrever ler c escrever ler c 
escrever(•) escrever(•) 
------------

Homens ................... 432 227 205 52,54 47,46 
Mulheres .................. 486 236 250 48,55 51,45 

TOTAL ............... 918 463 455 50,43 49,57 

(•) Inclusive pessoas de instrução nio 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 apresentou o ensi
no primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 ---------------------------------
Unidades escolares .............. 9 9 11 

Corpo docente ................. 14 14 17 

Matricula efetiva ............... 488 526 553 

Altar-mor da Igreja Matriz Municipal 
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A percentagem de alunos matriculados, relativa à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
54,80%. 

FINANÇAS PúBLICAS 
A situação das finanças públicas no mumc1p10, nos 

anos de 1954 e 1955 é bem caracterizada pela tabela abai
xo: 

ANOS 

1954 ........... . 
1955 ........... . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadad·a 

Total Tributária 

630 
703 

143 
157 

Despesa 
realizada 

462 
851 

Saldo 
ou 

deficit 

168 
-- 148 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1954-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 OOO,Oo) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----------------------------
1954 ........................ (*) 
1955 ........................ (•) 

(•) Dados estimados. 

209 
250 

337 
771 

630 
703 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Na cidade há 4 
aparelhos telefônicos, duas pensões e 2 cinemas. O Legis
lativo está composto de 9 vereadores. Para o pleito de 

3-X-1955, o município apresentava um corpo de 1211 elei
tores, dos quais 628 compareceram às urnas àquela época. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Agidro Ribeiro). 

NEPOMUCENO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- No dia 19 de março d~ 1780, foi celebra
da a primeira missa e realizado o primeiro batizado, numa 
capela mandada construir pelo cap. Matheus Luís Garcia, 
em terrenos de sua fazenda. O celebrante foi o padre José 
Alves Prêto. 

Em tôrno dessa capela, formou-se o primeiro núcleo 
que deu origem ao povoado de São João Nepomuceno, (to
pônimo em homenagem ao padroeiro da capela), mais tar
de vila São João Nepomuceno de Lavras e, hoje, cidade, 
sede do município de Nepomuceno. 

Quanto aos primeiros desbravadores da região, são 
conhecidos os nomes de Matheus Luís Garcia, Tomé An
tunes do Prado, Francisco da Silva Teixeira, José Simões 
de Aguiar, Manoel Joaquim Costa e Francisco Antunes do 
Prado, todos atraídos, possivelmente, pela excelência das 

· terras, tanto que, imediatamente após chegarem, se dedi
caram à agricultura. 

Com relação aos primeiros habitantes nativos, pouco 
se sabe sôbre as tribos a que pertenciam; uma unia fune
rária encontrada na região não forneceu dados convenientes, 
capazes de esclarecer o assunto. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Antigo distrito de 
São João Nepomuceno, criado por Lei provincial n.0 209, 

18:1. 

Monumento aos Expedicionários - Praça Padre José 

de 7 de abril de 1841, e por Lei estadual n.0 2, de 14 de se

tembro de 1891, sendo desmembrado do município de La

vras por Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911. Vila 

criada pela citada Lei 556, com sede localizada na povoação 

de São João Nepomuceno de Lavras e a denominação de 

Vila Nepomuceno. Desmembrada do município de Lavras. 

Publicação oficial datada de 1911, apresenta o município 

de Vila Nepomuceno composto de um distrito, do mesmo 

topônimo. A vila foi instalada em 1.0 de junho de 1912. 

Publicação oficial de 1.0 -IX-1920, apresenta o município de 

Vila Nepomuceno composto igualmente de 1 distrito, Vila 

Nepomuceno. O município de Vila Nepomuceno tomou a 

denominação de Nepomuceno por Lei estadual n.0 843, de 7 
de setembro de 1923. O texto da citada Lei 843 apresenta 

o município de Nepomuceno (antigo Vila Nepomuceno) 

composto de 1 distrito, Nepomuceno (antigo São João Ne

pomuceno de Lavras). A vila de Nepomuceno foi elevada 

à categoria de cidade por Lei estadual n.0 893, de 10 de se

tembro de 1925. Em publicação oficial de 1933, o municí

pio de Nepomuceno permanece com 1 distrito, Nepomu

ceno. Em publicações oficiais datadas de 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 número 148, de 17 

de dezembro de 1938 para 1939-1943, o municí-



vasta parcaal da Cidade 

pio de Nepomuceno é composto de 1 distrito, Nepo
muceno, e é o único têrmo judiciário da comarca de Nepo
muceno. Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943 que fixou o quadro territorial pa
ra vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Nepo
muceno ficou composto igualmente de 1 distrito, o da sede 
- e constitui o único têrmo judiciário da comarca de Ne
pomuceno. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- A comarca foi constituída 
em 1955. 

Pelos quadros da Divisão Territorial, datados de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, como, também, pelo Anexo 
do Decreto-lei estadual n.0 88 de 30 de março de 1938, o 
município de Nepomuceno é têrmo judiciário único da co
marca de igual denominação, permanecendo assim nas Divi
sões Territoriais do Estado vigentes nos· qüinqüênios ..... 
1939-1943, 1944-1948, 1949-1953, fixadas, respectivamen
te pelos Decretos-leis números 148, 1058, de 31 de dezem
bro de 1943, e 1039, de 12 de dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municfpio em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 596 km2• A sede municipal, situada a 
843 m de altitude, tem como coordenadas geográficas: 
21° 13' 50" de latitude Sul e 45° 10' 50" de longitude 
W.Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 200 km, 
no rumo S.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 19 414 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 20 905 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
seria 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 Totnl 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
-------------- ------------- -----
Sede ............................ 1 524 1 976 3 5CO 18,02 
Quadro rural. ............ ....... 8 130 7 784 15 914 81,98 

TOTAL GERAL ... ....... 9 654 9 760 19 414 100,00 

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: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa .............. . 
Indústria de transformaçio ...... . 
Com&-cio de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, crEdito, seguros c capita-
lizaçio ....................... . 

Prestaçio de serviços ........... . 
Transporte, comunicações c arma-

zenagem ............••........ 
Profissões liberais .....•.......... 
Atividades sociais .....•.......... 
Administraçio pública, Legiolativo 

e Jus~iça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

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

Condições inativas •.............. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

Total 

Homens 

4 845 
15 

273 
156 

19 
118 

45 
11 
20 

22 
6 

445 
695 

6 670 

Mulheres 

38 

222 

29 

2 

6 088 
489 

6 869 

Números 
absolutos 

4 883 
15 

273• 
157 

19 
340 

45 
11 
49 

24 
6 

6 533 
1 184 

13 539 

%sObre 
o total 

geral 

36,08 
0,11 
2,01 
1,15 

0,14 
2,51 

0,33 
0,08 
0,36 

. Ó,17 -
0,04 

48,28 
8,74 

100,00 

A~ricultura- A produção agrícola no município em 1955, 

foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

Cr$ 1 000 %sObre Unidade Quantidade o total 
---------- ----- ---------

Caf~ ............... 14 080 Arrôba 440 000 231 000 88,04 
Arroz .............. 3 200 Saco 60 kg 68 000 20 400 7,77 
Milho .............. 2 160 . . . 38 240 6 501 2,47 
Fumo .•............ 95 ArrOba 2 375 1 188 0,45 
Outras ....•........ 304 - - 3 352 1,27 

TOTAL ........ 19 839 - - 262 441 100,00 
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Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1 000 % sôbre 

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

Asininos ...................... . 10 16 0,06 
Bovinos ...................... . 11 000 16 500 62,53 

900 90 0,34 
3 500 5 250 19,89 ~~t~~=-:::::::::::::::::::::: 

Muares ................••...... 550 880 3,33 
Ovinos ....................... . 600 60 0,22 
Suinos ... ~ ................... . 4 500 3 600 13,63 

TOTAL .................. . 26 396 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci-
empre .. 
gado 

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

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

neral. ............... 3 10 42 1.19 -- -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agricoias 19 51 3 470 98,81 17 264 

TOTAL ........... 22 61 3 512 100,00 17 264 

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 .. ......................... . 

LoArs.douros públicos 

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

{

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

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'ál!ua 

Pr~ios servidos, possuindo penas ................... . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ....... . 
Logradouros ilunrtnados... Número de focos ............ . 

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

LiAs.ções domiciliares (•) 

De luz.................. I Número de ligações .......... . 
· \Consumo em kWh ........... . 

De fôrça I Número de ligações .......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · \Consumo em kWh ........... . 

(•) Dadosreferentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

962 

26 

2 
9 

11 

1 
14 

297 

10 
1\ 

21 

30 
368 

88 661 

638 
203 074 

\9 
120 835 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 36 km de estradas de rodagem, sob a adminis

tração estadual e 104 sob a municipal. É servido pela Estra
da de Ferro Rêde Mineira de Viação. Em 1955 foram re

gistrados 85 automóveis, 41 camionetas, 51 caminhões, 6 

ônibus. 

18/1. 

Rua Carolina Soares 

Quanto às distâncias e vias de comunicação da sede 
com os municípios vizinhos e Capitais do Estado e da Re
pública, damos as seguintes: 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Três Pontas ............ . 

Carmo da Cachoeira .... . 
Lavras ........ ......... . 
Perdões ................ . 
Campo Belo ............ . 
Coqueiral. .............. . 
Capital Estadual (2) .... . 
Capital Federal (2) ...... . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

54 Rodoviário 
45 Rodoviário 
42 Rodoviário 
35 Rodoviário 
64 Rodoviário 
60 Rodoviário 
30 Rodoviário 

332 Rodoviário 
516 (•) 

OBSERVAÇÕES 

São 2 es estradas 

(•) Por ônibus at~ Varginha (64), pela R M.V. at~ Cruzeiro (268), pela 
E.F.C.B. at~ o Rio (516). 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e ainda 84 varejistas, dos quais, 79 também 
na sede. 

Dispõe de 4 agências bancárias e 1 correspondente. 

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 absolutos % sôbre o tot ai 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

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

----------~ ---- ----·- ----- ----- -----
{Homens ... 1 297 84!1 457 64,76 35,24 

adro urbano Mulheres .. 1 746 977 769 55,95 44,05 

TOTAL 3 043 1 817 1 226 59,71 40,29 

Qu 

{Homens ... 6 711 1 924 4 787 28,66 71,34 
uadro rural. . Mulheres .. 6 399 1 344 5 055 21,00 79,00 

TOTAL 13 110 3 268 9 842 24,92 75,08 

Q 

{Homens ... 8 008 2 764 5 244 34,51 65,49 
m geral...... Mulheres .. 8 145 2 321 5 824 28,49 71,51 

TOTAL 16 153 5 085 11 068 31,48 68,52 

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-



Vista parcial da Rua Presidente Getúlio Vargas 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM'I!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----------------------- ---------
Unidades escolares ............. . 

Corpo docente ................. . 

Matricula efetiva .............. . 

34 

54 

1 844 

32 

54 

1 937 

26 

52 

1 749 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 36,37%. 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------------ ------- ------- ------
1951.----------- 775 332 495 280 

1952.----------- 866 456 1 124 - 258 

1953.----------- 1 172 396 1 079 93 

1954.----------- 1 159 534 1 112 47 

1955.----------- 2 211 716 1 665 546 

FINANÇAS PúBLICAS 

A situação das finanças públicas no município nq pe
ríodo de 1951-1955 é bem caracterizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. • - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1952.-----.--.---.-.--.------. 

1953 .• ------------------.-----

1954 .. ------------------------

1955 .. ------------------------

RECEITA ARRECADADA 

Federal Estadual 

747 5 280 

860 3 926 

973 10 702 

1364 10 276 

2 103 22 071 

(Cr$ \ 000,00) 

Municipal 

775 

866 

1 172 

1 159 

2 211 

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

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A principal 
atividade econômica do município é a agricultura. 

Em outros tempos, preponderou a cana-de-açúcar; 
presentemente, a cultura cafeeira sobr;pujou tôdas as de-

12-24940 

mais, constituindo-se na principal fonte de renda do muni

cípio. Em 1957, existem, na região municipal, 9 800 000 

cafeeiros. Em 1955, já a produção dessa rubiácea atingira 
120 000 sacos de 60 quilos do produto devidamente bene
ficiado. 

Além do café, ainda produz o município milho, arroz e 
feijão, para o seu próprio consumo. 

Existe um apreciável rebanho bovino, com a constan
te preocupação, por parte dos pecuaristas locais, de melho
rar a linhagem, não só por cruzamento com raças apuradas 
como pelos cuidados da veterinária preventiva. 

Prestam assistência à população: 1 hospital com 42 
leitos, 1 serviço de saúde, e 4 médicos no exercício da pro
fissão. 

A sede municipal .conta os melhoramentos urbanos 
condizentes com a situação econômica que as tabelas e 

quadros aqui estampados demonstram, havendo também 

um jornal, uma emissora radiofônica, um estabelecimento 
de ensino secundário, duas bibliotecas e uma tipografia. 

Funcionam 26 aparelhos telefônicos, 1 hotel e 1 ci
nema. 

Entre os filhos do município que se destacaram na 
vida pública nacional, podemos citar o Embaixador Fran
cisco Negrão de Lima, Ministro da Justiça por duas vêzes, 
Prefeito do Distrito Federal e representante do Brasil, em 
vários Países, no Corpo Diplomático. 

A Rêde Mineira de Viação atravessa o município, pas

sando distante da sede municipal 18 quilômetros. 

Nepomuceno possui energia elétrica para uso próprio 
e para fornecimento a municípios limítrofes; em 1956 ven
deu ao município de Lavras, em alta tensão, 811 900 kW. O 
potencial hidrelétrico do município localiza-se nas quedas 

de Santa Cruz, no ribeirão Congonhal com capacidade de 

95 H.P. e na de Quebra Panela, no rio Cervo, com capa

cidade para 600 H.P. 

O colégio eleitoral contava 3 230 eleitores alistados 
para o pleito de 3-X-953, a que compareceram 1 825 vo
tantes. O legislativo Municipal é integrado por 11 vereado
res. 

(Organizado por César de Oliveira Faria,_ com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Joaquim Batista de Paiva). 

Vista parcial da Rua Dr. Rubem Ribeiro 
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NOVA ERA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - O primeiro topônimo foi 
São José da Lagoa, em homenagem ao Santo do dia (São 
José, 19 de março) em que os primeiros desbravadores 
chegaram à margem de uma grande lagoa. 

Admite-se tenha êsse fato ocorrido entre os anos de 
1703 e 1705, quando da passagem de Antônio Dias de Oli
veira e dos Irmãos Camargos pelas margens auríferas do 
rio Piracicaba. 

A existência, ainda hoje, de montões de cascalhos e 
de canais de captação de água em vários pontos do muni
cípio são provas evidentes de que a mineração foi o fator 
preponderante na fixação dos primeiros moradores. 

Posteriormente, seja por exaustão das minas e dos 
garimpos ou por excessivo rigor fiscal na tributação do tra
balho dos faiscadores e garimpeiros, a primitiva ocupação 
cedeu lugar à lavoura, surgindo várias fazendas. As prin
cipais foram as de Rio do Peixe, Fig,ueiras, Perdões, Barra 
do Ribeirão das Cobras (hoje, "Borra do Prata"), Corrien
tes, Vargem e Mato Dentro. 

A essa altura, no local onde hoje se acha a sede do 
município de Nova Era, já existia o arraial de São José 
da Lagoa, com algumas centenas de habitantes fixos cui
dando de comércio, garimpo, ofícios e outros afazeres, abas
tecida a povoação pelas fazendas citadas. Em 1750, era 
capela curada, da freguesia de Rio Piracicaba, depois de 
ter estado, eclesiàsticamente subordinado a Caeté e, pos
teriormente, a Santa Bárbara. Em 1832, ainda como ca~ 

pela curada, passou a subordinar-se à freguesia de Antô
nio Dias; finalmente, em outubro de 1848, pela Lei pro
vincial n.0 384, foi criada a paróquia de S. José da Lagoa, 
sendo seu primeiro Vigário o padre João Álvares Martins 
da Costa. 

Em 1848 foi elevado à categoria de distrito,- e em 
1938 emancipou-se com o nome de Presidente Vargas, to
pônimo posteriormente trocado pelo de Nova Era, sendo 
óbvia a influência do poder público na escolha dessas de-

. nominações. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA ---'- O distrito foi cria
do pela Lei provinciál n.0 348, de 9 de outubro de 1948, 
confirmado pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891. 

Na Divisão Administrativa de 1911 e nos quadros do 
Recenseamento Geral de 1920, como na Divisão Admi
nistrativa do Estado, fixada pela Lei estadual n.0 843, de 
7 de setembro de 1923, o referido Distrito subordina-se ao 
município de Itabira. 

A mesma situação .administrativa perdura na "Divisão" 
relativa a 1933, contida no Boletim do Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio, nos quadros da Divisão Terri
torial datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, como tam
bém no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 
. 148, de 17 de 

dezembro de 1938, que estatuiu a Divisão Judiciário-Admi
nistrativa do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, 
foi criado o município de Presidente Vargas, integrado de 
um só distrito, o da sede, São José da Lagoa que, pelo 

Vista parcial da cidade 
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Outra vista parcial da cidade 

mesmo ato, perde o antigo topônimo e é desmembrado do 

município de Itabira. 

Quanto à mudança da denominação "Presidente Var

gas" para "Nova Era", há dúvidas sôbre os decretos res
pectivos, citando-se, geralmente, dois dêles, com o mes

mo objetivo: - o primeiro datado . de 13 de junho de 

1942 e o segundo de n.0 1058, de 31 de dezembro de 

1943. Só com o segundo se concretiza, na prática, a mu
dança de denominação . 

Na divisão Territorial do Estado, vigente no qüinqüê
nio 1944-1948, estabelecida pelo Decreto-lei n.0 1 058, o 
município de Nova Era compõe-se, como anteriormente, de 

um só distrito, o da sede, desfalcado, de parte de seu ter
ritório, anexado ao do Município de Rio Piracicaba. 

. 
FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pela Divisão Territorial 
fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem

bro de 1938, o município de Presidente Vargas é têrmo ju
diciário da comarca de Itabira. 

A instalação do têrmo judiciário de Presidente Vargas 
deu-se a 20 de março de 1939. 

Pelo Decreto estadual datado de 13 de junho de 1942, 

o topônimo do têrmo e do município de Presidente Vargas 
teria sido mudado para Nova Era, passando a denomina
ção "Presidente Vargas" ao têrmo e município de Itabira. 
Pela Divisão Territorial e Jurídico-Administrativa esta

tuída pelo Decreto n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 
a vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de Nova 

Vista do rio Piracicaba, que banha a cidade 

Era permanece têrmo judiciário da comarca de Presidente 

Vargas, ex-Itabira. 

De conformidade com a Constituição do Estado de 

Minas Berais, de 14 de julho de 1947 (artigo 25 das Dis

posições Constitucionais Transitórias), o têrmo judiciário 

de Nova Era foi elevado à comarca de primeira Entrância. 

A instalação solene da comarca deu-se a 15-11-1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Rio Doce do Estado de Minas Gerais. 

SITUAçÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 465 km2• A sede municipal, situada a 525 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 46' 15" de latitude Sul e 43° 02' 15" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 97 km, no ru

mo E. N. E. Suas variações térmicas são: média das má
ximas- 31°C; das mínimas- 19°C; compensada- 25°C. 

POPULAÇÃO- Em 1950, era de 10461 habitantes a po

pulação do município. Estimativas do Departamento Es

tadual de Estatística de Minas Gerais dão 11 000 habitan

tes, como sua população provável em 31-XII-55, quando 

a densidade demográfica seria de 24 habitantes por quilô

metro quadrado. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONOMICAS- Agricul

tura - A produção agrícola no município, em 1955, é ex

pressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRfCOLAS (ha) % sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------------------- -----

Caf~ .. . ...... 560 ArrOba 9 600 3 360 40,92 
Milho ............ 500 Saco 60 kg 11 000 2 200 26,78 
Outras ............ 342 -- - 2 653 32,30 

TOTAL .. .... 1 402 - - 8 2Í3 100,00 
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Pecuária- O quadro abaixo mostra a situação <:los reba

nhos do município, em 31-XII-955: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Aoininoo ...................... . 
Bovinoo ..........•............ 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ................... ···· 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnoo .............•.......... 

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

170 
8 500 

80 
800 
600 

80 
4 000 

Cr$ 1 000 

306 
12 750 

6 
1 360 
1 200 

6 
2 400 

18 028 

%sObre 
o total 

1,69 
70,75 
0,03 
7,54 
6,65 
0,03 

13,31 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peuoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mcntos Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em c. v 
----.- --- -----r-o ------

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
de produtos agrlc:olas 11 23 646 23,78 7 84 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 12 59 2 070 76,22 21 104 

TOTAL ........... 23 82 2 716 100,00 28 188 

MELHORAMENTOS URBANOS - A tabela abaixo dá 

a conhecer a situação dos melhoramentos urbanos na sede 

municipal em 1954, conforme registros existentes nos Ser

viços de Estatística e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Nr1rnero de prédios existentes .......................... . 

Logradouros públicos 

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

{ 

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

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

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

PrMios servidos, possuindo penas ............... . 

{

Totalmente .............. o •••• 

Log,radouroa eervidoa...... Parcialm~te ................ . 

TOTAL ................. o 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{

Número de logradouros ....... . 
Logradouros iluminados... Número de focos .. o •••••••••• 

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

Ligações domiciliares (1) 

De luz .............. o •••• I Número de ligações ..... o ••••• 

I Consumo em kWh .... o ••••••• 

De fOrça .............. o •• {Número de ligações. o •••••• o o. 

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

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

1 117 

52 

5 
3 

8 

44 

426 

11 
5 

16 

30 
192 

75 678 

539 
477 320 

23 
141 922 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 88 km de estradas de rodagem, dos quais 56 
sob a administração estadual e 32 sob a municipal. É 

servido pelas Estradas de Ferro Central do Brasil e Vi

tória-Minas. Em i955, havia registrados os seguintes 

veículos: 33 automóveis, 9 camionetas, 27 caminhões e 2 
ônibus. 
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Para as respectivas distâncias e vias de comunicação 

da sede com os municípios vizinhos e Capitais do Estado e 

da República, damos as seguintes tábuas itinerárias: 

Tábuas itinerárias-

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

----~---------------- --------------
Municípios limítrofes 

A ltabira: 
Pela E.F.V.M., de Nova Era a Itabira ..... . 
Por automóvel, idem, idem ................. . 

A Rio Piracicaba: 
Pela E.F.C.B., de Nova Era a Rio Piracicaba 
Por automóvel, idem, idem ..... · .. o •••••••••• 

A Ant6nio Dias: 
Pela E.F.V.M., de Nova Era a AntOnio Dias 
Por automóvel, idem, idem ................. . 

A São Domingos do Prata: . 
Por ônibus, de Nova Era a Sio Domingos do 

Prata .... o •• o ••••• o ••••••• o ••••••••• o •••• 

À Capital Estadual: 
Pela E.F.C.B., de Nova Era a Belo Horizonte 
Por automóvel, idem, idem. o •••••••••••••••• 

À Capital Federal: 
Pela E.F.C.B., de Nova Era a Rio de Janeiro 
Por ônibus, de Nova Era a D. Silv~rio ..... . 
Pela E.F.L., de D. Silv~rio ao Rio de Janeiro 

45 E.F.V.M. 
42 Automóvel 

43 E.F.C.B. 
34 Automóvel 

39 E.F.C.B. 
56 Automóvel 

22 Onibuo 

185 E.F.C.B. 
168 Automóvel 

745 E.F.C.B. 
68 Onibus 

506 E.F.L. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a. população 'do muni

cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; conta ainda 144 estabelecimentos comerciais 

varejistas, dos quais 105 ficam na sede. 

Dispõe também de 2 agências bancárias e 5 corres

pondentes. 

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 NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----·-----·-----·-0- ------- ------- ------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. o 

12 
28 

810 

17 
56 

1 527 

17 
54 

600 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 63,24% . 



Vista de um trecho central da cidade, destacando-se em primeiro plano 
à esquerda a Prefeitura Municipal 

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 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------------------------- ------
1951. ........... 693 314 633 60 
1952 ............ 1 091 464 723 368 
1953 ............ 1 578 517 1 667 - 89 
1954 ............ "1 723 558 2 116 - 393 
1955 ............ 1 862 677 1 705 157 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (CrS 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal ----------------·- -------------------
1921 •.................... 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 •......................... 
1955 ......................... . 

1 293 
1 181 
1 869 
1 612 
2394 

1 b42 
2 094 
2 430 
2 895 
4 077 

693 
1 091 
1 578 
1 723 
1 862 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede 
municipal situa-se às margens do rio Piracicaba, na Zona 
do Rio Doce, a uma altitude de 525 m, a 96 quilômetros, 
em linha reta, da capital do Estado; possui cêrca de 80% 
de seus logradouros públicos pavimentados, serviços de 
abastecimento de água potável e de iluminação elétrica pú
blica e domiciliar, alternando-se as construções coloniais 
com as mais modernas edificações. Contam-se 3 hotéis e 8 
pensões, havendo 1 aparelho telefônico instalado. 

Sua igreja-matriz é tombada pelo Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional, sendo o altar-mor de grande sig
nificação artística, pela decoração em ouro e obras de 
escultura e talha. 

A principal atividade econômica do município é a 
agropecuária, com rebanhos, bovino e suíno, grandes rela
tivamente à extensão do município. 

A produção agrícola é bastante diversificada, com o 
maior volume, quanto ao valor, no café. Dessa rubiácea, 
existiam 500 000 pés, em 1955, com uma produção, no 
mesmo ano, de 9 600 arrôbas. Em segundo lugar, vem o 
milho, totalizando 11 000 sacos no ano de 1955. 

O município é banhado pelos rios Piracicaba, do Pei
xe, Santa Bárbara, ribeirão do Prata e córrego Corrientes; 
neste último há aproveitamento hidrelétrico de uma queda, 
para fornecimento de luz e fôrça à sede municipal. 

A assistência médico-sanitária se faz através de 2 hos
pitais com 55 leitos; 1 serviço de saúde; e 4 médicos no 
exercício da profissão . 

No setor cultural, existem ainda 1 unidade do ensino 
secundário (Ginásio Estadual), 1 biblioteca e 1 tipografia. 
Para as eleições de 3-X-955 estavam alistados 4 574 elei
tores, dos quais 2 750 compareceram para votar. A Câ
mara Municipal compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Onofre Felipe Lopes). 

NOVA LIMA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro topônimo do local que é, 
hoje, o município foi "Campos de Congonhas", sendo "Con
gonhas" a denominação genérica para tôda a região de 
entre a Serra da Borda e o Itatiaia, "ocupando como 
que o vazio de un'l imenso lago mediterrâneo desapareci
do", como afirma Diogo de Vasconcelos em sua "Histó
ria antiga de Minas". Segundo êsse autor, o vocábulo 
se decompõe em "cãha" (mato) e ''nhonha" (sumido) -
mato sumido ou campo; por extensão, teria o nome atin
gido a erva "luxemburgia polyandria", muito abundante 
naquela zona. 

O primeiro branco a pisar a região da sede do mu
nicípio teria sido o coronel Domingos Rodrigue~ da Fon
seca Leme, da família de ·Fernão Dias Pais, integrante 
das primeiras expedições que vieram a Minas e. um dos 
mais prestimosos auxiliares de Garcia Rodrigues Pais, na 
abertura do caminho para o Rio de Janeiro, além de des
cobridor do "Ribeirão do Campo" e de várias minas. 

Outras versões consideram Borba Gato como desco
bridor de várias minas, quando de sua segunda viagem 
ao Sabará-buçu; então, teria êle seguido o curso de alguns 
afluentes do rio das Velhas, subindo, inclusive o ribeirão 
do Macaco (mais tarde Fernão Dias) até · outro curso 
dágua que batizou com seu nome. Pouco depois, insta
lou-se Manoel Afonso Gaya, que foi o primeiro a operar 
em maior escala, com mineração. 

A chegada de Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, 
ao que parece, deu-se entre os anos de 1698 e 1700. 

Depois disto, surgiram os primeiros faiscadores; eram 
libertos, escravos e aventureiros, dos quais, a tradição não 
guardou o nome. Em 1720, sendo Fernão Dias Pais Leme 
2.0 filho de Garcia Rodrigues Pais e neto de Fernão Dias 
Pais, guarda-mor do Rio das Velhas, Santo Antônio, Pa
raopeba, Raposo e Congonhas, já era considerável o nú
mero de pessoas fixadas na região, ·todos ·faiscadores ou 
seus dependentes. 

Com o desenvolvimento das faisqueiras, o local to
mou a denominação de "Congonha das Minas de Ouro", 
quando já então eram conhecidas as catas de Bela Fama, 
Cachaça, Vieira, Urubu, Gaia, Gabriela, Faria Garcês, Ba
tista e Morro Velho. 
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Vista parcial da cidade 

Outra vista parcial da cidade 
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Vista da Praça Bernardino de Lima, destacando-se ao fundo a IgreJa Matriz · 

Desde os descobrimentos e primeiros faiscadores até 
mil oitocentos e pouco, viveu o povoado períodos alter.;. 
nados de entusiasmo e decadência, tudo dependendo da 
maior ou menor produção das minas exploradas a céu aber
to, da maneira mais empírica. 

Em 1814, num veio de quartzo e pirita argentífera, 
pertencente ao pai do padre Antônio de Freitas e que custa
ra 150 000 cruzados, foram apurados 16 quilos de ouro, 
empregando-se, para isto, 24 brancos e 122 escravos 
(Captain Richard Burton - ''The Higlands of Brazil"
ed. London - Tinsley Brothers, 1886) - citado por Paul 
Ferrand em "L'or à Minas Gerais"- ed. Imp Oficial de 
M. G., 1913). 

Em 1834, esta mesma mina, a de Morro Velho, foi 
adquirida ao próprio padre Freitas pelo cap. Lyon, diretor 
da Mina de Gongo-sôco, que a revendeu, em seguida, à 
"Saint John D'El-Rey Mining · Company Limited", compa
nhia fundada em Londres, em abril de 1830, com o capi
tal de 165 000 libras esterlinas, com a finalidade de ex
plorar minas de ouro ao norte de São João dei Rei; como 
no ano de 1934 esta companhia já perdesse cêrca de 
26 287 libras, seus dirigentes resolveram comprar a mina 
de Morro Velho, o que foi feito por 56 434 libras ester
linas. 

Passando a nova companhia a explorar de maneira 
mais racional e científica a Mina de Morro Velho, o po
voado se desenvolveu melhor, sendo elevado a distrito 
logo dois anos depois, em 1836, com o nome de Congonhas 
de Sabará, pelo fato de subordinar-se o novo distrito ao 
município daquele nome. 

Daí para a frente, a região continuou a viver em de
corrência quase exclusiva da produção de ouro, mas a 
companhia assumiu importância definitiva na vida local, 
desde o mês de dezembro de 1834, quando começou a 
operar em Morro Velho, até a data em que são redigidas 
estas linhas. A vida econômica do distrito e posteriormen
te, do município (criado em 1891) é a vida da companhia. 

Com o desenvolvimento do distrito, algumas famílias 
se tornaram tradicionais e se projetaram na vida política 
e administrativa do País; uma delàs, da qual um de seus 
membros chegou a Governador do Estado, foi a família 
Lima; em homenagem a Augusto de Lima, o topônimo foi 
mudado quando da criação do município e elevação da 
s~de à categoria de vila, o que se deu com a denominaçãr 
de Vila Nova Lima. 

:ftste nome foi considerado até 1923, quando ocorreu 
a sua simplificação para Nova Lima, topônimo atual. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O Distrito deve 
sua criação à Lei provincial n.0 50, de 8 de abril de 1836. 

O município foi instituído pelo Decreto estadual nú
mero 364, de 5 de fevereiro de 1891, com território des
membrado do de Sabará, com sede no povoamento de Con
gonhas do Sabará e a designação de Vila Nova de Lima. 

A instalação ocorreu no dia 15 de março do mesmo 
ano. A Lei estadual n.0 2, de 14 de setemqro de 1891, 
confirmou a criação do distrito-sede do município de Vila 
Nova de Lima que, na Divisão Administrativa de 1911 
e nos quadros de apuração do "Recenseamento Geral", de 
1920, aparece subdividido em 3 distritos: - Vila Nova 
de Lima - sede, Santo Antônio do Rio Acima e Piedade 
do Paraopeba. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o município passou a denominar-se Nova Lima 
e adquiriu partes dos distritos de Aranha (antigo Maria 
José da Boa Vista) e ltabirito (antigo Itabira do Campo), 
ambos do recém-criado município de ltabirito, partes estas 
que se anexaram aos distritos de Piedade do Paraopeba 
e de Rio Acima (antigo Santo Antônio do Rio Acima) . 
Na Divisão Administrativa do Estado, fixada por esta Lei, 
o município de Nova Lima apresentava:..se formado, como 
anteriormente, de 3 distritos: o da sede (antigo Vila Nova 
de Lima) e os de Rio Acima e Piedade do Paraopeba. 

Dá-se o mesmo no quadro da Divisão Administrativa 
relativo a 1933, contido no "Boletim do Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio", nos das Divisões Adminis
trativas datadas de 31-XII-1936 e 31:-XII-1937, bem co
mo no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938, observando-se apenas que, no primeiro 
dos quadros citados, se consigna, ainda, o distrito de Santo 
Antônio do Rio Acima, em vez de apenas Rio Acima. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, que estabeleceu a Divisão Territorial 
do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o municí
pio de Nova Lima adquiriu o Distrito de Raposos, trans
ferido, não totalmente, do município de Sabará. Perdeu, 
por outro lado, para o nov~ município de Brumadinho, o 
distrito de Piedade de Paraopeba. Assim, nessa Divisão, 
o município continuou a compor-se de 3 distritos: Nova 
Lima, Raposos e Rio Acima, mantendo-se, dêsse modo, 
na Divisão Territorial do Estado, vigente ~o qüinqüênio 
1Q44-1Q48. ~tahiída oelo Decreto-lei estadual n.0 1 058. 

Prefeitura Municipal 
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de dezembro de 1943, apenas o distrito-sede, cedendo par
te de seu território ao de Raposos. 

De conformidaae com a Lei estadual n.O 336, de 27 
de dezembro de 1948, o município de Nova Lima perdeu 
os distritos de Rapos~s e Rio Acima, que passaram a cons
tituir municípios independentes a partir de 1.0 de janeiro 
de 1949. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Consoante os quadros da 
Divisão Territorial, datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, 
bem assim o anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 
de março de 1938, o município de Nova· Lima é têrmo ju
diciário da Comarca de Sabará. 

Pelo Disposto no Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 
de dezembro de 1938, instituiu-se a comarca de Nova 
Lima, com o têrmo de igual nome, desligada da de Sabará. 

Na Divisão Territorial, fixada por êsse De.creto-lei, 

para vigorar no qüinqüênio 1939~1943, assim como na vi
gente em 1944-1948, estabelecida pelo Decreto número 
1 058, de 31-XII-1943, o município de Nova Lima aparece 

como têrmo único da comarca dessa denominação. 

De acôrdo com a Lei estadual n.0 1 098, de 22 de 
junho de 1954, a comarca de Nova Lima foi elevada à 
categoria de segunda entrância, entrando a Lei em vigor 
a partir de 1.0 de junho de 1954, abrang'endo os muni

cípios de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 412 km2 • A sede municipal, a 745 m 
de altitude, tem como coordenadas geográficas 19° 58' 53" 

de latitude Sul e 43° 51' 09" de longitude W. Gr. Dista 
da Capital do Estado, em linha reta, 12 km, no rumo E.S.E. 
Suas variações térmicas são: média das máximas - 21°C; 
das mínimas - 14°C; compensada - l7°C. A precipi
tação pluviométrica anual atinge 1 758 mm .-

SITUAÇÃO A 

" 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 
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POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 21932 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 23 423 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55, com densidade demo
gráfica de 57 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 Mulheres 

N6meros % sllbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 8 458 8 957 17 415 '79,40 
Quadro rural. ................... 2 270 2 247 4 517 20,60 

TOTAL ..................... 10 728 11 204 21 932 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento 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 
N6meros % sllbre 
absolutos o total 

geral 
----

Agricultura, pecuãria e silvicultura 214 6 220 1,44 

lnd6strias extrativa• ............. 2 771 15 2 786 18,23 

Ind6strias de transformação ...... 693 16 709 4,64 

Com&cio de mercadorias ......... 344 38 382 2,50 

Com&cio de imóveis e valores mobi· 
liãrios, crEdito, seguros e capita· 
lização ........................ 26 3 . 29 0,18 

Prestação de serviços ............ 575 468 1 043 6,82 

Transporte, comunicações e arma· 
zcnagem ...................... 238 12 250 1,63 

Profissões liberais ................ 25 7 32 0,20 

Atividades sociais .•.............. 149 165 314 2,05 

Administração p6blica, Legislativo 
e Justiça ...................... . 77 9 86 0,56 

Defesa nacional e segurança pública 15 - 15 0,09 

Atividades domEsticas não remu ... 
neradas e atividades escolares dia-
centes ............ ~ ........... 770 6 687 7 457 48,87 

Condições inativas ............... 1 505 449 1 954 12,79 

TOTAL ..................... 7 402 7 875 15 277 100,00 

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

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sllbre 

o total 
-----

Bovinos ...................... . 750 I 350 47,04 
320 35 1,21 
210 420 14,62 

Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 180 450 15,66 
Ovinos ....................... . 50 7 0,24 
Suínos .... : .................. . 610 610 21,23 

TOTAL ................. .. 2 872 100.00 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci- empre-
mentes gado 

Cr$1 000 % sabre N.• de Potência 
o total motores em c. v. 

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

neral. ............... 7 2 808 li38 013 
Indústria de transforma-

99,30 2 218 21 829 

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 46 167 4 534 0,70 46 145 

TOTAL ........... 53 2 975 642 547 100,00 2 264 21 974 

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 existetates ......... .................. . 

LotJradouros públicos 

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

{ 

Inteiramente .....•........... 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Ajardinados ............................................ . 
~-················································· 

Abastecimento d'áiJua 

Prédios servidos, possuindo penas ..... _ ................. . 
Logradouros servidos, totalmente .... . 

EstJotos 

Logradouros servidos ...... I De despejo ................. . 
\ De ár.uas superficiais ..... . 

Prédios esgotados, pela rêde ............ . 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{

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

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

LitJações domiciliares (I) 

De luz ...... . . ...... { Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

De fôrça ................. J Número de liga~oes .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

4 400 

144 

37 
9 

46 

1 
97 

2 813 
79 

39 
23 

1 419 

200 
7 200 

711 730 

4 279 
I 136 376 

502 
1 169 047 

O território municipal é cortado por 148 km de estra~ 
das de rodagem, dos quais 35 sob a administração federal, 
78 sob a estadual, e os restantes particulares. É servido 
pela Estrada de Ferro Morro Velho Railway. Em 1955, 

a Prefeitura registrou os seguintes veículos: 11 camione
tas, 128 caminhões, 18 ônibus. 

Para as respectivas distâncias e meios de comunica
ção da sede com os municípios vizinhos, damos as se
guintes 

Tábuas itinerárias -

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇOES 
(km) TRANSPORTE 

----------------------------
Municípios limítrofes 

A leste - Raposos ....... 14 Rodovia 30' de viagem 
9 Ferrovia 45" ge viagem 

A sudeste - Rio Acima 17 Rodovia 30' e viagem 
30 Ferrovia 70' de viag~m 

Ao sul - Itabirito ....... 56 Ferrovia 2 horas e 40' 
47 Rodovia 1 hora e 30' 

Ao oeste - Brumadinho 103 Ferrovia 3 horas e 25' 
86 Rodovia 2 horas e 45' 

Ao norte - Sabará ...... .21 Ferrovia 50' 
17 Rodovia 30' 

Ao norte - Belo Horizonte 28 Rodovia 1 hora e 15' 
21 Rodovia BR-3 45' 
43 Ferrovia 2 horas e 45' 

Capital Estadual. ........ 28 Rodovia 1 hora e 15' 
21 Rodovia BR-3 45' 
43 Ferrovia 2 horas e 45' 

Capital Federal (DF) ..... 464 Rodovia 9 horao 
580 Ferrovia 15 horas e 20' 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 493 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 480 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências e 5 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 
Números abooiutos % sabre o total 

Sabem Não Sabem Não 
ler e sabem ler e oabem 

Total escrever ler e escrever ler e 
escrever(!) escrever(l) 

{Homens .. : 6 966 5 401 1 565 77,53 22,47 
Quadro urbano Mulheres .. 7 492 5 147 2 345 68,69 31,31 

TOTAL 14 458 10 548 3 910 72,95 27,05 

{Homens ... 1 848 1 072 776 58,00 42,00 
Quadro rural. . Mulheres .. 1 817 883 934 48,59 51,41 

TOTAL 3 665 1 955 1 710 53,34 46,66 

{Homens ... 8 814 6 473 2 341 73,43 26,57 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 9 309 6 030 3 279 64,77 35,23 

TOTAL 18 123 12 503 5 620 68,98 31,02 

( 1) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Sindicato dos Trabalhadores na Extração de Ouro e Metais Preciosos 
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Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística dà Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
·--- -----------

Unidades escolares ............... 15 15 12 
Corpo doc:ente ................. 112 119 128 
Matricula efetiva ............... 3 422 3 533 3 650 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 67,75%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período 1951-1955 é bem caracteriza
da pela tabela abaixo: 

FINANÇAS {Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arr!'cadada Saldo 
Despellà ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------------
1951. ........... 3 156 1 163 3 796 - 640 
1952 ............ 3 010 1 124 3 930 - 920 
1953 ............ 4 005 1 335 3 710 295 
1954 ............ 3 345 996 4 412 - 1 067 
1955 ............ 8 820 1 520 5 931 2 889 

Quanto· à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo t;>eríodo de . tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1951. ......................... . 
1952 ......................... . 
19~3 .................. · ....... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA {Cr$ 1 000,00) 

Federal 

5 056 
7 104 
6 977 
7 768 
8 807 

Estadual 

3 270 
3 020 
4 688 
5 446 
7 088 

Municipal 

3 156 
3 010 
4 005 
3 345 
8 820 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede do 
município, cidade de Nova Lima, a mais próxima da Ca
pital do Estado, da qual dista apenas 12 quilômetros em 

linha reta, situa-se na bacia do Rio das Velhas, a 745 m 
de altitude; .o ponto mais alto do município localiza-se 

na Serra do Curral, a 1 400 m. 
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Cidade de população quase que exclusivamente ope
rária, apresenta um aspecto característico, quase tôda a vi
da econômica e social subordinada às atividades da ''Mina", 
cujos escritórios centrais e entrada dos túneis e galerias 
estão na parte urbana; possui a cidade muitos de seus lo
gradouros públicos pavimentados e alguns ajardinados; edi
ficações modernas onde se alojam cinemas, colégios, clu
bes recreativos etc., ao lado de edificações centenárias e 
de inúmeros conjuntos residenciais operários, onde algu
mas moradias coletivas dão um aspecto característico. Es
tas residências coletivas são denominadas, no local, "Bom
Será". Possui a cidade muitas igrejas de construção anti
ga, destacando-se a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, 
cujo púlpit~ e cujos altares, o mor e os laterais, são obras 
de talha com risco e execução de Antônio Francisco Lisboa, 
o "Aleijadinho". Interessante é de observar que Nova Lima 
já foi palco de um romance, "Sul", de Guilhermino César. 

Tão grande é a importância· das minas de ouro na 
vida passada e presente do município e de sua sede que 
impossível se, torna compreender a vida da comunidade 
sem ·falar na Companhia que monopolizou tôda a econo
mia e, conseqüentemente, tôdas as manifestações de ativi
dade social, cultural e política da população: começando 
pela concentração demográfica que atinge 70% na sede 
do município e terminando pela distribuição das proprie
dades na área rural, das quais cêr.ca de 80% pertencem 
à Companhia em questão; a Saint John D'el-Réy Mining 
Company Limited. 

Como ficou dito na parte histórica, essa Companhia, 
formada em Londres, com capitais britânicos em 1830, 
começou a operar, em 1834, procurando racionalizar os 
trabalhos de mineração e aproveitamento dos minerais 
auríferos . Conquanto essas atividades não· tenham cessa
do até a presente data, sofreram elas fortes vicissitudes 
que sempre influíram definitivamente na vida da cidade e 
do município. 

Atualmente, é a mina mais profunda do mundo, com 
cêrca de dois mil e quinhentos metros em sentido verti
cal e 4 000 de extensão, representando um dos maiores 
centros operários do Brasil. Antes, contudo, de atingir êsse 
desenvolvimento, sofreu inúmeros desastres de conseqüên
cias apreciáveis, com a paralisação de serviço, perdas ma
teriais e humanas consideráveis, crises admipistrativas em 
conseqüência de queda de produção, períodos deficitá
rios, etc. 

Dos desastres, o mais doloroso e que se gravou na 
história da Companhia e do município pelo trágico de 
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Fôro Municipal, vendo-se ainda o Busto do Marquês de Sapucal, 
· na Praça Bernardino de Lima 

que se revestiu, foi o incêndio de 1867, que durou 4 dias, 
consumindo todo o travamento de inúmeras galerias; em 
1886, houve um desmoronamento . de trágica memória, 
quando inúmeros mineiros soterrados não puderam ser sal
vos pela impossibilidade de se remover enorme bloco de 
pedra que tapara a entrada da galeria, obrigando os diri
gentes da mina a solicitarem licença às autoridades para 
inundarem a galeria, a firo de evitar uma prolongada e 
inevitável agonia aos soterrados. 

Com os sucessivos fracassos da Companhia naqueles 
idos de 1860 a 1886, o povoado sofreu ameaça de despo
voamento total, indo a maioria para os trabalhos de cons
trução da Estrada de Ferro Central do Brasil, no trecho 
Sabará-Lafaiete. Mas houve reação, novos filões de ouro 
foram descobertos e então se repovoou a vila. 

Data de 1893 um período de maior produtividade e 
mais tranqüilidade para o vida da ·atribulada Companhia; 
com isto, passou a desenvolver-se o município, chegando ao 
que é nos dias de hoje, mas ainda na dependência com
pleta das atividades da Saint John D'El-Rey Mining CoiD:
pany Limited, maior empregadora, maior proprietária ru
ral e urbana, maior compradora de todo o comércio. 

Anteriormente à instituição da previdência social bra
sileira, nos moldes em que hoje funciona, a própria Com
panhia incumbia-se diretamente, mantendo um hospital 
por conta própria; posteriormente, tais serviços passaram 
à esfera federal. Há 2 hospitais com 202 leitos; 8 serviços 
de saúde; 10 médicos no exercício da profissão. 

A agricultura e a pecuária são insignificantes, sendo 
o município importador de todos os gêneros de primeira 
necessidade; há um pequeno mas selecionadíss_imo rebanho 
bovino, pertencente em grande parte à Saint John D'El
Rey Mining, com pro<!ução leiteira exclusiva para seus di
retores e funcionários categorizados. 

O município, situado em zona montanhosa e bem irri
gada, possui onze usinas hidrelétricas que fornecem ,o po
tencial necessário · aos diversos trabalhos de mineração e 
outros. O território é banhado pelo rio das Velhas, ribei
rão dos Cristais, Rêgo Grande, Rêgo dos Carrapatos. 

Há reservas minerais inexploradas, como bauxita, fer
ro, manganês, cianita, amianto, crisólita, etc. A Saint John 
D'El-Rey Mining Company, proprietária das maiores rt:!
servas dêsses minerais, só explora o ouro, a prata e o ar
sênico. 

Dos filhos do muntctpto que se destacaram na vida 
pública nacional, podem ser citados o Marquês de Sapucaí, 
Sr. José Cândido de Araújo Lima, Conselheiro do Império 
e mestre de D. Pedro 11, Imperador do Brasil; e Augusto 
de Lima, poeta e Governador do Estado nos primórdios 
da República. 

Na sede municipal funcionam 5 pensões e 2 cinemas. 
Constitui aspecto cultural a existência de 1 unidade do en· 
sino secundário, 1 do pedagógico, 2 do comercial; 1 jor
nal, 5 bibliotecas e 2 tipografias. 

A Câmara Municipal compõe-se de 11 veread·ores. 
Alistaram-se 9 387 eleitores para a eleição de 3-X-955; ao 
pleito compareceram 5 818 votantes .. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com os dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Rui Barbosa Tôrres). 

NOVA PONTE - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

O primitivo topônimo era São Miguel de Ponte Nova 
e o povoado surgiu em razão de terem os moradores Ma
noel Pires de Miranda e Antônio Luciano de Rezende, fa
zendeiros, demarcado uma gleba, que doaram para a cons
trução de uma capela, sob a invocação de São Miguel, em 
terrenos da fazenda da Cachoeira, à margem do rio Aragua
ri (naquela época denominado - rio das Velhas). 

Em realidade, foram dois os núcleos que deram ori
gem à atual cidade de Nova Ponte, sede do município: o 
arraial de São Miguel e o de São Sebastião, na margem 
·oposta, êste último também surgido pela doação de um 
terreno para construção de outra capela, que teria como 
orago. São Sebastião. Para esta outra capela, Nephtali José 
de Castro, Joaquim de Almeida e outros foram doadores. 

Ligando os dois povoados, foi inaugurada uma ponte 
de madeira, construída por Antônio José da Silva Fernan
des, em 1858. Por convênio com os podêres públicos, êsse 
construtor ficou com direitos à cobrança de pedágio na 
dita ponte, por trinta anos, direito exercido quando de sua 
morte, por seu filho e homônimo, apelidado Toto. 

A antiga ponte de madeira serviu por 46 anos, ruindo 
em 1904; e em 1908, no Govêrno João Pinheiro, foi inau
gurada a atual, de· estrutura metálica. 

Distante 4 ·léguas dos arraiais, ficava o Pôrto do Re
gistro, passagem obrigatória para os que demandavam os 

Grupo Escolar São Miguel 
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Ponte sôbre o rio Araguari - Aspecto superior 

sertões de Goiás, fato que, possivelmente, influiu no desen
volvimento do município. 

Quanto aos primeiros moradores no arraial de São Se
bastião, a tradição local afirma terem sido Francisco de Al
meida, Elias Rangel, José Bernardes Ferreira, Modesto de 
Freitas, João Gonçalves de Souza Melo e Antônio Montes. 

Quando da elevação a distrito, prevaleceu o nome do ar
raial de São Miguel, completado com a designação "de 
Ponte Nova". 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de São 
Miguel de Ponte Nova deve sua criação à Lei provincial 
n.0 2 916, de 26 de setembro de 1882, confirmada pela Lei 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Na "Divisão Administrativa de 1911" e nos quadros 
do Recenseamento Geral de 1920, São Miguel de Ponte 
Nova figura subordinado ao município de Sacramento. 

O Distrito teve o seu topônimo alterado para Nova 
Ponte, por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, permanecendo subordinado ao município de Sa
cramento, não só na Divisão Administrativa do Estado, fi
xada pela mencionada Lei, como também na Divisão Ad
ministrativa correspondente ao ano de 1923, contida no Bo
letim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos 
Quadros das Divisões Territoriais datados de 31-12-1936 
e 31-12-1937 e ainda no "Quadro" em anexo do Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Em virtude do Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, criou-se o município de Nova Ponte, com territó
rio do distrito dêsse nome e do extinto de São Sebastião de 
Ponte Nova, desligados, respectivamente, dos municípios de 
Sacramento e de Monte Carmelo. Na Divisão Administra
tiva estabelecida pelo mencionado Decreto-lei, para vigorar 
no qüinqüênio 1939-1943, o município compõe-se apenas 
de um distrito, o da sede, subdividido em duas zonas: Nova 
Ponte e São Sebastião. Também na Divisão territorial ju
diciário-administrativa do Estado, em vigência no qüinqüê
nio 1944-1948, fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, Nova Ponte aparece integrado 
somente de um Distrito, o da sede, que então se subdivide 
em 1.0 e 2.0 subdistritos, continuando a ~esma divisão, até 
a presente data. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo as Divisões Ju
diciário-administrativas do Estado, em vigor nos qüinqüê
nios 1939-1943 e 1944-1948, estabelecidas, respectivamen
te pelos Decretos-leis estaduais números 148, de 17 de de-
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zembro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, o mu
nicípio de Nova Ponte .jurisdiciona-se ao têrmo de Sacra
mento, da comarca do mesmo nome. 

Pela Lei estadual n.0 1039, de 12-12-1953, foi criada 
a comarca de Nova Ponte, ainda não instalada. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 1159 km2• A sede municipal, a 818 m 
de altitude, tem como coordenadas geográficas 19° 08' 06" 
de latitude Sul e 4 7° 40' 56" de longitude W.Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 405 km, no rumo O.N.O. 
Apresenta as seguintes variações térmicas: média das má
ximas - 30°C; das mínimas - 10°C; compensada - 22°C, 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 950 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 372 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 7 

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 
o total 

absolutos geral 

--------------
Sede ........................... 791 848 1 639 20,61 
Quadro rural. ................... 3 344 2 967 6311 79,39 

TOTAL GERAL ........... 4 135 3 815 7 950 100,00 

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



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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
N6meros % stlbre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecullria e silvicultura 2 279 55 2 334 42,17 
Ind6strias extrativas ............. 10 - 10 0,18 
Ind6stria de tranaformaçio ....... 54 1 55 0,99 
Com&-cio de transformação ....... 48 - 48 0,86 
Com&-cio de imóveis e valores mobi-

lié.rioa, cr~ito, seguros e capita~ 
lizaçio ........................ 10 - lO 0,18 

Prestaçio de serviços ............ 41 146 187 3,37 
Transporte, comunicaçõet e arma .. 

zenagem ...................... 32 1 33 0,59 
Profissões liberais ................ 5 - ·s 0,09 
Atividades sociais ................ 9 18 27 0,48 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 13 3 16 0,28 
Atividades domEsticas nio remu· 

neradas e atividades escolares dia-
centes ........................ 155 2 208 2 363 42,76 

Condições inativas ............... 236 210 446 8,05 

TOTAL ..................... 2 892 2 642 5 534 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

-----
Arroz ........... ,., 48 400 Saco 60 kg 90 000 32 400 56,12 
Milho .............. 3 380 . . • 111 000 16 650 28,83 
Feijio .............. 1 452 . . . 18 000 6 480 11,22 
Outras ............. 452 - - 2 215 3,83 

TOTAL ........ 53 684 - - 57 745 100,00 

Pecuária - O quadro a seguir mostra a situação dos reba
nhos do município, em 31-XII-955: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % atlbre 
o total -----·----·-----------------------

2 7 0,01 
18 000 27 000 65,93 

100 lO 0,02 
1 500 2 100 5,12 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~~=·.::::::::::::::::::::: 
800 2 240 5,46 
200 16 0,03 

Muares ....................... . 
Ovinos ........................ . 
Sulnos ....................... . 12 000 9 600 23,43 

TOTAL .................. . 40 973 100,00 

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 % stlbre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. --------------- ----· ---- ---- --------

Ind6stria extrativa mi-
neral ................ 6 11 10 0,53 - -

Ind6stria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produçio agrlcola 7 13 870 46,77 5 50 

Ind6stria manufatureira 
e fabril .•........... 2 5 980 52,70 4 132 

TOTAL ........... 15 29 1 860 100,90 9 182 

MELHORAMENTOS URBANOS - Pela tabela abaixo 
se conhece a situação dos melhoramentos urbanos na sede 
municipal em 1954, conforme registros existentes nos Servi-

Vista parcial de uma casa residencial 

ços de Estatística da Viação e da Produção de Minas Ge
rais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros públicos existentes ....................... . 

Abastecimento d'água 

PrMios servidos, possuindo penas ........................ . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos...... Parcialmente ................ . 

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

lluminar;ão pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados: .. {N6mero de logradouros ....... . 
N6mero de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligar;ões domiciliares (•) 

De luz ................... { N6mero de ligações .......... . 
Consumo em kWh ..• , ....... . 

De ftlrça ................. { N6mero de lig_ações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

\ 0 ) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

369 

29 

99 

13 
5 

18 

22 
170 

29 780 

203 
23 599 

6 
10 255 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
401 km de estradas de rodagem, dos quais 26 sob a admi
nistração estadual, 125 sob a municipal e os restantes, par
ticulares. É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira 
de Viação. 

Em 1955, foram registrados pela Prefeitura Munici
pal os seguintes veículos motorizados: 10 automóveis, 12 
camionetas, 15 caminhões e 3 ônibus. 

Para as respectivas distâncias e vias de acesso da sede 
aos municípios vizinhos e capitais do Estado e Federal, ve
jam-se as seguintes 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

------------ ----------------------
Municipios limitrofes 

Uberaba ................ . 
Sacramento ............. . 
Monte Carmelo ......... . 
Estrêla do Sul. ......... . 
Indianópolis ............ . 
Santa Juliana ........... . 
Belo Horizonte (Capital) 
Belo Horizonte (Capital) 
Rio de Janeiro (Capital) 

via Barra Mansa .•..... 
Rio de Janeiro (Capital) 

via Belo Horizonte .... 

113 
120 
60 
66 
42 
42 

610 
733 

1 083 

1 373 

Rodovillrio 
Rodoviário 
Rodovillrio 
Rodoviário 
Rodoviário 
Rodovillrio 
Rodovillrio 
Fmea R. M. de Viaçio 

F&-rea R.M.V. e E.F.C.B. 

F~rrea R.M.V. e E.F.C.B 
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COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista na sede; 
e ainda 43 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais, 
38 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 % s6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

{Homens ... 673 415 258 61,66 38,34 
Quadro urbano Mulheres .. 733 393 340 53,61 46,39 

TOTAL 1 406 808 598 57,46 42,54 

{Homens ... 2 800 1 238 1 562 44,21 55,79 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 443 881 1 562 36,06 63,94 

TOTAL 5 243 2 119 3 124 40,41 59,59 

{Homens ... 3 473 1 653 1 820 47,59 52,41 

Em geral...... M~:.: 3 176 1 274 1 902 40,11 59,89 

6 649 2 927 3 722 44,02 55,98 

(•) Inclusive pnaoaa de instrução nilo declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estat'istica da Educação do Estado de Minas Gerais, 
período 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino pri
mário no município: 

DADOS NUMftRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 14 16 12 
Corpo docente ................. 21 25 22 
Matricula efetiva ............... 629 726 784 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 40,72%. 

FINANÇAS PúBLICAS 
A situação das finanças públicas no mun1c1p1o no pe

ríodo de 1951-1955 é bem caracterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total TributAria 
realizada deficit 

-----
1951 ............ 701 527 648 53 
1952 ............ 1 008 847 831 177 
1953 ............ 1 326 1 003 1 448 - 122 
1954 ............ 9!>8 816 1 106 - 148 
1955 ............ 1 198 914 1 199 - 1 

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

ANOS 

1951.~ ....................... . 
1952 .................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 
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RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 OGO,OO 

Federal 

293 
487 
319 
292 
371 

Estadual 

850 
869 

1 528 
1 033 
1 683 

Mwúcipal 

701 
1 008 
1 326 

958 
1 198 

Ponte sôbre o rio Araguari - Aspecto lateral 

Diversos aspectos do município - A sede municipal, como 
ficou dito na parte histórica, surgiu de dois povoados, um 
de cada margem do rio Araguari, ficando a atual cidade 
cortada pelo mesmo e apertada entre as elevações que mar
geiam aquêle curso d'água. Sua altitude é de 722 m. Con
ta 1 aparelho telefônico, 2 pensões e 1 cinema. 

A principal atividade econômica do município é a 
agropecuária. Na agricultura, destaca-se, quanto ao valor, 
a produção de arroz, que atingiu 90 000 sacos do produto 
não beneficiado,· em 1955, vindo, em seguida, a de milho, 
com 111 000 sacos, no niesmo período. Além disto, o muni
cípio produz, de um modo geral, todos os demais gêneros de 
1.8 necessidade, mas em escala reduzida, para consumo pró
prio. 

Na pecuária, além da criação própria de rebanhos bo
vinos e suínos, há um grande comércio de gado para corte, 
adquirido a outros municípios, retido para engorda e rev~n
dido para os centros consumidores, através de Uberaba, Bar
retos e da capital paulista. O município é também um re
gular produtor de leite, atingindo, em 1955, um milhão de 
litros. 

O beneficiam~nto de arroz é um dos sub-ramos indus
triais de maior importância para o município. 

Dos festejos populares, os mais característicos e dignos 
de nota são a "Cavalhada" e as brincadeiras de "Sábado da 
Aleluia". 

As "Cavalhadas" não são mais aquelas. típicas de ou
tros tempos, consistindo apenas na excursão, pelas ruas, de 
bandos de cavaleiros em montarias enfeitadas e trazendo os 
cavaleiros tôscas lanças de madeira com laranjas e outros 
frutos espetados, fitas multicoloridas, etc. Depois da passea
ta, que desperta os maiores aplausos da população, reúnem
-se êles, em número que varia de cem a duzentos, em ter
reno plano e descoberto, onde se exibem em acrobacias, evo
luções de conjunto, etc. Termina a apresentação com um 
jôgo denominado "cartucho": - cada cavaleiro em dispa
rada tenta apanhar um embrulho ("Cartucho") que lhe é 
atirado; não há, para os que conseguem apanhar o "cartu
cho" outro prêmio senão os aplausos da assistência nem ou
tro castigo, para os perdedores, que não a vaia divertida e 
chocarreira. São realizadas as "Cavalhadas" a 13 de junho, 
festa de São Benedito. 

Quanto às brincadeiras de "Sábado de Aleluia", carac
terizam-se pela passeata, na noite de Sexta-Feira Santa, ma
drugada adentro, de vários elementos que, levando um tí-



tere de pano representando Judas, subtraem das residên
cias vários objetos que são colocados em casas de terceiros 
ou que só aparecem ~ noite, de sábado, na hora da queima 
do Judas, queima solene, com discursos, testamentos, fogos, 
etc. Na zona rural e suburbana, a brincadeira de "esconder" 
atinge animais de estimação que costumam aparecer em ou

tras propriedades. 
O município é cortado pelo rio Araguari, que nasce na 

Serra da Canastra e desemboca no Paraíba. É ainda banha
do pelos rios Claro, que o divide com o município de Ube
raba e o rio Quebra Anzol, além dos ribeirões e córregos 
"Vertente da Mangaba", "Barro Prêto", "Pindaíba'', "Fane
co", "Poções" e "Vertente Comprida"; possui, ainda, o muni
cípio, duas Lagoas: a do Mandaguari, com 8000 metros 
quadrados e a do Barro Prêto, menor. 

Neste sistema hidrográfico, existem a "Cachoeira do 
Salto", no rio Araguari, a quilômetro e meio da cidade, com 
30 000 H.P. de potencial hidrelétrico; "Cachoeira do Ami
go", no rio Claro; "Cachoeira dos Portuguêses", no ribeirão 
do Brejão; esta última, a 4 km da cidade, é a única explo
rada pela própria municipalidade, cuja usina fornece luz e 

fôrça à sede municipal. 

No rio Araguari existem duas ilhas, a do "Salto" e a 

do "Jacob". 
A população se vale de 1 centro de saúde e dos servi

ços profissionais de 1 médico residente. 

Existe 1 biblioteca na cidade. 

Alistaram-se 2 960 eleitores para o pleito de 3-X.:.955, 
tendo comparecido para votar 1373 cidadãos. Compõe-se a 
Câmara Municipal de 9 edis. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com os dados forne
cidos pelo Agente. de Estatística Antônio Laureano Ferreira). 

NOVA RESENDE- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Sabe-se pouco sôbre a primitiva história 
de Nova Resende. Em 1801, quando o lugar foi visitado pe

los mineradores Inácio Antônio de Magalhães, vindo de 
Goiás, e Jonas Pinto de Magalhães, do Carmo do Rio Cla
ro, já havia início de povoação, com humildes casas cober
tas de fôlhas de Palmito, a qual era conhecida com o nome 
de Santa Rita (Santa Rita do Café, Santa Rita Velha ou 
Santa Rita do Rio Claro). Constituíram-lhe o patrimônio 
os Srs. João Domingos Rodrigues de Lima, João Gonçalves 
de Resende, Joaquim Anacleto de Souza Vieira e outros, 
com doação de terrenos. Fundado o patrimônio, constituí

ram uma capelinha sob a invocação de Santa Rita, ali co

locando uma sua imagem, encontrada naquele local confor
me diz a tradição. Grande fé tinha o povo da região àquela 
Santa, pois embora fôssem três as denominações do lugar, 
em tôdas figurava o nome da milagrosa Padroeira. Em tôr

no daquela igrejinha começou, propriamente, o arraial. Mais 
uma vez, na história das cidades mineiras a civilização ti
nha como ponto de partida a cruz de Cristo. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pela Lei provin· 
cial n.o 1 292, de 30 de outubro de 1866, foi criada a fre-

Praça Santa Rita 

guesia, ligada ao município de Jucuí e, posteriormente, em 
5 de outubro de 1870, pela Lei n.O 1713, transferida para 
o município de Passos. Em 29 de outubro de 1875, pela Lei 
n.0 2 143, passou para o município de Carmo do Rio Claro 
e, finalmente, em 12 de novembro de 1878, pela Lei núme
ro 2 500, ficou ligada ao município de Cabo Verde. Com o 

nome de Vila Nova de Resende, foi elevada à vila, em 16 

de setembro de 1901, pela Lei n.0 319, e, em 10 de setem· 

bro de 1925, pela Lei n.0 893, foi elevada à cidade, já com 
o nome de Nova Resende, por fôrça da Lei n.0 843, de 

7 de setembro daquele ano. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Em 18 de setembro de 
1915, pela Lei n.0 663, foi criado o têrmo judiciário, anexo 
à comarca de Passos, assim permanecendo até 24 de janei
ro de 1925, quando foi, pela Lei n.0 879, transferido para a 
comarca de Muzambinho. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se o município na Zona Sul do 
Estado de Minas Gerais. O aspecto geral do seu território é 
sobremaneira montanhoso. Sua área é de 602 km2 • A 
sede municipal, situada a 1 250 m de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 21° 07' 30" de latitude 'Sul e 

SlfUAÇÁO 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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46° 25' 15" de longitude W.Gr. Dista da capital do Estado, 
em linha reta, 293 km, no rumo oés-sudoeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 12 505 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 13 382 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-55, e densidade demográfica 
de 22 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas na área do município 
eram a sede e as vilas de Bom Jesus da Penha e Petúnia . 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do. municí
pio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.u-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral ----------------------- ----- -----
Sede ............................ 771 850 1 621 12,96 
Vila de Bom Jesus da Penha ..... i73 183 356 2,84 
Vila de Petúnia ................. 123 123 246 1,96 
Quadro rural. ................... 5 221 5 061. 10 282 82,24 

TOTAL GERAL ........... 6 288 6 217 12 505 100,00 

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 

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 ...... . 
Comércio de mercadorias .... . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liârios, 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 pública 
Atividades dom~stiCS.s não remu. 

neradas e atividades escolares dis· 
centes .......... . 

Condições inativas. 

TOTAL. 

3 164 
19 

112 
87 

3 
93 

38 
5 

16 

30 
5 

336 
428 

4 336 

69 

4 
2 

91 

26 

3 829 
346 

4 369 

3 233 
19 

116 
89 

3 
184 

39 
5 

42 

31 
5 

4 165 
774 

8 705 

37,13 
0,21 
1,33 
1,02 

0,03 
2,11 

0,44 
0,05 
0,48 

0,35 
0,05 

47,91 
8,89 

100,00 

Agricultura; pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
do município, em 1955, pode ser· expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000, % sObre 
o total ---------- ----- ------ ----- ----- -----· 

Caf~ ............... 560 ArrOba 52 000 26 000 57,09 
Milho .............. 3 800 Saco 60 kg 48 000 9 600 21,07 
Feijão .............. 1 400 . . . 14 300 5 005 10,98 
Arroz ...... : ....... 1 250 > > . 15 000 4 000 9,77 
Outras ............. 100 - - 955 2,09 

TOTAL ........ 7 110 - - 45 560 100,00 
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Pecuária Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~ h~~~~~~ ~ : : : : : : : : : : .:. : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinos ................ . 
Suínos .. . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

9 
28 000 

1 800 
3 soo 

900 
2 700 

22 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

32 
47 600 

144 
3 500 
2 250 

216 
17 600 

71 342 

% sObre 
o total 

0,04 
66,75 
0,20 
4,9(1 
3,15 
0,30 

24,66 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N." de CAPITAL FÓRÇA 

TIPO DE esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci- empre-
mentos gado 

Cr$1 000 % sObre N,o de Poentcia 
o total motores em c.v. 

------------ ---- ----- ----- ----- __,_ ___ ----

Indústria extrativa mi.; 
neral .... .. ... ...... 1 2 8 1,06 -· --

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 8 13 740 98,94 7 65 

TOTAL .. .... ..... 9 15 748 100,00 7 65 

É principal indústria (como não poderia deixar de ser, 
tendo em vista tratar-se de município quase que exclusiva
mente agropecuário) a indústria de transformação e bene
ficiamento de produtos agrícolas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

Visto parcial do cidade 
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1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prlldios eriatentea ........................... . 

Lotlradouros públicos 

Existentes ............................................. . 
Pavimentados parcialmente .............................. . 
Ajardinados ........................................ · · · .. 
OutrN ................................................ . 

Abastecimento d'átlua 

{ 

Poeauindo penas ... · .......... . 
Pr~dioa servidos. . . . . . . . . . . Com liga'"ões livres .......... . 

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

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

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

1/uminat;ão pública e domiciliar (') 

{
Número de .logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Litlar;ões domiciliares (') 

De luz ................... I Número de ligações ........ . 
\Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ................. I Número de ligações .......... . 
\ Consumo em kWh ....... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

447 

27 
1 
1 

25 

251 
2 

253 

3 
2 

5 

25 
293 

56 232 

272 
54 820 

15 
27 582 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 148 km de estradas de rodagem, dos quais 12 
se acham sob a administração federal e 136, sob a muni
cipal. 

Em 1955, os veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal eram 14 automóveis, 4 camionetas e 14 caminhões. 

Outra Yista parcial da cidade 

13-241140 

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

ESPECIFICAÇÃO DISTÃNCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

------·----- ------1·------- ·------
Municípios limítrofes 

Alpinópolis ............. . 42 Automóvel 
Alterosa ................ . 54 Cavalo 
Conceição Aparecid!l ..... . 36 Automóvel 
Jacu!.. ................. . 63 Automóvel 
Monte Belo ............. . 30 Automóvel 
Pauos .................. . 80 Automóvel De automóvel at~ ao 

distrito de Bom Je-
sua e depois ônibus 

24 Automóvel Idem São Pedro da União .... . 
Juruâia ................. . 35 Onibus Empr&a de trans-

porte 
384 Automóvel Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 545 Automóvel 

Cruzeiro Municipal 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situado 
na sede e ainda com 16 varejistas dos quais 12 se localizam 
na cidade. Dispõe também de 4 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se
guem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Tótal ler e sabem ler e sabem 

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

----- ----------------
{Homens ... 898 602 296 67,03 32,97 

Quadro urbano Mulheres .. 98! 506 475 51,58 48,42 

TOTAL 1 879 1 108 771 58,96 41,04 

{Homem ... 4 329 1 367 2 962 31,57 68,43 
Quadro rural.. Mulheres .. 4 200 845 3 355 20,11 79,89 

TOTAL 8 529 2 212 6 317 25,93 74,07 

{Homena ... 5 227 1 969 3 258 37,66 62,34 
Em geral. . . . . . ~ulheres .. 5 181 1 351 3 830 26,07 73,93 

TOTAL 10 408 3 320 7 088 31,89 68,10 

(') Incluaive pessoas de instrução não declarada. 

:ZOI 



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 NUM~RICOS 

1954 1955 1956 ------------- -------------------
Unidade• escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

21 
35 

1 012 

22 
33 

1 023 

17 
29 

947 . 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
30,77%. 

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 Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-----
1951. ........... 637 294 506 131 
1952 ............ 689 342 1 042 - 353 
1953 ............ 1 019 326 696 323 
1954 ............ 939 327 982 - 43 
1955 ............ 1 203 587 1 239 - 36 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------------1-------- ------ -------
1951 ......................... . 
1952 •......................... 
1953 ......................... . 
1954.; ....................... . 
1955 ......................... . 

392 
546 
543 
367 
482 

1 414 
1 499 
2 030 
2 152 
4 347 

637 
689 

1 019 
939 

1 203 

Aspectos da vida municipal - Situado na zona fisiográfica 
Sul, em região montanhosa, com uma altitude máxima de 
1 250 metros, justamente onde fica a sede municipal, ofere
ce o município de Nova Resende um clima muito saudáv~l, 
qual seja o clima de montanha. Sendo uma-região agrícola, 
observa-se que mais de 80% de sua população vivem no 
quadro rural. Em suas magníficas pastagens, vive um óti
mo rebanho bovino. 

Nova Resende, em todos os anos, na Semana Santa, 
com as tradicionais procissões, comemora a Paixão e Morte 

Antiga Usina Elétrica Municipal 

2.02. 

Vista parcial da Rua Delfim Moreira 

de Cristo, com muita fé e respeito. A festa de São Sebastião, 
no dia 20 de janeiro, é muito concorrida, pois os fazendei
ros emprestam todo o apoio, no sentido do brilhantismo das 
festividades. É comemorada, também, de uma maneira ex
cepcional a festa de Santa Rita, padroeira da cidade, no 
dia 2 2 de maio. 

Um serviço de saúde e 1 médico prestam assistência 
aos habitantes do município, onde há 2 aparelhos "telefô
nicos, 2 hotéis- e 1 cinema. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 3 543 
eleitores, dos quais apenas 1 543 votaram. ·Foram sufraga
dos na ocasião os 9 vereadores que compõem o Legislativo 
da cidade. 

(Organizado por Cristóvão Colombo Rocha, com os dados forne
cidos pelo Agente de· Estatística Henny Botelho). 

NOVA SERRANA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- A cidade de Nova Serrana, antigo distrito 
de Cercado, do município de Pitangui, foi outrora uma das 
fazendas de criação de Bento Pais da Silva, intrépido ban
deirante que fêz parte dos primeiros paulistas que chega
ram a Pitangui. 

Seu desenvolvimento é, em parte, devido ao fato de 
Cercado localizar-se no ponto por onde passavam as ban
deiras partidas de São Paulo, na direção das regiões aurí
feras do centro de Minas. Para outros, Cercado foi um pon
to de pousada de viajantes que partiam de Pitangui para 
São Paulo, percÓrrendo uma estrada secreta, no contra
bando de ouro. Como no lugar existia um cercado para a 
guarda dos animais dos viajantes, o povoado ficou conheci
do com o nome de Cercado. 

Segundo a tradição, o progresso do arraial não foi in
centivado pelas lavras e sim pela cultura de algodão, incre
mentada em grande escala por três famílias de portuguêses 
que ali se radicaram, os Pinto da Fonseca, os Rodrigues de 
Carvalho e os Soares da Silva. 

O crescimento do povoado e da região foi lento, per
manecendo como distrito de Pitangui até 12 de dezembro 
de 1953, quando foi elevado a município, com o nome de 
Nova Serrana. 

FORMAÇÃO ÀDMINISTRATIVO-JUDICIARIA - An
tigo distrito de Pitangui, com o nome de ·Cercado, foi eleva-
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do à categoria de município pela Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, com o nome de Nova Serrana, com um 
único distrito o da sede. A instalação do município, com 
grandes festividades cívico-religiosas, deu-se em 1.0 de ja
neiro de 1954. Nova Serrana pertence à comarca de Pi
tangui. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIC1PIO - Situa-se o municí
pio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Seu território 
está compreendido em um planalto, e a sua área é de 291 
quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 5 286 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatísti
ca de Minas Gerais dão 5 630. pessoas co~o sua provável 
população em 31-XII-55, e densidade demográfica de 19 
habitantes por quilômetro quadrado. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte a 
situação do distrito de Cercado, núcleo em tôrno do qual se 
emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HO- MU-
MENS LHERES Números .% e6bre 

aboolutos o total 
geral ------------------------------

Quadro urbano .................. 254 254 508 9,61 
Quadro suburbano ............... 302 310 612 11,57 . 
Quadr_o rural. ..... · .............. 2 103 2 063 4 166 78,82 

TOTAL ..................... 2 659 • 2 627 5 286 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Agricultura, pecuária e silvicultura - A pro
dução agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos 
dados constantes da tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

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

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

Milho .............. 550 Saco 60 kg 14 200 2 130 25,07 
Mandioca .......... 430 Tonelada 5 300 1 995 23,47 
Algodão ............ 352 Arrbba 13 500 1 553 18,27 
Outrao ............. 499 - - 2 820 33,19 

TOTAL ........ 1 831 - - 8 498 100,00 

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

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % obbre 
o total 

---------------·- ------· ---------
Aaininos ... ................... . 
Bovinos .......... ; ........... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muareo ...... : ................ . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

6 
9 500 

170 
360 
300 

80 
3 600 

9 
17 100 

17 
360 
450 

10 
2 880 

20 826 

0,04 
82,14 
0,08 
1,72 
2,16 
0,04 

13,82 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE cota- empre-
INDúSTRIA beleci- gado 

mentoa Cr$1 000 % sbbre N.• de Potencia 
o total motor e• em c.v. 

------------- ---
Indúotria extrativa mi-

neral. ............... 2 12 90 10,03 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 35 78 647 72,14 5 24 

Indústria manufatureira 
e fabril. ...... · ....... 9 19 160 17,83 8 18,25 

TOTAL ........... 46 109 897 100,00 13 42,25 

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 ....... .................... . 

LoAradouros públicos 

Existente• ............ . 

Li~ações. domiciliares (") 

De luz, consumo em kWh .. 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

331 

20 

247 68l 

:1.03 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 98 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administração municipal. :É servido pela Estrada de 
Ferro Rêde Mineira de Viação: ' 

· Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 3 automó
veis, 4 camionetas, 4 caminhões e 1 ônibus . 

Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DIST ÃNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

-----------------------------
Municípios li~:nítrofes 

De Nova Serrana 
A Araújos ............. 34 Rodoviário 
A Divinópolis .......... 39 Rodoviário 
A Pará de Minas ...... 81 Rodoviário 
A Perdigão ............ 25 Rodoviário 
A Pitangui. ........... 30 Rodoviário 
A Silo Gon~o do Pará 33 Rodoviário 
A Belo Hcrizonte ...... 15 Rodoviário (1) 

191 Ferroviário R.M.V. 

TOTAL.;········· 206 

A Belo Horizonte ........ 175 Rodoviário 
Ao Rio de Janeiro ....... 15 Rodoviário (1) 

465 Ferroviãrio R.M.V. 
'378 Ferroviário E.F.C.B. (2) 

TOTAL ........... 858 

Ao Rio de Janeiro ....... 707 Rodoviário 
A Pitangui. ............. 15 Rodoviário (1) 

33 Ferroviârio R.M.V. 

TOTAL ........... 48 

(1) Baldeação na Estação de Cercado. - (2) Baldeação em Barbacena 

COM:ÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 32 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 18 situados na sede. Dispõe de uma agência e 5 cor
respondentes 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 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

----------------
Homens ................... 454 242 212 53,30 46,70 
Mulheres .................. 478 214 264 44,76 55,a 

TOTAL ............... 932 456 476 48,92 51,08 

(*) Inclusive pessoas de instrução niio 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 apresentou o ensi
no primário municipal: 

DADOS NUMJ!;RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

12 
20 

722 

12 
20 

701 

13 
26 

794 

A percentagem de alunos matriculados relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
61,36%. 

20/f. 

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$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo Despesa 
realizada ou 

Total Tributária deficit 
-------------- ------- ------- -------
1954 ........... . 
1955 ........... . 

645 
688 

154 
171 

454 
835 -

91 
117 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal ----·---------------- -------------
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

43 
614 

645 
688 

Aspetos da vida municipal - O município de Nova Serra
na agrícola desde o berço, uma vez que surgiu, principal
mente, pelo incremento à lavoura do algodão, dado por três 
famílias de portuguêses, no início do arraial. Entretanto, o 
algodão que comandava a produção do lugar, desceu ao 
terceiro pôsto, dando para as culturas do milho e da man
dioca o primeiro e o segundo lugares. 

A sede municipal embora pequena, é bem pitoresca e 
agradável, tendo um clima muito ameno. Seu padroeiro é 
São Sebastião, cuja festa, celebrada a 20 de janeiro, é con
corridíssima. Naquele dia, uma importante procissão per
corre as principais ruas da cidade, debaixo do maior respei
to e piedade. 

Na cidade há duas pensões, 1 cinema e uma bibJioteca. 

O Legislativo compõe-se de 9 vereadores. Para o pleito de 

3-X-1955, ci m~nicípio inscreveu 1 805 eleitores, dos quais 

1197 comparece~;am às urnas. 

(Organizado por Cristóvão Colombo Rocha, com os dados forne

cidos pelo Agente de Estatística Elvécio S. Diniz). · 

NOVO CRUZEIRO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO '---- A origem do topônimo Novo Cruzeiro se 
prende à denominação que foi dada à moeda nacional em 
1942, sendo resultado de uma proposta feita nesse sentido 
pelo cidadão Olímpio Alv.es, e aceita unânimemente, numa 
reunião íntima que se realizou no local, para a escolha do 
nome que seria dado ao novel município. 

Os primitivos habitantes da região foram· os servidores 
do latifundiário Joaquim Esteves da Silva Pereira, cuja 
vasta propriedade, em 1880, se estendia até as afastadas 
terras pertencentes ao então município de Araçuaí. Não há 
vestígios de que os índios se tenham localizado no territó
rio do município que, entretanto,. possui um distrito deno
minado Itaipé, nome indígena que se supõe ter sido adotado 
em virtude da grande quantidade de madeira e pedra exis
tente no local. Sabe-se que o povoado que deu origem à 
atual cidade de Novo Cruzeiro foi fundado em 1917, com 



a construção da capela de São Bento, por ordem de frei 
Serafim Gomes Jardim, surgindo, em tôrno dela, pouco de
pois, as primeiras moradias, tôdas de. aspecto rústico e edifi
·cadas .em terrenos pertencentes à igreja. A primeira missa 
se realizou em 1922. Anteriormente já existia na região o 
povoado denominado Asvessas, fundado, em 1880, pelo des
bravador Honório de Souza. Em 1924 foi inaugurada, com 
grande júbilo, a estação de São Bento. 
FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
com a denominação de Gravatá e sede no povoado de São 
Bento, figurando na divisão administrativa do Estado, fi
xada por essa Lei, como parte integrante do município de 
Araçuaí. Ainda no quadro de divisão administrativa de 
1933 e nos 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 e na divisão administrativo-judiciária fixa
da pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17-12-1938, para o 
qüinqüênio 1939-1943, permanece o distrito subordinado a 
Araçuaí. O Decreto-lei es~adual n.0 1058, de 31-12-943, 
criou o município de Novo Cruzeiro, compreendendo 6 dis
tritos, a saber: o da sede e os de Caraí, Lufa, Marambainha, 
Itaipé e Novilhona. Por fôrça da Lei n.0 336, de ........ . 

31-XII-1948, perdeu o município os distritos de Caraí e Ma

rambainha. Em 1953 foram elevados à categoria de distri

to os povoados de Queixada e Catugi, antigo Três Barras. 

Atualmente o município compreende, além do da sede, os 

distritos de Catugi, Itaipé, Lufa, Novilhona e Queixada. 
LOCALIZAÇÃO - O município está situado na Zona do 
Mucuri do Estado de Minas Gerais, tendo uma topografia 

acidentada. Possui uma área de 2 433 km2• A sede munici

pal, localizada a 772 m de altitude, tem como coordenadas 

geográficas 17° 28' 30" de latitude Sul e 41° 52' 30" de lon

gitude W.Gr., e dista da capital do Estado 34 7 km, em li
nha reta, no rumo nor-nordeste. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a população do município· atingia 

28 581 habitantes. Segundo estimativas do Departamento 

Estadual de Estatística de Minas Gerais, sua população pro

vável, em 31-XII-55, era de 30 638 pessoas, e densidade de

mográfica de 13 habitantes por quil&metro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram as da sede e das vilas de Itaipé, Lufa e No
vilhona. 

Localização da população - Pelos dados censitários de 
1950, assim se localizava a população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.<>-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 
Homens Mulheres 

Números .% sbbre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 654 873 1 527 5,34 
Vila de ItaipE ................... 192 231 423 f,48 
Vila de Lufa .................... 127 131 258 0,90 
Vila de Ndvilhona ............... 54 46 100 0,34 
Quadro r'ural. .......... , ........ 13 061 13 212 2.6 273 91,94 

TOTAL GERAL ........... 14 088 14 493 28 581 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os resultados do Censo 
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 % sbbre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 7077 448 7 525 39,28 
Indústrias extrativas ............. 59 ' - . 59 0,30 
Indústria de transformação ....... 131 8 139 0,72 
Com~rcio de mercadorias ......... 179 2 181 0,94 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liârios, crédite, seguros e capita· 
lização ........................ 3 - 3 0,01 

Prestação de serviços ............ 84 214 298 1,55 
Transporte, comunicações e arma .. 

zenagem ...................... 56 1 57 0,29 
Profissões liberais ................ 4 2 6 0,03 
Atividades eociais ................ 22 37 59 0,30 
Administração pública, Legioiativo 

e justiça ...................... 26 3 29 0,15 
Defesa nacional e segurança pública 6 - 6 0,03 
Atividades dom~sticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis .. 
ccntes ........................ 591 8 701 9 292 48,56 

Condições inativas ............... 1 027 475 1 502 7,84 

TOTAL ..................... 9 265 9 891 19 156 100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 19156 
habitantes as parcelas correspondentes aos dois últimos ra
mos da tabela, resultam 8 362. · 

Igreja Matriz de São Bento, situada na Praça Tiradentes 

:1.05 



Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as pes
soas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura 
representam pouco mais de 1/3 do total geral, sendo êsse o 
ramo de atividade que congrega o maior número de pessoas, 
fazendo em segundo lugar o de prestação de serviços. 

Al1ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
do município, em 1955, pode ser expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR!COLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Milho .............. 2 050 Saco 60 kg 67 600 13 520 36,33 
Feijão .............. 2 750 . . . 22 150 12 626 33,93 
Alho ............... 125 ArrOba 20 000 2 100 5,64 
Cana-de-açúcar. . . .. 238 Tonelada 9 520 1 656 4,47 
Mandioca .......... 282 Tonelada 4 500 1 430 3,84 
Café ............... 122 ArrOba 4 100 1 312 3,52 
Outras ............. 506 - - 4 551 12,27 

TOTAL ........ 6 073 - - 37 205 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos . ..................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~'::. ·• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

38J 
32 500 

600 
10 000 
6 800 
1 000 

24 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

760 
48 750 

72 
13 000 
12 240 

150 
14 400 

119 372 

%sObre 
o total 

0,85 
54,57 
0,08 

14,54 
13,69 

0,15 
16,11 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.u de 
CAPITAL 

Pessoal EMPREGADO 
TIPO DE INDÚSTRIA esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sObre 

o total 

Indústria extrativa mineral ....... 1 3 5 (),34 
Indústria de transformação e bene-

ficiamento da produção agrícola 63 235 1 451 99,65 

-oTAL ..................... 64 239 1 456 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
rel!istros existentes nos Servicos de Estatística ela ViarÃr 

Prefeitura Municipal 

.206 

Vista parcial da Avenida Getúlio Vargas 

e da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhora
mentos urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMil:RICOS 

Núm.ero de prédios existentes ....... .................... . 440 

Logradouros públicos 

Existentes ......................................... . 18 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número d~ logradouros ....... . 
Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 

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

18 
220 

20 600 

Ligações domiciliares (*) 

De luz ................... I Número de ligações .......... . 174 
46 OS6 \Consumo em kWh ........ . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 165 km de estradas de rodagem, dos quais 35 

se acham sob a administração federal e :130, sob a munici-

- pai. É servido pela Estrada de Ferro Bahia-Minas. 

Em 1955, os veículos registrados na Prefeitura eram 

duas camionetas e 8 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - As tábuas itinerárias do município 

são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

AraçuaL ............... . 
Cara!. ........... · ... ··· 
Ladainha ............... . 
Malacacheta ............ . 
Minas Novas ........... . 
Teófilo Otoni. .......... . 
Capital do Estado ....... . 

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

DISTÂNCIA MEIO DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

96 Ferroviário 
54 Rodoviário 
40 Ferroviário 

1 '1.7 Ferroviário 
115 R:xloviário 
105 Ferroviário 
659 F~rroviário 

891 Rodoviário . 

Est. F. Bahia--Minas 

Est. F. Bahia-Minas 
Est. F.Bahia-Minas• 

E. F. Bahia-Minas 
Est. F. Vitória-Mi

nas (**) 

(*) 
(**) 

Até a estação de Sucanga. 
Até Governador Valadares pelo Rodoviário. 

COMÉRCIO. E BANCOS - A população do município 

conta com 7 estabelecimentos comerciais atacadistas, es

tando 5 situados na sede, e 253 varejistas, dos quais 84 se 

localizam na cidade. Dispõe ainda de uma agência e 4 cor

respondentes bancários. 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem, relativo.s à população municipal: 

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 ... 875 418 457 47,77 52,23 

Quadro urbano Mulheres .. 1 110 417 693 37,56 62,44 

TOTAL 1 985 835 1 150 42,06 57,94 

{Homens ... 10 699 1 036 9 663 9,68 . 9Jl,32 
Quadro rural. . Mulheres .. 10 906 678 10 228 6,21 93,79 

TOTAL 21 605 1 714 19 891 7,93 92,07 

{Homens ... 11 584 1 464 10 120 12,63 87,37 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 12 016 1 095 10 921 9,11 90,89 

TOTAL 23 600 2 5~9 21 041 10,84 89,16 . 
(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

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

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

42 
51 

2 013 

1955 

38 
47 

1 843 

1956 

34 
43 

1 778 

A percentagem de alunos matriculados, relativa .à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
25,23%. 

FINANÇAS PúBLICAS 
A situação das finanças públicas no mun1c1p1o no 

período de 1951-1955, é bem caracterizada pela tabela 
abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS R!':cei ta arrecad"'da Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------------- ------------ -------
1951. ........... 1 327 234 983 344 
1952 ............ 1 098 240 1 751 - 653 
1953 ............ 911 245 910 1 
1954 ............ 1 244 382 1 054 190 
1955 ............ 1 921 553 1 772 149 

A arrecadação em duas esferas administrativas públi

cas, no período de 1951-1955, foi a seguinte: 

ANOS 

1951. .. ." .................................... . 
1952 .......... ;, ....................•........ 
1953 ......................................... . 
1954 ......................................... . 
1955 ......................................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 142 
1 348 
1 706 
1 566 
1 796 

Municipal 

1 327 
1 098 

911 
1 244 
1 921 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A cidade de Novo 

Cruzeiro está situada no ponto mais alto da Estrada de 
Ferro Bahia-Minas. As principais festas religiosas que se 

realizam no município são: a de São Bento, a do Bom Jesus 
e a da Senhora do Patrocínio. 

Os produtos agrícolas locais, como feijão, milho, ar
roz, alho e café são exportados, principalmente, para Teó
filo Otoni, Distrito Federal, Âraçuaí e alguns municípios do 
norte e do nordeste do país. O gado que se cria no município 
tem como centros consumidores Teófilo Otoni, Araçuaí, 
Malacacheta, etc. A riqueza mineral de Novo Cruzeiro é 
constituída pelo cristal de rocha, água-marinha, etc., sendo 
a lenha e a madeira de lei seus produtos de origem vegetal. 
As indústrias locais mais significativas são a de aguardente 
de cana e a de queijo e manteiga . 

O comércio do município mantém transações com as 
praças de Teófilo Otoni, Belo Horizonte e Salvador, figu
rando os tecidos, calçados, sal e açúcar entre os produtos 
importados. 

Novo Cruzeiro possui uma biblioteca estudantil com 

100 volumes e a Biblioteca da Câmara Municipal, com 
cêrca de 400 volumes. 

No distrito-sede há 1 hospital, com 20 leitos disponí

veis, e 1 serviço de saúde. Co~tam-se tamb~m 2 hotéis, uma 
pensão e 1 cinema. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 6 120 
eleitores, quando só votaram 2 795. Foram sufragados na 
ocasião os 9 vereadores que compõem a· Legislativo da ci

dade. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro .. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com os dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Aloísio Blasco Castro) . 

OLIVEIRA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Há duas versões quanto à origem do 
nome de Oliveira. Verídicas ou lendárias, constituem um 
patrimônio histórico, cheio daquele sabor das coisas re

motas, vindas dos antepassados, sem os documentários es
critos, é certo, mas amparadas pela tradição. Dizem que 

os primitivos habitantes da região encontraram naquelas 
paragens, na época do desbravamento, algumas árvores 

frutíferas produtoras da azeitona, levando-os a denominar 

o local - Oliveiras - nome que, posteriormente, acabou 
simplificado para Oliveira. Parece, entretanto, que foi Dona 

Maria de Oliveira, bondosa senhora que morava, na épo

ca da passagem das primeiras levas de desbravadores, 
rumo â Goiás, numa casinha situada no local onde, justa

mente, hoje se planta a cidade de Oliveira, que deu o nome 

ao lugar. Assim, quando tinham que pousar na localidade, 

diziam ir pernoitar "na D. Maria de Oliveira". Depois, sim

plificando e em obediência à lei do menor esfôrço, em
pregavam apenas o sobrenome "D. Oliveira", denomina

ção que veio se resumir em frases, cujo teor era mais ou 
menos êste: "Vamos pernoitar lá em Oliveira". Desta for

ma, por esta versão, aliás mais aceita pelos oliveirenses, 

teve origem o nome da cidade e município de Oliveira. 

2.07 



Vista parcial da Praça 15 de Novembro 

Sôbre a formação do lugar, diz o Dr. Leite e Oiticica, 
em seu livro "Notas sôbre o município de Oliveira", pu
blicado em 1882: 

"Os primeiros colonizadores da província de Goiás, 
em demanda das paragens das quais havia notícia de que 
possuíam ouro e brilhantes, abriram uma picada por onde 
era feito o trânsito de tropas de seu comércio. Atraídos, 
não se sabe ao certo, se pela bondade da água que jorra 
das fontes· naturais, se pela beleza da localidade ou pela 
salubridade dessa colina, faziam na chapada pequena, for
mada por três morros;· a leste, norte e sul e uma esplanada 
a oeste, ponto de pouso às tropas, e denominavam a êsse 
lugar - "A Picada de Goiás". Os primeiros anos da vida 
da cidade de Oliveira, sede do município, estão envoltos 
nas sombras de um passado longínqüo, do qual resta: ape
nas êsse nome". 

Tudo faz crer que em 1676, a gloriosa Bandeira de 
Fernão Dias atravessou o território oliveirense, quando era 
apenas a "Picada de Goiás". A partir daquele remoto ano, 
o lugar se foi desenvolvendo. Deixou de ser apenas um 
ponto de pouso, atraindo, com o descobrimento do ouro 
às margens do riacho da Lavrinha, algumas famílias que 
ali fixaram residência. Em 1778, com a conclusão da Ma
triz do Japão (naquela ocasião pertencente ao território de 
Oliveira), uma nova fase se abria para o desenvolvimento 
da região. A construção do templo foi obra do virtuoso 
Padre Domingos da Costa Pereira que aparece como um 
dos mais antigos moradores do município. :tste fato, por 
outro lado, coloca o antigo povoado do Japão (hoje mu
nicípio de Carmópolis de Minas) como uma das mais an
tigas povoações da região. Três anos após construção da 
igreja do Japão, era terminada a construção da Matriz de 
Oliveira - hoje Catedral Diocesana, - acontecimento 
que merece real destaque quando se sabe ser a constru
ção de uma igreja o marco inicial de uma comuna que, em 
volta do templo, geralmente, se desenvolve. Pode-se, então, 
tomar o ano de 1781 como ponto de partida da terra oli
veirense. 

Crescia o arraial de Nossa Senhora de Oliveira, cum
prindo seu destino geográfico de ser ponto de convergên
cia da rica região goiana, das minas auríferas de Sabará, 
Serra das Esmeraldas e a região sul da província, em bus
ca de São Paulo. No pitoresco arraial muitos bandeiran
tes sacudiram a poeira das estradas e encostaram suas 
tralhas, deixando as aventuras das viagens. E assim ia au
mentando a comunidade oliveirense. 
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FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Em 1832, por 
Decreto de 14 · de julho, com grande júbilo da população, 
era positivado o progresso do arraial que foi elevado à ca
tegoria de distrito, conferindo-se a Nossa Senhora de Oli
veira a elevação da vila quando então seu território era 
vinculado a São João dei Rei. Em 1839, pela Lei provin
cial n.0 134, de 16 de março, foi criado o município com 
sede na povoação ou vila de Nossa Senhora de Oliveira, 
com as freguesias de Amparo e Passa Tempo; teve de
pois, para formar o município, os arraiais de São Fran
cisco de Paula, Santo Antônio do Amparo, Japão, Passa 
Tempo e Cláudio, outras tantas freguesias, com as povoa
ções do Ermida ou Carmo 'da Mata e Santana do Jacaré. 
A instalação da comuna se deu a 9 de junho de 1840. Em 
virtude da Lei provincial n.0 1 102, de 19 de setembro 
de 1881, a sede do município foi elevada à categoria de 
cidade com a denominação de Oliveira. A Lei estadual 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891, deu confirmação à cria
ção do distrito-sede do município de Oliveira (Nossa Se
nhora de), que, na divisão administrativa de 1911, e no 
Recenseamento de 1920, denominou-se sõmente Oli
veira, sendo formado por cinco distritos, a saber: Oliveira, 
Carmo da Mata, Japão, Santana do Jacaré e São Francisco 
de ~aula. Oliveira perdeu para o município de Campo Belo 
o distrito de Santana do Jacaré, em virtude da Lei esta
dual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, adquirindo o dis
trito de São João Batista, do município de Bom Sucesso, 
e passando a contar com o novo distrito de Antônio Jus
tiniano, formado com território desmembrado do distrito da 
sede. Assim, pela nova divisão do Estado, ditada pela Lei 
n.0 843, Oliveira passou a ter a seguinte composição dis
trital: Oliveira, Carmo da Mata, Jacareguai (antigo São 
Francisco de Paula), Japão,· São João Batista e Antônio 
Justiniano. Pela nova divisão de 1933 tal situação não se 
alterou, havendo apenas a mudança toponímica de Jaca

reguei para São Francisco de Oliveira. Nos quadros da di

visão territorial de 31 de dezembro de 1936 e 31 de de

zembro de 1937, bem como no anexo ao Decreto-lei es

tadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município acha

-se composto de cinco distritos que são: o da sede, Carmo 

da Mata, Japão, São Francisco de Oliveira e São João 

Batista. Pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, Oliveira perde o distrito de Carmo da 

Mata que se emancipou. 

Finalmente a Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, 

deu emancipação ao distrito de Japão (com o nome de 

Vista geral da Praça 15 de Novembro 



Provisória Catedral Municipal 

Carmópolis de Minas), ficando o município de Oliveira 
com os distritos de Morro do Ferro (antigo São João Ba
tista) e São Francisco de Oliveira. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca foi criada com 
a denominação de Lambari, pela Lei provincial n.0 2 002, 
de 15 de novembro de 1873, passando a denominação, em 
13 de novembro de 1891, por fôrça da Lei provincial nú
mero 11, para Oliveira. A comarca abrange os municípios 

• de Oliveira, Carmo da Mata e Carmópolis de Minas, nos 
têrmos da Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 
1 238 km2 • A temperatura, em graus centígrados, apre
senta as seguintes médias: das máximas - 30,3; das mí
nimas __._ 10,6; compensada - 21. A precipitação pluvio

métrica anual eleva-se a 1 387,6 milímetros. A sede mu
nicipal, situada a 962 m de altitude, tem como coordena

das geográficas 20° 41' 50" de latitude Sul e 44° 49' 30" 

de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha 

reta, 128 quilômetros, no rumo oés-sudoeste. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao ~stado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
geral de 1950, era de 23 550 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 25 131 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográ
fica de 20 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 Morro do Ferro e São 
Francisco de Oliveira. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950} 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % abbre 
absolutos o total 

geral 
--------· --------
Sede ..................... ······· 3 621 4 211 7 832 33,26 
Vila de Morro do Ferro .......... 325 355 680 2,88 
Vila de São Francisco de Oliveira 581 611 1 192 5,06 
Quadro rural. ................... 7 094 6 752 13-846 58,80 

TOTAL GERAL ........... 11 621 11 929 23 550 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividades - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a po
pulação municipal, segundo os ramos de atividades: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % abbre 
absolutos o total 

geral 
--·--------------· ------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 4 655 95 4 750 28,44 
Indústrias extrativas ............. 18 - 18 0,10 
Indústria de transformação ....... 652 206 858 5,13 
Com&cio de mercadorias ......... 262 20 282 1,68 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liârios, crédito, seguros e capita· 
lização ...............•........ 72 3 75 0,44 

Prestação de serviços ............ 337 661 998 5,96 
Transporte, comunicas;õea e arma-

zcnagem ..... ................. 229 15 244 1,45 
Profissões liberais ...•............ 26 3 29 0,17 
Atividades sociais ................ 109 181 290 1,73 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ......•............... 121 11 132 ·o,78 
Defesa nac-ional e segurança pública 15 - 15 0,08 
Atividades dom&ticaa não remu· 

neradaa e atividades escolares dia-
éentes ....•..............•.... 930 7 001 7 931 47,48 

Condis;õea inativas ............... 724 373 1 097 6,56 

TOTAL .......•..•...•...... 8 150 8 569 16 719 100,00 

Palácio Episcopal - sede do Bispado 

:1.09 



Outro aspecto parcial da cidade 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da tabela: 

PRODUÇ.i\0 VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

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

Caf~ ............... 1 064 ArrOba 102 000 45 900 62,05 
I 

Milho .............. 2 850 Saco 60 kg 69 300 13 860 18,72 

Arroz ... ........... 1 400 . . . 28 000 6 440 8,70 

Mandioca .......... 500 Tonelada 10 000 3 500 4,72 

Cana-de-aç6car ..... 301 . 10 200 1 530 2,06 

Outras ............. 223 -· -- 2 778 3,75 

TOTAL ........ 6 338 - - 74 008 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~~'::.:::::::::::::::::::::: 
Muares ........................ . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

100 
44 500 

500 
4 200 
1 450 
1 600 
8 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

250 
75 650 

60 
7 140 
3 625 

288 
8 500 

95 513 

%sObre 
o total 

0,26 
79,23 
0,06 

. 7,47 
3,79 
0,30 
8,89 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre .. 

INDÚSTRIA beleci- eydo 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 

o total motores em c. v. 
----------------

Ind6stria extrativa mi· 
neral. ............... 13 31 273 0,39 1 15 

Ind6atria de transforma-
çio. e beneficiamento 
de produtos agrícolas. 25 43 1 883 2,75 24 402,5 

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............. 24 448 66 231 96,86 145 1 047,16 

TOTAL ........... 62 522 68 387 100,00 170 1464,66 

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 Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇ.i\0 DADOS 
NUMI!:RICOS 

---------------------------- --------
Número de prédios existentes ....... ...........•......... 

LoAradouros públicos 

Existentes ...........................................•.. 

{ 

Inteiramente ................ . 
Pavimentsdos. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros.· ............................................... . 

Abast&cimento d' áAua 

Pr~ios servidos, possuindo penas ....................... . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

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

~sAotos 

Logradouros servidos, de despejo ........................ . 
Pr~dios esgotados, pela rêde ............................. . 

IJuminação pública e domiciliar (*) 

{ 
N6mero de lo.1,radouros ....... . 

Logradouros iluminados. . . N6mero de focos ............ . 
Consnmo em kWh ........... . 

LiAaçõe• domiciliares (') 

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

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

De fOrça ................. { N6mero de ligações .......... . 
Con.umo em kWh ........... . 

c•) Dados referentes ao ano de 1955. 

1 939 

113 

22 
6 

28 

1 
84 

954 

47 
8 

55 

35 
515 

85 
720 

908 893 

1 407 
608 893 

48 
200 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 243 km de estradas de rodagem, dos quais 
114 km se acham sob a administração estadual e 129 km 
sob a municipal. E' servido pela Estrada de Ferro Rêde 
Mineira de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 71 automóveis, 21 camionetas e jipes, 73 ca
minhões e 12 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

DISTANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES ESPECIFICAÇ.i\0 

---.,...-------------------------·-
Municípios limítrofes 

Bom Sucesso ............ 56 Ferroviário Rede M. Viação 
60 Rodoviário 

Campo Belo ............. 166 Ferroviário Rede M. Viaçio 
98 Rodoviário 

Candeias ................ 190 Ferroviário· Rede M. Viação 
118 Rodoviário Via Campo Belo 

Carmo da Mata ......... 25 Ferroviário Rede M. Viação 
24 Rodoviário 

Carm6polis de Minas ..... 42 Rodoviário 
Itapecerica ............... 76 Ferroviário Rede M. Viação 

67 Rodoviário 
Passa Tempo ............ 57 Rodoviário 
Santiago ................. 66 Rodoviário 
Santo AntOnio do Amparo 48 Rodoviário 
Capital Estadual. ........ 240 Ferroviário Rede M. Viaçio 

204 Rodoviário 
128 A&eo Taxi a~eo (AERO· 

SITA) 
Capital Federal. ......... 647 Ferrovi6rio R.M.V. E.F.C.B.• 

500 Rodoviário Via Barbacena. 

NOTAS: (•) A ligaçio com a Capitsl Federal se faz at~ Barbacena pela 
Rede Mineira Viaçio e da! até o final do trajeto pela Estrada de Ferro Central do 
Brasil. Pode-se, ainda, tornar, em Brumadinho o VERA CRUZ para fazer a v.iagem. 

(**) Por rodovia liga-se Oliveira ao Rio de Janeiro, via Barbacena, pas
sando por Sio Joio del-Rei. Pode-se, ainda, fazer o trajeto via Lavras, Três 
Corações, Caxambu e Rio de Janeiro. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas .si-



tuados na sede, e ainda com 152 varejistas; dêstes, 110 se 
localizam na cidade. Dispõe também de 4 agências ban
cárias, e 2 correspondentes. 

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 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 ... 3 770 2 628 I 142 69,70 30.30 

Quadro urbano Mulheres .. 4 495 2 717 I 778 60.44 . 39.58 

TOTAL 8 265 5 345 2 920 64,67 35,33 

{Homens ... 5 951 2 963 2 988 49,711 50,22 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 616 2 144 3 472 38,17 61,83 

TOTAL 11 567 5 107 6 460 44,15 55,85 

{Homens ... 9 721 5 591 4 130 57,51 42.49 
Em geral...... Mulheres .. 10 111 4 861 5 250 48,07 51,93 

TOTAL 19 832 10 452 9 380 52,70 47,30 

(*) Inclusive oessoas de instrução não declarada. 

Escola Normal e Gin6sio N. S.0 de Oliveira 

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 NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
~----------1-----1-----1-------

Unidades escolares ............. . 
Corpo .ente .•............... 
Matricula efetiva .•••........... 

37 
138 

2 907 

29 
102 

2 638 

30 
106 

2 740 

Vista parcial da Rua Dr. Coelho de Moura {antiga Rua Direita) 

Vista parcial da cidade 

A percentagem de alunos matriculados, r~lativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
47,40%. 

Outros ensinos - Funcionam no município 3 unidades do 
ensino secundário, duas do industrial e pedagógico. 

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

FINANÇAS (C<$ 1 000.,00) 

ANOS Receita arrecadada I Saldo Despesa ou 
Total Tributâria 

realizada deficit 
-----------------------------
1951. ........... 2 077 1 048 2 828 - 851 

1952 ............ 2 161 1 133 2 562 - 401 

1953 ............ 2 620 1 175 2 961 - 341 

1954 ..•......... 2 904 1 251 2 983 - 79 

1955 ............ 3 134 1 554 3 302 - 168 

Praça Dr. José Ribeiro da Silva 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal -----
1951 .•........................ 2 646 5 599 2 077 

1952 ......................... . 2 975 6 609 2 161 

1953 ..................... ' ... . 3 538 8 335 2 620 

1954 •...... ; .................. . 4 945 10 088 2 904 

1955 •......................... 5 559 15 702 3 134 

:J.ff 



Vista parcial da Praça de Esportes do Municipio 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Não res~a a me

nor dúvida de que o município de Oliveira é um dos mais 

importantes do oeste de .Minas, mercê de seu grande de

senvolvimento, de sua privilegiada situação geográfica, da 

excelência de suas terras, da atividade de sua população 

e da salubridade de seu clima. Embora a maioria de sua po

pulação esteja voltada para o campo, cuidando de ativi

dades agropecuárias, Oliveira está na linha de industria

lização, com suas diversas fábricas pesando na balança eco

nômica do município. O povo é, sobremaneira; ordeiro, 

muito trabalhador e profundamente católico. Preenchendo 

os boletins censitários de 1940, apenas 104 pessoas se de

clararam pertencer a outras religiões. Oliveira é sede de 

Bispado, centro de irradiação da fé e cultura. A Padroeira 

da cidade é Nossa Senhora, que tio dia 15 de agôsto, Festa 

da Assunção, recebe homenagens especiais de seus filhos. 

Como tôda zona rural, o povo venera o seu protetor que 

é São Sebastião, cuja festa é celebrada no dia 20 de ja

neiro. As comemorações da Semana Santa são feitas com 

tôda a pompa da liturgia. A procissão do Entêrro, a mais 

concorrida de quantas se realizam em Oliveira, é acompa

nhada com todo respeito, por quase tôda a população. A 

cidade de Oliveira tem um aspecto magnífico, com suas 

praças e ruas muito bem cuidadas, tendo todos os requi

sitos de confôrto. E', também, berço de muitos nomes de 

projeção nas ciências, nas letras e na política. 

A assistência médica é prestada na sede por 2 hos

pitais, com 246 leitos, 3 serviços de saúde, além das ati

vidades profissionais de 6 médicos. Na cidade encontram

-se diversos melhoramentos, tais como rêde telefônica ( 49 

aparelhos instalados), 4 hotéis, 2 cinemas, uma pensão, 

1 jornal, uma radioemissora, 6 bibliotecas,. duas tipogra

fias e duas livrarias. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 8 978 

eleitores, dos quais votaram 5 595. Foram sufragados, na 

ocasião, os 11 vereadores que compõem o Legislativo da 

cidade. 

(Organizado por Cristovão Colombo Rocha, com dados forne

cidos pelo Agente de Estatística Hélio Pinheiro Chagas). 

:Zf.2· 

OLIVEIRA FORTES - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - As origens da cidade de Oliveira Fortes 
remontam aos tempos do Império, quando as famílias 
Afonso Costa Viana, Antônio Carvalho Campos e Fran
cisco José de Oliveira Fortes aqui se fixaram. Possuídos 
todos de idéias lúcidas e progressistas, dêles partiu a doa
ção que foi feita de 45 alqueires para o patrimônio de 
uma capela a Santana do Livramento. Cuidaram os pri
meiros povoadores exclusivamente da agricultura e pe
cuária, coadjuvados por escravos vindos da África e ou
tros nativos, o que fêz com que experimentasse o povoa
do rápida prosperidade. Recebeu o topônimo de Oliveira 
Fortes, em homenagem a seu filho, 9 capitão Francisco 
José de Oliveira Fortes, um dos desbravadores e pioneiros 
da localidade. 

Dada a falta de documentação, não é possível regis
trar aqui a data da criação do distrito, cuja existência já 
era consignada pela Lei n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, 
com o nome de Livramento, posteriorment~ mudado para 
Oliveira Fortes pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de de
zembro de 1956. A criação do município verificou-se pela 
Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, subordinado 
judiciàriamente à comarca de Barbacena. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 
Sua área é de 96 km2 • A temperatura, em graus centígra
dos, apresenta as seguintes médias: das máximas, 25; das 
.mínimas, 18; compensada, 21. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados· do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 2 543 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 2 698 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográ
fica de 28 habitantes por quilômetro quadrado. 



Vista parcial da cidade 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Oliveira Fortes, 
núcleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente o 
atual. município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO 
Números % sObre 
absolutos 0 total 

·· geral 

Mulheres Homens 

---------------:--- ----- --------------
Quadro urbano .................. 255 323 578 22,72 

. Quadro suburbano ............... 91 80 171 6,72 
Quadro rural. ....... ·········· 919 875 1 794 70,56 

TOTAL . .' ................... 1 265 1 278 2 543 100,00 

Pelo quadro demonstrativo de sua população, nota
-se que no município apenas um diminuto contingente se 
acha na sede municipal, sendo que 70,56% da população 
estão localizados na parte rural. O fato se explica consi
derando que recentemente a localidade foi elevada à ca
tegoria de sede municipal e a grande maioria da popu
lação se dedica às atividades agrárias. 

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

REBANHOS 

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

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

5 200 
160 
400 
200 
100 

5 300 

VALOR 

Cr$ 1 000 

9 880 
19 

640 
600 

16 
5 300 

16 455 

%sObre 
o total 

60,06 
0,11 
3,88 
3,64 
0,09 

32,22 

100,00 

Outra vista parcial da cidade 

Pelo quadro acima, nota-se que na atividade pecuária 

do município se destaca a criação de suínos e bovinos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE Esta- empre-INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % oôbre N.• de Pot~nci11 

o total motoreo em c.v. 
-------------------

lndúotria de tranoforma-
'"ão e beneficiamento 
de produtos agrícolas 1 

Indústria manufatureira 
1 12 0,82 - -

e fabril. ............. 4 18 1 445 99,18 21 121 

TOTAL ........... 5 19 1 457 100,00 21 121 

A atividade industrial do município compreende, prà

ticamente, a indústria manufatureira e fabril, que se coloca, 

como se verifica no quadro acima, com um capital em

pregado de Cr$ l 445 000,00, sôbre a de transformação 
e beneficiamento de produtos agrícolas com um capital de 
Cr$ 12 000,00. 

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 . ........ : ................. . 

LoAradouros públicos 

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

{

Inteiramente ................ . 

P . t d · Parcialmente ................ . avtmen a os............. . · 

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

Ajardinados ........................................... , . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d' áAua 

PrMios servidos, possuindo penas ......... o ••• o •••••••••• 

Logradouros servidos totalmente ......................... . 

Iluminação pública e domiciliar {I) 

L d .1 . d I Número de focos ............. . 
ogra ouros 1 umma os.·· \ Consumo em kWh ........... . 

LiAações domiciliares (I) 

I Número de ligações .......... . 
De luz.······· · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh ........ ·. · · 

I Número de ligações .......... . 
De fôrça .. ···············\ Consumo em kWh ..... , ... · · · 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM1!:RICOS 

163 

14 

3 
2 

5 

1 
8 

120 
9 

50 
13 100 

63 
15 400 

2 
56 870 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 6 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

quais 6 se acham sob a administração municipal. Em 1955, 

apenas 1 caminhão se encontrava registrado na Prefeitura 

Municipal. 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes mwlicipais 

limítrofes e às capitais do Estado e Federal, são utiliza

das as seguintes vias de transporte, com as respectivas dis

tâncias: 

Para Barbacena 

Para Barbacena 

81 quilômetros 

71 quilômetros 

Ferrov.ia. 

Rodovia. 
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Para Santos Dumont - 27 quilômetros - Ferrovia. 

Para Santos Dumont - 24 quilômetros - Rodovia. 
Para Paiva - 11 quilômetros - Ferrovia. 

Para Paiva - 9 quilômetros - Rodovia. 
Para Mercês - 31 quilômetros - Ferrovia. 

Para Mercês - 30 quilômetros - Rodovia. 
Para a capital Estadual - 343 quilômetros - Fer

rovia. 

Para a capital Estadual - 244 quilômetros - Ro
dovia. 

Para a capital Federal - 351 quilômetros - Fer
rovia. 

Para a capital Federal - '280 quilômetros - Ro
dovia. 

O município é servido pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com dez estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 7 situados na sede. Dispõe também de 1 correspon
dente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referente à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem 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(•) 
~---------

Romena ................... 288 147 141 51,04 48,96 
Mulheres ...•.............. 338 144 194 42,60 57,40 

TOTAL ............... 626 291 335 46,48 53,52 

(•) Inclusive pessoas de instru~;ão 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 NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----

Unidades escolares .............. 10 1 5 
c~ docente ................. 10 9 13 
Matrfcula efetiva ............... 470 335 527 

Ainda outra vista parcial da cidade 

Vista parcial de um trecho da cidade 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
85,00%. 

FINANÇAS PúBLICAS - Tratando-se de município de 

criação recente, são conhecidos apenas os dados referen

tes ao ano de 1955, em que ocorreu uma arrecadação mu

nicipal que atingiu Cr$ 182 000,00, para uma despesa, no 

mesmo ano, de Cr$ 917 000,00. A arrecadação estadual 
foi de Cr$ 646 000,00. Não foi instalada Coletoria Fe
deral no município. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O territó

rio do município é montanhoso e está compreendido no 

sistema orográfico da Mantiqueira. E' pobre a rêde hi
drográfica, mencionando-se apenas o rio Formoso, tendo 

como afluente o córrego do Livramento, que outrora deu 

seu nome à localidade. A atividade econômica principal 

consiste na criação do gado bovino para produção do leite, 
para cuja exploração concorrem vantajosamente as con

dições especiais das pastagens. O número de propriedades 

agrícolas elevava-se em 1956 a 490, de acôrdo com o lan

çamento do impôsto territorial. Os criadores do município, 

preocupados em defender convenientemente os interêsses 

econômicos de suas atividades, congregaram-se na Coope

rativa de Produtores de Leite. tl:sse produto é grande fonte 

de riqueza para o município, sendo aproveitado industrial

mente para produção de manteiga. 

A sede municipal possuía 163 prédios em 1954, dis

tribuídos em 14 logradouros, alguns pavimentados, com 

abastecimento d'água e iluminação elétrica com 50 focos 
nas vias públicas e 63 ligações domiciliares. O ensino pri

mário é. ministrado em um grupo escolar. Há na cidade 

uma pensão em que é cobrada a diária de Cr$ 100,00. A 

organização do culto católico, da quase totalidade da po

pulação, compreende uma paróquia, com uma igreja e 

4 capelas. Não há representação de outras religiões. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1 488 

eleitores, dos quais 824 votaram. Foram sufragados, na 

ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 

cidade. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio Manuel Rabelo) . 



OURO BRANCO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICQ - Embora não haja certeza quanto à ori
gem do topônimo Ouro Branco, supõe-se que êle tenha 
resultado da coloração do ouro encontrado na região onde 
se localiza o município. 

Seus primitivos habitantes foram índios, provàvel
mente da tribo dos carijós. Se bem que não tenham deixado 
vestígios materiais, foram dad~s nomes indígenas a determi
nados lugares do município, Itatiaia, por exemplo. 

A região foi desbravada por ex-integrantes da ban
deira chefiada por Borba Gato, atraídos pela existência de 
ouro. Consta que em fins do século XVII, aquêles antigos 
bandeirantes, subindo o rio das Velhas até as suas nascen

tes, transpuseram os altos da Cachoeira de Itabira do Cam
po e localizaram-se ao pé da Serra do Ouro Branco que se 

encontra a pouca distância da sede municipal. 

Vista da ala -direita da Praça da Matriz 

As primeiras casas foram construídas sôbre alicerces 
de pedra, com paredes de pau-a-pique, cobertas de telhas 

curvas, sendo que uma das construções teve alicerce e pa
·redes de pedra sêca. 

A cidade surgiu na época em que floresceu a extra

ção do ouro existente na região, atividade que hoje está 
pràticamente abandonada. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - E' ignorada a data da 
elevação do povoado a distrito. 

Nos quadros de divisão administrativa do Brasil de 

1911 e nos de apuração do Recenseamento Geral de 1920, 
Ouro Branco figura como distrito de Ouro Prêto. 

rretenura MUniCipal, em a1a ae resra c•v•ca 

Igreja Matriz Municipal 

O município foi criado pela Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, com território desmembrado de Ouro 
Prêto, e seu único distrito é o da sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais 
e apresenta uma topografia acidentada, já tendo sido rea
lizadas prospecções geológicas da região. 

Possui uma área de 269 quilômetros quadrados. A 

temperatura média das máximas atingiu 21 °C. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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POPULAÇÃO .....;,.. De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, sua população totalizava 4 266 habitan
tes. Segundo estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística a população provável, em 31-XII-55, era de 4 513 
habitantes, com densidade demográfica de 17 habitantes 
por quilômetro quadrado. 

Pelos resultados censitários de 1950, a situação do 
distrito de Ouro Branco, que constitui a sede do atual mu
nicípio de mesmo nome, era a seguinte: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO 
Homens Mulheres % oôbre Número• 

absolutos o total 
geral 

Quadro urbano .................. 450 476 926 21,70 
Quadro suburbano ............... 164 134 298 6,98 
Quadro rural .................... 1 552 1 490 3 042 71,32 

TOTAL .................. .. 2 166 2 100 4 266 100,00 

Como se vê, uma grande parte da população, ou seja, 
mais de 2/3 se localizava na zona rural por ocasião do 
último Recenseamento. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
do município, em 1955, pode ser expressa pela seguinte 
tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA -----
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Qwmcidade Cr$ 1 000 
o total 

Batata-inglesa ...... 2 800 Saco 60 kg 264 000 79 200 88,01 
Milho .............. 1 800 . . . 41 000 8 200 9,11 
Laranja ............. 12 Cento 50 000 1 000 1,11 
Outras ............. 152 - - 1 602 1,77 

TOTAL ........ 4 764 - - 90 002 100,00 

A batata-inglêsa ocupa, assim, o primeiro lugar entre 
os produtos agrícolas daquele ano e seu valor representa 
mais de 3/4 do total geral. 

Pecuária - A situação dos r~banhos no município, em 
31-XII-1955, era a seguinte: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

-------------1------·1--------------
Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ..•............ ·· ... ···· 
Ovinos ....................... . 
Su!nos ....................... · 

TOTAL ....... ' .......... ;. 

18 
7 000 

100 
600 
780 
150 

1 500 

36 
12 600 

15 
960 

1 716 
27 

1 500 

16 854 

-0,21 
74,79 
0,08 
5,69 

10,18 
0,16 
8,89 

100,00 

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

CAPITAL FORCA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE Esta- empre-
INDúSTRIA beleci- gado 

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

Inddstria extrativa mi· 
neral .............. · .. 3 31 4 070 52,08 30 220 

Indústria de transforma-
çllo e beneficiamento 
de produtos agr!colas 

Indúotria manufatureira 
2 2 70 0,89 3 15 

e fabril ............... 10 22 3 676 47,03 17 19 

TOTAL ... : ....... 15 55 7 816 100,00 50 254 

:J./6 

Outro aspecto da Igreja Matriz, destacando-se em primeiro plano 
o 1'Cruzeiro" 

O quadro acima reproduzido revela que a indústria 
extrativa mineral é a que emprega maior número de pes
soas e maior capital, sendo, porém, a indústria manufatu
reira e fabril a que conta mais estabelecimentos. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Segundo os dados 
dos Serviços de Estatística da Viação e da Produção de 
Minas, a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal era a seguinte, em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

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

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos, possuindo penas. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

{ 

Totalmente .................. . 

L d 'd Parcialmente ................ . ogra ouros serv1 os ..... . 

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

Iluminação oública e domiciliar ("'} 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (') 

De luz........... I Número de ligatões .......... . 
· · · · · · · · l Consumo em kWh ........... . 

De fôrça...... I Número de ligações .......... . 
· · · · · · · · · · · l Consumo em fc:Wh ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

206 

15 

150 

1 
9 

10 

19 
210 

61 600 

142 
39 000 

7 
177 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 
é cortado por 44 quilômetros de estradas de rodagem, que 

Trabalhos de abertura de uma rodovia 



Vista de uma lavoura de trigo no município 

estão sob a administração estadual. A Prefeitura Munici
pal registrou em 1955: 7 automóveis, 1 camioneta, 15 ca
minhões e 3 ônibus. 

Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(kml TRANSPORTE 

OBSERVAÇÕES 

----.,.-----~- ----- ------- --..,--------
Munic1pios lim1trof"s 

Ouro Prêto ............. . 

Conselheiro Lafaiete ..... . 
Congonhas .............. . 

Capital Estadual. ....... . 

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

73 

36 Onibus 
26 Onibus 

129 Onibus 

498 

Poc Onibus, de Ouro 
Branco a LObo Lei
te, 15 km. Por 
E.F.C.B., de LObo 
Leite a Ouro Pr~to, 
58 km. 

Por Onibus, de Ouro 
Branco a Conse· 
lheiro Lafaiete, 36 
km; de Conselheiro 
Lafaiete a Congo
nhas, por Onibus, 28 
km; 

Por Onibus, de Ouro 
Branco aConselhei· 
ro Lafaiete, 36 km; 
de Conselheiro La
faiete a Belo Ho
rizonte, por 6ni .. 
bus, 93 km. 

Por Onibus, de Ouro 
Branco a Conaelhei· 
ro Lafaiete, 36 km; 
de Conselheiro La
faiete por E.F.C.B, 
462 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 30 estabelecimentos comerciáis varejistas si
tuados na sede. 

Dispõe de 1 agência bancária e 2 correspondentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINACÃO 
N6meros absolutos % sObre o total 

Sabem . Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

eacrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) ------------------------------

Home1111 ..•................ 532 304 228 57,14 42,86 
Mulheree ..•............... 513 301 212 58,67 41,33 

TOTAL ............... 1 045 605 440 57,89 42,11 

(
0

) InclUSIVe pessoas de mstruçii.o não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

lt-2tKO 

Gerais, a situação do ensino primário, no período de 
1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ------
Unidades escolares .............. 6 8 8 
Corpo docente ................. 15 17 17 
Matricula efetiva ...... ; ........ 480 553 725 

Verificou-se, assim, no triênio a que se referem os da
dos, um atimento do número de unidades escolares e de 
matrícula efetiva. 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
it população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 69,91%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954 e 1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo 

Despesa ou 
Total Tributãria 

realizada deficit 

----------------
1954 ............ 185 77 171 14 
1955 ............ 81 81 75 6 

Nota-se que nos dois anos referidos houve saldo, em
bora pequeno, nas finanças municipais. 

A arrecadação em duas esferas da administração pú
blica, no mesmo período, foi a seguinte: 

ANOS 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

76 
857 

Municipal 

c 

185 
81 

O quadro reproduzido indica ter havido um sensível 
aumento da receita estadual e uma diminuição da receita 
municipal de 1954, para 1955. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu
nicipal está situada num planalto, limitado no norte pela 
serra do Ouro Branco, sendo atravessada pelo antigo ca
minho real que ligava a capital da Província, Ouro Prêto, 
à Côrte. 

Seus acidentes geográficos mais importantes são os 
seguintes: a serra do Ouro Branco, com 1 606 metros de 
altitude e a serra de Itatiaia com 1 200 metros. 

Vista parcial de um trecho central 
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Vista parcial da principal praça do município 

Dentre os seus templos católicos merece referência a 
Igreja Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco, cons
truída em estilo colonial de rara beleza, em fins do século 
XVII ou princípio do século XVIII, pelos portuguêses, e 
considerada, mesmo, como centro de atração turística. 

As procissões locais mais importantes são as que se 
realizam quando das comemorações da Semana Santa e 
as que se fazem em honra do padroeiro Santo Antônio, no 
dia 13 de junho. 

A cultura da batata-inglêsa constitui uma das ativi
dades fundamentais para a economia do p1unicípio, que 
nesse particular é um dos maiores produtores de Minas 
Gerais. Além da batata-inglêsa, Ouro Branco produz ain
da milho, feijão, arroz, café, mandioca, banana e laranja, 
que são exportados, principalmente, para os centros con
sumidores de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, 
Conselheiro Lafaiete. 

A pecuária · não se apresenta bem desenvolvida, não 
havendo exportação de gado. 

A indústria extrativa tem relevante significação eco
nômica para o município, embora venha decrescendo de 
ano para ano. Há duas emprêsas que exploram jazidas de 
talco em pequena quantidade, e existe também pequena 
produção de carvão vegetal. A lenha e a madeira são ex
traídas somente para atender às necessidades locais. 

· Conta o município com diversas fábricas, entre as 
quais se destacam 1 de beneficiamento de minerais, de 
propriedade da Cia. de Beneficiamento de Minerais So
ciedade Anônima, 2 de extração de talco e 1 de beneficia
mento de talco. 

O comércio de Ouro Branco mantém transações com 
as praças de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Conselheiro La
faiete, Ouro Prêto, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. e im
porta, entre outros, os seguintes artigos: tecidos, combus
tíveis líquidos, conservas, material elétrico, ferragens, etc. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta
tística, que é parte integrante do sistema estatístico bra
sileiro. 

Como meio de hospedagem, encontram-se 1 hotel e 
2 pensões. Funciona 1 cinema. 

A representação política se faz através de 9 verea
dores, eleitos por 720 cidadãos que foram às urnas em 
3-X-955. Para aquêle pleito estavam inscritos 1281 elei
tores em Ouro Branco. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Antônio Domingues Braga). 
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OURO FINO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O primitivo arraial surgiu, possivelmente 
em 1748, por efeito da descoberta de jazidas de ouro, pelo 
guarda-mor Francisco Martins Lustosa e seus companheiros, 
no sítio cuja denominação alude à forma como se apresenta
va o precioso metal, isto é, ouro fino, nas batéias dos mine
radores. Aquêle guarda-mor, que já havia fundado 
Sant' Ana do Sapucaí, hoje Silvianópolis, foi assim também 
o fundador do novo arraial, elevado a paróquia, com o nome 
de São Francisco de Paula do Ouro Fino. A provisão de 
8 de março de 1849 partiu do governador do Bispado de 
São Paulo, sob cuja jurisdição se achava a região naquela 
época, em virtude de litígio entre as capitanias de Minas 
Gerais e São Paulo. Empenhado em garantir a sua auto
ridade na região contestada, obteve o governador das Mi
nas Gerais, Gomes Freire de Andrade, nova demarcação, 
da qual foi incumbido o desembargador Tomaz Rubim de 
Barros Barreto, tendo sido lavrado o respectivo auto em 
19 de setembro de 1749, pelo qual ficou o arraial em ter
ritório mineiro. Desgostoso com essa solução e temendo 
consequências desfavoráveis, abandonou Francisco Lusto
sa com sua família o arraial, retirando-se para Curitiba, no 
atual Estado do Paraná . 

O arraial de Ouro Fino estêve inicialmente sob a ju

risdição da vila de São João del Rei, passando, em 1799, 
à de Campanha. Criado em 1831, o município de Pouso 
Alegre, ficou Ouro Fino a êle pertencendo, como um dos 

Igreja Matriz de São Francisco de Paula 



Vista parcial da cidade 

respectivos distritos. Pela Lei provincial n.0 1570, de 22 
de julho de 1868, foi elevado à categoria de vila, sendo, 
porém, revogada a elevação, pela Lei n.0 1 997, de 14 de 
novembro de 1873, para ser novamente criado o muni
cípio, compreendendo os distritos de Ouro Fino, Jacutinga, 

Monte Sião e Campo Místico, pela Lei n.0 2 658, de 4 de 

novembro de 1880, que também criou a comarca e deu à 
sede foros de cidade. A instalação verificou-se em 16 de 

março de 1881. 

Pela Lei estadual n.0 319, de 16 de setembro de 1901, 

foi desmembrado o distrito de Jacutinga, que passou à 
categoria de ·município. Em 1911, pela Lei n.0 556, de 30 
de agôsto, foi criado o distrito de Piedade, que passou de

pois a denominar-se Crisólia, pela Lei n.O 806, de 22 de 

setembro de 1921. Elevado o distrito .... de Monte Sião à 
categoria de município, pela Lei n.0 115, de 3 de novembro 

de 1936, ficou o município de Ouro Fino compreendendo 

os distritos da sede, Campo Místico e Crisólia. Pelo De

creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, foi desmem

brado o distrito de Campo Místico, em virtude de sua 

elevação a município, com o nome de Bueno Brandão. 
Criado o distrito de Inconfidentes, pela Lei n.0 1 039, de 

12 de dezembro de 1953, com sede no povoado do mesmo 
nome, ficou o município constituído dos distritos de Ouro 
Fino, Crisólia e Inconfidentes, constituição esta que pre
v·alecerá até o ano de 1958. 

A comarca de Ouro Fino, que abrangia inicialmente 
um único município, passou a ·abranger o município de 
Jacutinga, após a sua criação, até que, com a elevação dêste 

à categoria de comarca, voltou a compreender novamente 
um só município. Criado o município de Bueno Brandão, 

ficou êste subordinado à comarca de Ouro Fino, até sua 

elevação, também, à categoria de comarca, pela Lei nú

mero 1 039, de 12 de dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O território é 
montanhosos, cercado de várias serras, tendo como pontos 

mais elevados os altos do Vira-copos, Ventania, Abertão e 

Itaguaçu. 

SITUAÇAO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital . 
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Sua área é de 687 quilômetros quadrados. A sede mu
nicipal; situada a 900 metros de altitude, tem como co
ordenadas geográficas 22° 16' 30" de latitude Sul ; 
46° 22' 20" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 365 quilômetros, no rumo S.S.O. Apre
senta as seguintes médias de temperatura em graus cen
tígrados: das mínimas - 12,9; das máximas - 25,8; com
pensada - 23,8. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 26 455 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 28 116 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
seria de 41 habitantes por quilômetro quadrado. 

Rua 13 de Maio 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas ~a área do mu
nicípio eram a cidade e a vila de Crisólia. 

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 

Hcmens Mulheres % sObre Números 
absolutos o total 

geral 

Cidade .......................... 3 549 4 043 7 592 28,69 
Cris61ia ......................... 138 153 291 1,09 
Quadro rural. ................... 9 671 8 901 18 572 70,22 

TOTAL GERAL ........... 13 358 13 097 26 455 100,00 

' 

Grupo Escolar Coronel Poivo 

:1.:1.0 

Vista parcial da Avenida Ciro Gonçalves 

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 
Indústrias extrativas ............. 
Indústria de transformação . ..... _ 
Com~rcio de mercadorias . ........ 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liârios, 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 pública 
Atividades dom~tica• não remu-

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

Condições inativas . ....... · ....... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

5 700 313 
18 

586 31 
459 13 

. 74 
376 415 

198 16 
49 2 

107 133 

81 3 
14 

1 166 7 937 
635 372 

9 463 9 235 

Total 

Números 
absolutos 

6 013 
18 

617 
472 

74 
791 

214 
51 

240 

84 
14 

9 103 
1 007 

18 698 

% sôbre 
o total 

geral 

32,18 
0,09 
3,29 
2,52 

0,39 
4,23 

1,14 
0,2.7 
1,28 

0,44 
0,07 

48,71 
5,39 

too;oo 

Santa Caso de Misericórdia 

Mostrou o quadro de localização da população a alta 
percentagem de 70,22% da população total localizados na 
zona rural, como característica da vida econômica do mu
nicípio, fundada principalmente na atividade agrícola e 
pastoril. O outro quadro, referente à distribuição da po
pulação segundo os ramos de atividade, confirma aquela 
situação, acusando a existência de 32,18% dos habitantes 
de 10 e mais anos ocupados na agricultura, pecuária e 
silvicultura. As percentagens de 4,23% para os que tra-



balham na prestação de serviço~, 3,29% na indústria, 
· 2,59% no comércio, mostram, por outro l1;1do, as condições 
da sede municipal, cuja população, de 7 592 habitantes 
em 1950, já importa a existência bem pronunciada da
queles setores de atividades. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----

Caf~ ............... 4 214 ArrOba 180 000 54 000 76,15 
Milho .............. 2 800 Saco 60 kg 40 000 1o·ooo 14,09 
Feijão .............. 260 . . • 3 000 1 200 1,69 
Outras ............. 1 096 - - 5 729 8,07 

TOTAL ........ 8 370 - - 70 929 100,00 
~ 

Corresponde a 12,32% do território a área cultivada 
do município, da qual ocupa o café mais da metade e o 
milho também mais da têrça parte, notando-se desta sorte 
que os dois produtos ocupam quase por completo a ati
vidade agrícola. Em relação ao café justifica-se o fato pe
los altos preços que encontra no mercado, fazendo com 
que só êle contribua com 76,15% do valor total da pro
dução. Outros produtos são cultivados, tais como o arroz, 
a mandioca, a cana-de-açúcar, a batatinha, a uva, etc., to
dos porém, em escala reduzida em relação aos três pro
dutos arrolados no quadro. E' tradicional no município a 
cultura do fumo, cuja safra foi, entretanto, completamente 
sacrificada em 1955, em virtude das geadas naquele ano. 

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 

------------------------------
Aaininoa . .................. ; .. . 
Bovin011 ...................... . 

~~~~~':,':. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Sulnoa ....................... . 

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

2 
25 100 

1 600 
1 800 

800 
100 

10 000 

8 
45 180 

240 
2 880 
2 400 

18 
8 000 

58 726 

0,01 
76,95 
0,40 
4,90 
4,08 
0,03 

13,63 

100,00 

O rebanho bovino, tanto no valor, que se eleva a 
76,95% do total, como na quantidade, mostra a sua pre
ponderância na pecuária. Vêm em seguida os suínos. com 

Vista parcial da Praça 23 de Novembro 

um efetivo cujo valor corresponde a 13,63% do total. .f'>. 
importância econômica do rebanho bovino está não só na 
exportação de gado para as praças do Estado de São Paulo, 
mas também na sua grande produção leiteira, da qual uma 
parte é transformada em laticínios e a outra exportada em 
natureza. É de pouca significação, econômicamente, a cria
ção de eqüinos e muares, constituindo grande parte dos efe
tivos animais de trabalho nas lavouras do município. 

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

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE Esta- empre-
INDOSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.·' de Potencia 
o total motores em c. v • -------------------

Indústria e:~~trativa mi· 
neral. ............... 16 30 136 3,54 1 26 

Indústria de transforma-
çiio e beneficiamento 
de produtos agrícolas 33 69 2 348 61,20 23 264 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 10 131 1 353 35,26 25 106 

TOTAL ........... 59 230 3 837 100,00 49 396 

Os principais produtos da indústria do município são 
laticínios, banha de porco, pães e outros artigos de pada
ria, bebidas, calç~dos, enxovais ladrilhos e curtume. O va-
lor total da produção elevou-se em 1955 a · ........... . 
Cr$ 25 154 659,00, sendo Cr$ 1 606 180,00 na indústria 
de transformação e beneficiamento de produtos agrí-
colas; Cr$ 2 991 650,00 na extrativa vegetal e ....... . 
Cr$ 20 556 829,00 na manufatureira e fabril. 

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 . ............................................ . 

{ 

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

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

Outros .............................................. ··· 

Abastecimento d'<iAua 

{

Possuindo penas ............. . 

Pr•~·os ·d- Com ligações livres .......... . 
~~;UI servt ~ .......... . 

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

{

Totalmente .................. ·. 
Logradouros servidos...... Parcialmente ................ . 

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

E•Aotoa 

Logradouros servidos. . . . . . { De despej 0 
· · · • · •. ·: : • • · • · • • • · • 

De éguas superf•c•a•s ......... . 

PrMioa esgotados, pela rede ............................ . 

lluminat;ílo pública e domiciliar (1) 

{
Número de logradouros ....... . 

L~~&radouroa iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Li~ar;ões domiciliares (1) 

De 1 I Número de ligações .......... . 
uz .... · · · · · · · · · ·" ·" \ Consumo em kWh., ......... . 

De rOr I Número de ligações .......... . 
""· · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh .. : ........ . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955, 

. DADOS 
NUMS:RICOS 

2 019 

52 

4 
14 

18 

34 

875 
u 

887 

.28 
7 

35 

28 
36 

849 

52 
626 

222 230 

1 568 
460 500 

64 
286 000 

.2:21 



MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
município é cortado por uma rêde de 244 quilômetros de 
estradas de rodagem, dos quais 18 quilômetros sob admi
nistração estadual e 226 quilômetros sob administração 
municip_al. É servido também pela estrada de ferro da 
Rêde Mineira de Viação. 

Veículos motorizados - Achavam-se registrados em 31. de 
dezembro de 1955, no município, 232 veículos motoriza
dos, sendo, para passageiros, 129 automóveis, 13 ônibus, 
1 camioneta e 2 veículos de outra natureza; para carga, 
60 caminhões, 21 camionetas e 6 tratores. 

Vista da Rua Floriano Peixoto 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes mumc1pais 
limítrofes e às capitais do Estado e da União, são as se
guintes, com as respectivas distâncias, as vias de trans
porte: 

para Monte Sião - em ônibus, 31 quilômetros; 
para ]acutinga - em ônibus, via Peitudo, 31 quilô

metros; ou pela R. M. V., 31 quilômetros; 

para Andradas- em ônibus, até Jacutinga, 31 quilô
metros; daí a Andradas, em ônibus, 31 quilômetros; 

para Santa Rita de Caldas - em ônibus, via Limas 
e Prata, 39 quilômetros; 

para Borda da Mata- pela R.M.V., via F.- Sá e 
Bogari, 30 quilômetros; ou em ônibus, via Inconfidentes e 
Alto Mogi, 28 quilômetros; 

para Cambuí - pela R . M . V . até Pouso Alegre e 
daí em ônibus até Cambuí, 120 quilômetros; 

para Belo Horizonte- a) pela R.M.V., via Pirangui
nho, Soledade, Freitas, Três Corações, Lavras, Ribeirão 
Vermelho, Garças, Divinópolis e Azurita, 906 quilômetros; 

Praça Getúlio Vargas 

.2.2.2 
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b) pela R. M. V., via Piranguinho e Soledade e pela Es
trada de Ferro Central do Brasil, via Cruzeiro e Barra do 
Piraí, 928 quilômetros; c) em ônibus, via Inconfidentes, 
Borda da Mata, Pouso Alegre, Careaçu, São Gonçalo do 
Sapucaí, Carmo da Cachoeira, Nepomuceno, Lavras, Pon-

Aeroclube Municipal 

te do Funil, Santo Antônio do Amparo, Oliveira, Carmó
polis de Minas, Itagtiara, Cruzília, Bonfim, Brumadinho, 
Sarzedo, 565 quilômetros; 

para o Rio de Janeiro - pela R. M. V. até Cruzeiro, 
e daí, pela E. F. C. B., até o Rio, 566 quilômetros; ou em 

ônibus, via Inconfidentes, Borda da Mata, Pouso Alegre, 
Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Piquete, Lorena, onde ga
nha a Rodovia Presidente Dutra até o Rio, 449 quilô
metros. 



Vista aérea do povoado São José do Mato Dentro 

Correios, telégrafos e telefones - Funcionam no muni
cípio 3 agências postais, 2 postais-telegráficas, 2 estações 
telegráficas, 1 radiotelegráfica e 2 telefônicas. Há no mu
nicípio o serviço de telefones interurbanos, com 4 postos 
de telefone público e 250 aparelhos instalados. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta o município com 5 es
tabelecimentos comerciais atacadistas, todos na sede mu
nicipal e 211 varejistas, dos quais 32 na sede. 

Dispõe de 6 agências e 1 correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin

tes 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 ... 3 262 2 427 835 74,40 25,60 
Quadro urbano Mulheres .. 3 715 2 374 I 341 63,90 36,10 

TOTAL 6 977 4 801 2 176 68,82 31,18 

{Homens ... 8 027 2 956 5 071 36,82 63,18 
Quadro rural. Mulheres .. 7 269 I 842 5 427 25,34 74,66 

TOTAL 15 296 4 798 10 496 31,36 68,64 

{Homens ... 11 289 5 383 5 90G 47,67 52,33 
Km geral. . . . . . Mulheres .. 10 984 4 216 6 7GB 38,38 61,62 

TOTAL 22 273 9 599 12 674 43,09 56,91 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Escola Municipal Duque de Caxias, na Fazenda Santa Isabel 

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 

U nidadea escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 
Conclusões de curso . .......... . 

DADOS NUMI!:RICOS 

1954 

58 
110 

3 248 

1955 

42 
83 

2 906 

1956 

49 
102 

3 116 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximadamente 

48,19%. 

Outros ensinos - Funcionam 2 estabelecimentos de en

sino comercial, 2 de ensino pedagógico, 3 do ensino se
cundário e 2 do agrícola. 

Agência do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. 

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

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

1 871 1 207 
2 221 1 339 
2 693 
2 458 1 495 

Despesa 
realizada 

2 272 
2 436 

2 333 

Saldo 
ou 

defidt 

401 
215 

125 

Quanto à arrecadação, nas três esferas da adminis

tração, sua situação no mesmo período de tempo foi a 

seguinte: 

1951. .. 

1952 .. 

1953 ... . 

1954 .... . 

ANOS 

1955 ............ . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$.1 000,00) 

Federal 

2 730 

2 819 

3 231 

3 470 

5 167 

Estadual 

7 379 

7 428 

9 634 

12 095 

20 754 

Municipal 

1 871 

2 221 

2 693 

2 458 



Escola Técnica de Comércio do município 

ASSIST:ftNCIA MÉDICA HOSPITALAR - Funciona 
na cidade um hospital com a capacidade para 60 leitos, 
havendo também um Centro de Saúde. 

CADASTRO PROFISSIONAL - Estavam registrados 
em 31-XII-1955, no município, 8 médicos, 12 farmacêu
ticos, 14 dentistàs, 8 advogados, 3 agrônomos e 1 veteri
nário. 

DIVERSõES PúBLICAS - H4 na cidade 2 cinemas, 
com a capacidade total para 1 OS9 lugares; 2 associações 
de cultura física, 3 artístico-literárias e 2 praças para a 
prática de esportes. 

ASSOCIAÇÕES DE CARIDADE - São em número ·de 
6, com um total de 1 150 associados. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Munici
pal está constituída de 11 vereadores. Em 31-XII-1955 
achavam-se inscritos 9 818 eleitores, dos quais 5 534 vo
taram nas eleições de 3 de outubro daquele ano. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Ao con
trário da maioria dos municípios nascidos sob. a influência 
da extração do ouro, os quais, uma vez esgotadas as mi
nas, caíram em depressão econômica e viram estagnado o 
seu desenvolvimento, teve o município de Ouro Fino logo 
substituída em seu território a economia da mineração pela 
da atividade agrícola e pastoril, muito mais segura, dura

doura e benéfica na: distribuição da riqueza. Concorreu 

para isto a existência das melhores terras de cultura e pas

tagens, possibilitando aos primeiros povoadores, paralela

mente com a mineração, dedicarem-se com os melhores 

resultados à agricultura e pecuária, formando assim uma 

base de riqueza na qual está sõlidamente fundada a eco

nomia do município. 

Ouro Fino é, com efeitor um dos municípios mais ri

cos da zona sul-mineira, graças à sua florescente agricul

tura, em que predomina a produção do café, de que há 

grande exportação para as praças do Estado de São Paulo, 

e ainda à criação do gado, principalmente o bovino e o 

suíno, com exportação também vultosa para Mogi-Mirim, 

Socorro e São João da Boa Vista, além da exportação de 

leite em natureza e sua transformação em laticínios. 

Os fazendeiros têm assim o mais forte estímulo para 
o seu trabalho nas vantajosas condições naturais dos ter
renos, mas cuidam, .mesmo assim, de tornar ainda mais 
produtivas as terras cultivadas e maiores e melhores os 

-rebanhos, através de iniciativas inteligentes como a adu
bação, a mecanização agrícola, o trato cuidadoso das la
vouras e a introdução de reprodutores de.. boas raças na 

criação do gado. O municipio conta com numerosas fa- · 

zendas otimamente organizadas, com construções moder
nas dotadas do maior confôrto. As propriedades ·rurais têm 

aumentado acentuadamente nos últimos anos, bastando 

ver que, de 1 080, arroladas pelo Recenseamento de 1950, 

subiram já a 2 400, de acôrdo com o lançamento do im

pôsto territorial referente ao ano de 1956. 

Como reflexo da situação econômica do município, ex

perimenta a cidade desenvolvimento constante, com a sua 
área de edificações a expandir-se em · novos logradouros, . 

melhores construções, com praças, ruas e avenidas bem 

traçadas e em grande parte pavimentadas a paralelepípedo, 

ajardinadas, com abastecimento d'água, rêde de esgotos e 

iluminação elétrica pública e domiciliar. Conta com ótima 

rêde bancária, quatro bons hotéis e tr~s pensões, em que 

são cobradas as diárias individuais de Cr$ 120,00 e .... 

Cr$ 80,00, res~tivamente, meio cultural bem desenvol

vido, com uma Escola Normal Oficial, com funcionamento 

dos cursos ginasial e de formação pedagógica, o Ginásio 

Guararapes, a Escola de Química Industrial, a Escola Téc

nica de Comércio, a Escola de Iniciação Agrícola Visconde 

de Mauá e o Aprendizado Agrícola José Gonçalves. Con

correm ainda para o . progresso cultural a Rádio Ouro Fino 

Limitada - ZYV-35, a Rádio Difusora Ouro Fino Limi

tada - zyv-23, a "Gazeta de Ouro Fino", fundada em 

1892, duas tipografias, duas bibliotecas e uma livraria. 

Como escritores e políticos têm-se destacado no cenário 

nacional vários filhos do município. 

Predomina na população a religião católica, havendo 

também adeptos dos cultos protestante e espírita. A orga

nização do culto católico compreende 3 paróquias, com 

3 igrejas, entre as quais se destaca pela sua majestosa cons

trução a Matriz de São Francisco de Paula, e 31 capelas. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa·, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Floduardo Lacerda) . 

Vista aérea do Aprendizado Agrícola José GonçaJyes 



OURO PR~TO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTÓRICO - O descobrimento do sítio em que surgiu 
a Vila Rica, hoje cidade de Ouro Prêto, declarada Mo
numento Nacional por ato do Presidente da República, 
constitui acontecimento intimamente ligado ao descobri
mento das minas de ouro, .de cuja existência, em extensões 
tão amplas no território antes chamado dos Cataguazes, 
resultou o nome da outrora capitania das Minas Gerais. 

A notícia de que do córrego· do Tripuí, cujas águas 
rolavam sôbre leito de pedras e areias negras, justificando 
a denominação de origem tupi ( tipi-í - "água de fundo 
sujo"), foram retirados granitos da côr do aço que depois 
se soube serem ouro de fino quilate ecoou no espírito dos 
paulistas como grito de desafio à audácia dos bandeiran
tes, para que viessem descobrir a imensa riqueza do ter
ritório. O episódio, que se inscreve como origem mais re
mota da fundação da primitiva capital, é narrado por An
tonil, um Jesuíta que na primeira década do século XVIII 
visitou Minas Gerais e ouviu a tradição de testemunhas 
vivas dos descobrimentos. O historiador Diogo de Vascon
celos, em sua "História Antiga das Minas Gerais", a êle 
se refere, reputando inconcussa a sua autoridade e inserin-

. do na referida obra a narrativa nos seguintes têrmos, aqui 
transcritos com a mesma redação e ortografia originais: 

"Há poucos anos que se começaram a descobrir as 
Minas Gerais dos Cataguazes, governando o Rio de Ja
neiro Arthur de Sá e Menezes; e o primeiro descobridor, 
dizem, foi um mulato, que ja havia entrado nas minas de 
Paranaguá e Curitiba . Este, indo ao sertão com alguns 
paulistas a buscar índios, e chegando ao serro do Tripuhy, 

Proço Tiradentes 

desceu abaixo para tomar agua no ribeiro a que chamam 
agora do Ouro Preto: e mettendo a gamella na ribanceira 
para tirar agua e roçando-a pela margem do rio, viu que 
nella depois ficaram uns granitos da côr do aço, sem saber 
o que eram, e nem os companheiros souberam conhecer e 
estimar o que tinham achado tão facilmente: e só cuida
ram que allí haveria um metal não bem formado e por isso 
não conhecido. Chegando, porem, a Taubaté, não deixa
ram de perguntar que casta de metàl era · aquelle. E sem 
mais exame venderam alguns granitos por meia pataca á 
oitava a Miguel de Souza, sem saber o que vendiam e nem 
o comprador saber que coisa comprava: até que resolve
ram mandar alguns granitos ao Governador Arthur de Sá, 
e fazendo o exame achou-se ser ouro finíssimo". 

Os vendedores dos tais granitos, ao fazerem a tran
sação, ilustraram-na com· informações sôbre o local do des
cobrimento, na posição central dominada por um pico, sô-

museu aa 1nconnuenc•u 
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Praça do Independência 

bre o qual figurava um grupo de penhascos a que deram 
o nome de ltacolumi, também de origem tupi (ita-curumí 

- "pedra menino"), por lhes parecer mãe e filha ao pé 
uma da outra. Sentiu-se com o relato naturalmente ferida 
a imaginação do comprador, que provàvelmente dera a 
entender, muito de indústria, ignorar a natureza do metal 
adquirido, quando, na verdade, o que estava em seu pen
samento era a existência do El Dorado, que teria passado 
dali por diante a dominar a sua ambição. Deliberou, por 
isto, em combinação com os parentes e debaixo de se
grêdo, saírem aos poucos, disfarçados em traficantes de 
índios, em busca do ltacolumi. O primeiro a partir foi José 
Gomes de Oliveira, em março de 1691, tendo como aju
dante Vicente Lopes. Chegados a ltaverava, de onde, se
gundo as informações, esperavam alcançar o pico que era 
como o farol do. desejado Tripuí, o que viram foi, no dizer 

Coso onde residiu Tomoz Antônio Gonzaga 

de Diogo de Vasconcelos, fecharem-se os horizontes na in
cógnita, com o sertão fundo no vago imenso das florestas, 
baralhada nos montes longínqüos, não se deixando conhe
cer. Depois de José Gomes, outros conquistadores parti
ram de Taubaté, animados da mesma esperança de en
contrar o decantado sítio do Tripuí, sem atingir contudo a 
desejada meta. Foram êles Antônio Rodrigues Arzão, em 
1692, Bartolomeu Bueno de Siqueira, em 1694, e Salva
dor Fernandes Furtado de Mendonça, em 1695. Os dois 
últimos, considerando as tentativas anteriores, orientadas 
tôdas para os lados do sul e do leste, deliberaram, de co
mum acôrdo, avançar na direção dos dois pontos cardeais 
ainda não pesquisados. Seguiu assim Bartolomeu Bueno 
para o oeste, indo ter, em região inteiramente diversa, a 
um rio que recebeu o nome de Pitangui. Ao passo que Sal-
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vador Fernandes, tomando o rumo norte, penetrou no vale 
do Gualaxo, descortinou os amplos horizontes do Mato 
Dentro, desceu a serra· e chegou, a 16 de julho de 1696, 
às margens de um ribeiro, a que deu o nome de Ribeirão 
do Carmo, de acôrdo com o calendário cristão, que regis
trava, sob aquela invocação, a festa da Santíssima Virgem. 
Descoberto o ribeiro, que era riquíssimo, surgiram em seu 
leito indícios denunciadores da proximidade do Tripuí, tais 
como o lastro denegrido da correnteza e os granitos côr de 
aço, ainda que mais finos e menós abundantes. Era sem 
dúvida auspicioso . evento cuja notícia resolveu Salvador 
Fernandes levar desde logo a São Paulo, para onde seguiu 
em 1697, ali repercutindo de modo extraordinário a divul
gação da nova descoberta, principalmente em Taubaté, 
onde as referências ao Ribeirão do Carmo e aos granitos 

\..asa onoe se reumam os 1nc:onnoentes 

côr de aço giravam de bôca em bôca. O governador Ar
thur de Sá, que aí se achava, já deliberado a seguir para 
as Minas, com o fim de animar em pessoa os descobrimen
tos e entabolar as novas lavras, mandou que lhe trouxes
sem os tais granitos e, trincando-os nos dentes, mostraram 
a côr natural do precioso metal. Rasgou-se dessa forma em 
público o segrêdo e ouviu-se pela primeira vez o nome -
Ouro Prêto. Restava, entretanto, descobrir o ltacolumi, 
que era a chave da penetração do sítio que teria mais tarde 
aquêle nome. Os poucos aventureiros do Tripuí, que ainda 
restavam em Taubaté, diante das notícias e encontrando 
embora divergências de alguns sinais na descrição do sítio, 
reuniram-se a Antônio Dias de Oliveira, que com êles par
tiu em abril de 1698, com o fim de recobrarem o primitivo 
descobrimento. A expedição, na qual tomou parte o padre 
João de Faria Fialho, que se tornaria notável como um dos 
principais povoadores, foi coroada de completo êxito, assim 

Grande Hotel Municipal 



a descrevendo, na etapa final, Diogo de Vasconcelos, em 
sua obra já citada: "Conhecido, portanto, o caminho, An
tônio Dias entrou por onde os aventureiros haviam saído. 
Da serra da Borba, avistando a Itatiaia, veio em direção 
ao Rodeio e, transpondo aí a serra do Pires, alcançou o 
ribeiro das Congonhas, hoje da Cachoeira, de onde subiu 
para o Campo Grande. Foi esta jornada decisiva a memo
rável vigília da história. No dia seguinte, alvorecendo, sexta
-feira de 24 de junho de 1698, os bandeirantes ergueram-
-se e deram mais alguns passos: todo o panorama estupen-
do do Tripuí, iluminado então pela aurora, rasgou-se dali 
aos olhos ávidos; e o Itacolumi, soberano da cordilheira, 
estampou-se nítido e firme no celúreo do céu, que a luz 
recamava de púrpura e ouro, de anil e rosas. Tomado o 
santo do dia, São João Batista foi o patrono da nova terra, 
vox clamantis in deserto; e essa voz, ressoando nos ecos da 

Visto parcial do cidade 

solidão, despertou a natureza, ouvindo a saudação do Anjo: 
Ave Maria! Foi essa a madrugada em que realmente se 
fixou a era cristão das Minas Gerais. Estava descoberto o 
Ouro Prêto". 

Iniciada a exploração das minas, tôdas riquíssimas do 
precioso metal, surgiram, nas escarpas da montanha e a 
pouca distância uns dos outros, os arraiais de São João, 
Padre Faria, Antônio Dias, Bom Sucesso e Ouro Podre, 
cuja população passou em pouco tempo a formar um 
núcleo considerável, a tal ponto que, em 1711, pela Carta 
régia de 8 de julho, era elevado à categoria de vila, com 
o nome de Vila Rica de Albuquerque, em homenagem ao 
capitão-general da Capitania, Antônio de Albuquerque Coe
lho de Carvalho, sendo confirmada a criação pela Carta 
régia de 15 de dezembro de 1712, que simplificou o to
pônimo para Vila Rica. A extraordinária produção das 

Outro •isto parcial da cidade 

Visto parcial da cidade, destacando-se a ponte de Marília 

minas determinou desde logo, da parte da Coroa Portu
guêsa, pesadas e odiosas medidas de fiscalização do ouro 
extraído, sujeito que era à pesagem na Casa de Fundição, 
para a cobrança do impôsto de um quinto. Não se fêz tar
dar contra isto a reação do povo, rebentando em 1720 a 
revolução, chefiada por Felipe dos Santos, que pagou com 
a vida a sua coragem, arrastado pelas ruas atado à cauda 
de um cavalo. 

No último quartel do século XVIII, quando Vila Rica, 
pela produção constante de suas minas e aumento cres
cente de sua população, já se transformara em grande e 
opulento centro urbano, com imponentes edifícios e majes
tosos templos, com extraordinário desenvolvimento cultu
ral, em que brilharam na escultura o gênio de Antônio 
Francisco Lisboa - o Aleijadinho, e nas. letras Tomaz 
Antônio Gonzaga, Cláudio Manoel da Costa e outros, foi 

Outro pitoresco aspecto parcial da cidade 

a capital das Minas Gerais o foco da conspiração que ficou 
na história com o nome de Inconfidência Mineira, culmi
nada com o enforcamento de Joaquim José da Silva Xa
vier - o Tiradentes, proclamado o protomártir da Inde
pendência e cuja memória foi mais tarde perpetuada em 
grande monumento erguido na praça principal da cidade. 

Por Decreto imperial de 24 de fevereiro de 1823, foi 
Vila Rica elevada à categoria de cidade, sendo confirma
da com a denominação de Ouro Prêto, pela Carta de Lei 
de 20 de março do mesmo ano. Em 1911, d~ acôrdo com a 
Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto, estava o município 
constituído de 18 distritos, que eram, além do da cidade, 
os de Antônio Dias, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, 
Casa Branca, Conceição do Rio das Pedras (depois sim
plesmente Rio das Pedras), Congonhas do Campo, Ita-
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bira do Campo, Jesus Maria José da Boa Vista, Ouro 
Branco, São Bartolomeu, São Caetano da Moeda, São Gon
çalo do Amarante, São Gonçalo do Bação, São Gonçalo do 
Monte, São José do Paraopeba, São Julião e Soledade 
(esta depois Felipe dos Santos e atualmente Lôbo Leite). 

Pela Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, sofreu 
o município as seguintes alterações em sua constituição: 
1) criação do novo distrito de Santo Antônio do Leite, com 
território desmembrado do distrito de Cachoeira do Cam
po; 2) desmembramento de partes de território dos dis
tritos de Itabira do Campo e Jesus Maria José da Boa 
Vista, para o municípío de Nova Lima, e do distrito de 
São José do Paraopeba, para o município de Bonfim; 
3) transferências do distrito de Congonhas do Campo para 
o município de Queluz, hoje Conselheiro Lafaiete; des
membramento dos distritos de São Gonçalo do Bação, São 
Caetano da Moeda, São José do Paraopeba e das partes 
restanttes dos distritos de Jesus Maria José da Boa Vista 
e Itabira do Campo, para constituição de novo município, 
com sede nesse último distrito e denominação de Itabirito. 
Pelo q4adro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de março 
de 1938, foi suprimido o distrito de Antônio Dias e incor
porado ao da cidade, como segunda zona e depois como 
2.0 subdistrito. Pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, foi criado o novo distrito de Santa Rita de 
Ouro Prêto, com territórios desmembrados do distrito da 
cidade, do de Catas Altas da Noruega, município de Con
selheiro Lafaiete, e Santo Antônio do Pirapetinga, muni
cioio de Piranga. Ainda pelo mesmo Decreto-lei, foram 

Igreja Matriz de São Francisco de Assis 
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transferidos os distritos de São Gonçalo do Monte e Rio 
das Pedr~s, para o município de Itabirito, e o de Lôbo 
Leite, para o município de Congonhas do Campo, então 
elevado a essa categoria. Pelo Decreto-lei n.0 1 059, de 
31 de dezembro de 1943, foram substituídas as denomina
ções dos distritos .de Amarante, Casa Branca e Santo An
tônio do Leite, que passaram respectivamente a Ama
rantina, Glaura e Bárbara Heliodora . Finalmente, pela 
Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, foi criado o 
distrito de Engenheiro Correia, com território desmem
brado do distrito de Miguel Burníer (ex-São J ulíão); des
membrado o distrito de Ouro Branco, constituído em mu
nicípio autônomo e restabelecida no distrito de Bárbara 
Heliodora · a antiga denominação de Santo Antônio do 
Leite. No qüinqüênio de 1954 a 1958, está o muntctpw 
constituído de dez distritos: Cidade (dividido em 1.0 e 
2.0 subdistritos), Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira 
do Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Miguel Burnier, 
Santa Rita de Ouro Prêto, Santo Antônio do Leite e São 
Bartolomeu. O município de Ouro Prêto foi sempre sede 
de comarca, passando a abranger também o têrmo de lta
birito, a partir de sua elevação a essa categoria, até que, 
pelo Decreto-lei n:0 148, de 17 de dezembro de 1938, ficou 
a comarca constituída apenas pelo próprio município. Des· 
de a antiga Vila Rica, Foi Ouro Prêto, sucessivamente, sede 
da Capitania das Minas Gerais, capital da província e ca
pital do Estado, perdendo esta investidura, a favor de Belo 
Horizonte, a partir de 12 de dezembro de 1897. 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O 

aspecto geral do seu território é montanhoso, banhado pe 

SITUAÇÃO A ., 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

los rios das Velhas, Piracicaba, Gualaxo, Mainard e Fu
nil. Sua área é de 1 194 quilômetros quadrados. A sede 
municipal, situada a 1 061 metros de altitude, tem como 

coordenadas geográficas 20° 23' 28" de latitude Sul e 
43° 30' 20" de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, 

em linha reta, 71 quilômetros, no rumo su-sueste. 
POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 32 859 habitantes a população do 
município. Estimativas do I;>epartamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 31 400 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográ
fica de 26 habitantes por quilômetro quadrado. Explica-se 

Outra bela vista vista parcial da cidade 

aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, depois de 
1950, o distrito de .Ouro Branco, elevado a município. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a cidade e as vilas de Amarantina, Antônio 
Pereira, Santo Antônio do Leite, Cachoeira do Campo, 

Chafariz Colonial 
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Glaura, Miguel Burnier, Ouro Branco (depois elevada à 
cidade), Santa Rita de Ouro Prêto e São Bartolomeu. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(l.o-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO -

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
-·--- . -· . .. ------- ----------- ·------ ------ ----- ------
Cidade .. ....... ........ . . 4 143 4 608 8 751 26,65 

Vila de Amarantina. ... 260 331 591 1,79 

Vila de AntOnio Pereira. ....... 181 173 354 1,07 

Vila de Santo AntOnio do Leite. 242 295 537 1,63 

Vila de Cachoeira do Campo. 543 720 I 263 3,84 

Vila de Glaura. 234 248 482 1,46 

Vila de Miguel Burnier. . .. ...... 510 402 912 2,77 

Vila de Ouro B,·anco ......... -··· 614 610 I 225 3,72 

Santa Rita de Ouro Prêto ..... .. 274 286 560 1,70 

Vila de São Bartolomeu .. ...... .. 143 162 305 0,92 

Quadro rural. . . . . . . . . . . ....... 9 059 8 821 17 880 (I) 54,45 

TOTAL GERAL. .... ... 16 203 16 656 32 859 100,00 

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, crEdito, seguros e capita-
lização ........................ 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e arma-

zenag_em ...................... 
Profissões liberais ................ 
Atividades sociais ................ 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom&ticas não remu-

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

Condições inativas .......... ····· 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

4 142 347 
1 308 41 
1 649 188 

415 26 

38 3 
310 624 

587 14 
18 5 

182 225 

106 7 
106 -

1 448 10 293 
1 328 443 

11 677 12 216 

Total 

N6meros 
absolutos 

4 489 
1 349 
1 837 

441 

41 
934 

601 
23 

407 

113 
106 

11 781 
1 771 

23 893 

% sôbre 
o total 
geral 

18,81 
5,64 
7,68 
1,84 

0,17 
3,90 

2,51 
0,09 
1,70 

0,47 
0,44 

49,34 
7,41 

100,00 

Pelo quadro de localização da população, verificou-se a 
percentagem de 54,45% de habitantes no quadro rural 
contra 45,55% no quadro urbano, situação essa devida em 
grande parte às condições dos terrenos pouco favoráveis 
à atividade agrícola. Isto mesmo revela o quadro de dis
tribuição da população segundo os ramos de atividade, em 
q'!e _!!e verifica _!lue ~',!Penas 18.81% dos habitantes de 10 

Púlpito da Igreja de São Francisco de Assis 
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Outro aspecto interno da Igreja de São Francisco de Assis 

e mais anos se ocupam da agricultura, pecuária e silvi
cultura, percentagem essa inferior à verificada na maio
ria dos municípios mineiros. Em compensação, o quadro 
registra contingentes apreciáveis em outras atividades, tais 
como as indústrias extrativa e de transformação, presta
ção de serviços, transportes, comunicações e armazenagem 
e comércio de mercadorias. 

Ponte e Casa dos Contos 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

PRODU CÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

% s6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ----

Milho .............. 5 800 Saco 60 kg 135 000 27 000 54,09 
Batatinha .......... 280 • .. . 28 000 7 400 14,82 
Chá·preto .......... 80 Quilograma 95 000 5 700 11,41 
Arroz (com caaca) 270 Saco 60 kg 6 050 2 420 4,84 
Alho ............... 25 Arrôba 6 750 1 188 2,37 
Feijão .•............ 270 Saco 60 kg 2 590 1 001 2,00 
Outras ............. 63 - - 5 234 10,47 

TOTAL ........ 6 788 - - 49 943 100,00 

Corresponde a 5,68% sôbre o respectivo território a 
área total cultivada no município, o que não deve ser 
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considerando pouco, relativamente, atendendo-se às condi
ções montanhosas e à natureza do solo em largos trechos 
não aproveitáveis ao cultivo. Destacam-se, no conjunto dos 
produtos cultivados, o milho, com uma produção cujo va
lor excede a metade do valor total das safras; a batati
nha e o chá-prêto, os dois últimos considerados culturas 
típicas da região de grande altitude que é o município e 
susceptíveis de maior desenvolvimento. 

Chafariz de Marília 

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

REBANHOS 

Aaininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i:~~~':::::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinoa ....................... . 
Suinoo ....................... . 

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

NÚMERO 
DE. 

CABEÇAS 

200 
10 000 

120 
2 500 
2 500 

350 
5 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

360 
18 000 

14 
4 000 
5 500 

56 
5 000 

32 930 

% s6bre 
o total 

1,09 
. 54,68 

0,04 
12,14 
16,70 
0,17 

15,18 
100,00 

E' o mumc1p1o criador de bovinos, equmos, muares e 
suínos, conforme se vê do quadro, aparecendo ainda pe
quenos efetivos de caprinos e ovinos, que pouco deverão 
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influir na economia pastoril. O rebanho bovino destina
-se principalmente ao consumo interno em carne e leite, 

sendo uma parte dêste transformada em laticínios Con
sumida pelo próprio município, igualmente é a produção 
de suínos. Embora não registrado no quadro, o parque aví
cola local tem significação apreciável na economia domés
tica, com 77 800 cabeças e produção de 320 000 dúzias 

de ovos. 

Vista parcial de uma rua da cidade 

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

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- er:npre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 

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

neral ................ 62 662 29 545 18,51 64 I 508 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agríco1as 36 52 395 0,24 I 2 

Indústria manufatureira 
e fabril. ....... ... ... 132 I OIS 129 603 81,25 456 5 174 

TOTAL ........... 230 1 729 159 543 100,00 521 6 684 

A atividade ·industrial do município compreende prin
cipalmente a produção de ferro-gusa, alumínio, tecidos de 
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algodão, produtos minerais e outros, conforme relação de
talhada a seguir: 

Quantidade e valor da produção industrial - 1955. 

ESPECIFICAÇÃO I UNIDADE I QUANTI-1 VALOR DADE (Cr$) 

----------------- ------ -------------
Indústria extrativa vegetal 

m3 32 572 
74 203 

290 

Indústria extrativa mineral 

Argila .......................... . 
Bauxita ........................ . 
Calcãrio ou dolomita ............. . 
Mármore ....................... . 
Mármore ....................... . 
Manganês ...................... . 
Minério de ferro ................ . 
Ocre ....... ...... . 
Quartzo .......... . 
Talco ...... . 
Pedras para construção . ... 

Tonelada . 
m• 
m• 

Tonelada 

748 
9 788 

49 335 
I 175 

28 059 
5 510 

61 929 
I 230 

925 
3 340 

Indústria de transformação vegetal 

Açúcar d" engenho..... . . . . Saco 60 kg 
Aguardente de cana.... . . . . . Litro 
Outras bebidas de cana. . . . . . . . . • 
·Farinha de mandioca..... . . . . Saco 60 kg 
Fubã de milho...... . . . . . . . . . . . • 
Chá-preto. . . . . . . . . . . . Quilograma 

359 
10 720 
78 095 

197 
4 200 

25 217 

Indústria de tr.ansformação animal 

Carn~ de bovino e suíno .......... I Quilo~rama I 
Toucmho........................ • 

369 665 
46 720 

Indústria rnanufa.tureira e fabril 

Acido sulfúrico ...... . . . . . . . . . . . . . Quilograma 75 330 
Alumínio ........... ············· 633 978 
Arreios e cangalhas . .............. Peça 276 
Café torrado e moldo ......... Quilograma 15 871 
Calçados ....... ················· Par 63 179 
Ferro- gusa . ......... ············· Tonelada 12 412 
Móveis de madeira ............... 
Ocre beneficiado ................. Tonelada 750 
Pães e outros artigos de padaria .. Quilograma 514 ISO 
Queijo Minas ..... , .............. 28 610 
Sacos de algodão ................. Um 100 000 
Talco beneficiado ................. Quilograma 729 000 
Tecidos de algodão .......... · ..... Metro 3 290 821 
Tijolos .......................... Mil 740 
Produtos farmacêuticos ........... Litro 2 937 

Indústria de eletricioade 

5 758 118,00 
7 420 ooo.oo 

725 ooo.oo 

109 931,00 
I 609 041,00 
5 533 392,20 
2 972 490,00 
4 208 850,00 

422 672.00 
4 543 186,00 

847 000,00 
92 428.00 

593 000,00 
927 366,00 

107 000,00 
116 800,00 
569 045,00 

58 875,00 
250 000,00 
160 550,00 

9 261 985,00 
1 602 150,00 

441 462,00 
40 878 486,00 

276 420,00 
604 303,00 

5 305 578,00 
50 880 979,00 
3 484 893,00 
1 693 000,00 
5 049 189,00 
1 001 350,00 
1 450 000,00 

729 000,00 
27 895 281,00. 

437 750,00 
66 309,00 

Energia elétrica ................. . kWh I 84 43t 944 1 1s 108 S48,oo 

Indústria extrativa vegetal ....... . 
Indústria extrativa mineral. ...... . 
Indústria de transformação vegetal 
Indústria de transformação animal. 
Indústria manufatureira e fabril .. . 
Indústria de eletricidade ......... . 

TOTAL., .................. . 

Resumo 

13 903 118,00 
22 859 356,20 

3 262 270,00 
10 864 135,00 

140 194 000,00 
15 108 548,00 

206 191 427,20 

Igreja de N. s.a das Mercês e Perdões de Antônio Dias 
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Aspecto parcial da Escola de Minas - ex-Palácio dos Governadores 

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. . . . . . . . . . . . . Parciatmen~e . ........... . 

TOTAL ........ . 

Ajardinados .......................... . 
Outros ................. . 

Abastecimento d'água 

PrEdios servidos, possuindo ~nas ...... . 

Logradouros servidos ... 
{

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

TOTAL .... . 

Es,gotos· 

· I De despejo ........... . 
Logradouros servidos ...... \ De águas su~rficiais .. 

Prédios. esgotados, pela rede ...... . 

1/uminação pública e domiciliar (1) 

{
Número àe logradouros .... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ......... . 
Consumo em kWh ........ . 

Ligações domiciliares (1) 

D 1 I Número de ligações .......... . 
e uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh ........... · 

D fO I Número de ligações .......... . 
e rça .. · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh ... : ..... · · · 

11) Dados rererentes ao ano de 1955. 

Igreja N. S.0 do Pilar 

DADOS 
NUM:ll:RICOS 

2 457 

97 

72 
4 

76 

1 
20 

I 138 

69 
li 

RO 

61 
49 

915 

88 
506 

155 100 

1 585 
796 935 

70 
176 325 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
território do município é cortado por uma rêde de 260 
quilômetros de estradas de rodagem, sendo 36 quilôme
tros de administração federal, 121 quilômetros de esta
dual e 103 quilômetros de municipal. E' também servido 
pela Estrada de Ferro Central do Brasil, dispondo ainda 
de um campo de pouso para aviões. 

Aspecto parcial da cidade 

Veículos motorizados - Em 31-XII-1955, achavam-se re
gistrados no município, 70 automóveis, 10 ônibus, 119 ca
minhões, uma camioneta e 1 trator. 

Igreja de São Francisco de Paula 

Tábuas itinerárias - Para as viagens às sedes municipais 
vizinhas e às capitais do Estado e da República, são as 
seguintes, com as respectivas distâncias, as vias de trans~ 
porte: 

para Belo Vale - 116 quilômetros por ferrovia; 

para Congonhas - 71 quilômetros por ferrovia ou 
72 quilômetros por via rodoviária; 

para Conselheiro Lafaiete - 78 quilômetros por fer
rovia ou 70 quilômetros por via rodoviária; 

para Itabirito - 68 quilômetros por ferrovia ou 42 
quilômetros por via rodoviária; 

para Mariana - 18 quilômetros por ferrovia ou 12 
quilômetros por via rodoviária; 

para Ouro Branco - 71 quilômetros por via rodo
viária; 

para Piranga - 72 quilômetros por via rodoviária; 
para Santa Bárbara - 203 qu}lômetros por ferrovia 

ou 97 quilômetros por via rodoviária; 
para Belo Horizonte - 114 quilômetros por ferrovia 

ou 102 quilômetros por via rodoviária; 



para o Rio de janeiro - 540 quilômetros por fer
rovia ou 484 por via rodoviária. 

As viagens em estrada de ferro são sempre pela Es
trada de Ferro Central do Brasil. 

Igreja de N. s.a das Dores 

Correios, telégrafos e telefones - O município é servido 
por 13 estações postais, uma postal-telegráfica, 3 telefô
nicas, além do serviço telegráfico das estações ferroviá
rias. E' servido também pela rêde de telefones interurba- · 
nos, com 2 postos de telefones públicos e 249 aparelhos 
instalados, êstes, porém, sem funcionamento, atualmente, 
por motivo de acidente ainda não reparado, ao serem re
gistrados os presentes dados. 

Vista parcial de uma rua central da cidade 

COMÉRCIO, BANCOS, CAIXA ECONOMICA - Em 
31-XII-1955, estavam registrados, 88 estabelecimentos co
merciais, sendo 13 atacadistas, 9 dos quais na sede mu-

Outro aspecto parcial da cidade 

nicipal, e 75 varejistas, com 22 na cidade. O serviço ban
cário está a cargo de duas agências e 2 correspondentes, 
funcionando ainda uma agência da . Caixa Econômica Es
tadual. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem relativos à população municipal: 

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 ... 6 139 4 616 1 523 75,19 24,81 
Quadro urbano Mulheres .. 6 847 4 795 2 052 70,46 29,54 

TOTAL 12 986 9 411 3 575 72,47 27,53 

{Homens ... 7 639 3 118 4 521 40,81 59,19 
Quadro rural.. Mulheres:. 7 422 2 541 4 881 34,23 65,77 

TOTAL 15 061 5 659 9 402 37,57 62,43 

{Homens ... 13 778 7 734 6 044 56,13 43,87 
Em 1;eral. . . • . . Mulheres .. 14 269 7 336 6 937 51,41 48,59 

TOTAL 28 047 15 070 12 977 53,74 46,26 

1•) Inclusive p«soas de instrução não declarada. 

Igreja de Santo Efigênia do Alto da Cruz 

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 ................ . 
Matricula efetiva .............. . 
Conclusões de curso ........... . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 

59 
123 

3 847 

62 
124 

4 256 

64 
137 

4 436 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
61,42%. 

Ensino médio - Funcionam no município 5 unidades do 
ensino médio, sendo 3 do ensino ginasial e 2 do normal, 
com um corpo docente de 79 professôres e 1 137 alunos 
matriculados. 

Ensino superior - E' representado pela Escola Nacional 
de Minas e Metalurgia, da Universidade do Brasil, e pela 
Escola de Farmácia, com 40 professôres e 248 alunos. 

.295 



Igreja Matriz de N. S.0 da Conceição 

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 

Total Tributária 
realizada deficit 

------
1951 ............ 1 623 749 1 130 493 
1952 .•.......... 1 779 880 ... . .. 
1953 ............ 2 223 961 2 476 - 253 
1954 ............ 2 407 885 ~m - 163 
1955 ............ 3 718 1 655 82 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no mesmo período foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

-----------------------~deral ___ ~~~l -~-~~~~-
1951.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 960 2 610 1 623 
1952.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 368 5 718 1 779 
1953........... . . . . . . . . . . . . . . . 4 477 7 231 2 223 
1954... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 681 8 911 2 407 
1955..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 429 13 181 3 718 

ASSIST:ltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A cidade é 
servida por um hospital com capacidade de 107 leitos, 
havendo ainda dois Serviços de Saúde. 

CADASTRO PROFISSIONAL - O cadastro profissio
nal registrava em 31-XII-1955, no município, 10 médicos, 
9 farmacêuticos, 28 engenheiros, 11 dentistas, 2 agrôno
mos e 3 advogados. 

Um dos lindos pinheiros que emprestam à cidade singular panorama 

:1.36 

ASSOCIAÇÕES DE CARIDADE - São em número de 
37, com 1 774 associados, as associações de caridade fun
dadas no município para assistência aos desvalidos. 

BIBLIOTECAS - Existem no município 10 bibliotecas, 
com um efetivo total de 62 · 255 volumes, sendo 8 com 
mais. de 1 000 volumes. Entre estas últimas destacam-se 
a Biblioteca da Escola Nacional de Minas e Metalurgia, 
com aproximadamente 25 000 volumes; a Biblioteca da 
Escola de Farmácia de Ouro Prêto, com 6 964 volumes. 

ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS - Ha
via no município, em 31-XII-1955, duas associações artís
tico-literárias e cinco de cultura física, com duas praças 
de esportes para suas competições. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Munici
pal de Ouro Prêto está constituída de 13 vereadores. O 
corpo eleitoral contava, em 31-XII-1955, com um total de 
11 539 eleitores, dos quais votaram 6 127 nas eleições 
de 3 de outubro do mesmo ano. 

Praça de Esportes Municipal 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O muni
cípio de Ouro Prêto, uin dos três primeiros a se constituí
rem em Minas, em 1711, juntamente com os de Ribeirão 
do Carmo e Sabará, compreendia grande extensão territo
rial situada em sua maior parte na região primitivamente 
conhecida por Zona do Campo, tal como o confirmam as 
antigas localidades de Cachoeira do Campo, Congonhas 
do Campo e Itabira do Campo (hoje Itabirito ), já des
membradas estas últimas com a sua elevação posterior
mente a municípios. Com êsses e outros desmembramen
tos havidos no antigo município, está êle hoje reduzido a 
cêrca da metade do que era antigamente. 

Território todo êle montanhoso, de condições menos 
propícias à exploração agrícola e pastoril, que não foi aliás 
objetivo dos primeiros povoadores, teve o município a 
princípio a sua atividade econômica fundada exclusiva
mente na extração do ouro, que aí abundava extraordinà
riamente e atraiu grande população no decurso do século 
XVIII, determinando a localização da sede da capitania 
na então Vila Rica, que passou depois, sucessivamente, a 
capital da província e do Estado. 

Desenvolveu-se ràpidamente a primitiva capital aos 
influxos da riqueza resultante da extração do ouro, que 
dela fêz grande centro urbano, com imponentes edifícios 
e majestosos templos, em que até hoje se admira o gênio 



Vista parcial da cidade 

inspirado do grande artista 'mineiro que foi Antônio Fran
cisco Lisboa - o Aleijadinho, como era vulgarmente co
nhecido. Não foi, porém, a riqueza material somente que 
deu a Vila Rica os foros de grande cidade. Também as le
tras e as artes para isto muito concorreram, pelo grande 
desenvolvimento que logo encontraram no meio social, 
como reflexo talvez das riquezas minerais depositadas no 
subsolo e que fizeram de Ouro Prêto um dos centros cul
turais mais desenvolvidos do país, nêle brilhando numero
sos de seus filhos, os quais têm até hoje a sua memória 
reverenciada pela grande projeção que alcançaram na po
lítica, nas letras e nas artes. Os primeiros movimentos po
líticos do povo mineiro, sempre votado às lutas pela liber
dade, surgiram na legendária cidade, que guarda em suas 
ruas e ladei~as e nos salões de seus grandes edifícios as 
testemunhas mudas dos dramas que aí desenrolaram, de 
um povo sob o guante da dominação portuguêsa já nos 
primórdios das lutas pela independência. Como primeiro 
e mais importante centro de população e cultura surgido 
na região interior do país, Ouro Prêto se tornou notável 
também pela irradiação, a tôda a província, do sentimento 
religioso aí cimentado pela crença dos primeiros povoa
dores e sua devoção à Igreja Católica, de que são ates
tado eloqüente não sõmente os numerosos templos ergui
dos na cidade, mas também a riqueza arquitetônica de sua 
construção e a magnífica decoração interna de todos êles. 
Sob as cúpulas dêsses templos e nas . ruas então alcatifa
das da· histórica cidade, realizaram-se em tempos passa
dos solenidades religiosas com a maior grandeza e aparato 
da liturgia católica, entre as quais a majestosa procissão 
que ficou nas páginas da história com ·o nome de Triunfo 
Eucarístico, até hoje relembrada pela imponência do ceri
monial, magnificência e riqueza das figuras e corporações 

representativas que nela tomaram parte, em homenagem 

ao Santíssimo Sacramento, como demonstração de fé que 

dificilmente teria pàralelo em outros grandes centros do 

mundo católico. Com a exaustão das minas, diminuiu sen

sivelmente a população, deslocada em sua maior parte para 

as culturas de café que então se abriam na Zona da Mata 

de Minas e do Rio de Janeiro. Continuou, todavia, a ci

dade ·com relativo desenvolvimento, bafejado ainda pela 

sua condição de sede do govêrno estadual, até que, com 

a transferência da capital para Belo Horizonte, foi bem 

mats forte o abalo sofrido pela velha Ouro Prêto, em sua 

vida econômica, embora continuasse, pode-se dizer, por 

algum tempo ainda, como capital da cultura mineira, pois 
para ela continuava a dirigir-se boa parte da juventude de 
Minas e do Brasil, em busca de estudos dos níveis secun
dário e superior, em seus acreditados estabelecimentos, 
como o antigo Ginásio Mineiro, a primitiva Escola Normal, 
as Escolas de Direito. e Fa.rmácia e a famosa Escola de 
Minas, conhecida em todo o mundo civilizado e em que 
se formaram no país os primeiros engenheiros civis e de 
minas. Se por um lado esta situação veio também a mo
dificar-se com a função de estabelecimentos de ensino se
cundário e superior em outras cidades e principalmente em 
Belo Horizonte, por outro pôde a antiga capital ver re
cuperada vantajosamente a sua vitalidade econômica, gra

ças ao aproveitamento de valiosas riquezas ainda jacentes 

em seu subsolo, assim como à atividade fabril que aí se 

iniciara há muitos anos e agora alcança também maior 
expansão e aperfeiçoamento. 

A agricultura e a pecuária, em que figuram como 

principais elementos a cultura do milho e a criação de 

bovinos e suínos, estão restritas às possibilidades ofereci

das pelas manchas de pastagens e terrenos cultiváveis exis

tentes no território. A base econômica importante do mu

nicípio está na atividade industrial, que tem como fatôres 

principais a produção de ferro-gusa e de alumínio, a ex

tração e beneficiamento de produtos minerais, como o 

manganês, a bauxita, o calcário, o mármore e o talco, a 

fabricação de tecidos e calçados, além de outros produtos 

de menor vulto e que constituem a principal fonte da ri

queza local, principalmente se se levar em conta o con

tigente já apreciável de operários - cêrca de 1 800 em 

Vista parcial da Usina Wigg, observando-se o plano inclinado para o 
transporte do minério 
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Vista da Eletroquímica Brasileira S.A., especializada em alumínio em lingotes e ferro liga 

1955, que têm emprêgo no parque industrial do muni
cípio. Conta além disso o município, como fator de re
cursos para a economia local, com o movimento turístico, 
o qual, sem contar ainda com organização conveniente, já 
canaliza para a cidade rendimentos apreciáveis na fre·· 
qüência de visitantes de dentro e fora do país, atraídos 
pela amenidade do clima, pela arte colonial que se admira 
em seus templos e edifícios antigos, assim como pelos as
pectos sugestivos da topografia da cidade, dominada pelo 
histórico pico do Itacolumi, com o casario a emergir nos 
vales estreitos que se sucedem ao longo da montanha. 

Como cidade mais antiga de Minas, com uma forma
ção demográfica que tem em suas origens não somente o 
elemento de raça européia dos descobridores e primeiros 
povoadores, mas também o índio aí encontrado e o afri
cano que teve de vir como fator indispensável na explo
ração das minas, tem a velha capital a mentalidade de seu 
povo fortemente impregnada das tradições tanto de cunho 
religioso, em que predomina o sentimento católico da quase 
totalidade da população, como também dos folguedos po
pulares que guardam até hoje reminiscências de cunho fol
clórico deixadas pelos primeiros habitantes. No tocante ao 
culto religioso, sempre se distinguiu a cidade pelo brilho 
e imponência de suas festividades, com o valioso concurso 
das irmandades que vêm de eras antigas, nelas represen
tados os elementos mais destacados das classes sociais, bem 
com a magnífica contribuição artística de conjuntos or-

. questrais e coros de cantores bem selecionados. Revestem-

:1.38 

-se por isso mesmo do maior brilhantismo as solenidades 
da Seman·a Santa anualmente celebradas, em que, ao lado 
do cerimonial litúrgico, aparecem as figuras representati
vas da Paixão e Morte de Jesus Cristo, despertando a pie
dade dos fiéis e a atenção geral de numerosa assistência, 
tanto da cidade como de fora. 

Entre os folguedos populares, destacam-se as pas
seatas ou folias do "Zé-Pereira", que se iniciam na noite de 
1.0 de janeiro e vão até o carnaval. Ainda se realizam 
anualmente, na vila de Amarantina, as Cavalhadas, com as 
mesmas características dos antigos folguedos dessa natu
reza, revivendo os episódios das Cruzadas. 

Repositório de arte antiga e evocação histórica, pela 
sua feição urbanística, pelos seus monumentos, edifícios, 
templos e outras obras de arte da era colonial, a cidade, 
com o seu importante Museu da Inconfidência, instalado 
no edifício da antiga Penitenciária, está sob a fiscalização 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
do Ministério da Educação e Cultura, achando-se tomba
dos para êsse fim no referido órgão numerosos de seus 
prédios, templos, chafarizes e outras obras de arte locais. 

Na cidade há duas tipografias, 3 livrarias e 1 jornal. 
Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 11 539 

eleitores, dos quais votaram 6 246. Foram sufragados, na 
ocasião, os 13 vereádores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por Paulo Tinoco, çom dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Ornar de Siqueira). 



PAINS- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1854 o capitão Manoel Gonçalves 
de Melo . mandou construir à margem direita do Rio São 
Miguel, em terreno de sua fazenda, situada a 2 quilôme
tros da cidade de Pains, uma capela que tomou o nome 
de Capela de Nossa Senhora do Carmo. Depois da cons
trução, o capitão e seu confrontante Manoel Antônio de 
Araújo resolver~m doar à padroeira da região uma área 
com cêrca de 12 hectares para que fôsse feito o patrimô
nio do núcleo de colonização que então se iniciava. Nas 
imediações da referida capela residia uma família com o 
sobrenome Paim passando, então; o templo religioso a ser 
conhecido como a "Capela dos Pains", sendo essa a ori
gem do nome do atual município. 

Os primitivos habitantes da região foram os índios, 
encontrando-se até hoje, nas locas de algumas pedreiras, 
machados de pedra, algumas panelas, potes, etc. Não se 
sabe, porém, a que tribo pertenciam êles. Seus aldeamen
tos, de modo geral, se espalhavam por todo o território 
do município. Os primeiros desbravadores da região per
tenciam às famílias Gonçalves de Melo, Paim Goulart, Ve
loso, Lopes etc., sendo Manoel Gonçalves de Melo e Ma
noel Antônio Araújo os que se fixaram, inicialmente, na 
localidade. O motivo principal que determinou a ida da
queles aventureiros e exploradores ao local, em 1820, foi 
a fertilidade de suas terras e, possivelmente, a caça e' pes
ca. Mais tarde passaram a dedicar-se à agricultura, em 
que se usavam instrumentos primitivos e rotineiros de 
trabalho. As primeiras casas da cidade foram construídas 
de madeira e barro e tinham o aspecto de mansão co
lonial. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A Lei provincial 
n.0 3 221, de 11 de outubro de 1884, confirmada pela Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, criou o distrito 
de Nossa Senhora do Carmo de Pains, que, na divisão 

administrativa de 1911 e nos quadros de apuração do Re

censeamento Geral de 1.0 de setembro de 1920, aparece 
integrando o município de Formiga, com a denominação 

de Carmo de Pains no primeiro, e simplesmente Pains no 

segundo. A divisão administrativa estabelecida pela Lei 

estadual n.0 843, de 7-9-923, apresenta ainda o distrito 

como parte integrante de Formiga. Também nos quadros 

de divisão territorial datados de 31-12-1936 e 31-12-1937, 

Vista de uma residência da Ruo Gonçalves de Melo 

bem como no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30..3-1938 e na divisão judiciári())-administrativa vigente 
no qüinqüênio 1939-1943, Pains aparece como um dos 
distritos de Formiga. O Decreto-lei n.0 1 058, de 31-12-943, 
criou o município de Pains, compreendendo parte dos dis
tritos de Pains e Pimenta. No período 1944-1948, o mu~ · 
nicipio compunha-se de 2 distritos: o d~ sede e o de Pi
menta. Em 1948, por fôrça da Lei n.0 336, de 27 de de
zembro, perdeu o distrito de Pimenta, tendo o mesmo di
ploma legal criaao o de Vila Costina, que é, atualmente, o 
único existente no município, além do da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, criou a comarca de Pains, que foi ins
talada solenemente em 4 de abril de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 

situado na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais, numa 

região montanhosa, não havendo estudos sôbre ~ sua geo

logia. Tem uma área de 408 quilômetros quadrados. A 

sede municipal, localizada a 750 metros de altitude, tem 

como coordenadas geográficas 20° 21' 45" de latitude Sul 

e 45° 39' 30" de longitude W. Gr., e dista 187 quilômetros, 

em linha reta, no rumo O. S. O., da capital do Estado. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital . 
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POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, sua população atingia 9 159 habi
tantes. Segundo estimativas do Departamento Estadual de 
Estatística do Estado de Minas Gerais, sua população pro
vável, em 31-XII-55, era de 9 846 habitantes, e densidade 
demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - As principais aglome
rações urbanas situadas na área do município, em 1.0 de 
julho de 1950 eram a da sede e da Vila Costina. 

Localização da população - Pelos dados censitários de 
1950, assim se localizava a população municipal: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VJI-1950) 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sõbre 
o total 

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

Sede ............................ 1 116 1 252 2 368 25,85 
Vila Costina .................... 103 101 204 2,22 
Quadro rural. ................... 3 317 3 270 6 587 71,93 

TOTAL GERAL ........... 4 536 4 623 9 159 100,00 

Verifica-se, assim, que uma grande parte da popu
lação se encontrava na zoria rural por ocasião do último 

Recenseamento. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agr!cultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rclo de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liârio!l, 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 p6blica 
Atividades dom~aticaa, não remu

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

Condições inativas . ............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 243 
1 

102 
98 

3 
75 

36 
3 
9 

16 
2 

259 
237 

3 084 

16 

134 

2 

19 

2 

2 878 
111 

3 163 

Total 

Números 
absolutos 

2 259 
1 

102 
99 

3 
209 

38 
3 

28 

18 
2 

3 137 
348 

6 247 

% sõbre 
o total 

geral 

36,19 
0,01 
1,63 
1,58 

0,04 
3,34 

0,60. 
0,04 
0,44 

0,28 
0,03 

50,25 
5,57 

100,00 

. EscoJa Rural no povoado de Mina 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 6 247 

as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta

bela, resultam 2 762. 

O quadro acima reproduzido revela que as pessoas 

que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura re

presentam mais de um têrço d9 total geral, sendo êsse o 

principal ramo de atividade econômica no município e o 

que congrega maior número de pessoas. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

cola no município, em 1955, pode ser expressa pelos dados 

constantes da tabela: 

CULTURAS 
AGRfCOLAS 

Milho ...... 
Arroz ......... 
Café ...... 
Outras ....... 

TOTAL ........ 

AREA 
(ha) 

15 000 
800 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sõbre 
o total 

Saco 60 kg 390 000 52 650 88,81 
8 400 2 856 4,81 

Arrõba 3 000 I 350 2,27 
2 437 4,11 

59 293 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 

~~~~!~~:.::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 
20 000 

250 
1 300 

930 
900 

20 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

70 
32 000 

20 
2 600 
2 325 

90 
18 000 

55 105 

% sõbre 
o total 

0,12 
511,10 
0,03 
4,71 
4,21 
0,16 

32,67 

100,00 

Embora seja o mesmo número de cabeças dos bovi

nos e suínos, observa-se que o valor dos primeiros repre

senta pouco mais da metade do total geral, e o valor dos 

segundos equivale a quase um têrço do cômputo geral. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

TIPO DE 
INDÚSTRIA 

Ind6stria extrativa mi-
neral ............... . 

Indústria de transforma
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 

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

N.• de 
esta

beleci
mentos 

5 

5 

10 

Pessoal 
empre· 
gado 

12 

7 

19 

CAPITAL 
EMPREGADO 

FORÇA 
MOTRIZ 

Cr$ 1 000 % sõbre N. de Pot~ncia 
o total motores em c. v. 

38 6,57 

540 93,43 

578 . 100,00 

7 

7 

61 

61 

E' interessante observar que os dois ramos da indús

tria local figuram com o mesmo número de estabeleci

mentos, havendo, porém, grande diferença entre os dois 

tipos quanto ao capital empregado e quanto aos números 

de pessoas existentes em cada um. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Segundo os regis

tros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e da 



Rua Gonçalves de Melo 

Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramentos 
urbanos na sede municipal era a seguinte, em 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

LoAradouros públicos 

Ell'istentea ........•......................... ." ........... . 

· { Inteiramente ................ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Outros ........................... ··.· ... ····.········ 

Abastecimento de áAua 

Pr~ios Rrvidos, possuindo penas ........................ . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros Rrvidos....... Parcialmente ................ . 

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

EsAotos 

Logradouros servidos ...... I De despejo.·····.·:·.·········· 
\ De ãguas ouperf•c•a••· ........ . 

Pr~ios esgotados, pela r~e ............................. . 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

Logradouros iluminados ... I N~mero de logradouros ....... . 
\ Numero de focos.. . . . ..... . 

Lill'ações domiciliares (•) 

De luz.............. I Número de ligações .... . 
· · · · · \Consumo em kWh ...... . 

DADOS 
NUM:S:RICOS 

644 

26 

1 
4 

5 

21 

347 

13 
1 

14 

7 
12 

34 

14 
69 

271 
23 271 

De fôrça ......... . I Número de ligações ........ . 
· · · · \Consumo em kWh ........... . 

1 
7 306 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 94 quilômetros de estradas de rodagem, sendo 
que 24 se acham sob a administração estadual, 50 sob a 
municipal e os restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 31 automóveis, 15 camionetas, 29 caminhões e 
1 ônibus. 

.Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Arcos ...........•............................ 
Pit!l. ....................................... . 
Ig\Oatama ................................... . 
Formiga ............•................ ·.· .... · 
Pimenta .................................... . 
Capital Estadual ............................. . 
Capital Federal. ............................•. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

18 Rodoviãrio 
72 Rodoviãrio 
24 Rodoviârio 
32 Rodoviãrio 
24 Rodoviãrio 

260 Rodoviário 
760 Rodoviãrio 

COM~RCIO E BANCOS - A população municipal conta 
com 1 estabelecimento comercial atacadista situado na sede, 

e 35 varejistas, dos quais 28 se localizam na cidade. Dis
põe ainda de 4 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes a alfabetização fornecem os dados que se 
seguem relativos à população municipal: 

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 ... 1 024 664 360 64,84 35,16 
Quadro urbano Mulheres .. I 166 620 546 53,17 46,83 

TOTAL 2 190 1 284 906 58,63 41,37 

{Homens ... 2 754 823 1 931 29,88· 70,12 
Quadro rural. . .Mulheres .. 2 686 680 2 006 25,31 74,69 

TOTAL 5 440 1 503 3 937 27,62 72,38 

{Homens ... 3 778 1 487 2 291 39,35 60,65 
Em geral. . . . . . Mulheres ... 3 852 1 300 2 552 33,74 66,26 

TOTAL 7 630 2 787 4 843 36,52. 63,48 

(•) Inclusive pessoas de "instrução não declarada: 

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

DADOS NUM:I!:RICOS 
. ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

13 
26 

I 141 

1955 

13 
25 

1 039 

1956 

12 
25 

1 010 

Verifica-se, pelo quadro, que houve uma diminuição 
de mais de 100 matrículas no triênio a que se referem os 
dados; A percentagem de alunos matriculados, relativa à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

44,61%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período 1951-1955, é expressa pela 

tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total I Tributãria 
realizada "deficit'" 

-------- -----------------------
1951. ........... 692 308 633 59 
1952 ............ 727 355 965 - 238 
1953 ............ 1 130 415 1 548 - 418 
1954 ............ 1 091 487 1 432 - 341 
1955 ............ 1 338 520 1 116 222 

Observa-se que durante três anos do qüinqüênio a 

que se refere o quadro houve um sensível deficit nas fi
nanças municipais, que sõmente em 1955 apresentaram 

um s·aldo superior a Cr$ 200 000,00, voltando porém o 
valor negativo na dotação orçamentária no ano seguinte. 



Vista parcial de uma das ruas da cidade, vendo-se ao fundo o 
Hospital Municipal 

A arrecadação, em duas esferas administrativas, no 
período de 1951-1955, foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
---------·-·- ------------ -------
1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

1 732 
2 085 
2 901 
2 724 
3 297 

692 
77.7 

1 130 
1 091 
1 338 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O muni
cípio de Pains compõe-se de corredores mais ou menos 
largos entre montanhas calcárias não muito altas, sendo 
banhado apenas por dois pequenos rios: o São Miguel e 
o ribeiro dos Patos, afluente do São Francisco. 

A sede municipal possui uma travessa, uma praça e 
duas ruas parcialmente calçadas. Conta com um serviço 
telefônico (17 aparelhos instalados), 2 hotéis e 1 cinema. 
A assistência médica é prestada por 1 hospital e 2 serviços 
de saúde. Há 1 médico no exercício da profissão. 

Os principais festejos populares do município são os 
"Congados" em que os negros, com danças características, 
prestam. homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Podem 
ser citados também os motirões. Entre as festas religiosas 
destacam-se a de São Sebastião, realizada no dia 20 de 
janeiro, as da Semana Santa, as do mês de Maria e a da 
padroeira do município "Nossa Senhora do Carmo", com 
missa solene e procissão à tarde. 

Colheita de algodão em uma fazenda. do município 

A agricultura é uma das atividades fundamentais na 
economia municipal. Seus principais produtos, como o mi
lho, o arroz e o café, têm como maiores centros consumi
dores Belo Horizonte, Formiga e Campo Belo. A criação 
de gado para corte tem igualmente grande significação na 
economia local, havendo exportaÇão de reses para as pra
ças de Campo Belo, Belo ·Horizonte, Formiga, etc. Quanto 
ao aspecto industrial, merece referência a indústria calcária, 
em pequena escala e, como sub-ramo, a de beneficiamento 
de arroz e café. O comércio local mantém transações com 
Belo Horizonte, Formiga, Campo Belo e outros centros e 
importa tecidos, ferragens, louças, calçados, etc. Para o 
pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 311 eleitores, dos 
quais votaram 1282. Foram sufragados, na ocasião, os 
9 vereadores que compõem o Legislativo da cidade. Acha
-se instalada no município uma Agência de Estatística, 
parte integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística José Alves Pereira Filho). 

PAIVA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1906, graçando forte epi
demia, um abastado fazendeiro da região, Sr. João Fer
reira de Paiva, fêz promessa a São Sebastião de providen
ciar a fundação de um arraial, caso a epidemia se debelas
se. Cessado o surto, o fazendeiro fêz erigir no local um 
grande. cruzeiro que, mais tarde, foi transladado, em pro
cissão, para ~o local denominado Santa Rosa, onde o dito 
João Ferreira de Paiva adquirira cinco alqueires geométri
cos de terreno, doados ao patrimônio comum, para início 
do arraial. No dia 8 de julho de 1907, foi rezada missa 
campal no sítio, onde hoje se ergue a igreja de São Se
bastião, a qual foi construída mais tarde, pelo filho do fun
dador do arraial, secundado pelos moradores. Com o avan
ço da via férrea que ligaria Santos Dumont a Mercês, mo

vimentou-se João Ferreira de Paiva no sentido de con
seguir a modificação do traçado inicial, fazendo com que 
a via passasse pelo arraial então em franco desenvolvi
mento. Com empenho político, através de seu particular 
amigo, o senador Bias Fortes, pai, conseguiu seu intento. 
Ao inangurar-se a nova estação, Paulo de Frontin, que vie
ra para as solenidades, sugeriu que o nome fôsse trocado 
de Santa Rosa para o de Paiva, em homenagem ao fun
dador do povoado. Assim, explica-se a fundação do núcleo 
inicial e a origem do topônimo. 

A usina hidrelétrica local foi construída em 1927; o 
Grupo Escolar, inangurado em 1932; no mesmo ano, ins
talou-se a Agência Postal do Correio. Em 1948 os Prin
cipais filhos do' lugar se movimentaram numa campanha 
pela emancipação administrativa, o que só aconteceu em 
1953 com a criação do município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA·- A 
criação do mu1,1icípio deu-se por fôrça da Lei estadual nú
mero 1 039, de 12 de dezembro de 1953, e sua instalação 
solene teve lugar a 1.0 de janeiro de 1954. O município, 
criado com um único distrito, o da sede, com o mesmo 
nome, jurisdiciona-se à comarca de Barbacena. 



LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 61 quilômetros quadrados. A temperatura, em 
graus centígrados, apresenta as seguintes médias: das má
ximas, 28; das mínimas, 8; compensada, 18. 

SITUAÇÂO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 1940 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 2 071 habitantes como sua 

população provável em 31-Xll-55 e densidade demográ

fica de 34 habitantes por quilômetro quadrado. 

De acôrdo com os dados censitários de 1950, era a 
seguinte a situação do distrito de Paiva, em tôrno do qual 
se emancipou posteriormente o atual município. 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HO- MU-
MENS LHERES Números % sôbre . 

absolutos o total 
geral 

Quadro urbano .................. 179 217 396 20,41 

Quadro ouburbano .............. 91 101 192 9,89 

Quadro rural. .......... .... · .... 686 666 1 352 69,70 

TOTAL ............... ...... 956 984 1 940 100,00 

A~ricultura, 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) % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

CafE ............... 160 Arrôbas 6 250 2 625 60,83 

Outras ............. ... - - 1 691 39,17 

TOTAL ........ ... - - 4 316 100,00 

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

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000,00 % sôbre 

o total 

Bovinos ...................... . 3 200 6 080 60,67 

Caprinos. 100 12 0,11 

Equinos .. 300 420 4,18 

Muares., .. 100 300 2,99 

Ovinos ... 80 13 0,12 

Suínos ... 3 200 3 200 31,93 

TOTAL .. 10 025 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem relativos a 1955: 

-
N.0 de 

CAPITAL FORÇA 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA belcci- gado 

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

------------------
Indústria de transforma-

ção e beneficiainento 

da produção agrícola 1 11 372 22,18 5 38 

Indústria manufatureira 

e fabril. ..... 3 22 1 305 77,82 4 140 
.... . .. 

TOTAJ •... .. ····· 4 33 1 677 100,00 9 178 

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 ....... .................... . 

Lo~radouros públicos existentes ......................... . 

Abastecimento d' ájlua 

PrEdios servidos, possuindo penas ........................ . 

Logradouros servidos, totalmente ......•..... 

l/uminação pública e domiciliar (1) 

. . d { Número de focos ............ . 
Logradouros llumma os... Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (1) 

I Número de ligações .......... . 
De luz.··················\ Consumo em kWh ....... · · · · · 

De fôrça .. 
I Número de ligações .......... . 

· · · · · · \Consumo em kWh ........... . 

( 1) Dados referentes a 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

145 

11 

80 

50 
13 100 

37 
9 100 

6 
122 220 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 4,5 quilômetros de estradas de rodagem que 
se acham sob a administração estadual e é servido pela 

Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Para as respectivas distâncias e vias de comunicação 

da sede com ·as municípios vizinhos e capitais do Estado 

e da República, damos a seguir as 



Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

A Mercês ................................... . 

A Oliveira Fortes ............................ . 

A Santos Dumont ........................... . 
A Santos Dumont, via Oliveira Fortes, por auto~ 

móvel (11) ............................ . 
A Barbacena - Via Santos Dumont .......... . 
A Barbacena -Por automóvel via Santos Dumont 
A Belo Horizonte via Santos Dumont ..... 
A Belo Horizonte via Oliveira Fortes, Santos Du-

mont ................... : ......... · · · .. · · · · · 
Ao Rio de Janeiro - Via Santos Dumont .... . 
Ao Rio de Janeiro - Via Santos Dumont. .. . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

21 E.F.C.B. 
18 Cavalo 
11 E.F.C.B. 

9 Cavalo 
11 Automóvel 
36 E.F.C.B. 

35 Automóvel 
90 E.F.C.B. 
83 Automóvel 

352 E.F.C.B. 

314 Automóvel 
316 E.F.C.B. 
314 Autcmóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população local com 

9 estabelecimentos comerciais varejistas na sede e dispõe 

de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem relativos à população urbana municipal: 

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 ................... 221 99 122 44,79 55,21 
Mulheres .................. 267 125 142 46,81 53,19 

TOTAL ............... 448 224 264 45,90 54,10 

(') 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 NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidade11 escolares .............. 8 1 1 

Corpo docente ................. 8 8 9 

Matrícula efetiva ............... 338 354 331 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
69,53%. 

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 Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

1954 ............ 514 40 434 80 
1955 ......•..... 559 51 560 - I 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação foi a seguinte, nos anos de 1954 e 1955: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 411 

Municipal 

514 
559 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município lo
caliza-se em região montanhosa, na zona chamada Campos 
da Mantiqueira, estando a sede num plano,. em pequenos 
morros. A cidade é banhada pelo ribeiro Santa Rosa. A 
iluminação pública deve-se à energia produzida pela usina 
hidrelétrica, instalada na cachoeira do rio Taquara Preta, 
no distrito de Aracitaba, município de Santos Dumont. A 
rêde hidrográfica, composta de pequenos cursos d'água, é 
suficiente para suas necessidades agrícolas presentes. 

A atividade econômica do município gira em tôrno da 
agropecuária. Na agricultura, os principais produtos são o 
milho, o feijão, o arroz e o café, êste último, o único pro
duto de exportação; os demais são consumidos na própria 
comuna. Na pecuária, o rebanho bovino é o mais impor
tante, havendo, além da produção leiteira 978 984 litros 
em 1955, venda de gado para corte aos municípios vizi
nhos. Na indústria local, a fábrica de maior importância 
econômica é uma de chinelos de liga, com um investimento 
de 800 000 cruzeiros. 

Na cidade há uma pensão. Para o· pleito de 3-X-1955, 
estavam inscritos 948 eleitores, dos quais votaram 555. Fo
ram sufragados na ocasião os 9 vereadores que compõem 
o Legislativo da cidade. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Moacyr Paixão Maciel) . 

PALMA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Antes de os desbravadores passarem pela 
região, onde, mais tarde, apareceria o município de Palma, 
apenas o homem nativo, na rudeza de seu trato, dominava 
aquelas terras. Enfim, ell} 1780, chegaram os desbravado
res com a natural sêde de riqueza, deixando, em troca, um 
pouco de civilização. Desbravadas as terras, surgiram os 
primeiros nomes: Rancho da Cotieira e Capivara. Depois 

Vista parcial da cidade 



VIsta de um trecho do Ruo Dr. Bios Fortes, vendo-se ao fundo a 
Prefeitura Municipal 

São Francisco de Assis do Capivara e Palma. Recebeu o 
nome de Palma por existir no jardim da cidade, naquela 
época, umas palmeiras altas que decoravam o principal 
logradouro público local. 

Dada a excelência das suas terras, desde muito cedo, 
o homem civilizado viu que aquela região era um convite 
para as atividades agropecuárias e foi sôbre essa base eco
nômica que q lugar progrediu. Edificadas as primeiras ca
sas de pau-a-pique, cobertas de fôlhas de palmeiras ou ca
pim, logo surgiu uma capelinha, modesta, é bem verdade, 
mas suficiente para abrigar o fervoroso desbravador, nas 
horas de prece. Em 1851, graças aos esforços do major 
Joaquim Vieira da Silva Pinto, da Fazenda Glória, nesta 
propriedade de mais de três mil alqueires, foi o lugar ele
vado a cura to com o nome de São _Francisco de Assis do 

Visto de um trecho do Ruo Dr. Vitor Ferreiro 

Capivara. Aliás, o major Silva Pinto fêz progredir todos 
aquêles lugares situados na circunvizinhança de sua fa
zenda. Falecido o major, muitos de seus filhos foram se 

estabelecer com bem organizadas fazendas na região de 

Palma, podendo ser considerados como os primeiros po

voadores do território, pois foram êles, sem dúvida, que 

deram impulso à localidade. Mais tarde, diversos vultos 

locais trabalharam pelo progresso de Palma, notando-se 

que sua emancipação administrativa teve como patrono 

a figura respeitável do senador Costa Reis, considerado o 
grande benfeitor da então nova comuna. 

.. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito deve 
sua criação à Lei provincial n.0 1 239 de 29 de agôsto !1e 
1864. O município foi criado com território desmembrado 
de Cataguases e a denominação de Capivara ou São Fran
cisco do Capivara, pelo Decreto estadual n.0 297, de 23 de 
dezembro de 1890. Em razão do Decreto estadual número 
441-A, de 23 de março de 1891, o município passou a de
nominar-se Palma, ocorrendo sua instalação a 1.0 de abril 
de 1891. A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criação do seu distrito-sede. A Lei estadual 
n.0 23, de 24 de maio de 1892, concedeu foros de cidade 
à sede municipal de Palma; na divisão administrativa de 
1911, aparece a comuna integrada por 5 distritos: Palma, 
Cisneiros, Itapiruçu, Morro Alto e Cachoeira Alegre. Na 
última divisão administrativa, em 1953, foi criado, pela 
Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro, o distrito de Silveira 
Carvalho, com terras desmembradas do distrito de Ca
choeira Alegre. 

. Vista parcial do jardim da Praça Getúlio Vargas 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O as-

SITUAÇÃO .. 
• 

o 

Posição do Municlpio em relação ao Estado e sua Capital. 



Vista parcial da cidade 

pecto geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 
490 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus cen
tígrados, apresenta as seguintes média: das máximas- 30; 
das mínimas- 10; compensada- 20. A sede municipal, 
situada a 158 metros de altitude, tem como coordenadas 
geográficas 21° 22' 30" de latitude Sul e 42° 18' 50" de 
longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 

236 quilômetros, no rumo sudeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 18 415 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 19 694 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográ

fica de 40 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~Jlomerações urbanas - Em 1.0 -VII-50, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede e as vilas de Cachoeira Alegre, Cis

neiros, Itapiruçu e Morro Alto. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULACÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZACÃO DA 
POPULACÃO 

Total 

Homens Mulheres 
N6meros % s6bre 
absolutos o total 

geral 
--------

Sede •.•...••..•................. 825 961 1 786 9,69 

Vila de Cachoeira Alegre ......... 269 291 560 3,04 

Vila de Cianeiros ................ 267 304 571 3,10 

Vila de ltapiruçu ................ 164 169 333 1,80 

Vila de Morro Alto .............. 587 656 1 243 6,74 

Quadro rural. ................... 7 157 6 765 13 922 75,63 

TOTAL ..................... 9 269 9 146 18 415 100,00 

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

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade. 

POPULACÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE l'otal 

Homens Mulheres 
N6meros % o6bre 
absolutos o total 

a era! 
--- ------------ -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 4 191 65 4 256 34,10 
Ind6strias extrativas ............. - - - -
Indústria de transformação . ...... 224 4 228 1,83 
Com~rcio de mercadorias ......... 167 3 170 1,36 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários. crEdito, seguros e capita-
lização ........................ 16 1 .17 0,13 

Prestação de serviços ............ 142 215 357 2,86 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...... ................ 145 7 152 1,22 
Profissões li hera ia . ............... 17 - 17 0,13 
Atividades sociats . ............... 17 42 95 0,47 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 40 - 40 0,32 
Defesa nacional e oegurança p6blica 11 1 12 0,09 
Atividades domhticas não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centea .. ...................... 419 5 267 5 686 45,75 

Condições inativas ....... .. ...... 852 597 1 449 11,64 

TOTAL ............ ······ 6 241 6 202 12 443 100,00 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
do município, em 1955, foi expressa pelos dados ·constan
tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRtCOLAS (ha) 

% a6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
é> total ---------------- ------ ----- -----

Arroz ....... . ····-· 3 000 Saco 60 kr. 75 000 22 500 38,12 
Caf~ ............... 1 Arr6ba 74 400 22 320 37,81 
Milho .............. 2 500 Saco 60 kg 50 000 8 500 14,40 
Fe;jão .............. 340 . . . 3 320 1 328 2,24 
Outras ........... .. 631 - - 4 376 7,43 

TOTAL ..... ... 6 472 - - 59 024 100,00 

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

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS 
cAii':cAs Cr$ I 000 I % sôbre 

o total 
----------------- ------ -------- ------
Aaininos . ............ _ ..... ·- .. . 10 30 0,08 
Bovinos ...................... . 18 400 27 600 81,77 
Caprinos ..................... . 200 16 0,04 
Eqümos ...................... . I 100 1 320 3,90 
Muares .•...................... 210 462 1,36 
Ovino•.ç . .............. _ ... _ . _ 20 3 
Sufnos ....................... . 6 200 4 340 12,85 

TOTAL .................. . 33 771 100,00 

Outro aspecto porciol da Kuo ur. VItor rerre1ra 



Vista da parte alta da cidade, vendo-se a Igreja Matriz de 
São Francisco de Assis 

Indústria - A organização industrial pode ser <;onhecida 
pelos dados que se seguem relativos a 1955: 

CAPITAL FôRÇA 
N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE Esta- empre-
INDúSTRIA beleci- gado 

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

------------ ---- ---·- ---- ------- -----

Indústria extrativa mi-
neral ................ 5 9 44 1,62 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos agricolas 23 30 2 663 98,38 28 297 

TOTAL ........... 28 39 2 707 100,00 28 . 297 

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 ................ . 

P 
. d Parcialmente ................. . 

avtmenta os ............ . 
TOTAL ................. . 

Outros ......................................... . 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos, possuindo _penas . ....................... . 
Logradouros servidos, totalmente . ................. . 

1/uminaçfio pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (•) 

o 1 I Número de ligações .......... . 
e uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh ........... · 

0 fô { Número de ligações .......... . 
e rça. · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM1i:RICOS 

385 

19 

3 

16 

250 
19 

19 
128 

38 254 

334 
112 565 

7 
133 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 180 quilômetros de estradas de rodagem que 

se acham sob a administração municipal. E' servido pela 

Estrada de Ferro Leopoldina. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra

dos 35 automóveis, 9 camionetas, 16 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Patrocínio do Muria6 .... . 32 Ferrovia E. F. Leopoldina 
Muria~ ................ . 57 Ferrovia E. F. Leopoldina 
Recreio ............... . 29 Ferrovia E. F. Leopoldina 
Laranjal. ............. . 23 Rodovia E. Viação N. Flumi-

nense 
Pirapetinga . ......... . 50 Rodovia 
Miracema ........... . 18 Rodovia E. Viação Rio-Minao 
Pádua ......... . 34 Rodovia E. Viação Rio-Minao 
Capital Estadual. ...... . 591 Ferrovia E.F.L. e E.F.C.B. 

505 Rodovia 
Capital Federal. .... . 305 Ferrovia E. F. Leopoldina 

285 Rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 153 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 39 situados na sede. Dispõe também de uma agên
cia e 1 correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados 'do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sõbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) etcrever(") 

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

{Homens ... 1 793 1 111 628 61,96 38,04 
Quadro urbano Mulheres .. 2 050 1 145 905 55,85 44,15 

TOTAL 3 843 2 256 1 587 58,70 41,30 

{Homens ... 5 823 2 148 3 675 36,88 63,12 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 499 1 594 3 905 28,98 71,02 

TOTAL 11 322 3 742 7 580 33,05 66,95 

{Homens ... 7 616 3 259 4 357 42,79 57,21 
Em geral...... Mulheres .. 7 549 2 739 4 810 36,28 63,72 

TOTAL 15 16.5 5 998 9 167 39,55 60,45 

('*) 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 ............ . 
Matricula efetiva ...... . 

DADOS NUM1i:RICOS 

1954 

29 
53 

2 007 

1955 

24 
52 

979 

Vista parcial da Ru.a Dr. João Pinheiro 

1956 

22 
.51 

2 104 



A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
46,45%. 

Funciona, na sede municipal, um estabelecimento de 
ensino comercial, freqüentado por 56 alunos. 

FINANÇAS. PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no período de 1951-1955 é bem caracterizada pela 
tabela abaixo: 

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total T~ibutária 

880 436 
1 017 591 
1 357 1>04 
1 142 642 
1 413 6&0 

Despesa 
realizada 

1 141 
1 657 
1 720 
1 728 
1 513 

Saldo 
ou. 

deficit 

261 
640 
363 
SJ6 
100 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
---------·--- ------- ------·-----
1951. .... " ................... . 
1952 ......................... . 
1953 ............. " ........... . 
1954 ...•...................... 
1955 ......................... . 

484 
539 
583 
421 
564 

3 437 
2 833 
3 510 
3 601 
4 299 

880 
1 017' 
1 357 
1 142 
1 413 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Sem dúvida, pos
sui Palma uma das melhores terras de cultura do Estado, 
sendo, pois, grande produtor, notadamente de arroz e café. 
Seu clima é ameno, com temperatura compensada de 20 
graus centígrados. O povo do município é muito ordeiro 
e trabalhador, dedicando-se, em sua maioria, às atividades 
agrestes. A sede municipal - a cidade de Palma, é dotada 
de vários reguisitos de confôrto. Conta com rêde telefô
nica (20 aparelhos instalados), 1 hotel, 2 cinemas, 1 jor
nal e uma tipografia. Um médico aí exerce suas atividades 
profissionais. A urbe está dividida em duas partes, a alta 
e a baixa, situando-se na primeira as igrejas. 

Tradicionalmente realizam-se em Palma diversas fes
tas religiosas, sendo o Padroeiro da cidade São Francisco 
de Assis, cuja festa é comemorada com grande pompa no 
dia 4 de outubro, quando a imagem daquele santo per
corre as ruas da cidade, numa belíssima procissão. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 6 236 
eleitores, dos quais ·votaram 3 440. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por Cristovão Colombo Rocha, com dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Francisco Ferreira Filho). 

PAPAGAIOS MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Não se pode precisar quando se deram 
os primeiros desbravamentos da região onde se localiza o 
município. Sabe-se, contudo, ter pertencido tal região a 
D. Catarina Gonçalves de Fraga que a deixou a dois fi
lhos; um dêles, ao tempo da morte de sua. genitora, havia 

já desaparecido para lugar ignorado e nunca mais voltou; 
o outro, Manoel Gonçalves de Fraga, geriu a propriedade, 
até que também morreu sem deixar quaisquer herdeiros 
conhecidos. Ao fim de certo tempo, forasteiros se foram 
fixando na propriedade abandonada, formando-se o núcleo 
do primitivo povoado. Quanto ao topônimo, explica-se a 
tradição pela lenda de ter havido no local uma pousada, 
cuja proprietária, D. Benedita Beatriz de Campos, possuía 
um papagaio; os viajantes, ao se referirem ao povoado, di
ziam ter pousado na "casa do papagaio". Ao ser verdadeira 
a lenda, haveria de estar o nome do povoado no singular; 

· o plural no topônimo só se explicaria pela abundância de 
papagaios na região e, em havendo abundância dessas aves, 
não se explicaria que a existência de uma delas numa úni
ca moradia se constituísse em fato capaz de caracterizar 
um topônimo. De uma ou de outra forma, a origem do 
topônimo prende-se à existência de aves dessa denomi
nação. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
município foi criado pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953. A instalação solene deu-se a 1.0 de 
janeiro de 1954. O município constitui-se de um só dis
trito, o da sede, e jurisdiciona-se à comarca de Pitangui. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Oeste. Sua área é de 585 quilômetros 

quadrados. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO·_ Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 4 691 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 4 939 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográ

fica de 8 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Papagaios, núcleo 



em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município. 

ESPECIFICAÇÃO Homens 

Quadro urbano .................. 337 
·Quadro auburbano .... ·········· 399 
Quadro rural. ........ 1 594 

TOTAL ..................... 2 330 

Mulheres 

413 
420 

1 528 

2 361 

TOTAL 

Números 
absolutos 

750 
819 

3 122 

4 691 

% sObre 
o total 
geral 

15,98 
17,45 
65,57 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividades. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS· (ha) % aObre Unidade Quantidad• Cr$ 1 000 

o total 
-------- ----- ------ ------- ----- -----
Algodão ............ 350 ArrOba 16 000 1 760 31,36 
Milho .............. 500 Saco 60 kg 12 500 1 500 26,73 
Outraa ............. 550 - - 2 351 41,91 

TOTAL ........ 1 400 - - 5 611 100,00 

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

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ................... . 
Ovinos .... . • .................. . 
Sufnos ................ . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
9 200 

150 
350 
250 
120 

6 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

15 
15 640 

15 
420 
550 

18 
5 400 

22 058 

% aObre 
o total 

0,06 
70,93 
0,06 
1,90 
2,49 
0,08 

24,48 

10),00 

Indústria -:- A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: · 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE E ata-
Peasoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

----------- ---- ---- ---- ---- ------ ---..:......-
Indúatria extrativa mi-

neral ................ 8 42 98 42,07 - -
Indúatria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 7 25 45 19,31 1 10 

Indúatria manufatureira 
e fabril. ............. 4 20 90 38,62 5 64 

TOTAL ........... 19 87 233 100,00 6 74 

Avenraa aernarao v. Vasconcelos 

16-24940 

Igreja Matriz de São Sebastião 

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 . ................... . 

l/uminaçílo pública e domiciliar (•) 

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

· Consumo em kWh .......... .. 

Li/lações domiciliares (0
) 

De luz ................... { Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

(
0

) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM E RICOS 

407 

20 

8 
200 

SI 500 

260 
56 800 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por 134 km de estradas de rodagem, dos quais 27 se 
acham sob a administração estadual, 77 sob a municipal 
e os restantes são administrados por particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra

dos 30 automóveis, 23 camionetas, 22 caminhões e 3 ôni

bus. 

Para as respectivas distâncias e vias de comunicação 

da sede com os municípios vizinhos, dámos as 
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Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Pitangui: A Vargem Grande, 12 km, a Pitnngui 
Pomp~u ...................... . 
Paraopeba ................................... . 
Maravilhao ............................ . 

DISTANCIA VIA D'!l: 
fkm) TRANSPORTE 

43 é'lnibu• 
43 Onibus 
80 Onibus 
13 Onibus 

COM~RCIO E BANCOS - A população do município 
conta com dois estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede e cqm 56 varejistas, dos quais 40 se loca
lizam na cidade. Dispõe, também, de 3 a~ências e 2 cor
respondentes bancáries. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados q1.,1e se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o to ta I 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

--------------- ----- ----- ------ -----
Homens ........•........... 616 437 179 70,94 29,06 
Mulheres .................. 689 443 246 64,29 35,71 

TOTAL ............... 1 305 880 425 67,43 32,57 

(•) Inélusive 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 NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

8 
23 

834 

1955 

8 
20 

809 

1956 

10 
24 

978 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
86,16%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 
caracterizado pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

----- ------ -------
1954 ............ 744 202 443 301 
1955 ............ 916 256 781 135 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ....•......•........•.................... 
1955 ........................................ . 

.:1.50 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Federal 

339 
1 383 

Municipal 

744 
916 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município, 
localizado no oeste mineiro, apresenta belo aspecto topo
gráfico, com extensos chapadões ou gerais. O principal rio 
que banha o município é o Paraopeba, completando-se a 
rêde hidrográfica com pequenos córregos e lagos. A vege
tação é rasteira, predominando, como pastagens naturais, 
o agreste. O distrito-sede está num dêsses planaltos usu
fruindo os melhoramentos urbanos condizentes com suas 
possibilidades econômicas. Conta corri 4 pensões, 1 cinema 
e uma biblioteca. Dois médicos aí exercem a profissão. 

A principal fonte econômica local, no momento, é a 
extração de cristal de rocha. Possui ainda fábricas de arte
fatos de flandres e estanhados. Na pecuária, a produção 
leiteira é de alguma importância na balança comercial da 
comuna, havendo já uma certa preocupação pela melho
ria dos rebanhos, através de cruzamentos. 

O principal produto agrícola é o algodão, seguido pelo 
milho. 

Nos festejos populares, são características locais as 
procissões religiosas "de pedir chuva"; durante as estia
gens prolongadas, transladam-se imagens religiosas de uma 
igreja para outra, dando-se a volta da mesma imagem 
após a primeira chuva. E' comum durante tais procissões, 
o cumprimento de promessas, . quando alguns fiéis trans
portam, sôbre a cabeça, pesadas pedras, tijolos para cons
trução de capelas, potes com água que é servida aos de
mais acompanhantes, etc. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1 805 
eleitores, dos quais 953 votaram. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por César de Oliveira Fária, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Clemente Ramanery). 

PARACATU- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - São várias as versões relativas ao desco
bridor do Paracatu e à época em que teria o mesmo ocor
rido. Uma delas atribui o descobrimento a Bartolomeu 
Bueno da Silva, o Anhangüera, na sua passagem em de
manda dos sertões de Goiás, o que teria sido entre 1717 
e 1718; outra faz referências a Felisberto Caldeira Brant, 
em 1734 ou ainda entre 1743 e 1744, de forma que não 
se pode situar com precisão, cronologicamente, o início do 
povoado que teria dado origem à atual cidade, onde, se
gundo documentos do arquivo eclesiástico, já havia em 
1736 cinco grandes igrejas. 

Por provisão régia, de 4 de agôsto de 1746, foram 
nomeados um juiz ordinário e um tabelião para Para
catu, já então arraial importante, com comércio ativo com 
a Bahia, através dos rios Paracatu e São Francisco, assim 
como, por via terrestre, com Sabará, São João dei Rei e 
Vila Rica. 

A atividade econômica dos primeiros habitantes ba
seava-se na extração de ouro, cujas lavras eram riquís
simas, e a tradição afirma haverem sido colhidas só
mente num decênio, cêrca de 168 arrôbas do precioso me
tal. A três quilômetros de Paracatu foi fundado o arraial 
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de São Domingos, por José Rodrigues Froes e um seu 
irmão, do qual apenas existem uma pequena capela e 
algumas míseras cabanas. Outros arraiais foram também 
fundados nos locais das respectivas lavras, conforme ves
tígios que ainda se encontram nos dias de hoje. 

Por Alvará de 20 de outubro de 1798, foi o antigo 
arraial elevadó à categoria de vila, verificando-se a insta
lação do mesmo juntamente com a Primeira Câmara, a 
18 de dezembro de 1799. 

O Alvará de 17 de maio de 1815, criou a. comarca e 
o de 6 de abril do ano seguinte anexou-lhes os julgados: 
Desemboque e Araxá. Por Lei provincial n.0 163, de 9 de 
março de 1840, foi Paracatu elevado à categoria de cidade. 

Em 1911, de acôrdo com a Lei n.0 556, de 30 de 
agôsto, estava o município composto do· distrito da sede, 
e Guarda-Mor, Rio Prêto, Lajes, Buritis, Morrinhos e For
moso. 

Pela Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, foram 
desmembrados os distritos de Morrinhos e Buritis ( êste 
não totalmente), e Lajes, para formação do novo muni
cípio de São Romão, sendo ainda criado o distrito de 
Guarapuava, com territórios desmembrados dos distritos 
de Lajes e Rio Prêto e parte restante do de Buritis, e 
mudada a denominação de Rio Prêto para Unaí. 

Pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
foi criado o distrito de Vazante, com território desmem-

brado de Guarda-Mor. Pelo Decreto-lei n.0 1058, de 31 de 
dezembro de 1943, foram desmembrados os distritos de 
Unaí, Lajes e Guarapuava, para entrarem na constituição 
do novo município de Unaí, a que foram tamoém incor
porados os distritos de Buritis e Terra Bonita, transferi
dos do distrito de São Romão. Pela Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, foram desmembrados os distritos de 

. Vazante e Guarda-Mor, para formação de novo município, 
com sede no primeiro, ficando assim o antigo município 
de Paracatu constituído apenas do distrito da sede. 

A comarca de Paracatu, que abrangeu remotamente 
os julgados de Desemboque e Araxá e passou depois a 

Trecho de uma rua da cidade, com seu calçamento secular 
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ser constituída apenas de seu próprio mumc1p1o, teve, a 
partir de 1939, súa jurisdição ampliada ao município de 
João Pinheiro e em seguida ao de Unaí, até serem êstes 
elevados por sua vez à categoria de comarca. Atualmente, 
a comarca de Paracatu compreende o seu próprio muni
cípio e o de Vazante, recentemente criado. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona de Urucuia, do Estado de Minas . Gerais. 

Sua área é de 7 937 quilômetros quadr~dos. A sede 
municipal, situada a 710 metros de altitude, tem como co
ordenadas geográficas 17° 13' 01" de latitude Sul e 
46° 52' 17" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 432 quilômetros, no rumo O. N. O. 
Apresenta como médias de temperatura em graus centí
grados: das máximas - 32; das mínimas - 18; com
pensada - 25. A precipitação pluviométrica anual é de 
370 milímetros. 

SITUAÇÃO A 

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

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 29 912 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís-

.25.2 

tica de Minas Gerais dão 22 059 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-55. Explica-se o decrés
cimo por haver sido desmembrado, depois de 1950, o 
distrito de Vazante. A densidade demográfica seria de 
3 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 Guardá-Mor e 
a vila de Vazante. 

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) 

LOCALIZAÇ~O DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % s6bre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 2 535 3 374 5 909 19,76 
Vila de Guarda-Mor ............. 244 280 524 1,75 
Vila de Vazante ................. 120 172 292 0,97 
Quadro rural. ................... 11 656 11 531 23 187 77,52 

TOTAL GERAL ........... 14 555 15 357 29 912 100,~0 

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 os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % s6bre 
absolutos o total 

geral 
----

Agricultura, pecuéria e silvicultura 6 468 70 6 538 32,09 
Indústrias e:~~trativas ............. 20 4 24 0,11 
Indústria de transformação ....... 433 16 449 2,20 
Comércio de mercadorias . ........ 202 14 216 1,05 
ComErcio de imóveis e valores mobi· 

liérios, crtdito, seguros e capita· 
lizaçíio ........................ 25 2 27 0,13 

Prestação de serviços ............ 200 529 729 3,57 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 101 - 101 0,49 
Profissões liberais . ............... 23 5 28 0,13 
Atividades sociais ................ 32 110 142 0,69 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 57 5 62 0,30 
Defesa nacional e segurança pública 10 - 10 0,04 
Atividades dom&ticas não remu-

neradas e atividades escolares dis· 
centes ........................ 961 92 93 10 254 50,34 

Condições inativas ............... 1 127 681 1 808 8,86 

TOTAL ..................... 9 659 10 729 20 388 100,00 

Igreja Matriz de Santo ·Antônio 
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De acôrdo com o quadro anterior, referente à locali
zação da população, era de 77,52% a taxa da população 
rural, compreendendo a população urbana perto de 20% 
na cidade e 2,72% nas vilas de Guarda-Mor e Vazante. 
com o desmembramento, porém, dêsses dois distritos, pos
teriormente a 1950 constituídos em município com sede 
no segundo, a situação sob aquêle aspecto ficou alterada 
de tal sorte que à cidade de Paracatu, único núcleo ur
bano agora existente, fica atribuída a taxa de 28,37% da 
população, cabendo ao quadro rural o restante de 71,63%. 
,Já no quadro seguinte, referente à população de 10 e mais 
anos segundo os ramos de atividade, o desnível entre a 
população rural constante do quadro anterior, isto é, 
71,63%, e a taxa de 32,09% da população ocupada na 
agricultura, pecuária e silvicultura, é bem mais sensível do 
que na maioria dos municípios mineiros, não se levando 
em conta a alteração, aliás diminuta, a que também está 
sujeita esta última taxa, com o desmembramento já alu
dido. Trata-se, no caso, de um município que, pelas con
dições naturais pouco propícias ao desenvolvimento da 
agricultura, retém no quadro rural uma população da qual 

uma grande parte deve estar incluída nos dois últimos ra

mos de atividade r.elacionados no quadro, isto é, ativida~ 

des domésticas não remuneradas e atividades escolares dis

centes, com á elevada taxa de 50,34%, e condições ina
tivas, com 8,86%. 

A~ricultura- A produção agrícola no município em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (h a) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

-----·----·- ------------------

Arroz ....... ....... 940 Saco 60 kg 20 000 6 000 28,86 
Feijão ............ .. 420 . . . 15 000 6 000 28,86 
Milho .............. 1 200 . . . 33 000 5 610 26,98 
Cana ............... 175 Tonelada 4 500 1 170 5,62 
Outras ............. 368 - -· 2 013 9,68 

TOTAL ........ 3 103 - - 20 793 100,00 

Pelas razões já comentadas, o município, apesar de 
sua grande extensão territorial, tem uma área relativa- . 
mente reduzida aproveitada pela agricultura. A produção 
é conseqüentemente pequena, conforme se vê no quadro 
acima em que aparecem como principais culturas o arroz, 
o feijão e o milho. 

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

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i:h;~:~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
)vinos ....................... . 
:;utnos ............ ............ . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

150 
32 000 

600 
5 000 
2 ·soo 

·1 200 
12 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

263 
40 000 

90 
5 000 
3 750 

180 
9 600 

58 883 

%sObre 
o total 

0,44 
67,98 
0,15 
8,49 
6,36 
0,30 

16,33 

100,00 

Altar de N. s.a das Graças, na Igreja Matriz 

:1.53 



A principal atividade econômica do mumc1p1o é a 
pecuária. E' o que mostra o quadro acima em que figu
ram como principais elementos os rebanhos bovinos e suí
nos, registrando-se em menor escala os eqüinos e muares, 
além dos ovinos e caprinos com diminuta expressão numé
rica. Comparando-se o valor total dos rebanhos, nota-se que 
em contraste com o que se observa em grande número de 
municípios mineiros é êle superior mais de duas vêzes ao 
valor da produção agrícola registrado em 1955. 

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

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TJPO DE Esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- &a do 
mentos Cr$1 000 % sObre N.o de Potencia 

o total motores em c.v. 
------------ --------------- ---- ----
Ind6stria extrativa mi-

neral. ............... 7 . 25 631 37,45 1 25 
Ind6stria de transforma-

~;ão e beneficiamento 
de produtos agrícolas· 118 226 404 23,97 3 43 

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............. 3 5 650 38,58 3 43 

TOTAL ........... 128 256 1 685 100,00 7 111 

A atividade industrial reside principalmente na trans
formação e beneficiamento d~ produtos agrícolas, com
preendendo aguardente, rapadúra e farinha de milho. 

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: 

ESPECIFICA CÃO 

Núm.ero de prédios existentes .................. . 

Lo~Jradouros públicos 

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

{ 

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

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

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'áiJua 

Pr6dios servidos, com liga~;ões livres ..................... . 
Logradouros servidos, parcialmente ....................... . 

Esgotos 

LOgradouros servidoe, de águas superficiais . .............. . 

Pr~dios esgotados ......... { Pela rede .............. : . ... . 
Por fossas ................... . 

Li~Jar;ões domiciliares (I) 

De luz ................... { N6mero de liga~;õea .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................. { N6mero de ligações ........... . 
. Consumo em kWh ........... . 

( 1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMitRICOS 

1 850 

50 

17 
8 

25 

25 

20 
2 

8 

400 
200 

522 
188 820 

34 
42 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 926 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 256 sob a administração estadual e 670 sob a mu
nicipal. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. Em 1955 
foram registrados 29 automóveis, 23 camionetas, 46 ca
minhões e 3 ônibus. 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes mumc1pais 
limítrofes e às capitais do Estado e da União, são prefe-
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ridas as seguintes vias de transporte, com as respectivas 
distâncias: 

Para Presidente Olegário - 221 quilômetros - Ro-
dovia. 

Para João Pinheiro - 169 quilômetros - Rodovia. 
Para Unaí - 132 quilômetros - Rodovia. 
Para Vazante - 118 quilômetros - Rodovia. 
Para Cristalina (GO) - 132 quilômetros ~ Ro-

dovia. 
Para Catalão (GO) - 292 quilômetros - Rodovia. 

Para Ipameri (GO) - 300 quilômetros - Rodovia. 
Para Campo Alegre de Goiás - 120. quilômetros -. 

Rodovia. 
Para a Capital Estadual - 723 quilômetros - Ro

dovia. 
Para a Capital Estadual - 433 quilômetros - Avião. 
Para a Capital Federal 1 225 quilômetros - Ro

dovia - Via Patrocínio. 
Para a Capital Federal - 1398 quilômetros - Ro

dovia ·- Via Belo Hoiizonte. 
Para Brasília (Nova Capital) 232 quilômetros -

Rodovia. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede; e 89 estabelecimentos comerciais varejistas 
dos quais 71, na sede. 

Dispõe de 2 

Barragem natural no ribeirão Batalha, distante 54 km da 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 

N6meroo absoluto• % oObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e oabem ler e oabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(•) 

{Homens ... 2 392 1 676 716 70,06 29,94 
Quadro urbano Mulheres .. 3 346 1 992 1 354 59,53 40,47 

TOTAL 5 738 3 668 2 070 63,93 36,07 

{Homens ... 9 608 3 059 6 549 51,83 68,17 
Quadro rural.. Mulheres .. 9 525 2 404 7 121 25,23 74,77 

TOTAL 19 133 5 463 13 670 28,55 71,45 

{Homens ... 12 000 4 735 7 265 39,45 60,57 
Em geral. . . . . . Mulheres .. . 12 871 4 396 8 475 34,15 65,85 

TOTAL 24 871 9 131 15 740 36,71 63,29 

(*) 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 NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

25. 
72 

2 167 

29 
74 

2 480 

33 
83 

2 879 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 

população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 56,75%. 

Outros ensinos - Funcionam 2 outros estabelecimentos. 
sendo 1 de ensino secundário e 1 do pedagógico. 

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 Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-----------
1951. ........... 1 220 500 1 224 - 4 
1952 ............ 1 354 570 1 314 42 
1953 ............ 1 940 808 1 512 428 
1954 ............ 1 625 584 1 577 48 
1955 ............ 2 375 916 2 598 - 223 

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$ 1 000,00) 

Federal 

852 
1 432 
1 992 
2 627 
2 647 

Estadual 

2 460 
3 612 
4 471 
4 838 
5 087 

1 220 
1 354 
1 940 
1 625 
2 375 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Um dos 
maiores, territorialmente, nas primeiras épocas de sua exis
tência, o município de Paracatu, surgido sob a influência 
da extração do ouro, tem ainda hoje grande extensão ter
ritorial, equivalente a quase· oito mil quilômetros quadra
dos. Como contingência própria da sua condição de ter
ras aurlferas, são escassas as áreas propícias à atividade 
agrícola, a não serem as terras de pastagem, que propicia
ram desde logo, cómo atividade econômica além da mi
neração, a prática do pastoreio, na qual ficou firmada a 
sua economia, hoje representada pela criação de bovinos 
e, em menor escala, pela de suínos. 

Ainda predomina no município o regime latifundiá
rio, de que é prova a existência de apenas 607 proprieda
des rurais, de acôrdo com o Recenseamento de 1950, quan
do ainda faziam parte do município os distritos de Va
zante e Guarda-Mor, embora a subdivisão ultimamente 
verificada e da qual dá notícia o lançamento do impôsto 
territorial referente ao ano de 1956, registre a existência 
de 1129 propriedades. 

E' assim diminuta a atividade agrícola, com reduzida 
produção de arroz, feijão e milho, sendo que a área total 
cultivada em 1955, de apenas 3103 hectares, está numa 
proporção que não chega a 0,4% da superfície total. Nes
sas condições, deve o município obter de fora grande parte 
dos produtos vegetais necessários ao próprio consumo. 

A pecuária, atividade econômica quase exclusiva, tem 
ainda caráter extensivo, sem grandes preocupações na me
lhoria dos rebanhos, sujeitos comumente a várias molés
tias, que diminuem e desvalorizam a sua produtividade. 

A sede municipal, com uma população de cêrca de 
6 mil habitantes pelo Recenseamento de 1950, tem até 
hoje na sua composição demográfica grande parte de pro
prietários rurais, que daí administram as suas fazendas. 
São ainda bem reduzidos os melhoramentos urbanos exis
tentes para os conjuntos de 1 850 prédios (de acôrdo com 
os dados de 1954 ), distribuídos em 50 logradouros, dos 
quais a metade é dotada de pavimentação, com iluminação 
apenas domiciliar a eletricidade. 

A assistência médico-hospitalar está representada por 
um hospital, com capacidade para 12 leitos e 4 serviços de 
saúde. O cadastro profissional registrava, em 31 de de
zembro de 1955, a existência de 5 médicos, 4 farmacêu
ticos, 5 dentistas, um engenheiro, 3 agrônomos, 5 advoga
dos e um veterinário. Funcionam na cidade um cinema 
com capacidade para 600 lugareS) 5 bibliotecas, sendo 3 
com acima de 1 000 volumes e uma delas, a Biblioteca 
Municipal, com 2 146 volumes; 6 associações de cultura 
física, 2 artístico-literárias e 9 campos para a prática de 
esportes. 

O ensino secundário está representado pela Escola 
Normal .Oficial, que registrava em 1955, a matrícula de 
256 alunos. 

Conta a cidade com uma estação postal-telegráfica e 
duas estações radiotelegráficas. 

Como complemento do meio de transporte, constituí
do pela rodovia, com linha regular de ônibus, dispõe a 
cidade de um aeroporto, tendo pista de 820 metros, com 
linha regular de vôos para Belo Horizonte, da Imperial 
Transportes Aéreos. Os meios de hospedagem estão cons-
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tituídos de 2 hotéis . e 3 pensões, com diárias individuais 
de Cr$ 90,00 e Cr$ 70,00, respectivamente. 

O culto católico tem uma paróquia, com a respectiva 
matriz e 9 capelas, sendo ainda a cidade de Paracatu sede 
de Prelazia Eclesiástica. Há também na cidade 2 templos 
protestantes e 4 centros espíritas. 

A Câmara Municipal é integrada por 11 vereadores. 
Com um colégio eleitoral de 7 774 cidadãos habilitados ao 
exercício do voto e inscritos para as eleições de 3-X-955, 
dêsse total, 3 983 votantes foram às urnas naquela data. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística João Dagoberto Rath). 

PARA DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Pará, segundo opinião do 
indianólogo Batista Càetano de Almeida e do engenheiro 
.Teodoro Sampaio, significa rio volumoso, caudal, e cole
cionador de águas, sendo "de Minas" apenas um aditivo 
destinado a distinguir o município mineiro do Estado do 
Pará. 

Os primórdios da povoação que deu origem à atual 
cidade de Pará de Minas remontam aos fins do século 
XVII, quando, em intenso movimento, dirigiam-se para 
as minas de Pitangui as "bandeiras paulistas". No roteiro 
que acompanhava os rios, lançavam-se os audazes aven
tureiros em busca do ouro, deixando trilhas aos pósteros. 
Em um dêsses caminhos, nos territórios que se estendem 
entre os rios P~raopeba e São João, surgiu um ponto 
de pouso, às margens do ribeiro do Paciência e, nesse 
local, entre muitos outros, fixou-se o mercador português 
de nome Manuel Batista, alcunhado o "Pato-Fôfo", que 
deliberou, mais tarde, abandonar o comércio que manti
nha com os bandeirantes paulistas e explorar uma fazen
da existente nas margens do Paciência. Seu apelido, se
gundo tradição, originou-se do fato de ter aquêle portu
guês, que era muito gordo, a vaidade de querer passar 
por homem de grandes posses. 

Manuel Batista foi, assim, o desbravador da região 
e um dos seus primeiros moradores, tendo resultado dos 
seus esforços a construção da primeira capela local, que, 
em sua homenagem, foi cognoniinada "Capela de Nossa 
Senhora da Piedade do Patafufo" ( corrutela de Pato 

Vista parcial aérea do centro da cidade 
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Fôfo). Também o arraial que começou a se formar no 
local chamou-se, inicialmente, "Arraial do Patafufo". 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Em 8 de ·abril 
de 1846, pela Lei provincial n.0 312, foi elevada à cate
goria de paróquia a capela de Nossa Senhora da Pie
dade do Patafufo, compreendendo as capelas de Santo 
Antônio, de São João Acima e do Pequi. 

Pela Lei provincial n.0 386, de 10 de outubro de 
1948, passou à categoria de vila a freguesia do Patafufo, 
compreendendo o seu território, além da de mesmo nome, 
diversas outras freguesias. 

Por não terem sido cumpridas pelos habitantes do 
município certas obrigações impostas pela Lei n.0 386, foi 
suprimida pela Lei provincial n.0 472, de 31 de maio de 
1850 a vila do Patafufo, como era chamada. 

Restaurada pela Lei provincial n.0 882, de 8 de ju
nho de 1858, recebeu a denominação de Vila do Pará, .fi
cando também mudado o nome do distrito e paróquia da 
vila para o de Nossa Senhora da Piedade do Pará, veri-. . 
ficando-se sua instalação em 20 ·de setembro de 1859. 

A Lei n.0 l 889, de 15 de julho de 1872, suprimiu 
novamente o município do Pará, que foi restabelecido peia 
Lei provincial n.0 2 081, de 23 de dezembro de 1874. 

A vila foi elevada à categoria de cidade pela Lei pro
vincial n.0 2 416, de 5 de novembro de 1877. 

A Divisão Territorial do Brasil, referente a 1911, 
apresenta o município do Pará composto dos seguintes 
distritos: o da sede e os de Mateus Leme, São José da 
Varginha, Santo Antônio do Rio, São João Acima, São 
Gonçalo do Pará, Bicas e Florestal. 

Nos quadros do Recenseamento Geral de 1920, fi
gura o município com a mesma composição distrital, ten
do sido alterado, porém, para São Joaquim de Bicas o 
nome do distrito de Bicas. 

Por fôrça da Lei n.0 806, de 22-IX-921, o município 
passou a denominar-se Pará de Minas. 

De acôrdo com a Lei n.0 843, de 7-IX-1923, Pará de 
Minas se compunha de 7 distritos, passando a denominar
-se Igaratinga o de Santo Antônio do Rio São João Acima. 

Nos quadros de divisão territorial relativos a 1936 e 
1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 88, de 30-III-1938, o município de Pará de Minas 
compreende os distritos seguintes: o da sede e os de Flo
restal, Igarapé, lgaratinga, Mateus Leme, São Gonçato do 
Pará e São José da Varginha. 
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Pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, que estabeleceu os quadros de Divisão Adminis
trativa para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município 
perdeu os distritos de Mateus Leme e Igarapé, permane
cendo idêntica a sua composição distrital no período 
1944-1948. 

Em virtu~e da Lei estadual n.0 336, de 27 de dezem
bro de 1948, perdeu o município o distrito de São Gon
çalo do Pará para o novo município do mesmo nome. 

Atualmente, Pará de Minas conta os seguintes distri
tos: o da sede e os de Carioca, criado em 1953, Florestal, 
lgaratinga, e São José da Varginha. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O têrmo foi criado com 
a denominação de Patafufo pela Lei n.0 386, de 9 de 
outubro de 1848. 

Suprimido pela Lei n.0 472, de 31-V-1850, foi resta
belecido com a denominação de Pará, pela Lei n.0 882, 
de 8 de junho de 1858, integrando a comarca do Rio 
Indaiá. 

Foi novamente suprimido pela Lei n.0 1 889, de 15 
de jÚlho de 1872, sendo restabelecida pela Lei n.0 2 081, 
de 23-XII-1874, como parte integrante da comarca de Rio 
Paraopeba. 

A Lei n.0 2 131, de 11-X-1875 classificou-o têrmo na 
comarca de Rio Pará, e, pela Lei n.0 2 455, de 19 de ou
tubro de 1878, passou a pertencer à comarca de Sete La
goas. 

Nos quadros de divisão judiciário-administrativa es
tabelecidos em 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 
1938, a comarca de Pará de Minas figura com um único 
têrmo, que compreende o município do mesmo nome e o 
de Pequi. 

O Decreto-lei estadual n.0 148, de 17-XII-1938, que 
fixou a divisão judiciária para vigorar no qüinqüênio 1939-
-1943 modificou a situação anterior apenas quanto à in
corporação do município de Mateus Leme ao têrmo único 
da comarca de Pará de Minas e o. Decreto-lei n.O 1 058, de 
31-XII-1943 manteve o disposto no Decreto-lei n.0 148, 
já referido. 

De acôrdo com a Lei n.0 336, de 27-XII-1948, que es
tabeleceu a divisão judiciária no período 1949-1953, a co
marca passou a contar com 4 municípios, a saber: o da 
sede e os de Mateus Leme, Pequi e São Gonçalo do Pará. 

Atualmente compõe-se a comarca dos mesmos muni
cípios acima referidos, com a exceção do de Mateus Leme. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais, numa 
região montanhosa. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tem uma área de 1169 quilômetros quadrados. A 
sede municipal, situada a 796 metros de altitude, tem 
como coordenadas geográficas 19° 52' 28" de latitude Sul 
e 44° 36' 35" de longitude W. Gr., e dista 70 quilômetros, 
em linha reta, no rumo O . N. O., da Capital do Estado. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recen:sea

mento de 1950, a população do município atingia 28 482 

habitantes. Segundo estimativas do Departamento Esta
dual de Estatística de Minas Gerais, sua população pro

vável, em 31-XII-1955; era de cêrca de 30 394 habitan

tes, com a densidade demográfica de 26 habitantes por 

quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - As principais aglome

urbanas situadas na área do município, em 1.0 de 

Rua 20 de Setembro 
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julho de 1950, eram as da sede e das vilas de Florestal, 
lgaratinga e São José da Varginha. 

Localização da população ~ Pelos dados censitários de 
1950, a localização da população do município era a se-· 

guinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------------------------- ----
Sede .•...............•.......... 4 123 4 902 9 025 3,70 
Vila de Florestal ................. 481 563 1 044 3,66 
Vila de lgaratinga ............... 298 306 604 2,12 
Vila de Silo Josl! da Varginha .... 257 254 511 1,79 
Quadro rural. ................... 8 893 8 405 17 298 60,73 

TOTAL GEaAL ........... 14 052 14 430 .28 482 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os resultados do Re
censeamento Geral de 1950, a população municipal, se
gundo os Ramos de Atividade, estava distribuída da se
guinte maneira: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 

geral 
-------·-·-------- -----------------
Açicultura, pecuária e silvicultura 4 789 54 4 843 24,35 
Indústrias extrativas ............. 120 4 124 0,62 
Indústria de transformação .•..... 1 048 485 1 533 7,70 
Com&cio de mercadorias ......... 374 .9 383 1,92 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liérioe, crl!dito, seguros e capitali-
nção ......................... 50 2 52 0,26 

Prestação de serviços ............. 339 
Tranaporte, comunicações e armaze-

502 841 4,22 

nagem ........................ 301 7 308 1,54 
Profissões liberais ................ 26 1 27 0,13 
Atividades sociais ................ 178 174 352 1,77 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 152 7 159 0,79 
Defesa nacional e segurança pública 23 - 23 0,11 
Atividades domEsticas não remu-

neradas e atividades escolares dia-
cent~ ......................... 1 508 8 532 10 040 50,57 

Condições inativas ............... 792 407 1 199 6,02 

TOTAL ..................... 9 700 10 184 19 884 100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 19 884, 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta

bela, resultam 8 645 . 

Verifica-se, pelo quadro acima reproduzido, que ãs 
pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicul
tura representam quase 1/4 do total geral, sendo êsse o 
ramo de atividade econômica do município que congrega 
maior número de pessoas. 

Agricultura- A produção agrícola do município em 1955, 

pode ser expressa pela seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sóbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

--------- ----- ------------------
Milho .............. 3 100 Saco 60 kg 57 000 7 9SO 42,66 
Arroz .............. 600 . . . 12 000 3 600 19,24 
Cafl! ............... 300 Arróba 5 200 1 560 8,34 
Outras .............. - - - 5 563 29,76 

TOTAL ........ 4 792 - - 18 703 100,00 

:1.58 

Outro aspecto da Rua 20 de Setembro 

O milho pode ser considerado, portanto, o principal 
produto agrícola do município naquele ano, representan
do o seu valor um elevado índice percentual em relação 
ao total geral. E' também a cultura que cobre a maior 
área de suas terras cultiváveis. Entre os produtos de sua 
agricultura, de menor significação econômica, figuram o 
milho e o arroz. 

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

REBANHOS 

Asininoa .. .................... . 
Bovinoa ....................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovin01 ........................ . 
Sulnos ......................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

6 
35 000 

200 
1 800 

750 
30 

21 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

18 
59 500 

24 
2 700 
2 250 

5 
18 900 

83 397 

%sObre 
o total 

0,02 
71,38 
0,02 
3,23 
2,69 

22,66 

100,00 

Os bovinos e os suínos constituem, no quadro anexo, 
os principais rebanhos da população pecuária do muni
cípio, sendo, porém; o valor dos primeiros superior a 2/3 
do total geral. Os asininos ocupam o último lugar na ta
bela, quanto ao número de cabeças existentes. 

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

·N.• de 
CAPITAL FORCA 

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 mi-

neral. ............... 10 42 100 0,14 1 26 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agr!colas 14 39 2 640 3,75 34 301 

Indústria manufatureira 
e fabriL ............. 56 857 67 582 96,11 265 1 448 

TOTAL ............ 80 938 70 322 100,00 300 1 775 

Como se vê, a indústria manufatureira e fabril ocupa 
o primeiro lugar dos ramos da indústria local, sendo a 
que possui mais da metade do número de estabelecimen
tos, a que emprega maior capital e maior número de pes
soas e a que registra uma grande parte da potência 
em c.v. 
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MELHORAMENTOS URBANOS - Segundo os dados 
existentes nos Serviços de Estatística da Viação e da Pro
dução de Minas Gerais, a situação dos melhoramentos ur
banos da sede municipal, em 1954, era a seguinte~ 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de /otJradouros existentes ....................... . 

Logradouros públicos 

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

{ 

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

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................... . 

Abastecimento d'água 

I 
Posauindo hidrômetros ...... . 
Posauindo penas ............ . 

PrMios oervidos............ Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros ..,.vidos........ Parcialmente ............... . 

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

EstJotos 

{
De despejo .................. . 

Logradouros servidos ...... . 
De éguas superficiais ....... . 

PrMios esgotados........... Pela rede ................... . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

L1/lar;ões domiciliares (•) 

{
Número de ligações ......... . 

De luz ................... . 
· Consumo em kWh ......... . 

{
Número de ligaçõea ......... . 

De fOrça.................. · 
Consumo em kWh ......... . 

(•) Dad011 referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM &RICOS 

2 984 

99 

27 
9 

36 

1 
62 

26 
1 234 

10 

1 270 

54 
16 

70 

50 

40 

963 

99 
644 

165 140 

1 931 

351 857 

29 

68 176 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 209 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 57 estão sob a administração federal, 42 sob a es
tadual e 110 sob a municipal. E' servido pela estrada de 
Ferro Rêde Mineira de Viação e dispõe também de 1 ae
roporto. 

Registrados em 1955, havia os seguintes veículos a 
motor: 55 automóveis-, 26 camionetas, 53 caminhões e 
14 ônibus. 

Tábuas itinerárias - As tábuas itinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICACXO DISTANCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

·------
Municfpioa 
/imftrofes 

Pitangui ................. 41 Rodovia -
Pitangui. ....... · · · · · · · · · 59 Ferrovia Rede Mineira de Vi· 

açlo 
Pequi. .................. 42 Rodovia -
Itaúna ..........•....... 75 Rodovia -
Itaúna .........•......... 50 Ferrovia Rede Mineira de Vi· 

a !;lo 
Esmeralda ............... 16 Rodovia -
Mateus Leme ............ 52 Rodovia -
Mateus Leme ............ 83 Ferrovia Rede Mineira de Vi-

a !;lo 
Slio Gonçalo do ParA ..... 48 Rodovia -
Silo Gonçalo do Par6 ..... (•) 112 e 139 Ferrovia Rede Mineira de VI· 

a !;lo 
Inbatíma ................. 88 Rodovia ·-
Carmo do Ca.iuru ........ 86 Ferrovia Rede Mineira de Vi· 

açiio 
Belo Horizonte ...•....... 92 Rodovia -
Belo Horizonte ........... 106 Ferrovia Rede Mineira de Vi-

a !;lo 
Capital Federal .......... 632 Rodovia -
Capital Federal .......... 745 Ferrovia Rede Mineira de Vi. 

açilo, at~ Belo Ho-
rizonte e E.F.C.B· 
de Belo Horizonte 
ao Rio de Janeiro 

(•) 112 km Via Vf!lho da Taipa; 139 km Via Azurita. 

COM~RCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas na 
sede e. 197 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 137 estão também na sede.· 

Dispõe de 6 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE S ANOS E MAIS 

Números absolutos % aõbre o total 
DISCRIMINACXO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

{Homens ... 4 322 3 156 1 166 73,02 26,98 
Quadro urbano Mulheres .. 5 182 3 484 1 698 67,23 32,77 

TOTAL 9504 6 640 2 864 69,86 30,14 

· {Homens ... 7 375 3 764 3 611 51,03 48,97 
Quadro rural. . Mulheres .. 6 895 3 175 3 720 46,04 53,96 

TOTAL 14 27G 6 939 7 331 48,62 51,38 

{Homens ... 11 697 6 920 4777 59,16 40,84 
Em geral...... Mulberra .. 12 077 6 659 5 418 55,13 44,87 

TOTAL 23 774 13 579 10 195 57,11 42,89 

(•) Inclusive peuoas de instrução nio declarada. 

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 pe
ríodo de 1954-1956, foi a seguinte: 

DADOS NUM&RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

64 
ISO 

4 311 

60 
128 

4 137 

59 
144 

4 306 

E' interessante observar-se que o número de matri
culados apresenta uma redução no ano de 1955 em rela
ção ao ano anterior, registrando-se, porém, um aumento 
em 1956. Há também pequena redução quanto ao número 
de unidades escolares no triênio a que se referem os dados. 

:J.!J9 



A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade ·escolar - é de apro
ximadamente 61,60%. 

Outros ensinos - Além das unidades escolares de ensino 
primário, constantes da tabela reproduzida, o município 
dispõe de 3 unidades do ensino secundário, 1 de ensino 
pedagógico e 2 de ensino agrícola. 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada deficit 

------------- ------ -----
1951. ........... 1 707 824 1 427 280 
1952 ............ 1 915 1 010 2 948 - 1 033 
1953 ............ 2 709 1 198 2 630 79 
1954 ............ 2 904 1 234 2 834 70 
1955 ............ 3 446 1 512 5 267 - 1 821 

Verifica-se que, durante o qutnquemo a que se refe
rem os dados registraram-se dois acentuados deficits nas 
finanças municipais. 

A arrecadação, nas três esferas da administração pú
blica, no mesmo período de tempo, pode ser bern definida 
pela seguinte tabela: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

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

Federal 

7 200 
7 489 
7 521 

lei 519 
14 688 

Estadual 

4 450 
6 171 
7 038 
8 216 
9 628 

Municipal 

1 707 
1 915 
2 709 
2 904 
3 446 

DIVERSOS ASPECTOS 00 MUNICíPIO - O muni
cípio de Pará de Minas possui uma topografia variável, 
sendo formado por serras, morros, vales e planícies, não 
apresentando, porém, grandes altitudes e nem depressões. 

Seus acidentes geográficos mais importantes são a 
cordilheira de Mateus Leme, a serra do Andaime, o morro 
dos Cabritos e o morro da Santa Cruz. O território muni
cipal é cortado por diversos cursos de água, figurando 
entre os principais o rio Paraopeba, o rio São João, o ri
beiro dos Guardas, o ribeiro Paciência e o ribeiro Bon
sucesso. Não existe obra de ·irrigação do município. A sede 
municipal possui 16 ruas e 2 praças calçadas com pedra 
poliédrica, e 13 ruas, 6 praças e 1 avenida calçadas com 
paralelepípedo. 

Tênis Clube Municipal 
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Em Pará de Minas não existem folguedos populares 
que ofereçam grande atração, mas pode ser citada a exis
tência, entre outros, dos chamados "Congados" e das "Fo
lias dos Reis". 

As procissões mais importantes que se realizam no 
município são as do Santíssimo Sacramento, as da Semana 
Santa e a da padroeira local, que ocorre no dia 15 de 
setembro. 

As atividades fundamentais à economia do município 
são a fiação e tecelagem, agricultura e pecuária. 

Suas principais culturas agrícolas são o milho, o arroz, 
a mandioca, o café, a cana e hortaliças, figurando Belo Ho
rizonte e o próprio município como os maiores centros 
consumidores dos produtos de suas lavouras. 

. Embora não haja exportação de gado em pé, registra
-se pequena exportação de carne verde para a capital 
mineira. 

A riqueza mineral do município é formada pelo cristal 
de rocha e pelo algamatolito-talco. 

Pará de Minas possui diversas fábricas de tecidos, 
sendo a indústria têxtil a que predomina. Merecem tam
bém referência as fábricas de talco e acessórios para tea
res, banha de porco, leite padronizado, manteiga. 

O comércio local mantém transações com as praças 
de Belo Horizonte, Pitangui, São Gonçalo do Pará, etc., 
figurando as bebidas, conservas e combustíveis entre os 
artigos que são importados. 

Pará de Minas possui um desenvolvimento cultural 
bem acentuado, contando com 2 ginásios, sendo um só 
para môças e outro, para rapazes, onde estão matriculados,· 
geralmente, cêrca de 400 alunos procedentes de outros 
municípios. Diversas bibliotecas existem também no mu
nicípio e podem ser mencionadas as seguintes: 3 biblio
tecas estudantis, sendo uma do Departamento Masculino 
do Ginásio São Francisco, com cêrca de 1 400 volumes, 
outra do Departamento Feminino do mesmo educandário, 
com 2 200 volumes, e a terceira da Escola Média de Agri
cultura de Florestal, com 1 041 volumes; 1 biblioteca pú
blica e a biblioteca "Bento Ernesto Júnior", com 1369 vo
lumes; 2 tipografias e 1 livraria. 

Há, em Pará de Minas, um bom hospital com 181 
leitos e maternidade anexa; 1 serviço de saúde e 8 médi
cos. no exercício da profissão. 

O município possui também um patronato denomi
nado "Instituto Coronel Benjamim Ferreira Guimarães" e 
dois asilos, o da Sociedade de São Vicente de Paulo e o 
chamado "Padre José Pereira C'oelho". 

Entre os seus filhos mais ilustres destacam-se o depu
tado federal Ovídio de Abreu e, no campo médico-hospi
talar, o Dr. Teófilo de Almeida. 

Contam-se 80 aparelhos telefônicos, 3 hotéis, 4 pen
sões e 2 cinemas. 

A Câmara Municipal compõe-se de 11 vereadores. Em 
condições de votar nas eleições de 3-X-1!?55 havia 8 786 
eleitores inscritos, dos quais 5 416 compareceram naquele 
pleito. 

Acha-se instalada em Pará de Minas uma Agência de 
Estatística, que é órgão integrante do sistema estatístico 
brasileiro. 

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



PARAGUAÇU - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros moradores, de que se tem 
notícia, do local onde hoje se ergue a cidade de Paraguaçu, 
foram o cap. Manoel Ferreira do Prado e sua mulher, 
D. Tereza Maria de Jesus Prado, logo seguidos por Agos
tinho Fernandes de Lima. Os primeiros desembarcaram 
pouco abaixo da confluência do rio Dourado com o Sapu
caí, onde passaram a residir e a administrar uma sesmaria 
de três léguas em quadra, entre os rios Sapucaí, Dourado 
e Machado; o segundo, Agostinho Fernandes de Lima, tam
bém conhecido por. Agostinho Barata, ocupou uma faixa 
de terras entre os rios Sapucaí e Machado, divisando com 
os primeiros ocupantes à altura onde, hoje, se acha o po
voado de Macuco. A chegada dêstes primeiros moradores 
estima-se tenha se dado aí por volta de 1790. 

Posteriormente, foi aberta uma "picada" pela mata, 
ligando Campanha ao Sítio do Cabo Verde, via essa que 
atravessou a região ocupada pelos índios Mandimbóia, pri
meiros moradores da região, índios ferozes, mas não antro- . 
pófagos. Por volta de 1815, já a região era bem povoada, 
resolvendo os moradores a construírem uma capela, para 
o que Amaro José do Vale e sua mulher, D. Maria Rosa 
de São José doaram uma área de quarenta alqueires geo
métricos de terreno, para a referida construção, a qual 
foi recebida pelo padre Luiz Gomes de Oliveira, por or
dem de D. Mateus de Abreu Pereira, Bispo de São Paulo, 
em 12 de março de 1821, com certidão a respeito datada 
de 27 de julho de 1821. 

A primeira rua do povoado foi aberta por Manoel 
Ferreira do Prado, com o concurso de escravos, parentes 
e mais moradores do local; essa rua, que ligava as sesma
rias onde viviam os Prados e os familiares de Agostinho 
Fernandes de Lima, não era, em realidade, mais do que 
uma simples "picada" e, como demorassem a estocá-la, fi
cou o local, por algum tempo, conhecido como Nossa Se
nhora do Carmo dos Tocos; pouco tempo depois, dado a 
um incidente com alguns ciganos, passou o arraial a deno
minar-se Arraial de Nossa Senhora do Carmo da Escara
muça dos Ciganos ou simplesmente Carmo da Escaramu
ça, denominação que perdurou até 1912, quando foi cria
do o município com a atual denominação. 

Antes, por volta de 1888, o arraial teve vida política 
agitada, sendo um dos centros de propaganda republicana, 
realizando, naquele ano, o Primeiro Congresso Regional 
Republicano do Sul. de Minas, ao qual compareceram os 
próceres do movimento republicano nacional. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do com a denominação de Nossa Senhora do Carmo da 
Escaramuça, pela Provincial n.0 168, de 15 de março de 
1840, confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891. O município criou-se com território de
sanexado do de Santo Antônio de Machado (atual Ma
chado), pela Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, 
com a atual denominação de Paraguaçu, extensiva ao dis
trito da sede. Em 1911, o município, cuja instalação se 
verificou a 1.0 de junho de 1912, figura formado por um 
só distrito, o da sede. No Recenseamento Geral de 1920, 
figura com dois di.stritos, o de Paraguaçu, sede, e o de 

Pouca Massa. Pela Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, o município de Paraguaçu adquiriu do 
de Alfenas o distrito de Fama, daí passar a constituir-se 
de três distritos: Paraguaçu (sede), Fama e Paramirim 
(antigo Pouca Massa). A Lei estadual n.0 893, de 10 de 
setembro de 1925, concedeu foros de cidade à sede do 
município que, na divisão administrativa referente a 1933, 
contida no "Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio", permanece constituído de 3 distritos: - o da 
sede, o de Fama e o de Paramirim. Com idêntica organi
zação, continua êle nos quadros de divisão territorial da
tados de 31-12-1936 e 31-12-1937, no anexo ao Decreto
-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, na divisão 
territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, es
tatuída pelo Decreto-lei estadual n.0 l48, de i 7 de dezem
bro de 1938. De conformidade com a divisão territorial do 
Estado, estabelecida pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, 
o município de Paraguaçu compreende, como anteriormen-' 
te, 3 distritos: o da sede e os de Fama e Guaipava (ex
Paramirim). Em 1.0 de janeiro de 1948, o município fi
cou com apenas os distritos da sede e de Guaipava, em vir
tude do desmembramento do de Fama, que se elevou a 
município autônomo. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O têrmo judiciário, subor

dinado à comarca de Machado, teve sua criação em 1.0 de 

janeiro de 1917, e a comarca de Paraguaçu, a 1.0 de ja

neiro de 1940. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se o mumctpto na Zona Sul do 

Estado de Minas Gerais. Sua área é de 414 km2 • A tem

peratura, em graus centígrados, apresenta ~s seguintes mé

dias: das máximas, 31; das mínimas, 15; compensada, 21. 
A precipitação pluviométrica anual atinge 45 mm. A sede 

municipal, situada a 805 m de altitude, tem como coor-

denadas geográficas 21° 32' 45" de latitude Sul e ..... . 

SITUAÇAO 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital . 

.2.61 



45° 44' 20" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 260 km, no rumo oés-sudoeste. 

-'POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 11 106 habitantes a população do 

·município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 11 866 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demográ
fica de 29 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede e a vila de Guaipava. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULACÃO PRESENTE 
(1.0 -VII-1950) 

LOCALIZACÃO DA 
POPULACÃO Total 

Homens Mulheres 
Númeroa %sObre 
absolutos o total 

geral ---------------
Sede ............................ 1 644 1 909 3 553 31,99 
Vila de Quaipava ................ 103 89 192 1,72 
Quadro rural. ................... 3 809 3 552 7 361 66,29 

TOTAL GERAL ........... 5 556 5 550 11 106 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA - Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULACÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral ----- ----
Agricultura, peeuéria e silvicultura 2 200 79 2 279 30,52 
Indústrias extrativae ............. 26 1 27 0,36 
Indústria de tranaformaçio... . . . 323 63 386 5,17 
Com&cio de mercadoria• ......... 156 3 159 2,13 
Com&cio de imóveio e valores mobi-

liérios, crEdito, seguroa e capita-
lizaçio ...................... 16 1 17 0,22 

Prestação de oerviços ............ 122 205 327 4,38 
Transporte, colnunicaçoõeo e arma-

zena&em ...................... 68 4 72 0,96 
Profiosõéa liberais ................ 15 - 15 0,20 
Atividadee oociais ................ 22 64 86 1,15 
Administração p6blica, Legislativo 

e Juotiça ...................... 42 4 46 0,61 
Defeoa nacional e segurança pública 8 - 8 0,10 
Atividades dom&ticas, nio remu-

neradaa e atividades escolares dia-
centes ........................ 404 3 153 3 557 47,70 

Condições inativao ...... · ......... 295 190 485 6,49 

TOTAL ..................... 3 697 3 767 7464 100,00 

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

CULTURAS AREA 
PRODU CÃO VALOR 

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

o total ----------- ----- -----
Caf~ ............... 864 ArrObe 21 600 11 880 60,15 
Milho .............. 598 Saco ISO kg 12 800 2 304 11,66 
Arroz .............. 572 . . . 7 600 2 280 11,54 
Outras ............. 666 - - 3 290 16,65 

TOTAL ........ 2 700 - - 19 754 100,00 

.2.6.2. 

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

NOMERO 
DE 

CABECAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1 000 % eObre 

• o total 
-------------· -----------·-1-----
Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~h;~~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Slllnoo ....................... . 

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

10 
12 000 

200 
1 000 

300 
400 

5 000 

15 
21 600 

12 
1 200 

750 
32 

3 000 

26 609 

0,05 
81,21 

0,04 
4,50 
2,81 
O,U 

11,27 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDOSTRIA beleci-
empre-
cado 

mentes Cr$1 000 % .Obre N.o de Potencla 
o total motoree em c. v. ____ .;.._ ---------------· ---------

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 7 19 117 0,26 1 20 

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produçio agrfcola 28 52 3 270 7,53 19 182 

Indúotria m&nufatureira 
e fabril. ............. 1 550 40 000 92,21 321 863 

TOTAL.· ........ ' .. 36 621 43 387 100,00 341 1 065 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, co~forme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACÃO 

Número de prlldios existentes ........................... . 

Logradouroa públicos 

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

{ 

Inteiramente ................ . 
Pavimentadoà. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abutecimento d'água 

PrMióa servidos, possuindo penas ......................... · 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . .Parcialmente ................. . 

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

Esgoto5 

L d os se "dos ( De despejo .................. . 
ogra our rvt · · • · · · De éguas ouperficiais ......... . 

Pr~d·- gotadoa I Pela rede ................... . 
c •- es · · · · · · · · · I Por fossas ............... · · . · . 

DADOS· 
NUM&RICOS 

1 164 

32 

4 
15 

19 

1 
12 

695 

8 
17 

25 

12 
21 

249 
898 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 124 km de estradas. de rodagem, dos quais 
46 se acham sob a administração estadual e 53, sob a mu
nicipal; os restantes pertencem a particulares; dispõe, além 
disso, de um campo de pouso, 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 35 automóveis, 19 camionetas, 57 caminhões e 
4 ônibus. 

Para as respectivas distâncias e vias de comunicação 
da sede com os demais municípios vizinhos e capitais do 
Estado e da República, damos, a seguir, as tábuas itinerárias . 



Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA MEIO DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

---------
Municlpios lirnltrofes 

Pllnl(WIÇU a Eloi Mendes 30 Onibua Rodoviério 
Paraguaçu a Varginha .... 52 Onibua Rodoviério 
Paraguaçu a Trb Pontas 45 Onibus Rodoviãrio 
Paraguaçu a Fama ....... 27 Onibus Rodoviério 
Paraguaçu a Alfenaa ..... 43 Onibus Rodoviério 
Para(WIÇU a Machado ... 36 Onibus Rodovi~io 

Capital Estadual ......... 687 Ferrovia Ferroviârio 
Capital Federal. ...•..... 508 Ferrovia Ferroviério 

COM2RCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 66 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais, 54 estão situados na sede. Dispõe, também, de duas 
agências e 5 correspondentes bancários. 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroo absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

{Homens ... 1 463 957 506 65,41 34,59 
Quadro urbano Mulheres .. 1 712 968 744 56,54 43,46 

TOTAL 3 175 1 925 1 250 60,62 39,38 

{Homeno ... 3 062 1064 .i 998 34,74 65,26 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 853 884 1 969 30,98 69,02 

TOTAL 5 915 1 948 3 967 32,93 67,07 

{Homeno ... 4 525 2 021 2 504 44,66 55,34 
Em geral.. .. .. Mulheres .. 4 565 1 852 2 713 40,56 59,44 

TOTAL 9 090 3 873 5 217 42,60 57,40 

(•) Iucluaive peosoao de inatruçll.o nilo declarada. 

ENSINO PRIMARIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço d'e Estàtística da Educação do Estado de Minas 

Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO. 

1954 1955 1956 ----
Unidades escolares .............. 22 25 24 
Corpo docente ................ 39 46 53 
Matricula efetiva ............... 1 586 1 956 1 951 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 71,49%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1956, é bem ca

racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo 

Despesa ou 
Total TributAria realizada deficit 

------------------------- -------
1951 ............ 819 421 877 - 58 
1952 ............ 897 444 967 - 70 
1953 ............ 1 302 498 1 401 - 99 
1954 ............ 1 346 569 1 315 31 
1955 ............ 1 508 721 1 807 - 299 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-------------------------------
1951 ......................... . 
1952 ........•................. 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

1 035 
1 572 
2 713 
4 404 
6 976 

1 634 
2 117 
3 623 
4 586 
7 353 

819 
897 

1 302 
1 346 
1 SOB 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A economia mu
nicipal é mantida, simultâneamente, pela agropecuária e a 
indústria. Na agricultura, a principal fonte de renda é o 
café, com 800 000 pés plantados em 1955. Os demais pro
dutos agrícolas do município são o arroz, o milho e outros 
gêneros de primeira necessidade, em produção reduzida. 
Na pecuária, a produção leiteira é a mais significativa, ten
do atingido, em 1955, 4 milhões de litros, para um rebanho 
bovino de 12 000 mil cabeças. Uma fábrica têxtil é o esta
belecimento mais importante no setor industrial, com cêrca 
de 550 trabalhadores, mantendo, por conta própria, o úni
co campo de pouso local. 

A sede possui melhoramentos urbanos condizentes 
com sua situação econômica, e entre êles podem ser cita
dos a pavimentação de alguns logradouros públicos, a exis
tência de 1 hospital com 40 leitos, 2 serviços de saúde, 4 mé
dicos em exercício. Ainda na cidade, há 17 5 aparelhos te
lefônicos instalados, 2 hotéis, uma pensão, 1 cinema, e uma 
tipografia. O ensino não primário está representado por 
1 estabelecimento de nível secundário e 1 de ensino pe
dagógico. Possui, também, 3 bibliotecas com mais de mil 
volumes cada, duas pertencentes a sociedades recreativas, 
franqueadas aos sócios, e uma mantida. pela Prefeitura de 
Paraguaçu, para o público em geral. 

Dos filhos do município, que se destacaram, cumpre 
citar o nome de D . Francisco de Paula e SUva, nascido 
em 31-10-1866, e que foi Bispo do Maranhão de 1907 
a 1918. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de· Estatística Aloísio Alvarenga). 

PARAISóPOLIS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1826, José Alves de Lima 
doou um terreno para a construção de uma capela, sob a 

invocação de São José em tôrno da qual se desenvolveu 

o núcleo que, mais tarde, veio a chamar-se, quando povoa
ção, sucessivamente, Campo do Lima, Formiguinha e São 

José das Formigas. Como é óbvio, o primeiro topônimo 
foi homenagem ao doador do terreno para a capela inicial. 

A construção da capela foi levada a efeito com a aprova
ção eclesiástica de D. Manoel, BispO' de São Paulo, em 
17 de maio de 1828, e ante a Provisão de D. Pedro I, re
gistrada no Livro de Tombo da Freguesia de Pouso Ale
gre, em 1829, tendo como primeiro capelão o cônego João 
Dias de Quadros Aranha, então vigário de Pouso Alegre 
que, pela primeira vez, celebrou missa na dita capela. 

263 



Praça Presidente Vargas e Igreja Matriz 

O povoado recebeu a categoria de vila em 1872, com 
instalação solene em 25 de janeiro de 1873. A elevação 
à categoria de cidape e sede de município deu-se a 24 de 
dezembro de 1874, com a denominação de São José do 
Paraíso . :ltsse topônimo foi trocado para Paraisópolis por 
fôrça da Lei n.0 621, de 14 de novembro de 1914. 

Em 1905, foi instalado o abastecimento d'água cana
lizada; em 1912, o município passa a contar com estrada 
de ferro (Rêde Mineira da Viação) e iluminação elétrica. 
No ano de 1940, iniciaram-se os trabalhos de calçamento 
(paralelepípedos) das principais vias públicas. A Estação 
Rodoviária foi inaugurada em 1954. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do pela Provincial n.0 4 72, de 31-5-1850, e o município 
pela Provincial n.0 1 396, de 25-11-1867, com a denomi
nação de São José do Paraíso, sendo, posteriormente, su
primido pela Provincial n.0 1 587, de 24-7-1868. Foi res
taurado pela Provincial n.0 1 882, de 15-7-1872, com ter
ritório desmembrado do município de Pouso Alegre. Fi
gurou na divisão administrativa de 1911, com cinco dis
tritos: São José do Paraíso (sede) Capivari, Conceição ?os 
Ouros, Sapucaí-Mirim, São João Batista das Cachoeiras 
e Gonçalves. Pela Lei estadual n.0 621, de 15-11-1914, 
foi trocado o nome do município de São José do Paraíso 
para Paraisópolis, aparecendo, nos quadros do Recensea
mento Geral de 1920, com os distritos de Pataisópolis (se
de) mais os acima mencionados, com a modificação única 
no nome do de Sapucaí-Mirim, que passou a denominar-se 
Santana do Sapucaí. Em 1923, de acôrdo com a divisão 
administrativa do Estado (Lei estadual n.0 843, de .... 
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7-9-1923 ), aparece o distrito de Capivari com a denomina
ção de Tapiri, voltando o de Santana de Sapucaí a deno
minar-se Sapucaí-Mirim, desaparecendo o distrito de São 
João Batista das Cachoeiras que passou a município, em 
virtude da mesma Lei n.0 843. Em 1938, pelo Decreto
-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro, que fixou a divi
são administrativa para o qüinqüênio de 1939-1943, o mu
nicípio compõe-se dos distritos de Paraisópolis (sede), Con
ceição dos Ouros, Capivari e Gonçalves, se tendo emanci
pado o distrito de Sapucaí-Mirim, que passou a município, 
por fôrça da Lei n.0 15, de 17 de dezembro de 1937. Pela 
Divisão Administrativa vigorante no qüinqüênio 1944-
-1948, de acôrdo com o Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 
31-12-1943, compõe-se o município dos distritos da sede 
(Paraisópolis), Consolação (ex-Capivari), Gonçalves e Con
ceição dos Ouros. Pela Lei n.0 336, de 27-11-48, foi o 
então distrito de Conceição dos Ouros elevado a município 
e, pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, verifi
cou-se a elevação do povoado de Costas à categoria de dis
trito, o qual não foi instalado até à presente data. Atual
mente, a composição do município é a seguinte: Paraisó

polis (sede) Consolação, Gonçalves e Costas. 

FOMAÇÃO JUDICIÁRIA - Criada pela Provincial nú
mero 2 683, de 30-11-1880, a comarca de Paraíso recebeu, 
em virtude da Lei estadual n.0 11, de 13-11-1891, a deno
minação de São José do Paraíso e, finalmente, por efeito 
da Lei estadual n.0 765, de 10-11-1920, a de Paraisópolis, 
atualmente comarca de 3.a Estância. Compõe-se dos mu
nicípios de Paraisópolis, sede, Conceição dos Ouros e Sa
pucaí-Mirim. 



Vista parcial da cidade 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO ~ Situa-se o municí
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Sua área é 

de 579 km2 • A sede municipal, situada a 902 m de alti

tude, tem como coordenadas geográficas 22° 33' 15" de 

latitude Sul e 45° 46' 50" de longitude W. Gr. Dista da 

capital do Estado, em linha reta, 348 km, no rumo su

-sudoeste. 

SITUAÇÃO A 
~ 

lf 

o 

Posição do Município em relação ao Estaclo e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 18 417 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 19 621 pessoas como sua po

pulação provável em 31-XII-1955, e densidade demográ

fica de 34 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações ~rbanas situadas na área do muni

cípio eram a sede e as vilas de Consolação e Gonçalves. 

17-24940 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni
cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.<>-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
------------------ ------- -----·-------
Sede ........................ · ... 2 469 2 872 5 341 29,00 

Vila de Consolação .............. 299 292 591 3,20 

Vila de Gonaçalves .............. 226 206 432 2,34 

Quadro rural. ................... 6 225 5 828 12 053 65,46 

TOTAL GERAL ........... 9 219 9 198 18 417 100,00 

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, .pecuãria e silvicultura · 
Indústrias extrativas ............. 
Indústria de transformação ....... 
Com&cio de mercadorias ......... 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liãrios, cr~dito, seguros e capita-
lização ........................ 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 
Profi11ões 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 A:tJOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

%sObre 
o total 
geral 

3 937 201 4 138 32,99 
10 10 0,07 

348 16 364 2,90 
245 10 255 2,03 

32 1 33 0,26 
181 210 391 3,11 

114 4 181 0,94 
20 1 21 0,16 
42 75 117 0,93 

72 2 74 0,58 
11 11 0,03 

429 5 319 5 748 45,89 
758 505 1 263 10,06 

I> 199 6 344 12 543 100,00 

Escola Normal 
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Estação Rodoviária Municipal 

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 

ean ............... 2 190 Arrôba 59 200 31 376 56,32 
Feijão .............. 870 Saco 60 kg 14 900 12 907 23,15 
Milho .............. 1 130 . . . 23 500 3 995 7,16 
Mandioca .......... 95 Tonelada 1 650 2 310 4,14 
Banana ............ 57 Cacho 94 000 1 410 2,52 
Outras ............. 1 007 - - 3 741 6,71 

TOTAL ........ 5 349 - - 55 739 100,00 

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

VALOR 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE . 

o total 
CABEÇAS Cr$ 1 000 I % sôbre 

--------------- -------------- -------
Asininos ...................... . 50 120 0,08 

Bovinos ...................... . 55 700 94 690 68,68 

Caprinos ..................... . 700 306 0,22 

Eq(iinos .•..................... 3 500 5 600 4,05 

Muares ..•..................... 2 000 3 800 2,75 

Ovinos ....................... . 900 171 0,12 

Sulnos ....................... . 35 000 33 250 24,10 

TOTAL ..•................ 137 937 100,00 

Estação da Rêde Mineira de Viação 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de CAPITAL FÓRÇA 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta· 

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$ 1 000 % sôbre N.o de Pot@ncia 
o total motores em c. v. ---

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 2 2 

Indústria de transforma. 
40 0,37 - -

ção e· beneficiamento 
da produção agrícola 17 

Indústria m&"nufatureira 
19 1 016 9,62 16 186 

e fabril. ...... ..... 36 210 g 500 90,01 81 730 

TOTAL ...... .... 55 251 10 556 100,00 97 916 
.. 

Jon••m· ou rruçu \;,OroneJ Jose VIena 

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 Prqdução de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédlos existentes. 

Logradouzros públicos 

Existentes ......... . 

{ 

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

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

Ajardinados ............................. . 
Outros ........................... . 

.tbaatecimento d'água 

Pr~dioa aervidos, possuindo penas ....... ................ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros eervidoa. . . . . . Parcialmente . ............. . 

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

Esgotos 
I De despejo .................. . 

Logradouros servidos ...... \ De águas superficiais ......... . 

PrEdios esgotados ......... I Pela rede ................... . 
\Por fossas. . ............ . 

Iluminação pública e domiciliar (') 

{

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

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

Lill,ações domiciliares (') 

De luz .............. · ... . 1 Número de lig!'ções ........ . 
\Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................ . 1 Número de ligações ........ . 
\Consumo em kWh .......... . 

(') Dados referentes a 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

1 358 

46 

4 
16 

20 

1 
25 

883 

20 
3 

23 

19 
23 

368 
472 

55 
519 

141 210 

1 130 
393 876 

43 
229 477 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 103 km de estradas de rodagem, dos quais 61 



se acham sob a administração estadual e 42, sob a munici:
pal. É servido por via férrea, a Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 53 automóveis, 5 camionetas, 58 caminhões, 10 

. ônibus e 42 jipes. 

Quanto às distâncias e vias de acesso da sede aos mu
nicípios vizinhos e capitais do Estado e Federal, damos, 
para maior compreensão as tábuas itinerárias. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municipios limítrofes 

Cambuf. ............... . 
Estiva .................. . 
Cachoeira de Minas.· .... . 
Conceição dos Ouros .... . 
Bras6polis (1) ........... . 
S. Ben~o ~~ Sapucal (SP) 
Sapuc&l·Mlrlm . .......... . 
Camanducaia . .......... . 
Córrego do Bom Jesus .. . 
Capital Estadual (2) ..... . 
Capital Federal (3) ...... . 

36 Rodoviária 
54 Rodoviária 
25 Rodoviária 
18 Rodoviária 
31 Ferroviária 
18 Rodoviária 
27 Rodoviária 
48 Rodoviária 
62 Rodoviária 

830 Ferroviária 
491 Ferroviária 

R.M.V. 

R.M.V. 
R.M.V. via Cruzeiro 

e E.F.C.B. 

(1) Via rodoviária, 25 km. - (2) TambEm por via rodoviária atE Eugênio 
Lefreve, SP e pela E.F.C.B. atê Belo Horizonte, via Barra do Piral, 866 km.- (3) 
Via rodoviária, Parais6polis a São Josê dos Campos, SP,e pela Via Dutra atê o Rio 
de Janeiro, DF, 502 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas, si
tuados na sede, e ainda com 154 varejistas; dêstes, 97 se 
localizam na cidade. Dispõe também de 4 agências e 3 cor
respondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municip!ll: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Nl1meros absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(") escrever(*) 

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

{Homens ... 2 510 1 541 969 61,39 38,61 
Quadro urbano Mulheres .. 2 904. 1 533 1 371 52,78 47,22 

TOTAL 5 444 3 074 2 340 56,77 43,23 

·{Homens ... 5 069 1 354 3 715 26,71 73,29 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 809 864 3 945 17,96 62,04 

TOTAL 9 878 2 218 7 660 22,45 77,55 

{Homens ... 7 579 2 895 4 684 38,19 6i,81 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 7 713 2 397 5 316 31,07 68,93 

TOTAL 15 292 292 10 000 1,90 98,10 

(*) 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 ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

32 
59 

2 248 

1955 

29 
62 

1 999 

1956 

28 
64 

2 250 

Praça Barão do Rio Branco 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 49,86%. 

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 

Total Tributária 

1 190 689 
1 255 749 
1 516 728 
1 470 547 
1 810 889 

Despesa 
realizada 

1 262 
2 504 
1 539 
1 537 

922 

Saldo 
ou 

deficit 

1 
72 

249 
23 
67 

112 

Quanto à arrecadação, 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 

1 418 
1 416 
1 678 
1 978 
2 951 

Estadual 

3 792 
4 125 
5 963 
7 308 

11 893 

Municipal 

1 190 
1 255 
1 5115 
1 470 
1 810 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede do mu
nicípio acha-se localizada num planalto a 1 020 m de al
titude, próximo do pico do Machadão, ramificação da Serra 
da Mantiqueira. É uma cidade de· aspetco agradável, usu

fruindo os melhoramentos urbanos indispensáveis, tais co
mo água potável encanada, iluminação pública e domici

liar. elétrica, pavimentação em quase metade de seus lo
gradouros públicos etc. Possui, a sede, além dos estabele
cimentos de ensino primário, 2 de nível secundário e 1 
de pedagógico. 

A atividade econômica predominante no municípk. é 
a pecuária e a leiteira (8 900 000 litros em 1955), e, na 
agricultura, o café. Dessa rubiácea, havia, em 1955, 
2 050 000 pés. No ramo industrial destaca-se uma fábri
ca de produtos alimentícios (Fábrica Vigor, com matriz em 
São Paulo), além de uma de cerâmica, uma de calçados, 
outras de móveis, de bebidas em· pequena escala, de quei
jo, manteiga, indústria de tecidos, etc. 
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A assistência médica é prestada, na sede, por 1 hos
pital com 60 leitos, 1 serviço d'e saúde, além das atividades 
profissionais de 4 facultativos. Há na cidade um serviço 
telefônico, com 101 aparelhos instalados, 2 hotéis, uma pen
são, 1 cinema, 1 jornal, uma radioemissora e uma tipografia. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 6 044 
eleitores, dos quais votaram 4 160. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo de 
Paraisópolis . 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Pedro Alvares Filho). 

PARAOPEBA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- O primeiro nome do local onde hoje se er
gue a cidade foi Taboleiro Grande de Nossa Senhora do 
Carmo. Não explica a tradição local o motivo da primeira 
parte do topônimo; o que a tradição afirma é terem surgi
do as primeiras casas em tôrno de uma capelinha consagra
da à Nossa Senhora do Carmo. Tal capela teria sido ergui
da pelo proprietário daquelas terras, ce1• Marques, donatá
rio da sesmaria, em agradecimento por ter saído ileso do 
ataque de uma onça, quando aí viera caçar. 

Pela Lei n.0 164, de 9 de março de 1840, foi Taboleiro 
Grande elevado à freguesia, subordinado o arraial, até en-

, tão, ao município de Curvelo; no dia 24 de novembro de 
1840, por fôrça da Lei n.0 1 395, foi transferido para o mu
nicípio de Sete Lagoas. Em 1911, desmembrou-se de Sete 
Lagoas, recebendo a denominação de Paraopeba, em razão 
do rio do mesmo nome, que lhe banha tôda a parte ociden
tal da comuna. Paraopeba é nome indígena que, segundo 
as melhores versões, significa "Rio do Peixe Chato". 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do com a denominação de Taboleiro Grande pela Provin
cial n.0 164, de 9 de março de 1840 e confirmado pela Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. A Lei estadual 
n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, criou o município, mudan
do a denominação anterior para a de Paraopeba, com terri
tório desmembrado do de Sete Lagoas. Pela divisão admi
nistrativa de 1911, o município apresenta-se com os distri
tos da sede, Cordisburgo e Araçaí. Sua instalação solene 
deu-se a 1.0 de junho de 1912. Por fôrça do Decreto-lei es
tadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, criou-se com 
território do distrito de Cordisburgo, o município dêsse no-
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me, passando o de Paraopeba a constituir-se apenas de dois 
distritos, o da sede e o de Araçaí. Pelo Decreto-lei estadual 
n.0 6, de 25-7-1940, que delimitou os perímetros urbano e 
suburbano da sede, a localidade de Cedro, que até então 
era considerada rural, passou a integrar a zona suburbana 
da cidade. A Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 
1953, criou o município de Caetanópolis com território des
membrado do de Paraopeba. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - O município de Paraopeba 
é sede da comarca de igual nome, composta pelos municí
pios de Paraopeba e Caetanópolis. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se o município na Zona Meta
lúrgica do Estado de Minas Gerais. Sua área é de 805 km2• 

A temperatura, em graus centígrados, apresenta as seguin
tes médias: das máximas, 35; das mínimas, 7; compensa
da, 21. A sede municipal, situada a 772 m de altitude, tem 
como coordenadas geográficas 19° 15'30" de latitude Sul e 
44° 24' 30" de longitude W.Gr. Dista da capital do Estado, 
em linha reta, 85 km, no rumo és-no~~este. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 11 662 habitantes a população do muni-

SITUAÇÃO .. 
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cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatísti
ca de Minas Gerais dão 10 392 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, e densidade demográfica de 13 ha
bitantes por quilômetro quadrado. Explica-se aquêle de
créscimo por haver sido desmembrado, depois de 1950, o 
povoado de Cedro, atual município de Caetanópolis. 

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 Araçaí. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni
cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(t.o-VU-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

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

Sede ............................ 1 736 2 153 3 889 33,34 
Vila de Araçaf. ................. 442 539 981 8,41 
Quadro rural. ................... 3 412 3 380 6 792 58,25 

TOTAL GERAL ......... ,. 5 590 6 072 11 662 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONól.YIICAS- Ramos 
de atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu6ria e silvicultura 
Indústrias el(trativas ............ . 
Indústria de transforma~ão ...... . 
Com~rcio de mercadorias ......... . 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

li6rios, cr~dito, seguros e capita· 
liza~ão ....................... . 

Presta~ão de servi~os ........... . 
Transporte, comunicações e arma· 

zenagem ..................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administra~ão pública, Legislativo 

e Justi~a ..................... . 
Defesa nacional e seguran~a pública 
Atividades dom6sticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis· 
centes ....................... . 

Condi~ões inativas ........ · .....•. 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-----

1 954 58 2 012 24,55 
19 19 0,23 

526 488 1 014 12,37 
98 3 101 1,23 

3 3 0,03. 
88 219 307 3,74 

113 4 117 1,42 
8 8 0,09 

50 74 124 1,51 

40 3 43 0,52 
6 6 0,07 

586 3 392 3 978 48,62 
346 115 461 5,62 

3 837 4 356 8 193 100,00 

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

ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

---------- ------ ------ ----- ----- -----
Mandioca ......... 88 Tonelada 1 760 1 408 26,32 
Feijão .......... .. 165 Saco 60 kg 1 853 789 14,75 
Outras ........ .... 538 - - 3 152 58,93 

TOTAL ..... ... 791 - - 5 349 100,00 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos ...... . 3 
Bovinos .......... . 26 000 
Ca~~inos....... . ........ . 
Equmos ...................... . 

500 
I 200 

Muares ....................... . 140 
Ovinos ....................... . 40 
Sulnos ....................... . 7 000 

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

Cr$ 1 000 

11 
44 200 

50 
1 440 

420 
7 

5 600 

51 728 

% sôbre 
o total 

0,02 
85,47 
0,09 
2,78 
0,81 
0,01 

10,82 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDúSTRIA beleci· 
empre-
gado 

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

---------- ---- ----------- ---- --·--

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 2 8 30 0,14 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 144 235 397 1,90 2 18 

Indústria manufatúreira 
e fabril. ............. 3 501 20 400 97,96 126 635 

TOTAL ........... 146 744 20 827 100,00 128 653 

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 Viaç~o e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros públicos 

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

Abastecimento d'água 

{

Possuindo hidrômetros ........ . 

P -'d. "d Possuindo penao ............. . 
r'" lOS servs os . ......... . 

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

{

Totalmente .................. . 

L d 
"d Parcialmente ................ . 

ogra ouros serv• os. . . . . . . 
TOTAL ................. . 

lluminação pública e domiciliar (1) 

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

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

Ligaçõas domiciliares (1) 

D 1 {·Número de liga~ões .......... . 
e uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWb ........... . 

De fOr~a ......... . { 
Número de ligações .......... . 

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

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

430 

30 

1 
225 

226 

12 
2 

14 

26 
175 

26 867 

297 
91 567 

13 
281 265 

2.69 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 136 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 24 se acham sob a administraÇão estadual, 90 sob a 
municipal e os restantes pertencem a particulares, sendo, 
ainda, servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, os veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal eram 22 automóveis, 11 camionetas, 19 caminhões e 
5 ônibus. 

Para as respectivas distâncias e vias de acesso da sede 
municipal aos municípios vizinhos e capitais do Estado e 
da República, damos as seguintes: 

Tábuas itinerárias_ - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

A Caetan6polis .............................. . 
A Cordisburgo ............................... . 
A Curvelo .................................. . 
A Papagaios ................................. · 
A Maravilhas .................... ·.· .. ·.······ 
A Inhaúma .... : ................. · · · · · · · · · · · · 
A Jequitibâ ................................. . 
A Sete Lagoas .............................. . 
A Belo Horizonte ........................... · . 
Ao Rio de Janeiro ........................... . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

2 Terrestre 
24 Terrestre 
75 Terrestre 
51 Terrestre 
50 Terrestre 
38 Terrestre 
56 Terrestre 
33 Terrestre 

109 Terrestre 
649 Terrestre 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 58 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 34 estão situados na sede. Dispõe, também, de 3 cor
respondentes bancários. 

Fôro Municipal 

2.70 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dadós que se 
seguem, relativos à população municipal: 

-
PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % s6bre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e li& bem ler e li& bem 

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

-
{Homens .•• 1 834 1 308 526 71,31 28,69 

Quadro urbano Mulheres .. 2 360 1 547 813 65,55 34,45 

TOTAL 4 194 2 855 1 339 68,07 31,93 

{Homens ... 2 821 I 513 1 308 53,63• 46,37 
Q d 1 Mulheres .. 2 755 1 390 1 365 50,45 49,55 ua ro rura .. 

TOTAL 5 576 2 903 2 673 52,06 47,94 

{Homens ... 4 655 2 821 1 834 60,60 39,40 
Mulheres .. 5 115 2 937 2 178 57,41 42,59 Em geral. ..... 

TOTAL 9 770 5 758 4 012 58,93 41,07 

(•) 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: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

15 
34 

1 161 

15 
36 

' 212 

13 
34 

1 181 

A percentagem de alunos matriculados,. relativa à po
pulação infantil em idade escola~, é de aproximadamente 
49,41%. 

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) 

Despeu 

Total Tributária 
realizada 

Saldo 
ou 

deficit 

ANOS Receita arrecadada I 
_______ _; -----------------------
1951. ........... 1 042 434 986 56 
1952 ............ 1 350 490 1 408 58 
1953 ............ 1 666 504 1 638 28 
1954 ............ 1 178 256 1 234 56 
1955 ............ 1 376 364 I 369 7 

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. ........................ . 
1952 .................. - ...... . 
1953 ......................... . 
1954 ......... - ....... ' ....... . 
1955 ......................... . 

6 582 
8 152 

6 8631 10 508 
12 608 

1 427 
4 444 
4 003 
3 545 
2 886 

1 042 
1 350 
f 666 
1 178 
I 376 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede munici
pal localiza-se na Zona Metalúrgica, em um planalto de de
clive suave no sentido leste-oeste, a uma altitude de 772 
metros. A mais importante atividade econômica da comu-



na é a indústria têxtil, que teve sua primeira fábrica -
instalada em 1864, no local denominado Cedro, a dois qui
lômetros da sede de Paraopeba - como a principal res
ponsável pelo desenvolvimento de todo o município. Cedro 
pertence hoje ao município de Caetanópolis. 

Além da indústria têxtil, a economia do município 
conta com a produção agropecuária; na agricultura, a man
dioca, para o fabrico de farinha e polvilho,, é o principal 
produto, seguido pelo feijão; na pecuária, a produção lei
teira é a mais significativa, tendo atingido dois milhões de 
litros no ano de 1955. A indústria têxtil, em 1955, produziu 
4 953 113 metros de tecidos de· algodão e ~3 500 unidades 
em cobertores de algodão. 

Entre os festejos populares realizados no município, o 
mais característico é o da "Folia de Reis", quando são apre
sentados três figurantes na representação dos Magos. Re
gistrem-se, de curioso, os nomes por que são chamados os 
reis Baltazar, Belchior e Gaspar, que passam a ser, para os 
locais, "Guarda-Mor", "Bastião" e "Brechó". O primeiro dês
tes figurantes apresenta-se de roupa preta, botas e esporas, 
longas barbas postiças e um cajado; o segundo, com más
cara preta e roupa vermelha, trazendo um chicote; o tercei
ro, com traje semelhante ao do primeiro, mas, ao invés do 
cajado, conduz uma bandeira que é desenrolada ante os pre
sépios que o grupo visita; acompanham-no três figurantes, 
violeiros e cantores, além de executantes de outros instru
mentos de origem africana. 

Também por ocasião das "Folias de Reis", apresen
tam-se as "Pastorinhas", grupo de môças com roupas de 
pastôras, entoando cânticos. No município, êstes grupos não 
arrecadam fundos para quaisquer fins, correndo as despesas 
por conta dos organizadores. Até 1938, eram freqüentes as 
"Cavalhadas", dando-se o desaparecimento destas festivi
dades pela sucessiva morte dos organizadores mais antigos. 

A assistência médica é prestada no distrito-sede por 
1 serviço de saúde e 2 médicos. Ná cidade há um pôsto te
lefônico, com 2 aparelhos· instalados, 1 hotel, duas pensões, 
2 cinemas, 3 bibliotecas e uma tipografia. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 428 
eleitores, dos quais votaram 1 290. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo de 
Paraopeba. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Raimundo Eugênio Batista) . 

PASSA QUATRO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Quando os bandeirantes paulistas, Félix 

Jacques e Fernão Dias Pais, ingressaram em território mi
. neiro, pela garganta do Em baú, caminhavam orientados 
pelo astrolábio, o que lhes ditava um rull}o certo em linha 

reta, no percurso da qual venciam todos os obstáculos. Por 
isso mesmo, não seguiam o roteiro de rios, preferindo 
atravessá-los. Ao cruzarem o "Embaú", toparam com um 
rio cuja sinuosidade cortava repetidas vêzes a reta que 
vinham seguindo, obrigando-os a outras tantas travessias, 
antes de encontrarem um local propício para o estabele-

cimento do primeiro p.ouso. Quando, enfim, encontraram
-no a contento, haviam atravessado o mesmo rio quatro 
vêzes, donde a origem do topônimo, que assinala um d.os 
mais antigos núcleos de povoação da terra mineira. Após 
a passagem dos bandeirantes, forasteiros vieram fixar-se 

. no local. A tradição guardou o nome dos irmãos Ribeiro 
como dos primeiros a radicarem-se ali, por volta de 1700, 
sobressaindo entre êles o mais velho, ·apelidado "Chapada" 
que, chegando, chamou de Portugal os demais irmãos, con
seguindo-lhes sesmarias e encaminhando-os. Descendentes 
dêsses Ribeiros e de outras famílias radicadas no arraial 
é que construíram no lugar a primeira igreja, em 1860, 
mandando vir, de Portugal, as imagens de São Sebastião 
e de Nossa Senhora do Rosário, que ainda existem na 
Matriz local. 

O desenvolvimento do povoado foi lento, só adqui

rindo maior aceleração com a passagem da via férrea 
Minas e Rio (hoje, Rêde Mineira de Viação). 

Durante as revoluções de 1842, de 1930 e de 1932, 
Passa Quatro, pela sua posição estratégica na ligação de 

Minas e São Paulo, desempenhou papel de relêvo ora 
·ocupada por legalistas, ora por revolucionários, aquarte

lando fôrças, algumas comandadas por nomes que passa

ram à história, como Caxias, em 1842, mais tarde Duque 

e Patrono do Exército e Eurico Gaspar Dutra, então co
ronel, mais tarde general e Presidente da República. 
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Vista parcial da cidade 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Passa Quatro foi 
elevado à categoria de Distrito, como parte dó município 
de Pouso Alto, pela Lei n.0 893, de 24 de maio de 1854. 

O município foi instalado em 1892. 

FORMAÇÃO J~ICIARIA - O têrmo Judiciário cria
do em 1915 pela Lei n.0 663, de 18 de setembro do,mesmo 

ano, e instalado em 12 de outubro de 1922. 

A comarca teve sua criação em 1935 e instalação em 

1936. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul. 

Sua área é de 278 quilômetros quadrados. A sede mu
nicipal, situada a 915 metros de altitude, tem como co

ordenadas l!eol!ráficas 22° 23' 30" de latitude Sul e 

rarronaro \.ampos ;,a1es 

SITUAÇÃO A .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

44° 57' 40" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es-' 
tado, em linha reta, 295 quilômetros, no rumo S. S. O. 
Apresenta as seguintes temperaturas em graus centígra
dos: média das máximas- 30; das mínimas- 7; com
pensada - 18. A precipitação pluviométrica atinge 130,8 
milímetros. 



POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 10 718 habitantes a população do município. 
Estimativas ·do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 11377 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, com densidade demográfica de 
41 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 Pé de Morro e 
Pinheirinha. 

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 -VIl-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO ' Homens Mulheres 

N6meros % s&bre . absolutos ·o total 
geral 

------------ -----
sede ............................ 2 215 2 256 4 471 41,71 
Vila :ie P~ de Morro ............ 163 159 322 3,00 
Vila ·.>e Pinheirinha .............. 161 171 332 3,09 
Quadro tural. .. , ................ 2 882 2 711 5 593 52,20 

'Í'OTAL GERAL ........... 5 421 5 297 10 718 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- 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: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens 

Agricultura, pecuária e silvicultura 1 361 
Ind6striaa extrativas ............. 222 
Ind6atria de tramformação ....... 440 
Com&cio de mercadorias ......... 201 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

lillrioo, cr~dito, seguros e capitali-
zação ......................... 18 

Prestação de serviços ............. 158 
Transporte, comwíicaçõea e armaze-

nagem ........................ 281 
Profissões liberais ................ 12 
Atividades sociais ................ 51 
Administ;ração p6blica, Leg}slativo 

e Justiça ...................... 69 
Defesa nacional e segurança p6blica 8 
Atividades dom9ticaa não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ......................... 584 

Condições inativas ............... 446 

TOTAL ..................... 3 851 

Mulher~ 

12 
2 
6 
6 

208 

6 

81 

3 

3 310 
78 

3 712 

'total 

N6meroo 
absolutos 

1 373 
224 
446 
207 

18 
366 

287 
12 

132 

72 
8 

3 894• 
524 

7 563 

% s&bre 
o total 

geral 

18,15 
2,96 
5,89 
2,73 

0,23 
4,83 

3,79 
0,15 
1,74 

0,95 
0,10 

51,56 
6,92 

100,00 

A~ricultura, pecuárià. e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, é expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% s&bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total -------------------------- -----

Batata-ingl~ ....•.. 70 Saco 60 kg 21 600 4 384 44,23 
Milho .............. 600 . . . 7 250 1 595 16,09 
Fumo ..•........... 40 Arr&ba 1 600 1 260 12,10 
Outras ••••......... 329 - - 2 731 27,58 

TOTAL ........ 1 039 -
I - 9 910 100,00 

Outro aspecto parcial da cidade 

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

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 % s&bre 
o total ----------------------------

Asininos ...................... . 

~(············· TOTAL ......... . 

3 
13 000 

1 600 
750 
650 
100 

1 200 

5 
23 400 

192 
900 

1 950 
20 

840 

27 307 

0,01 
85,72 

0,70 
3,29 
7,14 
0,07 
3,07 

100,00 

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 % e&bre N.o de Potencia 
o total motores em c. v. ---------- ---- ---- ---- ---- ----

Ind6stria extrativa mi-
neral. ............... 11 25 89 6,19 - -

Ind6stria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos agrlcolas 66 168 316 21,99 2 6 

Ind6atria manufatureira 
e fabril. ............. 29 171 1 032 71,82 17 75 

TOTAL ........... 106 364 1 437 100,00 19 81 

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

Instituto N. s.a Aparecida 

.2.73 



Herma do Patriarca Cel. Ribeiro Pereira 

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

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prildios ezistentes .......... . 

Logradouros públicos 

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

{

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

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................. . 

Abastecimento d'!.gua 

Pr6dios servidos ..... ·.·..... Pooauindo penas ............ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Esgotos 

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

De 'águas superficiais ....... . 

Pr~dios esgotados........... Pela rede .................. . 

1/umina~;llo pública e domiciliar {0
) 

{

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

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

Liga~;ões domiciliares (•) 

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

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

{ 

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

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

( 0 ) Dados referentes ao ano de 1955. 

Parque das Águas 

DADOS 
NUM:S:RICOS 

1 208 

83 

26 
1 

27 

2 
54 

920 

54 
22 

76 

74 

83 

760 

74 
550 

98 840 

720 

120 000 

18 

18 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 106 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais, 26, sob a administração estadual, 52 sob a muni
cipal e os restantes administrados por particulares. É ser
vido por via férrea, da Rêde Mineira de Viação. Em 1955, 
a Prefeitura Municipal registrou os seguintes veículos mo
torizados: 34 automóveis, 51 caminhões. Para as respec
tivas distâncias e vias de comunicação da sede com os 
demais municípiqs vizinhos e capitais do Estado e da 
República, damos .as seguintes 

Tábuas itinerárias 
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios 
Limítrofes 

Delfim Moreira ... 

It10nhandu ............... 

Virglnia ... ··········· 

Cruzeiro - E. S. Paulo .. 

Capital Estadual. ........ 

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

São as seguintes as tábuas itinerá-

42 Automóvel T•·ansp. rodovi.írios 
em linha ou empre>a 
de transporte orga· 
nizade 

13 Rodoviário e Existe linha de trans-
11 Ferrovillrio porte rodoviârio, 

organizada, com s~· 
de no Municlpio de• 
Virglnia, neste Ea-
tado. E Rede Mi-
neira de Viação. 

28 Rodoviário Existe uma linha de 
transporte rodovi· 
ârio, organizada, 
que, liga a este 
Municfpio, paasan-
do por Itanhandu. 
Entretanto, há es-
trada de automóvel 
que liga Virglnia a 
Passa Quatro 
(28 km). 

35 Rodoviário e Não há aerviço de 
34 Ferroviário transporte rodovi-

ária, organizado . :s: 
.ttervido pela Rede 
Mineira de Via-
ção (34 km) 

536 Rodoviário Não há linha de trans· 
porte organizada. 

710 Ferroviário R.M.V. 
267 Rodoviário Não há linha regular 

de transporte, or-
ganizada. 

286 Ferroviário R.M.V. e E.F. Cen-
trai do Brasil. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 15 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede; e 71 estabelecimentos varejistas, dos quais, 
61, na sede. 

Dispõe de 2 agências e 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fo~necem 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 ... 2 157 1 668 489 77,32 22,68 

Quadro urbano Mulheres .. 2 187 I 458 729 66,66 33,34 

TOTAL 4 344 3 126 1 218 71,96 28,04 

{Homens ... 2 391 1 115 1 276 46,63 53,37 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 199 715 1 484 32,51 67,49 

TOTAL 4 590 1 830 2 760 39,86 60,14 

{Homens ... 4 548 2 783 1 765 61,19 38,81 
Em geral...... Mulheres .. 4 386 2 173 2 213 49,54 50,46 

TOTAL 8 934 4 956 3 978 55,47 44,53 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 



Jardim Pública Municipal 

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 NUMl!:RICOS 
ESPECIFICA CÃO 

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

24 
47 

1 215 

24 
44 

1 214 

18 
38 

1 176 

Outros ensinos - Funcionam 2 unidades do ensino se
cundário, 1 do superior, 1 do pedagógico e 1 do ensino 

comercial. 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de apro

ximadamente 44,95%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANCAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

·------- ------- -------
1951. ........... 996 452 903 93 
1952 ............ 979 497 1 096 - 117 
1953 ............ 1 282 487 I 265 17 
1954 ............ 1 239 532 1 165 74 
1955 ............ 1 667 656 1 973 - 306 

Çine-Teatro Regnier 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 
-------- ----1---·-----·- -----------

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

2 079 
2 352 
2 709 
3 032 
3 300 

2 368 
3 123 
3 762 
4 762 
6 048 

996 
979' 

1 282 
1 239 
1 667 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Passa 
Quatro, com uma altitude média de 915 metros, clima sa
lubérrimo, sêco, estende-se pela margem esquerda do rio 
Passa Quatro, afluente do rio Verde, no declive norte da 
serra da Mantiqueira, com panorama variadíssimo, entre 
fortes elevações, como Pico do Itaguaré (2 338 m) Pico 
do Cristal (1 750 m), Pico da Gomeira (2 000 m), Serra 
Fina (2580 m), alto do Capim Amarelo (2300 m)_ 

Vista do Seminário N. S.0 Belo Ramo 

O município viveu até 1937, como outros tantos, tendo 
a economia estruturada na agropecuária. Nesse ano, con
tudo, foram iniciados estudos sérios sôbre a qualidade de 
algumas de suas fontes, até então objeto de mera curio
sidade popular. Uma dessas fontes, por exemplo, gozara 
de fama de miraculosa, estando suas qualidades minerais 
aliadas à figura do padre Manoel Rodrigues Vieira, que 
dela fazia uso pessoal e prescrição aos que o procuravam 
na ausência de médicos. Falecendo o padre Manoel em 
1902,. essa fonte chegou a ser parcialmente aterrada. Em 
1937, o Laboratório da Produção Mineral, do Departa
mento de Produção Mineral, do Ministério da Agricul
tura, tomou conhecimento oficial do assunto, a pedido de 
interessados, designando o técnico Alexandre Girotto para 
as competentes pesquisas. 

FONTE TóRIO - Essa fonte, conhecida antigamente por 
"Mina do Padre Manuel", por ter sido o padre Manoel Ro
drigues Vieira o seu descobridor, foi das que mais acurado 
exame mereceu, por parte do técnico L . P. M . que a 
observou durante três anos. Pelos relatórios finais do La
boratório, publicados no Boletim n.0 3 do Departamento 
Nacional de Produção Mineral, em 1941, ficou provado 
ser a água dessa fonte "oligomineral", com um resíduo 
de 180° de 43 mg por litro, através de análises realizadas 
entre 1937 e 1940; quanto ao valor terapêutico, mostrou 
a fonte, durante três anos, uma notável constânéia nos va-
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ltaguarê, medindo 2 308 metros de altitude 

lares físicos, químicos e físico-químicos. Quanto ao torônio, 
o seu maior valor terapêutico, foi êsse elemento identifi
cado durante êsse período por 4 processos. 

1.0 
- Queda do tório na determinação do ra

dônio; 

2.0 - Desativação do eletrômetro após a deter
minação do radônio; 

3.0 - Pelo borbulhamento de ar através de 
grandes volumes d'água; 

4.0 
- Pela ativação de um disco metálico a um 

centímetro da superfície líquida. "Acha
mos, portanto, estar perfeitamente com
provada sua presença nessa água". (si c) 
Bolethn número 3 - 1941 - Ministé
rio da Agricultura, Departamento de Pro
dução Mineral - Laboratório da Produ
ção Mineral. - Conclusão do Estudo da 
Fonte Tório - pág. 23 . 

Outras fontes oli~ominerais, fortemente radioativas - o 
mesmo técnico procedeu a estudo de mais seis fontes, no 
município, oferecendo em seu laudo o seguinte: 

"Radônio - o teor em radônio determinado nessas 
águas acusou Fonte n.0 1 - 4, 3 unidades Mache por litro. 
Fonte n.0 2 - 38,0 unidades Mache por litro~ Fonte nú
mero 3 - 19,5 unidades Mache por litro. Fonte n.0 4 -
21,0 unidades Mache por litro. Fonte n.0 5 - 45,3 uni
dades Mache -por litro. Fonte n.0 6- 43,7 unidades Ma
che por litro. 

A primeira dessas fontes, segundo os técnicos, é bicar
bonatada, ferruginosa, com traços de manganês, servindo 
para uso terapêutico. As seis fontes estão situadas no vale 
do córrego da Caixa d'Água, sendo as de n.o• 2, 3, 4, 5 e 6 
radioativas. 

Pelo exposto, verifica-se que o distrito hidromineral 
de Passa Quatro é de importância para o parque hidro
mineral do Estado. 

OUTROS ASPECTOS - A sede municipal situa-se quase 
a igual distância do Rio e de São Paulo · (apenas 8 quilô
metros de diferença). Contam-se 2 h9téis e 1 pensão; gran
de . número de logradouros públicos pavimentados; radio
emissora; jornais - "Correio da Mantiqueira" e "Correio 
Sul"; hospital, maternidade, 6 bibliotecas uma das quais 
com 10 700 volumes; 108 aparelhos telefônicos instalados, 
1 tipografia. Para diversão há 1 cinema. · 
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O Município é dos maiores produtores de batata
-inglêsa, com uma produção que em 1955 atingiu 21600 
sacos; produz, também, milho e fumo, em quantidades 
apreciáveis. 

Na pecuária, a produção leiteira somou 2 700 000 li
tros de leite, em 1955. 

Tanto os produtos de laticínio como os agrícolas aci
ma citados são exportados para o Rio e São Paulo. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. 
Eram 3 750 os eleitores inscritos para o pleito a ferir-se 
em· 3-X-1955, a que compareceram 2 405 cidadãos para 
votar. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio Tubúrcio Sobrinho). 

PASSA TEMPO- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Não guardou a tradição local o nome dos 
primitivos desbravadores brancos da região. O primeiro 
fato local, de que há documentação, é a construção de 
uma capela em terreno doado por Braz da Costa e Dona 
Ana Moreira, em ·área de uma légua quadrada, no ano de 
1760. Em tôrno dessa capela, surgiram construções espar
sas de moradores da região, criando-se, assim, o núcleo que 
deu origem ao primeiro povoado. Em 1832, já existia: uma 
igreja no local, elevando-se o povoado à categoria de fre
guesia, com a denominação de Nossa Senhora da Glória 
do Passa Tempo. 

Quanto ao topônimo, a tradição local o atribui a uma 
lenda, segundo a qual viviam, no primitivo arraial, duas 
velhinhas com rocas ou teares instalados sempre à porta 
de suas casas e que respondiam, invariàvelmente, a todos 
os viajantes que por ali passassem e que lhes perguntas
sem se iam passando bem: "Qual nada! a gente- passa 
tempo" ... 

Em 1870, contava já a freguesia com 152 casas resi
denciais, 28 fazendas agrícolas e 15 de criação; 12 nego
ciantes de fazenda, armarinhos e gêneros da terra, 8 ofi
ciais de artes e ofícios e duas minas, uma de ouro e outra 
de ferro, conhecidas, mas inexploradas. Em 1890, o Re
censeamento apontava a existência de 4 315 moradores 
na freguesia. Em 1911, desligou-se de Oliveira, adquirindo 
autonomia; em 1912, instalou sua primeira Câmara Mu
nicioal: em 1913. inaugurou a Coletoria e o Grupo Esco-

Praça Delfim Moreira, vendo-se ao fundo a Igreja Matriz 
de N. s,a da Glória 



Vista parcial da cidade 

lar; recebeu, também, no mesmo ano, seu primeiro desta
camento militar, isto é, policial; em 1925, a sede foi elevada 
à cidade; em 193 7, instalou-se seu têrmo judiciário, e em 
1948, sua comarca. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do a 14 de julho de 1832, por Decreto confirmado pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. O muni
cípio o foi a 30 de agôsto de 1911, com território des
membrado do de Oliveira, com um único distrito, o da 
sede, de igual nome, e instalado a 1.0 de junho de 1912. 

Pelos quadros de apuração do Recenseamento Geral 
de 1920, como pela divisão administrativa do Estado, es
tabelecida pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, o município continua com um só distrito, o da sede. 
A Lei estadual n.0 893, de 10 de setembro de 1925, con
cedeu foros de cidade à sede do município, que, na divisão 
administrativa do Estado, contida no quadro do "Boletim 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio" e nos 
quadros das divisões administrativas datadas de 31 de 
dezembro de 1936 e 31-XII-1937, como também no qua
dro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março 
de 1928, continua com um só distrito, o da sede. Na divi
são judiciáriQ-administrativa do Estado, fixada pelo De
creto-lei estadual, n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
para vigorar no qüinqüênio 1939-1943. o município passa 
a integrar-se de dois distritos: o da sede e o de Rio do 
Peixe, êste último desmembrado do município de João Ri
beiro. Com êstes dois distritos permanece, na divisão ter
ritorial judiciário-administrativa do Estado, em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948 e instituída pelo Decreto-lei esta
dual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943. Por fôrça da 
Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, Passa Tempo 
voltou a figur~r com um único distrito, o da sede, uma 
vez que, pela mesma Lei, o distrito de Rio do Peixe se 
emancipou, elevado a município, com o nome de Piracema. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - No quadro da divisão ter
ritorial datada de 31-XII-1936, o município aparece como 
componente do têrmo judiciário de Oliveira, da comarca 
do mesmo nome, ao passo que, no Quadro de 31-XII-1937, 
e no Anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março 
de 1938, êle constitui um dos têrmos judiciários que com
põem a referida comarca. Segundo as divisões territoriais 
do Estado, fixadas pelos Decretos-leis estaduais n.•• 148, 
de 17 de dezembro de 1938, e 1059, de 31 de dezembro 
de 1943, para vigorarem, respectivamente, nos qüinqüê-

nios 1939-1943 e 1944-1948, Pt!,ssa Tempo continua como 
têrmo judiciário da comarca de Oliveira. Pelo Decreto 
n.0 2 094, de 8 de outubro de 1948, foi criada a comarca 
de Passa Tempo, sendo instalada em 15 de novembro de 
1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na· Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Sua área 

· é de 428 quilômetros quadrados. A sede municipal, situa
da a 1 025 metros de altitude, tem como coordenadas geo
gráficas 20° 39' 10" de latitude Sul e 44° 291 45" de lon
gitude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 
101 quilômetros no rumo su-sudoeste. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 13 451 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 7 959 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Explica
-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, depois 
de 1950, o distrito de Rio do Peixe. 

Principais a~lomerações urbanas - Em 1.0-VII~1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede e a vila de Rio do Peixe. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população municipal: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

I Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

---------------- ----- ----- ----- -----
Sede ............................ 1 111 1 118 2 229 16,57 
Vila de Rio do Peixe ............ 401 459 860 6,39 
Quadro rural. ............ ...... 5 181 5 181 10 362 77,04 

TOTAL GERAL ........... 6 693 6 758 13 451 100,00 
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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 popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIV\DADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrati\·as ............. 
Indústria de transformação ....... 
Com&cio de mercadorias ......... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liários, crEdito, seguros e capita-
lização ........................ 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 
Profissões liberais ............... ·. 
Atividades sociais .. : .............. 
Administração pública, Legialativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e OC!Iturança pública 
Atividades dom~ticao não remu-

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

Condições inativáa ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

&era! 

3 203 39 3 242 34,61 
I 1 0,01 

163 26 189 2,01 
17 2 79 0,84 

18 1 11 0,11 
104 192 296 3,16 

30 31 0,33 
6 6 0,06 

19 40 59 0,63 

22 2 24 0,25 
3 3 0,03 

617 4 234 4 851 51,85 
374 199 573 6,11 

4 629 4 736 9 36~ 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------- ----- ----- -----
Milho .............. 2 950 Saco 60 kg 60 810 8 530 36,94 
Caf~ ............... 541 Arrôba 12 840 7 063 30,58 
Mandioca .......... 283 Tonelada 2 779 1 713 7,41 
Fêijão .............. 775 Saco 60 kg 4 720 7 831 6,88 
Outras ............. 538 - - 7 998 18,19 

TOTAL ........ 5 087 - - 23 087 100,00 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

-------------·--- -------------- -------
Asininos ...................... . 89 312 0,89 
Bovinos ...................... . 17 100 27 3b0 78,74 

130 20 0,05 
1 600 2 560 7,36 

440 1 100 3,16 

Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 450 81 0,23 
Suínos ....................... . 3 700 3 330 9,57 

TOTAL .............•..... 34 763 100,00 

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

N.• de 
CAPITAL 

Pe•soal EMPREGADO 
TIPO DE INDÚSTRIA esta- empre-

beleci- gado 
mentoa Cr$ 1 000 % sObre 

o total 
----- ----- ----- -----

Indústria extrativa mineral. ...... 3 4 30 4,39 
Indústria de transformação e bene· 

ficiamento da produção agrícola 29 53 652 95,61 

TOTAL ..................... 32 57 682 100,00 

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

:1.78 

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 ............................................. . 
Paviment<ldos, parcialmente ............................. . 
Ajardinadca ................... · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Outros ................................ ·. · ........ · · · · · 

Abastecimento dágua 

Pr6dios ser \'ridos, totalmente ...................... . 

Iluminação pública e don1ici1iar (*) 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (•) 

D I { 
Número de ligações .......... . 

e .uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · c um m kWh ona oe ........... . 

De fOrça, consumo em kWh ............................ . 

(•J Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

596 

27 
1 
2 

24 

25 

25 
170 

28 300 

250 
57 625 

10 460 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 62 quilômetros de estradas de rodagem, que 
se acham sob a administração municipal. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 10 automóveis, 3 camionetas, 10 caminhões e 
2 ônibus. 

Para as respectivas distâncias da sede municipal aos 
municípios vizinhos e capitais do Estado e da República, 
damos as seguintes 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas ititierá
rias do município: 

TEMPO 
ITINERÁRIOS E MEIOS DE TRANSPORTE EXTENSÃO GASTO EM 

A BELO HORIZONTE - Por ônibus, de Belo Hori
zonte, via Piracema (26), Machados (43), Cruzi
làndia (491, Bonfim (66), Aroucas (81), Brumadinho 
(97), Mário Campos (110) Sarzedo (119), Ibirit~ 
(130), Barreiro (139) ........................... . 

Por nutom6vel - de Passa Tempo a Entre Rios de 
Minas, via Campo Grande (9), Desterro (22), Pe-
reirinha (30) e Mata (40) ....................... . 

Por ônibus- de Entre Rids de Minas a Jeceaba ... . 
Pela E.F.C.B., de Jeceaba a Belo Horizonte ....... . 

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

Por automóvel - de Passa Tempo a Oliveira, via 
Morro dp Ferro (23), Usina Jacar~ (36) e Matinha 
(45) .......................................... . 

Pela R.M.V. de Oliveira a Belo Horizonte (Ref. 4 224) 
AO RIO DE JANEIRO- Por ônibus, de Passa Tempo 

a Brurnadinho, via Piracema (26), Machados (43), 
Crucilândia {49), Bonfim {86) Aroucaa (81) ..... . 

Pela E.F.C.B. de Brumadinho ao Rio ............. . 
TOTAL ..................... ··············· 

Por automóvel, de Passa Tempo a Entre Rios de Minas 
(Ref. 4 483) ................................... . 

Por ônibus, de Entre Rios de Minao a Jeceaba ..... . 
Pela E.F.C.B., de Jeceaba ao Rio ................. . 

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

Por automóvel, de Passa Tempo ao Rio, via Campo 
Grande (9), Dest~ro (22) Pereirinha (30), Mata (40), 
Entre Rios de Minas (58), Mamonas (70), São Brás 
do Suaçuí (76), Conselheiro Lafaiete (100) e dal 
pela Rodovia Belo Horizonte - Rio ............ . 

A BOM SUCESSO- Por autom'óvel, de Passa Tempo 
a Bom Sucesso, via Morro do Ferro (23) e S. Tiago 
(45) .......................................... . 

A BONFIM - Por ônibus de Passa Tempo a Bonfim, 
via Piracema (26), Machados (43) e Crucilândia (49) 

A ITAGUARA- Por ônibus de Passa Tempo a Cruci-
lândia, via Piracema (26), Machados (43) ....... . 

Por Oni.bus, de Crucilândia a Itaguara ........... . 
Por autom6,e1, de Passa Tempo a Itaguara, via Pira-

cema (26) .................................. . 
TOTAL ..................... ··············· 

A cavalo, de Passa Tempo a Itaguara ............. . 
A OLIVEIRA - Por automóvel, de Passa Tempo a 

Oliveira ....................................... . 
A RESENDE COSTA -Por automóvel, de Passa 

Tempo a Resende Costa, via Jacarandira (16) e 
Hildemano Clark (20) ..... . 

.A PIRACEMA - Por ônibus de Pas:ia Tempo e Pira
cema, via Campo Grande (9) e Palestina {14' .. 

EM KM VIAGEM 
H-M 

155 5-30 

58 2-QO 
21 1-oo 

136 3-10 
215 6-10 

57 1-40 
240 8-05 

97 4-00 
579 13-30 
676 17-30 

58 2-00 
21 1-oO 

504 11-35 
583 14-35 

SOl 14-00 

87 4·00 

66 3-00 

49 2-00 
20 0-45 

46 2-00 
69 2-45 

62 11-00 

57 1-40 

51 2-00 

26 l-20 



COM:tRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 49 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 31 situados na sede. Dispõe ainda de 1 correspon
dente bancário. 

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 MAl S 

Ndmeros absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

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

------------ ----- ----
{Homens ... 1 267 792 475 62,50 37,50 

Quadro urbano Mulheres .. 1 365 732 633 53,62 46,38 

TOTAL 2 632 1 524 1 108 57,90 42,10 

{Homens ... 4 290 2 052 2 238 47,f3 52,17 
Quadro rural. . Mulheres ... 4 293 1 600 2 693 37.~6 62,74 

TOTAL 8 583 3 652 4 931 42,[4 57,46 

{Homens ... 5 557 2 844 2 713 51,17 48,83 
Em geral...... Mulheres .. 5 658 2 332 3 326 41,21 58,79 

TOTAL 11 215 5 176 6 039 46,15 53,85 

(') 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, nos anos de 1954 a 1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efet!va .............. . 

DADOS NUM!!:RICOS 

1954 

14 
23 

1 163 

1955 

14 
23 

937 

1956 

12 
22 

921 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
50,32%. 

FINANÇÀS 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 Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------- ----~-- ------ ------------
1951. ........... 606 288 804 - 198 
1952 .•.......... 722 307 1 094 - 372 
1953 ............ 1 108 328 72~ 385 
1954 ..........•. 836 215 ... ... 
1955 ............ 1 023 279 1 096 - 73 

Quanto à a~recadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA A~RECADADA (Cr$ 1 OOO,CO) 
ANOS 

Federal Estadual Mu~icipal 
-----------·-·------------- -------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 .................. ········ 

298 
334 
328 
332 
392 

1 116 
1 373 
1 084 
2 187 
2 782 

606 
722 

1 108 
836 

1 023 

Praça Raul Leite 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede muni
cipal, cujo clima é ameno e possui como característica 
abundância de água potável, está localizaqa numa colina 
que lhe proporciona bom aspecto topográfico. As vilas 
ocupam região montanhosa, com uma rêde hidrográfica sa
tisfatória, sendo o maior volume d'água o do rio Pará. 

A principal atividade econômica é a agropecuária. Na 
agricultura, os principais produtos são o milho e o café, 
seguidos de mandioca, amendoim e outros gêneros de me
nor importância, quanto ao valor da produção. Na pecuá
ria, a produção leiteira é a mais importante, atingindo 
3 000 000 de litros, em 1955, para um rebanho bovino de 
18 030 cabeças; com isso, são sustenta~as 3 fábricas de 
manteiga e outros produtos de leite. 

Dos filhos do município, vários se têm destacado na 
vida pública do país e em vários tipos de atividade hu
mana; dos desaparecidos, cumpre citar o nome de Raul 
Leite, fundador e primeiro presidente do Laboratório Raul 
Leite, uma das maiores, senão a maior organização indus
trial de produtos farmacêuticos do Brasil. 

O. distrito-sede, dotado de melhoramentos à altura de 
seu desenvolvimento, conta com 2 aparelhos telefônicos, 
2 hotéis, 1 cinema, uma unidade do ensino secundário e 
uma biblioteca. Prestam assistência médica aos muníci- . 
pes 1 serviço de saúde e 1 médico. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 153 
eleitores, dos quais votaram 1 444. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fomecido.s 
pelo Agente de Estatística Altivo de Assis Pereira) . 

PASSA VINTE- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. · 

HISTóRICO - Cedro foi o primeiro nome do local onde 
hoje se ergue a cidade de Passa Vinte;· a existência de 
grande quantidade de vegetais dessa espécie foi a origem. 
do nome. Passa Vinte, contudo, ao que parece, foi deno
minação genérica para tôda a região, dado que os primi
tivos bandeirantes, ao atravessarem o Embaú, seguindo o 
curso de um córrego dêsse nome, tinham de transpô-lo 
vinte vêzes, antes de atingirem o rio Carapuça; explica-se 
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Vista parcial da cidade 

o fato dessas travessias sucessivas por serem os cursos 
d'água, na região montanhosa, excessivamente zigueza
gueantes e caminharem os bandeirantes orientados. pelo 
astrolábio, instrumento que manejavam bem e que lhes 
ditava um rumo em linha reta. 

Quanto ao núcleo inicial que deu origem ao primeiro 
povoado, com o nome de Passa Vinte, guarda a tradição 
local uma lenda, segundo a qual duas velhas escravas fôr
ras, graças aos benefícios alcançados pelos sexagenários, 
teriam, ao buscar lenha em um mato, encontrado ali uma 
imagem de Santo Antônio; trazida para casa, foi colocada 
num altar rude. Aí não a encontraram, porém no dia se
guinte, e após busca por tôda a parte, foram reencontrá-la, 
no dia seguinte, no mesmo local da véspera. Novamente a 
trouxeram para casa, o mesmo sucedendo para outra vez 
ser localizada no primitivo sítio, ao pé da mesma árvore. 
Diante da repetição do fato, as escravas convocaram vá
rios companheiros e refugiados dum quilombo próximo, 
construindo, em mutirão, a primeira capela que abrigou a 
imagem. Em tôrno da modesta igrejinha, se teriam fixado 
os primeiros moradores, cujos nomes a tradição não guar
dou. A região, nesses idos, perteJ?cia a Turvo de Bar
bacena; mais tarde, pertenceu à divisão territorial de Ita
tiaia, que posteriormente veio a ser o município de Aiu
ruoca. 

A capela de Santo Antônio de Passa Vinte foi ele
vada a distrito de paz pelo artigo 1.0 da Provincial nú
mero 818, de 4 de julho de 1857, sem dúvida, por des
membramento do distrito de Livramento; o têrmo de 

Vista de uma rua da cidade, à direita a Igreja de Santo Antônio 
e ao fundo a Capela de São Benedito 

:l80 

abertura do primeiro livro do Distrito de Paz do Passa 
Vinte, data de 18 de dezembro de 1858. Em 1859, o então 
governador da Província de Minas, Conselheiro Carlos Car
neiro Campos, estêve . em Lavras, para assistir à arrema
tação do serviço de uma estrada que, partindo de Lavras, 
fôsse ter à barreira do Passa Vinte; em 1957, há 13 quilô
metros dêsses caminhos, já construídos. 

Quando da passagem da Rêde Mineira de Viação, o 
distrito de paz passou para o local denominado Cedro, aQ 
pé da estação da ferrovia. Aí então iniciou-se, realmente, o 
desenvolvimento dum novo povoado que se transformou 
na cidade hoje denominada Passa Vinte. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA -.Passa Vinte foi 
elevado a distrito pelo Decreto estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, subordinado ao município de Liber
dade. O município foi criado pelo Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 12-XII-1953, com apenas um distrito, o da 
sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pela Lei estadual n.0 1 039,. 
de 12-XII-1953, que também fixou a divisão territorial 
para o qüinqüênio 1954-1958, o município de Passa Vinte 
se jurisdiciona à comarca de Aiuruoca. 

Localização da população - Situa-se o município na Zona 
Oeste do Estado de Minas Gerais. Sua área é de 245 qui~ 
lômetros quadrados. A temperatura, em graus centígrados, 
apresenta as seguintes médias: das máximas 28; das mí
nimas- 15; compensada- 16. A precipitação pluviomé
trica anual é de apenas 19 milímetros. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 3 429 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 3 624 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 15 habitantes por quilômetro quadrado. 



Vista da Estação da Rêde Mineira de Viação 

De acôrdo com os dados censitários de 1950, era a 
seguinte a situação do distrito de Passa Vinte, núcleo em 
tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu

nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO 

Quadro urbano .................. 

Quadro suburbano ............... 

Quadro rural. ................... 

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

TOTAL 

HO- MU-
MENS LHERES Números 

absolutos 

257 265 522 

31 15 46 

1 488 1 373 2 861 

1 776 1 653 3 429 

% sôbre 
o total 
geral 

15,22 

1,34 

83,44 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividades. 

Agricultura- A produção agrícola no município, em 1955, 

foi expressa pelos dados abaixo: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ------- -----

Milho .............. 920 Saco 60 kg 15 400 3 850 79,55 

Outroa .•........•.• 98 - - 990 20,45 

TOTAL ........ 1 018 - - 4 840 100,00 

Vista parcial da cidade 

18-24940 

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

NO MERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total ----------------- -----------------

3 6 0,03 
8 000 12 800 77,86 

550 55 0,33 
500 700 4,25 
350 770 4,68 
400 46 0,27 

2 300 2 070 12,58 

Asininos .............. ; ....... . 
Bovinos ....................... . 

i~~~~';::::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnoa ....................... . 

TOTAL .................. . 16 447 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municiJ?al 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

----------------------·----- --------
Números de prédios existentes ........ .................. . 

Lograc!ouros públicos existentes ........ ................. . 

Abastecimento de água 

PrEdios s>rvido•, possuindo penas ........................ . 
Logradouros servidos, totalmente ........................ . 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (1) 

De luz ................... { Números de ligações ......... . 
Consumo em kVI'h ........... . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

Outra vista parcial da cidade 

200 

14 

78 
lO 

4 
50 

13 000 

101 
23 300 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por 60 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 13 se acham sob a administração federal, 38 sob a 
municipal e os restantes são administrados por particula
res. A ferrovia que corta o município é a Rêde Mineira 
de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 

Municipal 2 caminhões e 2 jipes. 

Para as respectivas distâncias e vias de acesso da sede 
aos municípios vizinhos e às capitais do Estado e da Re
pública, damos, a seguir, as 
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Vista parcial da praça fronteira à Igreja Santo Antônio 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

-------------·-------- ------- -----------
Munic1pios limítrofes 

Liberdade .............. . 
Bom Jesus de Minas .... . 
Santa Rita do Jacutinga .. 
Bocaina de Minas ....... . 

Capital Estadual ........ . 
Capital estadual. ........ . 
Capital Fed..-ral. ........ . 

56 Ferroviário 
52 Ferroviário 
94 Ferroviãrio 
38 Ferroviário 

Rodoviãrio 
. 741/599 Ferroviário 

5 78 Ferroviário 
206 Ferroviário 

R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 

R.M.V. e automóvel 
R.M.V. (1) 
R.M.V. e E.F.C.B.(2) 
R.M.V. e E.F.C.B.(3) 

(1) Via Garças e Aureliano Mourão, respectivamente. - (2) Via Barra 
Mansa. - {3) Via· Barra Mansa. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 10 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 8 situados na sede, dispondo, ainda, de 2 correspon
dentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 

omens ................... H 
M ulheres .................. 

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

Números absolutos 

Sabem I Não 
Total ler e sabem ler 

escrever e escrever 
(•) . 

-------
232 ... I 127 
239 106 133 

471 211 260 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

% sObre o total 

Sabem Não 
ler e sabem ler 

escrever e escrever 
(') 

------
45,25 54,75 
44,35 55,65 

44,79 55,21 

Vista parcial de uma das principais ruas da cidade 

.2.8.2. 

Ensino primário - Segundo os dados do Serviço de Es
tatística da Educação do Estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 
~---·----------------- --·-------- ------- -------
Unidades escolares ......... .. . 
Corpo docent..- ............... . 
Matrfcula efetiva ....... . 

5 
7 

214 

4 
7 

174 

7 
10 

270 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
32,41%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem ca
racterizada pela tabela· abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo 
ou 

"deficit" 
-------- --·----- -------------- ------
1954 ........... . 
1955 ........... . 

592 
603 

74 
79 

536 
374 

56 
229 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Estadual 

110 
558 

Municipal 

592 
603 

Prefeitura e Câmara Municipais 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Passa Vinte 
ocupa região montanhosa; a sede localiza-se numa depres
são entre pequenos montes, a 737 metros de altitude. E' 
banhado pelos rios Prêto, na divisa com o Estado do Rio, 
e Bananal, cuja cachoeira dos Pilões é aproveitada pela 
Rêde Mineira de Viação, com usina hidrelétrica, e ainda 
pelo córrego da Onça, possuidor de pequena queda d'água, 
aproveitada numa usina hidrelétrica pela Cooperativa 
Agropecuária de Passa Vinte, e vários outros cursos de 
menor importância. Essa rêde hidrográfica é, em sua tota
lidade, suficiente para a irrigação das terras locais. 



A principal atividade econômica é a agropecuária. Na 
agricultura, o principal produto é o milho, e, na pecuária, 
a produção leiteira é mais importante, atingindo 2 210 000 
litros em 1955. t!:sse produto, resfriado, é enviado a Barra 
Mansa, para industrialização. O município ainda produz 
manteiga e queijo, enviados para o mercado do Rio de 

Janeiro. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1185 
eleitores, dos quais votaram 635. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo Mu
nicipal. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Vicente da Silv11. Resende) . 

PASSOS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro nome do hoje importante mu

nicípio sul-mineiro foi Capoeiras, por estar, àquela época, 

situada a povoação dentro de uma densa capoeira. O se
gundo nome - Vila Formosa do Senhor Bom Jesus dos 
Passos - foi dado ao antigo arraial das Capoeiras em vir
tude de o alferes João Pimenta de Abreu, devoto do Se
nhor Bom Jesus dos Passos, haver erigido o primeiro tem
plo nesta cidade, em cumprimento de uma promessa, tendo 

por orago aquêle santo. Mais tarde o nome foi simplificado 
para Passos. 

Os primeiros desbravadores da região foram os alferes 
João Pimenta de Abreu e seus parentes, os quais ali se 
fixaram, atraídos, sobretudo, pela topografia, fertilidade do 
solo e existência do ouro às margens do rio Grande. Em 
1823, já era grande o povoado, quando Domingos Vieira 
de Souza e Joaquim Lopes da Silva construíram as suas 
fazendas, concorrendo, .poderosamente, para a formação do 
arraial. Com o correr dos anos e a chegada de novos mi
neradores, o povoado se alargou, tornando-se conhecido 
em tôda a província de Minas Gerais pelo nome de Arraial 
da Capoeira. 

Pela provisão de 11 de dezembro de 1835 foi a pri
meira capela, ainda semiconstruída pelo alferes João Pi
menta de Abreu com a colaboração do coronel José Cae
tano Machado, capitão Manoel Ferreira de Souza Bran
dão, Domingos de Souza Vieirli e Joaquim Lopes Vieira 
(os dois últimos doadores dos terrenos para a formação 

do patrimônio do novo arraial), elevada à categoria de 
capela curada, que foi inaugurada em 20 de março de 

1836, tendo por orago São Bom Jesus dos Passos. 

Deve-se aos ingentes esforços do capelão de Passos, 
padre Francisco de Paula Trindade, a criação da fregue

sia do Senhor Bom Jesus dos Passos, pela provisão nú
mero 184, de abril de 1840. 

Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos 
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Vista parcial da Praça Dr. Getúlio Vargas 

Crescendo vertiginosamente a freguesia do Senhor 
Bom Jesus dos Passos, mercê dos esforços de um pugilo 
de bravos pioneiros, destros tanto no manejo dos mosque
tes, quanto no do arado, atraiu a atenção das autoridades 
da província e por fôrça da Lei n.0 386, de 9 de outubro de 
1848, foi a freguesia do Senhor Bom Jesus dos Passos, 
então florescente distrito de Jacuí, elevada à categoria de 
vila, com a denominação de "Vila Formosa do Senhor Bom 
Jesus dos Passos", sendo-lhe anexadas, em virtude da mes
ma lei as freguesias de Ventania (hoje Alpinópolis) e 
Carmo do Rio Claro. 

Instalando-se a vila de Passos em 7 de setembro de 
1850, foi a Câmara Municipal formada pelos seguintes 
cidadãos: Presidente ~a Câmara - Tenente-coronel José 
Caetano Machado; Vereadores - Sargento-mor Manoel 

Vista parcial da cidade, destacando-se a Praça Getúlio Vargas 

Cardoso Osório, capitão Manoel Lemos, padre Francisco 
José da Costa, Camilo Antônio Pereira de Carvalho, Fide
les Rodrigues de Faria e Jerônimo Pereira de Melo (mais 
tarde Barão de Passos). 

Continuando em franco progresso, a florescente vila 
foi elevada à categoria de cidade ~m virtude da Lei nú
mero 854, de 14 de maio de 1858, conservando a mesma 
denominação. 

A inauguração pela Estrada de Ferro Minas Rio, em 
1865, do tráfego em Três Corações, motivou a apresenta
ção de projeto de lei, na Assembléia Provincial, pelo Depu
tado Dr. Antônio Pinheiro de Menezes, resultando na Lei 
n.0 3 648, de 1.0 de setembro de 1888, que autorizou o 
Presidente da Província de Minas a contratar com a Es
trada de Ferro Minas Rio, o prolongamento de suas linhas 

até a cidade de Passos. Todavia, sobrevindo, na ocastao a 
Proclamação da República, a companhia ( inglêsa) reque
reu a dilatação do prazo, mas não sendo atendida, deixou 
caducar a concessão, fazendo com que Passos fôsse privada, 
por mais 30 anos, dos benefícios dêsse indispensável e 
importante meio de transporte. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A vila foi criada 
com sede na povoação de Vila Formosa do Senhor Bom 
Jesus dos Passos e com esta denominação, pela Lei pro
vincial n.0 386, de 9 de outubro de 1848, tendo sido des
membrada do município de Jacuí. 

Sua instalação verificou-se em 7 de setembro de 1850. 
Em virtude da Lei provincial n.0 854, de 14 de maio 

de 1858, foi elevada à categoria de cidade. 

De acôrdo com a divisão administrativa do Brasil, 
referente a 1911, o município de Passos se apresenta com-

Vista parcial da cidade, destacando-se o Fôro, Estação Rodoviária 
e a Praça do Rosário 

posto de 3 distritos: Passos, criado pela Lei provincial 
n.0 184, de abril de 1840, sendo transferido do município 
de São Sebastião do Paraíso para o de Jacuí pela Lei pro
vincial n.0 2 905, de 28 de setembro de 1882; sua criação 
foi confirmada por Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 

de 1891. 

Segundo os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1-IX-1920 e o texto da Lei estadual n.0 843, o 
município se compõe igualmente de 3 distritos: Passos, 
São João Batista do Glória e São José da Barra. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o município dt;! Alpinópolis perdeu 
também o distrito de São João Batista do Glória para o 
novo município de Delfinópolis. 

Praça Governador Valadares, destacando-se a antiga Igreja do Rosário, 
hoje demolida 



Praça Blandina de Andrade 

Ficou, portanto, o município de Passos no qüinqüê
nio 1939-1943, em que vigorou o mencionado decreto-lei, 
constituído de um só distrito: Passos. 

De conformidade com o Decreto-lei estadual n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, que estabeleceu o quadro 
territorial judiciário-administrativo, vigente no qü:inqüê
nio 1944-1948, o município de Passos adquiriu o distrito 
de São João Batista do Glória, transferido do município 
de Delfinópolis; perdeu parte do distrito da sede para o 
novo distrito de Itaú de Minas, do novo município de 
Pratápolis, ficando constituído no qüinqüênio referido dos 
distritos de Passos e São João Batista do Glória. 

Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1953, que fixou 
os quadros da divisão judiciária e administrativa para vi
gorar no qüinqüênio 1949-1953, perdeu o município de 
Passos o distrito de São João Batista do Glória, ficando 
constituído de apenas o distrito da sede. A Lei n.0 1 039, 
de 12 de junho de 1953, que fixou os quadros da divisão 
administrativa em vigor no qüinqüênio 1954-1958, con
servou a mesma composição, isto é, apenas o distrito da 
sede. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A comarca de Passos foi 
criada pela Lei provincial n.0 2 203, de 1.0 de junho de 
1876. 

De acôrdo com as divisões territoriais 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, o município de 
Passos compreende o têrmo único da comarca de Passos. 

Segundo os quadros anexos aos Decretos-leis n."" 148, 
de 17 de dezembro de 1938 e 1058, de 31 de dezembro 
de 1943, que estabeleceram novas divisões territoriais ju
diciário--administrativas para vigorarem nos qüinqüênios 

1939-1943 e 1944-1948, o município de Passos continua 
o único têrmo judiciário da comarca do mesmo nome, têr
mo êste formado pelos municípios . de Passos e Alpinó
polis. 

A Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1953, subordina 
ao têrmo e comarca de Passos os municípios de Alpinó
polis e São João Batista do Glória. Atualmente, nos têr
mos da Lei n.0 1039, de 12 de dezembro de 1953, o mu
nicípio de Passos é têrmo único da comarca do mesmo 
nome. 

VULTOS ILUSTRES - Dos filhos de Passos ou pessoas 
lá radicadas, destacam-se por sua atuação na vida polí-

tica e administrativa ou por seus méritos pessoais os se
guintes: 

Joaquim Getúlio Monteiro de Mendonça, primeiro 
deputado passense ainda no regime imperial; Jaime Go
mes de Souza Lemos, deputado estadual e federal; Val
demiro de Barros Magalhães, deputado federal; Bernar
.dino Vieira, poeta e deputado estadual; Lourenço Fer
reira de Andrade, Prefeito e deputado estadual, Welling
ton Brandão, deputado federal e atualmente Procurador
Geral do Estado de Minas; Geraldo Starling Soares, Chefe 
de Polícia, Secretário do Interior, deputado estadual, de
pois deputado federal; Jerônimo Pereira de Melo de Souza 
(Barão dP. Passos), Saturnino Amâncio da Silveira ( su
cessivamente Promotor, Juiz Municipal e Juiz de Direito); 
José Caetano de Andrade (primeiro Presidente da Câma
ra); Joaquim Gomes de Souza Lemos (Chefe de Tradi
cional partido político e Agente Executivo); Francisco da 
Silva Maia e Azarias Lemos (prestigiosos chefes políti
cos); tenente Joaquim Rodrigues Vasconcelos (vereador 
em várias legislaturas, muitas vêzes Juiz de Paz, instalou 
a primeira farmácia no município, em 1855; Dr. Washing
ton Alvaro de Noronha, ilustre ad..-ogado, diretor da Es
cola Normal Oficial e perfeito conhecedor da história lo
cal; e Geraldo da Silva Maia, dinâmico e operoso Prefeito 
Municipal, reeleito após haver cumprido brilhantemente 
o seu primeiro mandato. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é semimontanhoso. Banham-no os 
rios Grande, São João, São Pedro e Conquista. O Pico da 
serra do Garrafão, com 1125 metros, é o mais alto do 
município. 

SITU"ÇÁO 

o 

'-------·· 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área mede 1331 quilômetros quadrados. A sede 
municipal, situada a 728 metros de altitude, tem como co
ordenadas geográficas 20° 43' 01" de latitude Sul e 
46° 36' 39" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es-
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tado, em linha reta, 295 quilômetros, no rumo O. S. O. 
Temperatura: média das máximas -· 36°C; média das 
mínimas - 20° C; compensada - 23° C. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 33 811 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 36 223 habitantes, como sua população 
provável em 31-IX-1955, com densidade demográfica de 
27 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 ............................ 6 653 7 391 14 044 41,53 

Quadro rural .................... 10 428 9 339 19 767 58,47 

TOTAL GERAL ........... 17 081 16 730 33 811 100,00 

Como se verifica de leitura do quadro, de 33 811 ha
bitantes recenseados em 1950, 41,53% localizavam-se nos 
quadros urbano e suburbano, e 58,47% no rural. Veri
fica-se, pois, que prepondera a população rural. Em todo 
o Estado de Minas Gerai:>, 70% da população localizam
-se no quadro rural. 

Vista parcial da Rua Presidente Antônio Carlos 
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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 atividades: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO 'PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 
geral 

--·-------------- ------ ----- ---------
Agricultura, pecuária e silvicultura 6 742 92 6 834 28,93 
Indústrias extrativas ............. 22 22 0,09 
Indústrias de t1ansformação ...... 1 202 14 1 216 5,14 
Com&cio de mercadorias ......... 536 17 553 2,34 
Com~rcio de imóveis e valores mo-

bi~iárioe. cr~dito, seguros e capita-
lização ........................ 73 5 78 0,33 

Prestação de serviço ............. 534 554 1 088 4,60 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ....... ·············· 488 4 492 2,08 
Profissões liberais. 73 3 76 0,32 
Atividades sociais ...... 90 142 232 0,98 
Administração púbhca, Legíslativ~ 

e Justiça ...................... 63 5 68 0,28 
Defesa nacional e segurança pública 13 13 0,05 
Atividades dom~sticas não remu-

neradas e atividades e9colares dis-
centes ........................ 1 145 10 428 11 573 49,05 

Condições inativas ....... 871 503 1 374 5,81 

TOTAL ... ................ 11 852 11 767 23 619 100,00 

A base econômica do município está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo agricultura, pecuária e silvicultura, nas ati
vidades da população. 

Por motivos óbvios, do tótal de 23 619 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 12 94 7 pessoas. Dos restantes, 6 834 dedica
vam-se ao ramo da agricultura e pecuária representando 
mais da metade da população ativa do município. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% aôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------- --·---- ------ ----- ---------
Arroz ............... 16 800 Saco 60 kg 527 000 158 000 56,95 
Milho .............. 13 000 > > . 430 000 64 500 23,25 
Cana-de-açúcar ...... 3 550 Tonelada 113 600 27 264 9,82 
Algodão ........... 2 300 Arrôba 149 500 14 950 5,38 
Caf~ .............. 770 ArrOba 256 650 4 108 1,48 
Fumo ... . ..... 90 ArrOba 5 600 2 520 0,90 
Feijão ............ 180 Saco 1>0 kg 2 700 1 350 0,48 
Outras ........ .... .. 225 - - 3 697 1,74 

TOTAL .. ... ... 36 915 - - 277 389 100,00· 

O arroz representa 56,95% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda. em grande quantidade o milho, a cana
-de-açúcar, algodão, café e outros cereais. 

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

REBANHOS 

Aainino:r ........... . 
Bovinos ................ ·.··· 
Caprinos ................. ···· 
Eqüinos ...................... . 

~v'::.!".'.".'.'.'.'.'.'.'.·.:::.:;::: .... . 
Sulnoo_ ........... . 

TOTAL ... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

51 
64 400 

1 300 
4 700 
2 700 
2 600 

21 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

153 
122 360 

130 
7 990 
7 560 

390 
14 700 

153 283 

% sObre 
o total 

0,09 
79,85 
0,08 
5,21 
4,93 
0,25 
9,59 

100,00 



Dos rebanhos existentes no .mumc1p10, salienta-se o 
de bovinos representando 79,85% ·do valor, seguido do de 
suínos, com 9,59o/o, sendo o de menor valor o de caprinos 
com 0,08% sôbre o total. Seu rebanho bovino é, em sua 
maioria, constituído de gado fino, das raças gir, guzerate 

e nelore. 

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL- 1955 

PRODUTO 

Cera de abelha ...... , ........... . 
Crina animal. , ... , ..... , ........ . 
Lã ............................. . 
Leite ........................... . 
Ovos ........................... . 
Seda em casulos ............... . 
Sola (couro de gado bovino) ..... . 

TOTAL ............... ····· 

UNIDADE 

Kg 
Kg 
Kg 

Litro 
Dúzia 

Kg 
Kg 

QUANTI
DADE 

300 

7 500 
6 637 000 

312 500 

VALOR 
(Cr$) 

6 000,00 

600 000,00 
16 592 500,00 
3 125 000,00 

20 323 500,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite 
com 6 637 000 litros e o valor de Cr$ 16 592 500,00, 
seguida da de ovos, com 312 500 dúzias e o valor de 
Cr$ 3125 000,00, perfazendo o valor total de ......... . 
Cr$ 20 323 550,00. 

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

Organização- 1955 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta· empre-

INDúSTRIA beleci· gado 
mentes Cr$1 000 % sôbre N.• de Potênci11 

o total motores em c.v. 
------------- --- ----- ----- ---·- -----

Indústria extrativa mi-
neral ................ 5 21 528 0,84 2 12 

Indústria de transforma· 
çilo e · beneficiamento 
de produtos agrícolas 15 820 61 771 99,16 128 l 642,5 

TOTAL ........... 20 841 62 299 100,00 130 1 654,5 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 321 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 67 sob a administração estadual, e 254 sob a mu
nicipal. E' servido pela Cia. Mogiana de Estrada de Ferro. 

Tábuas ítínerárías - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municlpios 
Limitrofes 

Alpin6polis .............. . 
Céssia .................. . 
Delfin6polis ............. . 
Jacuf ................... . 
Nova Resende .....•..... 
Pratápolia ............... . 
São João Batista do Glória 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

34 Onibus 
42 Onibus 
72 Onibus 
49 Onibus 
91 Onibus 
36 Onibus 
22 Onibus 

354 Onibus 
717 Oníbus 

Ferrovia - 45 

Ferrovia - 1 040 
Ferrovia - 861 

De um total de 768 veículos a motor existentes no mu
nicípio em 31-XII-1955, 42~ eram para passageiros e 346 
para carga. Havia, ainda, 11 bombas de gasolina e óleo 
combustível. 

Servem o município 3 emprêsas comerciais de avia
ção civil, sendo a pista do aeroporto local de 1 080 me
tros. Foi cêrca de 8 mil· o número de passageiros chegados 

e saídos durante o ano de 1956. A média mensal de pouso 
das aeronaves tem sido de 96. 

Conta o município 1 agência postal-telegráfica, 2 ra
diotelegráficas, 1 telegráfica e 1 telefônica e está servido 
por serviço telefônico urbano, e interurbano, contando sua 
rêde 143 aparelhos. 

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 ...... , .................... . 

Logradouros públicos 

Existentes ..... 

Pavimentados. 

Ajardinados .. 
Outros. · 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos ......... . 

{ 

Inteiramente. 
. . Parcialmente. 

TOTAL .... 

Possuindo penas .. 

Logradouros servidos . . . , Parcialmente ............. . 
{

Totalmente ................ . 

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

Esgotos 

Logradouros servidos. { 

De despejo .. , ....... . 

. . De águas superficiais .. 

{

Pela rêde .......... . 
Pr~dios esgotados .......... . 

Por fossas .............. · · · · 

1/uininação pública e domiciliar ( .. } 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

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

Consumo em kWh .. . 

De fôrça ..... 
...... {Número de ligações ....... . 

Consumo em i<Wh ...... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMii:RICOS 

3 782 

142 

32 
9 

41 

3 
98 

1 742 

56 
63 

119 

32 

30 

577 

98 

105 
984 

2 621 100 

2 412 

l 690 750 

105 

I 499 900 

Dos prédios existentes, 3 782 estavam situados na zona 
urbana. Em 19-55, 1 742 dêsses prédios eram abastecidos 
d'água, 1090 ligados à rêde de esgôto, e 2 412 servidos de 
luz elétrica. 

COM:ÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 17 estabelecimentos comerciais atacadistas, si-

Rua Rui Barbosa 
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Vista parcial da Avenida da Estação 

tuados na sede; e 314 estabelecimentos varejistas dos quais 
289 também na sede. 

Dispõe de 6 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PÚBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguin
tes dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 
' 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMJN AÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

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

l Homens ... 5 630 3 959 1 671 70,31 29,69 
Quadro urbano Mulheres .. 6 402 4 095 2 307 63,96 36,04 

TOTAL 12 032 8 054 3. 979 66,93 33,07 l Homens ... 8 581 3 270 5311 38,10 61,90 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 584 2 342 5 242 30,88 69,12 

TOTAL 16 165 5 612 10 553 34,71 65,29 

romens .. 14 211 7 229 6 982 50,86 49,14 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 13 986 6 437 7 549 46,02 53,98 

TOTAL 28 197 13 666 14 531 48,46 51,54 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge 66,93% 
do total no quadro urbano, 34,71% no· quadro rural e em 
geral 48,46%. Dos que sabem ler e escrever no município, 
os homens somavam maior número. 

Em cifras absolutas, assim se expressa a população 
presente em 1950, de 5 anos e mais: de um total de 28197 
pessoas, 13 666 sabiam ler e escrever e 14 531 não sabiam 
ler e escrever, representando êsses últimos 51,54% da po
pulação 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 

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

DADOS NUM~RJCOS 

1954 

35 
134 

3 637 

1955 

35 
112 

3 579 

1956 

41 
162 

47,17 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idaqe escolar - é de apro
ximadamente 56,61%. 
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Como se vê do quadro acima, 162 professôres mmiS
travam o ensino primário em 41 escolas a 4 717 alunos, 
em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1956 é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

. FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

------------- --------· ------~- -------- --------
1951. • 992 I 833 4 454 I 462. 

1952. 3 580 2 262 4 541 9ól 

1953. ........... 4 131 2 ~45 4 058 73 

1954. ........... 3 972 2 381 4 663 691 

1955. . . . . . . . . . . . 4 699 2 629 5 830 I 131 

1956 .......... 9 300 7 390 9 500 200 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA ICr$ I 000,00) 

Federal Estadual Municipal --------------- ------- ------- -------...,..---
1951 .............. 3 373 8 283 2 992 

1952 ............. 4 493 12 281 3 580 

1953, ............... 5 439 11 124 4 131 

1954. ················ 5 743 13 725 3 972 

1955. ··················· 7 934 20 748 4 699 

1956 .......................... 8 200 24 898 9 300 

Enquanto a receita Federal subiu de 3 373 mil cruzei
ros em 1951 para 8 200 mil cruzeiros em 1956 e a Estadual 

de 8 283 mil cruzeiros em 1951 para 24 898 mil cruzeiros 

em 1956, a municipal aumentou de 2 992 mil cruzeiros para 
9 300 mil cruzeiros em igual período representando cêrca 
de 30% dos totais arrecadados do município em 1956, 

pelas coletorias federal e estadual. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Está a ct

dade de Passos localizada entre os rios Grande e São João, 
apresentando belíssimo aspecto urbanístico e topográfico. 

Rua Coronel Neca Medeiros 



De seus 142 logradouros públicos, 32 estão inteira
mente calçados, 9 parcialmente, sendo 3 ajardinados. A 
área pavimentada, que é grande, assim se distribui: as
falto - 20 000 metros quadrados; paralelepípedo -

12 000 metros quadrados; calçamento ainda não especifi
cado e em andamento - 30 000 metros quadrados. "Tor

cret" - 70 000 metros quadrados. 

·Somam 129 os logradouros servidos de água e 105 

os iluminados. 

O território municipal está cortado por 321 quilôme
tros de estradas de rodagem e é servido pela Cia. Mogiana 

de Estrada de Ferro. Sua estação rodoviária é movimen

tadíssima, dela partindo e a ela chegando dezenas de jar

dineiras, diàriamente, as quais colocam o município em 

comunicação com a capital do Estado, todos os municípios 
vizinhos e Rio, São Paulo e outras capitais. E' feito o 

transporte, também, de maneira intensa, por via aérea, es

tando localizados na sede do município dois excelentes 

aeroportos, sendo o mais antigo dêles utilizado pelos 

aviões do "Consórcio Real-Aerovias-Nacional" em suas 

escalas diárias na próspera cidade, já conhecida por 

"Princesa do Sudoeste". 

Passos é hoje centro cultural da região. 

Possui presentemente o município 41 unidades esco

lar~s do ensino primário fundamental comum, 4 do ensino 

secundário, com o 1.0 e 2.0 ciclos, 2 do ensino pedagógico 

e 1 do ensino comercial. Essas escolas são freqüentadas 

por 3 882 . alunos, sendo 3 149 do curso primário, com 

1 701 conclusões de curso, ensino êsse ministrado por 126 

professôres; e por 733 alunos dos demais cursos. Outros 

dois importantes veículos da cultura passense são os se

manários "O Sudoeste" e a "Gazeta de Passos", bem como 

a "Rádio Sociedade de Passos" - ZYN-4, com leitores e 
ouvintes em vários municípios vizinhos. 

A cidade possui ~xcelentes lojas comerciais, bons ho
téis, numerosos bancos, caixas econômicas, colégios, clu
bes recreativos e esportivos, grande hospital, várias as
sociações assistenciais, serviço de telefpne urbano e in
terurbano, ligação aérea e diária com as grandes cidades 
e capital do país, além de outros poderosos instrumentos 

do progresso que a tornam atraente e oferecem confôrto e 

segurança à vida de um povo. Funciona ali um cinema. 

Vista parcial da Rua João de Barros 

As atividades econômicas predominantes do muni

cípio são as indústrias do açúcar, do álcool e de laticínios. 

Os criadores locais usam reprodutores de raças puras para 

melhoria de seus rebanhos, escolhendo-se, de preferência, 

a gir, a guzer~te e a nelore. A tendência da agricultura, 

que se pratica intensamente, é a de diversificação de cul

tura. Há no município excelente Pôsto Agropecuário e . o 

de Vigilância Animal. Banham o município os rios: Gran

de, São João, Bocaina e numerosos ribeiros suficientes 

para a irrigação de suas terras. Sediada em Passos, acha
-se a Emprêsa Furnas Sociedade Anônima que está cons

truindo uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, 

com barragem sôbre o rio Grande com mais de 100 me

tros de altura e capaz de gerar 1 500 000 kWh. Há gran

des reservas de substâncias calcárias, cogitando-se da ins

talação da grande fábrica de cimento, já em organização, e 

que girará sob a firma "Cimento Portland Minas Gerais So

ciedade Anônima". 

E' de 96 pousos a média mensal dos aviões comerciais 

que fazem escala em Passos. Estão em funcionamento no 
município 17 estabelecimentos comerciais, 314 varejistas. 

Prestam seus serviços profissionais à população local e de 

outros municípios da região, 16 médicos, 8 advogados, 16 

dentistas, 10 farmacêuticos, 2 engenheiros, 2 agrônomos e 
2 veterinários. A Santa Casa da Misericórdia de Passos, ins

talada em magnífico prédio de 2 pavimentos, dispõe de 

equipamento médico-cirúrgico dos mais modernos e vem 

prestando relevantes serviços à extensa região que serve. 

Entre os templos existentes no município, destacam-se 

por seu estilo primoroso, as igrejas de Nossa Senhora da 

Penha e Matriz do Senhor Bom Jesus dos Passos. 

O legislativo municipal se compõe de 13 vereadores. 
Está instalada no município uma Agência de Estatís

tica, órgão do sistema estatístico brasileiro. 

Em 1956, foram registrados 280 automóveis, 98 camio

netas, 245 caminhões e 32 ônibus. 

O orçamento municipal para 1956 foi o seguinte (mi

lhares de cruzeiros) : receita total - 9 300, receita tribu

tária - 7 390, despesa - 9 300. 

Havia 13 024 eleitores inscritos para a eleição de 3 de 

outubro de 1955; o comparecimento foi de 6 132 eleitores. 

São órgãos assistenciais: o Pôsto de Higiene Tipo I, 

mantido pelo Govêrno do Estado; o Asilo São Vicente de 

Paulo, para pobres e o Educandário Senhor Jesus dos Pas

sos, para meninos órfãos. 

Seu sistema orográfico tem como ponto culminante o 

Pico da Serra do Garrafão, com 2 500 metros. 

Possui a cidade dois belos jardins públicos situados nas 

Praças Getúlio Vargas e do Rosário, sendo que ao lado 

desta última está localizada moderna Estação Rodoviária, 

donde partem 20 ônibus, ~iários, para a capital do Estado 

e outras cidades de Minas e São Paulo. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Geraldo Aleixo da Silva) . 
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PATOS DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem do nome do município se
gundo lenda antiquíssima, provém da grande quantidade de 
patos que existiam no território, encontrados habitualmente 
em uma grande lagoa, a três quilômetros da margem do rio 
Paranaíba. Atraídos pela caça abundante e variada, os tro
peiros que levavam suas tropas pelo. interior de Minas 
Gerais faziam pouso à beira dessa lagoa, construindo ran
chos em que se abrigavam. Nesse tempo todo o oeste de 
Minas estava coberto de matas, atravessadas apenas por 
estreitas trilhas, que tinham em alguns pontos, a léguas de 
distância, vestígios de civilização. Com o correr dos tem
pos, alguns tropeiros se foram fixando no local, formando 
um povoado, havendo ainda outra versão segundo a qual 
negros fugidos das senzalas de Paracatu e Goiás ali tam
bém se localizaram, estabelecendo-se de modo a levarem 
de corrida, como não raro teria acontecido, aquêles que 
tentaram tangê-los de novo para as cadeias do cativeiro. 
Documento também ligado às origens da cidade e no qual 
se faz referência aos negros fugidos é a Carta de sesmaria 
de 29 de maio de 1770, pela qual foi concedida "a Afonso 
Manoel Pereira, homem viandante do caminho do Rio de 
Janeiro, uma faixa de terra nos sertões das margens do 
rio chamado Paranaíba, terras de campos e matas devo
lutas, servindo as mesmas de asilo aos negros fugidos dos 
moradores do Paracatu e Goiás". 

Vinte e três anos depois, em Carta de 20 de julho 
de 1793, dirigida pela Câmara de Tamanduá (hoje Ita
pecerica) à Rainha D. Maria I, acêrca dos limites entre 
Minas e Goiás, faz-se referência ao fato de que, "na Ba
bilônia, Aragões e Onça, povoados por Manoel Afonso Pe
reira de Araújo, depois de lhe matarem dois escravos, rou~ 
baram seis mil e tantos cruzados e algum ouro em pó". 

Admite-se que os nomes citados nos dois documentos 

refiram-se à mesma pessoa, considerada assim como do 

primeiro povoador da atual cidade, sendo a hipótese re

forçada pe!a existência, até hoje conhecida, de duas das 

localidades citadas: Babilônia (hoje Lagoa .Formosa) e 

Aragão, na entrada da cidade. Quanto ao nome do pro

vável povoador, nenhuma outra .referência a êle se en
contra em documentos posteriores, não se sabendo se teria 

Vista aérea do centro da cidade 
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Vista ·aérea da cidade, destacando-se a Avenjda Getúlio Vargas 
e a Catedral de Santo Antônio de Pádua 

falecido sem deixar herdeiros ou abandonado a região em 
busca de outras terras. 

Em escritura particular, datada de 19 de julho de 
1826, Antônio da Silva Guerra e sua mulher Luíza Cor
reia de Araújo doaram; conforme reza o aludido do
cumento, "uma gleba de terras de cultura e campos na 
fazenda denominada "Os Patos" ao glorioso Santo Antô
nio, a fim de se lhe edificar um templo e ·também para 
cômodo dos povos". Esta a origem, segundo igualmente se 
vê em "O Município de Patos", de Roberto Capri, do pa~ 
trimônio da antiga paró.quia de Santo Antônio de Patos, 
a qual foi criada pela Lei provincial n.0 472, de 31 de 
março de 1850. Pela Lei n.0 1291, de 30 de outubro de 

Outra vista aérea da Avenida Getúlio Vargas 

1866, foi criado o município, com a mesma denominação, 
compreendendo os distritos da sede e os de Santana da 
Barra do Espírito Santo, Alegres e Areado. A instalação 
deu-se em 29 de fevereiro de 1868. Pela Lei n.0 23, de 24 
de maio de 1892, foi a sede do município elevada à cate
goria de cidade, já então com o nome de Patos, nos têr
mos da Lei n.0 11, de 13 de novembro do ano anterior. 
No quadro anexo ao Decreto-lei n.0 556, de 30 de agôsto 
de 1911, apresentava-se o município composto de sete dis
tritos: Patos, Lagoa Formosa, Santana do Paranaíba, Santa 
Rita de Patos, Dores do Areado, Quintinos e Ponte Firme. 
Pela Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, passou o dis
trito de Dores do Areado a denominar-se Chumbo e fo
ram criados os distritos de Galena e Minas Vermelhas, que 
não chegaram, entretanto, a ser instalados, sendo suprimi
dos pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
o mesmo que criou o distrito de Guimarães, desmembra
do de Santana de Patos (ex-Santana do Paranaíba); trans-



Igreja Matriz de Santo Antônio 

feriu o distrito de Quintinos para o mumctpto de Carmo 
do Paranaíba e desmembrou os distritos de Santa Rita de 
Patos e Ponte Firme, que passaram a constituir o novo 
município de Presidente Olegário, com sede em Santa Rita 
de Patos (topônimo êste que desapareceu), incorporando
-se também ao mesmo município o novo distrito de Laga
mar, criado pela citada Lei n.0 843. Pelo Decreto-lei nú
mero 1058, de 31 de dezembro de 1943, passaram a de
nominar-se Patos de Minas e Guimarânia, respectivamente, 
a cidade de Patos, com o respectivo município, e o dis
trito de Guimarães. A comarca de Patos de Minas com-

Escola Normal Oficial do município 

preendia, desde sua criação, o próprio município. Criado 
o de Presidente Olegário, estêve o mesmo subordinado à 
comarca de Patos de Minas, até sua elevação, também, à 
comarca. 

Vista parcial da Rua Major uote, pnnc1pat arrena aa c;1auuc 

LOCALIZAÇÃO DO. MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Alto Paranaíba do Estado de Minas Ge
rais. O território é montanhoso em alguns pontos, apre
sentando em outros elevações suaves, havendo grandes 
planícies e vastos planaltos regados por inúmeros igarapés. 
Sua área é de 4 393 quilômetros quadrados. A sede mu
nicipal, situada a 856 metros de altitude, tem como co~ 
ordenadas geográficas 18° 35' 40" de latitude . sur e 
46° 31' 00" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 310 quilômetros, no rumo oés-noroeste. 
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Posição do Município em relação ao Estodo e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 64 244 habitantes a população do 

município. Estimati.vas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 68 786 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 16 habitantes por quilômetro quadrado. 

2.91 



Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a cidade e as vilas de Chumbo, Guimarânia, 
Lagoa Formosa e Santana de Patos. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni
cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(J.o-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números I % sObre 
absolutos o total 

geral 
-------------------- ---~----- --·------- ------ -----
Cidade. 5 244 6 170 11 414 17,76 
Vila dP CJ ... ambo 217 231 448 0,69 
Gt,_~ú""r' ..... · 471 582 I 053 1,63 
Vi Ir !.,.•t~OC Formo3a. ... 690 783 1 473 2,29 
Vile dl! tiant' Ana de Patos ..... 320 343 663 1,03 
Quadro rural. .. .. . ......... 24 839 24 354 49 193 76,60 

TOTAL GERAL ... ....... 31 781 
I 

32 463 64 244 100,00 

A importância do município do ponto de vista demo
gráfico, revelada pelo quadro, está em que, apesar da gran
de população da cidade e duas vilas ( cêrca de 12 000 e 
mais de 1 000 habitantes, respectivamente), permanece 
elevada a taxa da população localizada no quadro rural, 
representada por mais de três quartas partes do número 
total de habitantes. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃ,O PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
---------------- ----- ------ ----- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 13 819 108 13 927 32,36 
Indústrias extrativas ............. 45 1 46 0,10 
Indústria de transformação ....... 1 090 34 1 124 2,61 
Com~rcio de mercadorias ......... 515 27 542 1,25 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, crédito3, seguros e capita· 
lização ........................ 68 2 70 0,16 

Prestação de serviços ............ 510 978 1 488 3,45 
Transporte. comunicações e arma-

zenagem., ..................... 284 3 287 0,66 
Profissões liberais ................ 54 5 59 0,13 
Atividades sociais ................ 126 197 323 0,75 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 195 15 210 0,48 
Defesa nacional e segurança pública 22 22 0,05 
Atividades domésticas não remu· 

neradas e atividades escolares dia· 
centes ................. 2 099 19 396 21 495 49,99 

Condições inativas ..... 2 118 1 333 3 451 8,01 

TOTAL .......... 20 945 22 099 43 044 100,00 

A distribuição da população do município, de 10 e 
mais anos de idade, segundo a atividade econômica, mos
tra no quadro acima a alta pereentagem ( cêrca da têrça 
parte do total) do número de habitantes ocupados na 
agricultura, pecuária e silvicultura. Trata-se de grande 
centro de produção agrícola e de indústria pastoril que é 
o município, embora a cidade, pela sua grande população, 
revele por sua vez características próprias dos centros ur
banos bem desenvolvidos tal como se pode ver pelas per
centagens não pequenas, relativamente, da população 

Outro aspecto parcial do Avenida Getúlio Vargas 

ocupada na indústria de transformação e na prestação de 
serviços . 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ----------- ----- ------ ----- ----------

Feijão .............. 13 120 Saco 60 kg 390 000 171 000 52,55 
Milho .............. 22 000 . . . 160 000 80 500 24,73 
Mandioca .......... 1 900 Tonelada 48 800 30 840 9,47 
Arroz .............. 2 980 Saco 60 kg 65 000 21 450 6,58 
Ceboln ............. 55 ArrOba 14 000 5 160 1,58 
Café ............... 49 ArrOba 12 000 4 500 1,38 
Laranja ............ 59 Cento 114 500 2 290 0,70 
Outras ............. 3 379 - - 9 815 3,01 

TOTAL ........ 43 542 - -· 325 555 100,00 

Cêrca de 10% da superfície total do município está 
aproveitada como área cultivada, percentagem esta que 
não é pequena, em si, e pode ser considerada grande em 
relação à extensão geográfica do município, com largos 
trechos não aproveitáveis econômicamente. Verifica-se o 
grande vulto da produção de feijão e milho, que fazem do 
município, pela alta qualidade de suas terras de cultura, 
um dos maiores centros produtores de gêneros alimentí
cios, de amplas possibilidades de maior expansão, inclu
sive para produção de trigo, para a qual possui condições 
ecológicas as mais apropriadas, à espera de medidas ade
quadas dos podêres públicos para sua definitiva implan
tação. 

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

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

---·------------ ------- -----,-----1------·-
Asininos ...................... . 
Bovinoa......... . ........ . 
Caprinos ............... . 
Eqüinoo ... . 
Muares ...... . 
Ovinos .... . 
Suínos. 

TOTAL .. 

110 
165 000 

I 600 
25 000 

2 600 
5 000 

80 000 

385 
280 500 

160 
40 000 

7 020 
500 

72 000 

400 565 

0,09 
70,06 
0,03 
9,98 
1,75 
0,12 

17,97 

100,00 

Concentra-se no município um dos maiores rebanhos 
bovinos do Estado, o mesmo podendo-se dizer em relação 
aos suínos. Ambos representam fatôres da maior impor
tância, como fontes de riqueza. Com a grande produção de 



milho já consignada no quadro anterior, aproveitada em 
sua grande parte na engorda de suínos, está o município 
em condições de apresentar-se como um dos maiores pro
dutores de charque, banha e laticínios, em volume bem 
maiores do que revelam os quadros da produção industrial. 
Embora não consignada no quadro, a avicultura tem sig
nificação apreciável na economia da comuna, com· um efe
tivo total de 170 000 cabeças e produção de 450 000 dú

zias de ovos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.o de 

Pessoal 
EMPRE- MOTRIZ 

TIPO DE esta- GADO 
INDÚSTRIA beleci- empre-

mentos gado 
Cr$ I 000 N.0 de Potettcia 

motores em c. v. 

Indústria extrativa mineral . . 14 25 - -
Indústria de transformação e 

beneficiamento da pro-
dução agrlcola ........... 181 650 12 436 27 287 

Indústria de transformação 
de produção animal. ..... I 059 1 225 202 748 20 81 

Indústria manufatureira e 
e fabril. ......... ········ 83 392 19 349 106 647 

TOTAL ....... ... ..... I 337 2 292 ... 153 I 015 

Constituem elementos principais da atividade indus
trial a produção de laticínios, charque, banha e outros pro
dutos porcinos. O município produz ainda fumo, aguar
dente de cana, rapaduras, telhas e tijolos, calçados, mó
veis, esquadrias e outros artefatos de madeira. O valor 
total da produção industrial elevou-se em 1955 a cêrca de 
Cr$ 60 000 000,00. 

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 .. 

Lotiradouros públicos 
Existentes . ......... : 

Pavimentados . ...... . 

Ajardinados. 
Outros ...... . 

Abastecitnento d'água 

. . . . . . . . . . . . 
I Inteiramente. 

Parcialmente. 

l TOTAL .. 

Prédios servidos......... . . Com ligações livres . . . {

Possuindo penas .... . . 

TOTAL ......... . 

Logradouros servidos...... Parcialmentê ........ . 
{

Totalmente ......... . 

TOTAL ........ . 
Es!Iotos 

Logradouros servidos de despejo 

Prédios esgotados .. I Pela rêde .. 
· · \ Por fossas ... 

1/umin.•ção pública e domiciliar (I) 

{
Número de logradouros. . . . . . . 

Logradouros iluminados. . . Número de focos . ......... . 
·Consumo em kWh ........ . 

LiAações domiciliares (1) 

De lur .... 

De fôrça ... 

I Número de ligações .... . 
· · · · · \ Consumo em kWh .. . 

I Número de lill.ações. . . . . .. 
· · · · \ Consumo em kWh ..... 

(I) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!l:RICOS 

3 711 

69 
5 

17 

22 

1 
46 

1 600 
118 

1 718 

50 
17 

67 

34 

I 200 
1 000 

69 
3 750 

740 128 

1 600 
826 128 

190 
501 007 

Vista de um dos principais hotéis da cidade 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - O 
território do município está cortado por uma rêde de 714 
quilômetros de estradas de rodagem, dos quais 70 quilô
metros se acham sob a administração federal, 151 quilô
metros sob a estadual, 325 quilômetros sob a municipal, 
sendo o restante estradas particulares. 

Veículos motorizados- Estavam registrados, em 1955, na 
Prefeitura Municipal, 1015 veículos motorizados, sendo, 
para passageiros, 286 automóveis, 32 ônibus, 92 camione
tas, 109 veículos de outras naturezas; para carga, 350 ca
minhões, 95 camionetas, 4 7 tratores e 4 veículos de outros 
tipos. 

Tábuas itinerárias - As viagens para as sedes municipais 
limítrofes são feitas por via rodoviária, em ônibus, nas 
respectivas distâncias: para Carmo do Paranaíba, 66 qui
lômetros; para Coromandel, 173 quilômetros; para Patro
cínio, 96 quilômetros; para Presidente Olegário, 31 quilô
metros; para São Gonçalo do Abaeté, 112 quilômetros; 
para Serra do Salitre, 82 quilômetros; para Tiros, 134 qui
lômetros. Para a capital do Estado, as viagens são efetua
das também em ônibus, num percurso de 461 quilômetros, 
ou por via aérea, em linhas regulares de aviões, mantidas 
pela "A Nacional", com 5 viagens semanais. Para o Rio de 
Janeiro, as vias de transporte são as mesmas até Belo 
Horizonte. 

Correios, telégrafos e telefones - Funcionam no muni

cípio 4 agências postais, duas postais-telegráficas e uma 

radiotelegráfica. Dispõe a cidade de uma rêde telefônica 

com 465 aparelhos instalados, não havendo, entretanto, o 
serviço interurbano. 

Trecho da Avenida Getúlio Vargas durante um desfile escolar 



Grupo tscolar Municipal 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 20 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 14 situados na sede, ainda com 450 varejistas, loca
lizados na cidade. 

O serviço bancário está a cargo de 8 agências e 5 cor
respondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados .que se 
seguem relativos à população municipal: 

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 
eec:rever(*) escrever(•) 

(Homens ... 5 552 3 706 1 846 66,75 33,25 
Quadro urbano t Mulheres .. 7 004 3 937 3 067 56,21 43,79 

TOTAL 12 556 7 643 4 913 60,87 39,13 

{Homens ... 20 2I4 6 778 I3 436 33,53 66,47 
Quadro rural. . Mulheres .. 19 952 4 606 15 346 23,08 76,92 

TOTAL 40 I66 li 384 28 782 28,34 71,66 

. {Homens ... 26 007 IO 725 I5 282 41,23 5R,77 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 25 956 8 543 I8 4I3 31,69 68,3I 

TOTAL 52 9631 I9 268 33 695 36,38 63,62 

(*) Inclusive pessoas de instru~o 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 sit';lação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

I954 1955 I956 

Unidades escolares ..... , ........ 65 85 !OI 
Corpo docente ................. I 55 20I 22I 
Matrfcula efetiva ............... 6 844 7 944 8 988 
Conclusões de curso . ........... - - -

A percentagem de alunos m!itriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
56,81%. 

Ensino médio - Funcionam no município a Escola Nor
mal Oficial e o Ginásio Nossa Senhora das Graças, com 
os seguintes dados globais: número de unidades escola
res 3, corpo docente 38 e matrícula efetiva de 308 alunos. 
Há ainda duas unidades do ensino pedagógico. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1956 está bem ca
racterizado na tabela abaixo: 

-
FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou .. 

Tributária 
realizada deficit Total 

I95I ............ 5 533 2 327 5 379 I 54 
1952""" ...... 7 083 3 I44 6 484 599 
1953 .. " " ...... 9 033 3 608 8 5I9 5I4 
1954 .. " " ...... 9 342 3 610 9 295 47 
1955 ........... 8 973 4 30I IO 054 - I 081 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ........................ .. 2 I77 6 973 5 533 
1952" ....... " ....... " ... " . 2 825 9 280 7 083 
1953 ......................... . 3 835 I3 926 9 033 
1954 ......................... . 4 941 15 078 9 342 

'1955 .......................... . 6 522 17 782 8 973 

Assistência médica - Funcionam no município um hos
pital regional, uma casa de saúde e uma maternidade, com 
a capacidade total de 204 leitos. 

Cadastro profissional - Em 31-XII-1955 estavam regis
trados no município 18 advogados, 5 agrônomos, 23 den
tistas, 7 engenheiros, 10 farmacêuticos, 16 médicos e 1 ve
terinário. 

Associações de caridade - São em número de 32, com 
um total de 7 51 associados, as associações dêsse gênero 
sediadas em Patos de Minas. 

Meios de hospedagem- Conta o município 6 hotéis e 17 
pensões, achando-se localizados na cidade 5 hotéis e 13 
pensões. As diárias cobradas nos primeiros são de .... 
Cr$ 120,00 nos quartos e Cr$ 150,00 nos apartamentos. 
Nas segundas as diárias individuais são de Cr$ 70,00. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O muni
cípio de Patos de Minas, um dos maiores em extensão ter
ritorial e também dos mais populosos do Estado, com suas 
amplas possibilidades de expansão econômica, representa 
no solo mineiro um dos centros produtores de maior im
portância. Graças as suas vantajosas condições naturais, 
principalmente pelas magníficas terras de cultura e pasta
gens, que oferecem ao homem compensação imediata do 
seu trabalho, vem a população experi}Ilentando acentuado 
incremento nos últimos anos. E' o que se verifica pelo 
Recenseamento de 1940, em que figurava o município com 
53 233 habitantes, contra 64 244 pelo Recenseamento de 
1950, já se podendo estimar a população atual em aproxi
madamente 70 000 habitantes. 

Há algumas décadas atrás a economia do município 
limitava-se à indústria pastoril, com a criação de gado 
bovino e suíno, que era exportado, como ainda hoje, para 
os matadouros do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São 
Paulo. Nos últimos anos, com a melhoria dos meios de 
transportes e abertura de rodovias que cruzam o muni
cípio em tôdas as direções, pondo-o em comunicação com 
os vários centros do Estado e do país, tornou-se possível, 



econômicamente, o aproveitamento das magníficas terras 
de cultura ali existentes, no desenvolvimento da atividade 
agrícola, que passou a constituir um dos principais fatô
res de riqueza loc_al. Pelo Recenseamento de 1940 haviam 
sido arrolados no município 1 856 estabelecimentos ru
rais; em 1950 o Recenseamento Geral já registrava 3 300 
e em. 1956, de acôrdo com o lançamento do imp&sto ter
ritorial, o número de propriedades rurais está expresso em 
9 109. Mesmo considerando-se que os recenseamentos ge
rais limitam os seus levantamentos aos estabelecimentos 
que produzem para o abastecimento dos mercados, ex
cluindo assim aquêles cuja atividade produtora é desti
nada ao próprio consumo, ainda assim o confronto ofere
cido pelos números mostra a divisão progressiva da pro
priedade rural, índice razoável de sua maior produtivi
dade. A atividade agrícola está assim em desenvolvimento 
crescente, transformando o município em um dos maiores 
produtores de milho e feijão no Estado, afém de outros 
produtos que também figuram nas safras anuais, ainda 
que em menor volume. A excelente qualidade das terras 
é o fator preponderante da florescente situação da lavoura, 
mas os agricultores não se descuidam de promover a sua 
maior produtividade com o emprêgo amplo da adubação 
e com a · aplicação dos métodos de mecanização para n 
maior eficiência das operações agrícolas. O município tem 
grandes possibilidades para o desenvolvimento da cultura 
triticícola, conforme o têm demonstrado as lavouras expe
rimentais que ali vêm sendo feitas nos últimos anos, de
pendo apenas de medidas adequadas dos podêres públi
cos para que entrem na . fase definitiva de produção para 
os mercados de consumo. 

A sede municipal, com uma população que já deve 
estar em tôrno dos 12 000 habitantes, é bem um reflexo da 
situação econômica da comuna. A área de edificações, que 
compreendia 3 711 prédios em 1954, abrange 69 logradou
ros, grande número dêles dotados de pavimentação asfál
tica, com abastecimento d'água, rêde de esgotos e ilumi
nação pública e domiciliar na sua quase totalidade. O co
mércio é movimentado, havendo elevado número de casas 
atacadistas na cidade e centenas de estabelecimentos va
rejistas. Na cidade contam-se 4 tipografias, duas livrarias 
e 2 órgãos de imprensa - o "Jornal do Município" e a 
"Fôlha Diocesana". O serviço de radiodifusão é feito pela 
Rádio Clube de Patos. Funcionam 5 c;inemas, com a capa
cidade total para 1 741 pessoas. Além da rêde de estradas 

de rodagem, com numerosas linhas de ônibus que põem a 

cid~de em comunicação com a capital do Estado e vários 

municípios das zonas Oeste, Alto Paranaíba e Triângulo 

Mineiro, está ainda a sede municipal ligada aos grandes 

centros do Estado e do País por linhas aéreas regulares, 

havendo para isto o necessário aeroporto, com pista de 

1 200 metros, servido por uma moderna estação de pas
sageiros e carga recentemente construída pelo Ministério 
da Aeronáutica. 

Além da rêde bancária, funcionam ainda na cidade as 

agências das Caixas Econômicas Federal e Estadual, cujos 

depósitos eram, em 31-XII-1955, na primeira, de ... · ... 

Cr$ 3 458 191,50 e na segunda, de Cr$ 1189 428,20. 

A Câmara Municipal é composta de 15 vereadores. 

Em 31-XII-1955 o número de eleitores inscritos elevava-

Clube dos 100, às margens do Rio Paranaíba 

-se a 18 065, dos quais votaram 10 750 no pleito de 3 de 
outubro do mesmo ano. 

Para o serviço do culto católico, que é a religião da 
grande maioria do povo, constitui a cidade sede de Bis
pado, achando-se os fiéis distribq.ídos em 5 paróquias, uma 
igreja Matriz e 42 capelas. As festas religiosas tradicio
nais da urbe são as de Santo Antônio, padroeiro, no dia 
13 de junho, declarado feriado municipal, de Nossa Se
nhora da Abadia, a 15 de agôsto, de São Sebastião, a 20 
de janeiro, de Nossa Senhora do Rosário, a 8 de dezem
bro, compreendendo, como em tôdas as cidades mineiras, 
celebração solene da missa e grande procissão pelas ruas 
da cidade com a imagem do santo festejado. Nas festas 
do Rosário realizam-se também as danças típicas dos con
gados, mais· ou menos as mesmas de tôda a terra mineira. 

Há no município adeptos dos cultos protestante e es
pírita, contando a cidade com 8 templos do primeiro e 
2 centros do segundo dos referidos cultos. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Orlando Gonçalves de Brito). 

PATROCíNIO - MG 
Mapa Municipal n.0 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A fundação de Patrocínio deu-se em 1772, 
por ordem do Conde de Valadares, então capitão-general 
de Minas Gerais, que ordenou ao capitão Inácio de Oli
veira Campos se estabelecesse no local, com fazenda de 
criação e agrícola, para abastecimento dos viajantes que 
transitavam de Minas para Goiás, passando por Pitangui. 
Fundou o capitão Inácio de Oliveira Campos sua proprie
dade à margem do córrego do Bromado (bramado - "ba
gaço de cana-de-açúcar") no local chamado Catiguá, aí 
desenvolvendo extensa criação de bovinos; ao se retirar 

para o Pitangui, após a ida do conde Valadares para Por
tugal, Inácio de Oliveira Campos possuía, conforme inven

tário da época de sua morte, cêrca de 4 000 cabeças de 

gado, que deixou à sua mulher, a célebre Joaquina do Pom

peu, vulto quase lendário da história de Minas. 

Pela propriedade de Inácio de Oliveira Campos, que 

então se denominava "Fazenda do Bramado dos Pavões", 

passaram tôdas as bandeiras que, de 1772 para diante, de

mandaram os sertões de Goiás, podendo-se citar, entre 

elas, a de Anhangüera, a de Lourenço Castanho e outras. 
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Igreja Matriz Municipal 

Em 1773, já começam a fixar-se alguns forasteiros, 
iniciando-se o povoado que recebe o nome de Salitre, no 
local que, em 1798, foi abrangido pela Sesmaria do Es
meril, concedida a Antônio Queiroz Teles. Em 1804, re
gistrou-se a "Provisão de Licença" aos moradore~ do po
voado para erguerem uma casa de oração sob a proteção 
de Nossa Senhora do Patrocínio, estendendo-se o nome de 
Nossa Senhora do Patrocínio ao arraial do Salitre. 

A localidade foi elevada à categoria de curato, em 
1829, com o nome de Nossa· Senhora do Patrocínio, indo 
à condição de Paróquia 10 anos mais tarde, ou seja, em 
1839. Em 1842, foi a sede elevada à vila, passando à ci
dade 32 anos mais tarde, 1874. 

Quando foi descoberto o famoso diamante "Estrêla do 
Sul", em 1852, o Distrito Diamantino da Bagagem perten
cia a Patrocínio, época, aliás, em que verdadeiros bandos 
de malfeitores se organizavam para saquear os viajantes 
nas estradas, uma vez que era constante o tráfego de pe; 
dras preciosas; coube a uma fôrça de voluntários pedes
tres de Patrocínio a tarefa de acabar, nesse ano de 1853, 
com um dos bandos que mais terror espalhava na redon
deza. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito deve sua 
criação à Resolução régia de 22 de dezembro de 1812, 
confirmada pela provincial n.0 114, de 9 de março de 1839. 
O município foi criado com a denominação de Nossa Se
nhora do Patrocínio e território desmembrado do de Araxá, 
ao qual pertencia, pela Provincial n.0 171, de 23 de março 
de 1840, ocorrendo a instalação a 7 de abril de 1842. Por 
fôrça da Provincial n.O 1995, de 13 de novembro de. 1873, 
a sede do município em aprêço recebeu foros de cidade, 
instalando-se, como tal, a 12 de janeiro de· 1874. A Lei 
estadual n.O 2, de 14 de setembro de 1891, manteve o dis
trito-sede do município de Patrocínio; na "Divisão Admi
nistrativa, em 1911", aparece o município com 5 distritos: 
o da sede e os de Serra do Salitre, Coromandel, Abadia dos 
Dourados e Cruzeiro da Fortaleza. Segundo os quadros de 
apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o mu
nicípio constituía-se, ainda, de 5 distritos: Patrocínio 

(sede), Santana do Pouso Alegre do Coromandel, Abadia 

dos Dourados, São Sebastião da Serra do Salitre e Cru

zeiro da Fortaleza. Em face da Lei estadual n.0 843, de 

7 de setembro de 1923, o município perdeu os distritos de 
Coromandel (antigo Santana do Pouso Alegre do Coro
mandei) e Abadia dos Dourados, para o f!1Unicípio de Co-
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romandel, recém-criado. Na divisão administrativa do Es
tado, fixada por esta Lei, o município de Patrocínio forma
-se, entretanto, de 4 distritos: o da sede (Patrocínio) e 
os de São Sebastião da Serra do Salitre, Cruzeiro da For
taleza e Falhados, em virtude de ter instituído êste último 
a própria Lei n.0 943, com parte do território do distrito 
da sede. Dá-se o mesmo no quadro da divisão adminis
trativa relativo a 1933, contido no "Boletim do Ministério 
do Trabalho Indústria e Comércio", nos de divisão ter
ritorial datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, também 
no Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 1938, notando
-se que no quadro relativo a 31-XII-1936 o distrito de 
São Sebastião da Serra do Salitre chama-se, simplesmente, 
Serra do Salitre. Consoante as divisões territoriais vigen
tes nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948 e estabeleci
das, respectivamente, pelos Decretos-leis estaduais núme
ros 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1058, de 31 de de
zembro de 1943, o município permanece integrado por 
4 distritos: o da sede e os de Cruzeiro da Fortaleza, F o
lhados e Serra do Salitre, antigo São Sebastião da SE~ra 
do Salitre, que tomou êsse nome a partir do qüinqüênio 
1939-1943. Pela Lei de organização judiciária n.0 1 039, 
de 12-XII-1953, o município de Patrocínio perde o dis
trito dE~ Serra do Salitre, elevado à categoria de cidade. 
E, pela mesma Lei, cria dois novos distritos: o de Brejo 
Bonito e o de São João da Serra Negra. A mesma Lei 
também alterou a denominação do distrito de Falhados, 
para distrito de Silvano. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Patrocínio 
foi instituída pela Lei estadual n.0 11, de 13 de novembro 
de 1891. Conforme os quadros de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de" 30 de março d~ 1938, 
a referida comarca abrange um só têrmo, o da sede que, 
por sua vez, abrange dois municípios, o de Patrocínio e o 
de Coromandel. Em razão do Decreto-lei n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938, à comarca de Patrocínio anexou-se o 

têrmo de Coromandel, criado com o município de igual 

nome, desligado do têrmo de Patrocínio. Assim, na divisão 

territorial do Estado, vigente no. qüinqüênio 1939-1943 e 

fixada por êsse Decreto-lei, bem as!;!im na que o Decreto

-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, esta
tuiu para vigorar em 1944-1948, a comarca de Patrocínio 

compre,ende 2 têrmos, o da sede e o de Coromandel. Pelo 

Decreto-lei n.0 2 904, de 8-X-194~, o município de Coro

mandei é elevado à categoria de comarca, tendo então se 

Igreja situada na distrito de São João da Serra Negra 



desligado da comarca de Patrocínio. A Lei n.0 1 098, de 
22-VI-1954, Lei de Organização Judiciária, elevou a co
marca de Patrocínio de segunda para terceira entrância, 
abrangendo, além do município do mesmo nome, o da 
Serra do Salitre, o qual passou à cidade por força da Lei 
n.0 1 039, de 12-XII-1935, desmembrando-se do territó
rio do município de Patrocínio. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 3 140 quilômetros quadrados. A tem
peratura em graus centígrados, apresenta as seguintes mé
dias: das máximas - 33; das mínimas- 6; compensada 
- 22. A precipitação pluviométrica anual corresponde a 
1 200 milímetros. A sede municipal, situada a 972 metros 
de altitude, tem como coordenadas geográficas 18° 57' 09" 
de latitude Sul e 46° 59' 43" de longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 341 quilômetros, no rumo 
oés-noroeste. 

SITUAÇÃO A 

PosiçÓo do Município em relação ao Estado e sua Cap'ttal. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 34 061 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departam~~to Estadual de Es-

Fonte de água sulfurosa 
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tatística de Minas Gerais dão 26 613 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Explica
-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, de
pois de 1950, o distrito de Serra do Salitre. 

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 Cruzeiro da Fortaleza, 

Falhados e Serra do Salitre. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

PoPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
N6meros % abbre 
absolutos o total 

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

Sede ......................... ,.. 3 098 3 807 6 905 20,2 
Vila de Cruzeiro de Fortaleza .... 218 334 552 1,67 
Vila de F olhadas ................ 145 169 314 0,92 
Vila de Serra do Salitre .......... 370 369 739 2,12 
Quadro rural. ...........•....... 13 028 12 523 25 551 75,06 

3 
TOTAL ..................... 16 859 17 202 34 061 100,0 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- 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, pecuãria e silvicultura 
lnd6atriaa extrativas ............. 
lnd6atria de taansformação ....... 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Com&cio de imóveis e valores mobi· 

liári~, cr~dito, seguros e capitali· 
zação ........................• 

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

nagem ........................ 
Profissões liberais ................ 
Atividades sociais ................ 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
D~fesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom~sticás, não remu· 

neradaa e atividades escolares dis· 
centes ........................ 

Condições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

6 922 57 
43 

955 22 
330 17 

50 
329 610 

261 7 
46 3 
72 153 

62 g 
23 

1 077 lO 470 
1 413 737 

11 583 12 085 

Total 

N6meros 
absolutos 

6 979 
43 

977 
347 

50 
939 

268 
49 

225 

71 
23 

11 547 
2 150 

23 668 

% sbbre 
o total 
geral 

29,51 
0,18 
4,12 
1,46 

0,21 
3.96 

1,13 
0,20 
0,95 

0,29 
0,09 

48,82 
9,03 

100,00 

Agricultura e silvilcutura - A produção agrícola no mu
nicípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA -AGRICOLAS (ha) 

% sbbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------------------· --------
Milho .............. 3 775 Saco 60 kg 92 300 23 075 31,67 
·Feijão .............. 2 449 > > > 33 638 22 201 30,44 
Arrcz .............. 3 146 > > > 32 600 18 908 25,92 
Caf6 ............... - ArrOba 8 600 5 160 7,07 
Outrao ............. - - - 3 578 4,90 

TOTAL ........ -· - - 72 922 100,00 
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Pecuária -Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~g:~~~·.·.·.·.·.·.-.-.-.-::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ..................... . 
Suínos ..•......... 

TOTAL. 

25 
120 000 

250 
8 000 
1 600 
3 300 

45 000 

Cr$ 1 000 

75 
144 000 

30 
10 400 
3 680 

396 
40 500 

199 081 

% sóbre 
o total 

0,03 
72,36 
0,01 
5,22 
1,84 
0,19 

20,35 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sôbre N.0 de Potência 

o total motores em c. v. 
----------- ---- ---- --· - ---- ---- ----

Indústria extrativa mi-
neral ................ 7 39 749 4,98 2 60 

,Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 29 69 6 250 41,60 lO 179 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 116 325 8 022 53,42 35 441 

TOTAL ........... 152 433 15 021 I 100,00 47 680 

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 .......... . 
Pavimentados, parcialmente .. 
Outros ..................... . 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos, possuindo penas ................. . 
Logradouros servidos totalmente .................. . 

Esgotos 

Logradouros servidos de despejo ...... . 
Prédios esgotados pela rêde ......... . 

Iluminação pública e dorniciliar (*) 

{
Número de logradouros .. 

Logradouros iluminados..... Número de focos ....... . 
Consumo em kWh. . . .. 

Ligações domiciliares (*) 

De luz .............. . 
.. {Número de ljgações .... . 

ConE: uma em kWh .... . 

Número de ligações de fôrça ..... . 

(•) Dados referente• ano ano de 1955,. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

2 338 

46 
9 

37 

030 
26 

16 
92 

46 
345 

51 840 

I 118 

302 625 

52 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 539 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 126 se acham sob a administração estadual, 392 sob 
a municipal e os restantes são administrados por particula
res. E' servido Pela Rêde Mineira de Viação e dispõe de 
um aeroporto. 

Em 1955, encontravam-se registrado·s na Prefeitura 
Municipal 126 automóveis, 57 camionetas, 122 caminhões 
e 7 ônibus. 
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Hotel e Fonte das Águas do município 

Para as respectivas distâncias da sede aos mumc1p1os 
vizinhos e capitais do Estado e da República, damos as 
seguintes tábuas itinerárias: 

Tábuas itinerárias 

ESPEC:IFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMl[TROFES 

Patrocínio SL Coromandel .. 
Patrocínio a Monte Car-

melo ................. . 
Patrocínjo a Monte Car-

melo ........... , ...... . 
Patrocínio a Pato de Minas 
Patrocínio a Patos de 

Min.as ................ . 
Patrocínio 1St Perdizes .... . 
Patrocínio ., Serra do Sa-

litre ............ · ...... . 

Patrocínio a Belo Hori-
zonte ............. . 

Patrocínio a Belo Hori-
zonte ................ ·· 

Patroc,i'nio a Belo Hori-
zonte ................. . 

Patrocínio s_o Rio de Ja-
neiro ........... . 

Patrocínio ao Rio de Ja-
neiro ................. . 

DISTÂNCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

84 Rodoviério 

76 Rodoviêrio 

94 Ferroviário 
96 Rodoviêrio 

70 Aéreo 
72 Rodoviário 

43 Rodovtário 

~96 Ferroviário 

486 Rodoviário 

380 Aéreo 

946 Ferroviário 

236 Ferroviário 

OBSERVAC0lt'S 
(I) 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V: e E.F.C.B. 
(Via Barra Mansa) 

R.M.V. e E.F.C.B. 
(Via Belo Hori • 
zonte) 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni-. 
cípio com 12 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede e ainda com 415 varejistas; dêstes 318 se 
localizam na cidade. Dispõe também de 3 agências ban
cárias. 

uutro aspecto da Fonte de Aguas do município 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINACAO 
N6mero1 abeolutoe % ellbre o total 

Sabem Nilo Sabem Não 
Total ler e aabem ler e sabem 

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

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

{Homens ... 3 250 2 063 1 187 63,47 36,53 
Quadro urbano Mulheree .. 4 061 2 246 1 815 55,30 44,70 

TOTAL 7311 4 309 3 002 58,93 41,07 

{Homene ... 10 915 3 897 7 018 35,70 64,30 
Quadro rural.. Mulheree .. 10 430 2 879 7 551. 27,60 72,40 

TOTAL 21 345 6 776 14 569 31,74 68,26 

{Homene ... 14 165 5 960 8 205 42,07 57,93 
Em geral. . . . . . Mulheree .. 14 491 5 125 g 366 35,63 64,64 

TOTAL 28 656 11 085 17 571 38,68 61,32 

(
0

) Inclueive peuoas de inetrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidadee eacolaree ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM&RICOS 

1954 1955 1956 

41 
100 

2 900 

70 
59 

3 097 

45 
106 

3 946 

A percentagem de alunos matriculados relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen.te 

64,47%. 

FINANÇAS PúBLICAS- O movimento das finanças pú

blicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

1 822 963 
3 563 2 432 
5 231 3 498 
4 914 I 848 
6 169 2 225 

Deepesa 
realizada 

2 389 
3 924 
4 719 
6 929 
7 877 

Saldo ou 
deficit 

567 
361 
512 

2 015 
1 708 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede muni~ 

cipal apresenta bom aspecto topográfico, localizando-se no 

tôpo de uma colina a 92 7 metros de altitude, cercada por 

outras um pouco mais altas; seu aspecto urbano é agra

dável, possuindo vários logradouros públicos com pavimen

tação asfáltica, iluminação elétrica pública e domiciliar, 

serviço de abastecimento de água potável encanada, pra

ças ajardinadas etc. A cidade possui 3 estabelecimentos de 

ensino secundário, 2 de ensino pedagógico, 1 de ensino co

mercial, 1 jornal, duas tipografias, uma radioemissora, 7 bi

bliotecas, hospital com 41 leitos, 1 serviço de saúde, 1 ho

tel, 7 pensões, 1 cinema. A rêde telefônica é constituída de 

320 aparelhos; estão em atividade 9 médicos. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 8177 
eleitores, dos quais votaram 4 572. Foram sufragados, na 

ocasião, os 11 vereadores que compõem o Legislativo Mu
nicipal. 

A principal atividade econômica do mumc1p10 é a 

agropecuária. Na agricultura, o principal produto é o milho; 

em seguida, vem feijão, arroz, café (30400 pés em 1955) 
e outros gêneros de primeira necessidade, em escala me

nor, quanto ao valor. Na pecuária, a produção leiteira é a 

mais importante, tendo atingido 14 000 000 de litros em 

1955. 

Os principais rios que banham o mumc1p1o são o 

Quebra Anzol, o Salitre, o Dourados, o Santo Antônio, o 

São José dos Falhados e o Espírito Santo, constituindo-se 

êles, juntamente com a lagoa do Chapadão do Ferro, uma 

rêde hidrográfica suficiente às necessidades locais. Há, 

4 cachoeiras, aproveitadas em usinas hidrelétricas; servem 

elas às seguintes localidades: Patrocínio, o Parque Hotel 

de Serra Negra, São João da Serra Negra e Guimarânia 

(esta última localidade, distrito do município de Patos de 

Minas; a usina está na cachoeira do Chapadão do Ferro, 
no município de Patrocínio). 

Patrocínio possui importantes reservas de minério de 

ferro, na serra do Salitre e seus desdobramentos do Cha

padão do Ferro, e ainda fontes de águas minerais sulfu
rosas e radiativas ou magnesianas. E' verificada a existên

cia de jazidas de nióbio, pirocloro, pirita, apatita, diaman

tes, ouro e ferro, que, contudo, não mereceram, ainda, 
exploração industrial de vulto. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Afrânio Santos Pinto). 

PATROCíNIO DO MURIAÉ - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A história do município está ligada estrei

tamente à de Muriaé do qual foi desmembrado em 1.0 de 

janeiro de 1954. Quando, em 1817, fizeram-se as primeiras 

edificações em São Paulo do Muriaé, os comandados de 

Guido Thomaz Marlieri desceram o· rio Muriaé e, a vinte 

quilômetros abaixo, logo em seguida à foz de um ribeiro, 

que hoje se denomina, da Cachoeira Alegre, construíram 

um pouso. Com o passar dos tempos, êste pouso foi rece-
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bendo forasteiros que se fixaram pelos arredores, iniciando-· 

-se a povoação. Ao que conta a tradição, a existência de 

plantas medicinais, notadamente a poaia, foi o fator de 

atração para êsses forasteiros. O povoado desenvolveu-se 

a ponto de, para êle, ser transferida a sede da povoação de 

São Paulo do Muriaé, o que ocorreu em 6 de julho de 

1859, lá permanecendo até. 7 de outubro de 1860. Em 

1891, o povoado foi elevado à categoria de distrito de São 

Paulo do Muriaé e, nessa condição, permaneceu até sua 

emancipação política, em 1954. Desde sua fundação, em 

dia e mês ignorados, do ano de 1817, não sofreu a locali

dade qualquer alteração em seu nome. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 

município de Patrocínio do Muriaé foi criado pela Lei 

n.0 1039, de 12 de dezembro de 1953 e instalado a 1.0 de 

janeiro de 1954; jurisdiciona-se à comarca de Muriaé. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Sua 

área é de 120 quilômetros quadrados. A temperatura, em 

graus centígrados apresenta as seguintes médias: das má

ximas- 36; das mínimas- 7; compensada- 21. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 6 317 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 6 690 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 56 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era a seguinte a situação do distrito de Patrocínio do Mu-

300 

riaé, núcleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente 

o atual :município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HO· MU· 
MENS LHERES Números % sôbre 

absolutos o total 

------ -------
Quadro urbuno .................. 923 1 008 1 931 30,56 

Quadro suburbano ............... 200 241 441 6,98 

Quadro rura.l .................... 2 074 1 871 3 945 62,46 

TOTAL ..................... 3 197 3 120 6 317 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no munidpio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total -------- ----

Arroz .............. 1 020 Saco 60 kg 22 240 5 560 45,86 

Caf~ ............... 1 006 Arrôba 14.400 3 312 27,30 

Outras ............. 799 - - 3 256 26,84 

TOTAL ........ 2 825 - - 12 128 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

RltBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~~':::::: ::::::::::::::::: 
~v~~~~·:::::::::::::::::·:::::: 
Su!nos ............••.......... 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

1 
1 000 

200 
390 

32 
10 

2 780 

VALOR 

Cr$ 1 000 

2 
1 400 

18 
429 

48 
1 

2 780 

4 678 

% s6bre 
o total 

0,04 
29,92 
0,38 
9,17 
1,02 
0,02 

59,45 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem relativos a 1955: 

......... 
CAPITAL FORÇA 

N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % s6bre N.• de Potencia 

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

neral. ............... 1 4 100 15,55 1 10 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agr!cola 9 18 136 21,15 6 48 

Indústria m.:mufa tureira 
e fabril. ....... ······ 8 17 407 63,30 11 17 

TOTAL ........... 18 39 643 100,00 18 75 

MELHO:RAMENTOS 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 

llumin'ação pública e domiciliar (•) 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

{

Nómero de logradouros ....... . 
Logradouro• iluminados. . . Nómero de focos ............ . 

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

11 
149 

37 488 

Li~ações domiciliares (•) 

De luz ................... { Nómero de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

385 
126 609 

De fôrça ................. { Nómero de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

10 
56 116 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 25 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

quais 9 se acham sob a administração federal e 16 sob a 

municipal. E' servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 13 auto

móveis, duas camionetas e 8 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Muria~ ................. . 
Muria~ ................. . 

Eugen6polis ............. . 
Palma ................. ,. 
Itaperuna (RJ) .......... . 
Itaperuna (RJ) .......... . 

Belo Horizonte .......... . 

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

DIS'l'ANCIA MEIO DE 
(km) TRANSPORTE 

20 E.F.L. 
20 Onibus 

7 E.F.L. 
34 E.F.L. 
45 E.F.L. 
53 Onibus 

627 E.F.L. e E.F. 
C.B. 

372 E.F.L. e E.F. 
C.B. 

OBSERVAÇÕES 

Viação Santos Du· 
mont com sede em 
Itaperuna (RJ), 
que passa pela 
sede de Patrocínio 
de Muria~ com des· 
tino a Muria~. 

Viação Santos Du· 
mont com sede em 
Itaperuna, que pas
sa pela sede de Pa· 
trocinio de Muria~. 
regressando de sua 
viagem a Muria~. 

Via P.Orto Novo 

Via POrto Novo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situa

do na sede e ainda com 25 varejistas; dêstes, 21 se locali

zam na cidade. Dispõe também de uma agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referente à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municípal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Nó meros 
DISCRIMINAÇÃO 

absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 

----------- escrever(•) escrever(•) ----- ---- ----- ----- -----
Homena ................ ... 954 665 289 69,70 30,30 

Mulheres .................. 1 076 626 450 58,17 41,83 

TOTAL ............... 2 030 1 291 739 63,59 36,41 

(•) 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 ................ . 
Matrícula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

5 
17 

614 

1955 

7 
17 

644 

1956 

5 
18 

650 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

42,26%. 

FINANÇAS PÚBLICAS -- O movimento das finanças 

públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 

caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------------- ------- ------- ---~---
1954 ............ 805 - - 805 
1955 ............ 788 193 786 2 

O Orçamento de 1956 previa uma receita total e tri

butária de 1 024 e 352 milhares de cruzeiros respectiva

mente. 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas admini91:rati

vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA, (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual 

331 
952 

Municipal 

805 
788 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município pos

sui os melhoramentos urbanos condizentes com suas pos

sibilidades; citam-se 1 aparelho telefônico, 2 hotéis, 3 pen

sões e 1 cinema. Na sede encontra-se um médico no exer

cício da profissão. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 3 652 

eleitores, dos quais votaram 1 559. Foram escolhidos, na 

ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 

cidade. 

A mais importante atividade econômica gira em tôrno 

da agricultura, cujo principal produto é o arroz, seguido 

pelo café; embora produza outros gêneros de primeira ne

cessidade, apenas aquêles são exportados, enquanto os de
mais suprem unicamente o consumo interno. O município 
produz ainda argila para cerâmica, constituindo-se seu 
setor industrial de 6 panificações, uma fábrica de telhas e 
uma fábrica de foices. Na pecuária, há pequena produção 

leiteira. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José de Oliveira Vermelho). 
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PAULA CÂNDIDO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Poucos informes se encontram sôbre os 
primitivos habitantes da zona onde se localiza Paula Cân
dido, mas tudo faz crer tenha sido a região povoada por 
indígenas das tribos Coroados, Coropós e Puris. Não se 
tem porém, conhecimento dos locais onde aldeavam essas 
trib~s, nem mesmo se faziam parte-' da tribo de Presídio 
(hoje Visconde do Rio Branco). Quanto aos primeiros des
bravadores da região, tudo nos leva à bandeira do capitão 
Pires Farinha, que lá pelo século XVIII estêve em andan
ças por aquelas paragens. 

José Gomes Barroso iniciou a fundação do povoado 
de São José do Barroso, hoje cidade de Paula Cândido, 
quando, em 1785, recebeu a sesmaria de terras aí locali
zadas. Os terrenos destinados ao patrimônio foram doados 
pelo capitão João Gomes Barroso, descendente direto do 
famoso sesmeiro. Não se pode precisar, entretanto, em que 
época foi feita essa doação, sabendo-se, porém, ter sido an
terior a 1837, porque nesse ano foi criado o distrito, tendo 
na pessoa do cidadão Francisco das Chagás Pacheco o seu 
primeiro Escrivão. Em 1838, o distrito pertencia a Santa 
Rosa do Turvo, hoje Viçosa. Pela Lei provincial n.0 202 
(artigo 1.0 parágrafo 1.0 ), de 1.0 de abril de 1841, eram 
determinadas as divisas do distrito com o município de 
Piranga. Em 1854, o distrito passou para o município de 
São J anuário de Ubá. 

À primeira eleição realizada em São José do Barroso, 
em 3 de fevereiro de 1867, compareceram 4 eleitores, tendo 
sido eleitos Juízes de Paz: Francisco de Assis Ferreira e 
Manoel Vaz Rodrigues. 

O distrito de São José do Barroso foi elevado à paró

quia, pelo artigo 2.0 da Lei n.0 1 682, de 21 de setembro 

de 1870, conservando as divisas do antigo curato. Antes 

disso, porém, já possuía um pastor de almas na pessoa do 

padre José Justino Pais Maciel. Em 1872, contava o dis

trito com uma população de 3 175 habitantes, conforme 

dados do Recenseamento Geral daquela época. Pela Lei 

n.0 2 785, de 1881, era o distrito desmembrado do têrmo 

de Ubá e anexado ao de São João Batista do Presídio. 

A vila de São José do Barroso, sede de um distrito 

de terras férteis, mantendo intenso comércio com as cida

des de Mariana e Piranga, ia progredindo dia a dia e, 

por Decreto do Dr. Antônio Gonçalves Chaves, de 2 de 

janeiro de 1884, eram as freguesias de ·São José do Bar
roso e São Geraldo classificadas em um distrito especial 

para o qüinqüênio 1884-1888. Por ocasião do Recensea

mento de 1890, possuía o distrito 4 603 habitantes. O 

primeiro vigário de São José do Barroso parece ter sido o 

Padre José ]anuário de Assis Carneiro. A Lei n.0 1039, 

de 12 de dezembro de 1953, marcou nova era para a co

munidade, elevando o distrito de São José do Barroso a 

município com o nome de Paula Cândido, como homena

gem a seu ilustre filho, Dr. Francisco Gomes de Paula 
Cândido. 

FO~MAÇAO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria

do em 1937, subordinado ao têrmo de Mariana. Em 1838, 
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o distrito passou a pertencer a Santa Rita do Turvo (Vi
çosa). Em 1854, fazia parte do têrmo de São Januário de 
Ubá. Pe!los quadros de apuração do Recenseamento de 
1872, o distrito acha-se filiado ao município de Ubá. Pela 
Lei número 1 682, de 21 de setembro de 1870, foi elevado 
à catego:ria de paróquia. O distrito de Paz deve sua criação 
à Lei n.0 2 785, de 1881, que o ligou ao têrmo de São João 

do Presídio. Pelos quadros de apuração do Recenseamento 

de 1890, o distrito figura com a denominação de Barroso, 

subordinado à paróquia de São José do Barroso e ao mu

nicípio de Rio Branco. A Lei estadual n.O 2, de 14 de 

setembro de 1891, confirmou a criação do distrito, com 

subordinação ao município de Visconde do Rio Branco. Na 

divisão administrativa do Brasil, referente a 1911, figura 

no município de Rio Branco o distrito de São José do 

Barroso. Segundo os resultados do Recenseamento Geral 

de 1.0 -IX-1920, o texto da Lei estadual n.0 843, de 7 de 

setembro de 1923, e publicações oficiais de 1933, o distrito 

de São José do Barroso continua figurando no .município 

de Rio Branco. De acôrdo com as 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, bem como no 

quadro territorial fixado pelo Decreto-lei estadual n.0 148, 

de 17 de dezembro de 1938, ·vigente no qüinqüênio 

1939-1943, o distrito de São José do Barroso permanece 

. no município de Rio Branco. Pelo Decreto-lei estadual 

n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, o município de Rio 

Branco passou a denominar-se Visconde do Rio Branco. 

No quadlro da divisão territorial do Estado fixada pelo 



mencionado Decreto n.0 1 058, em vigor· no qüinqüênio 

1944-1948, o distrito em referência figura no município de 
Visconde do Rio Branco. Em idêntica situação figura o 
distrito de São José do Barroso na divisão territorial admi

nistrativa fixada pela Lei estadual n.0 336, de 27 de de
zembro de 1948, em vigor no qüinqüênio 1949-1953. Por 

fôrça da Lei estadual n.0 1039, de 12 de dezembro de 
1953, que fixou a nova divisão para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, criou-se o município de Paula Cândido, com 

território do distrito de São José do Barroso, desmembrado 
do município de Visconde do Rio Branco. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Consoante a divisão ter
ritorial judiciário-administrativa do Estado, vigente no 
qüinqüênio 1954-1958, e estatuída pela Lei estadual nú
mero 1 039, de 12 de dezembro de 1953, o município de 
Paula Cândido, criado por essa Lei, pertence ao têrmo e 

à comarca de Visconde do Rio Branco. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Loca

lizado no alto das serras Santa Maria e São Geraldo, tem 

o seu território bastante acidentado. Sua área é de 270 qui
lômetros quadrados. A temperatura, ·em graus centígrados, 

apresenta as seguintes médias: das máximas - 25; das 
mínimas - 11; compensada - 18. A precipitação plu

viométrica anual é da ordem dos 1 000 milímetros. 

SITUAÇÃO " 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 6 844 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 7 287 ·habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 27 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de São José do Bar• 

roso, núcleo em tômo do qual se emancipou po!. 
mente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
% s&bte N6meroa 

absolutos o ·total 
geral ------------------ ---

Quadro urbano .................. 185 221 406 5,93 
Quadro suburbano ............... 193 207 400 5,84 
Quadro rural. ................... 2 985 3 053 6 038 88,23 

TOTAL ..................... 3 363 3 481 6 844 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA As ativi-
dades sôbre as quais se apóia a vida econômica do muni
cípio são a agricultura e a pecuária. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% s&bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------------- ----
Milho .............. 2 680 Saco 60 kg 51 520 7 728 37,34 

Arroz .............. 830 > > > 16 600 4 980 24,04 

Caf~ .............. : 944 Arr&ba 14 520 3 920 18,93 

Feijão .............. 520 Saco 60 kg 8 600 1 634 7,89 

Cana ............... 235 Tonelada 6 500 1 105 5,33 

Outras ............. 118 - - 1 340 6,47 

TOTAL ........ 5 327 - - 20 707 100,00 

E' muito acentuada a agricultura na economia muni
cipal, onde sobressaem as culturas de milho, arroz, café, 
feijão e cana-de-açúcar. A do milho, com uma área culti
vada de 2 680 ha, representa 37,34% da produção agrí
cola local. E' importante a pomicultura com exportação 
de mudas de plantas frutíferas para quase todos os recan
tos do país. Os principais mercados compradores dos pro
dutos agrícolas municipais são: Distrito Federal, Visconde 
do Rio Branco, Ubá e Viçosa. 

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

..REBANHOS 

Asininos ...... 

Bovinos ... .. ········ 
Caprinos. 

Eqüinos .. 

Muares 

Ovinos ..... 

Sulnos .... 

TOTAL 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

5 

6 000 

400 

1 300 

150 

360 

7 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

10 

10 200 

60 

2 080 

375 

65 

6 300 

19 000 

% s&bre 
o total 

0,05 

53,43 

0,31 

10,89 

1,96 

0,34 

33,02 

100,00 

A atividade pecuária é bastante desenvolvida, repre
sentando um real valor econômico para Paula Cândido. 
O município exporta creme de leite para os municípios de 
Visconde do Rio Branco, l,Jbá, Rio Pomba, Guarani, Vi-
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çosa e outros, além de pequena exportação de gado para 
os municípios vizinhos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

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

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

ção e beneficia1nento 
de produtos agrícolas 82 198 1 047 83,36 4 22 

Indústria manufaturCira 
e fabril. ....... ...... 77 92 206 16,44 1 2 

TOTAL .... ....... 159 290 1 253 100,00 5 24 

O valor da produção industrial, em 1955, atingiu sete 
milhões de cruzeiros, com a indústria de transformação 
contribuindo com 65% sôbre êsse valor de produção. 

MELHORAMENTOS URBANOS E' 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 

Núrnero de prádios exístentes ... 

LoAradouros públicos 

Existentes .... 
Pavimentados ... , ... 

Abastecimento d' átJua 

Pr~dios servidos ....... . ... {

PossuindO penas ...... . 

TOTAL ......... . 

Lograclourott servidos. . . . . . Parcialmente .......... . 
{ 

Totalmente ............ . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros iluminados. I Número de focos .. 
· · \ Consumo em kWh. 

LiA•ções dornici/iares 

De luz............... I Número de ligações ........ . 
· · · · \ Consumo em kWh ......... . 

D ft. a I Número de ligações ........ . 
e rç · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUM:t!:RICOS 

244 

10 
10 

38 

38 

2 
3 

5 

64 
15 950 

116 
30 235 

2 
4 646 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 66 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

30/i 

quais 36 se acham sob a administração estadual e 30 sob 
a municipal. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 4 automóveis, 5 caminhões, 3 camionetas e um 
ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municipios limitro'fes 

Coimbra ................ . 
Coimbra ................ . 
Presidente Bernardes .... . 

Presidente Bernardea .... . 
Pt.rto Firme ............ . 
Pt.rto Firme ............ . 
São Geraldo ............ . 
Senador Firmino ........ . 
Ubá .................... . 
Viçosa .................. . 
Visconde do Rio Branco .. 
Vi'econde du Rio Branco .. 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

36 Onibus 
24 Automóvel 
62 Onibus 

38 Automóvel 
54 Onibus 
38 Automóvel 
24 Automóvel 
40 Onibus 
38 Onibus 
18 Onibus 
62 Onibus 
31 Automóvel 

254 Onibus 
340 Onibus e E. Fer

ro 

(Via Viçosa-18 km) 
(Via Monte Celeste) 
(Via Divino e Sena-

dor Firmino) 

(Via Viçosa) 

(Via Monte Celeste) 
(Via Divino) 
(Via Divino) 

(Via Divino, Ubã) 
(Via Santa Maria) 
(Via Ponte Nova) 

(De t.nibus at~ Ubá 
(38 km) e Est. de 
Ferro Leopoldina 
a partir de Ubá 
302 km) 

COMÉF~CIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 2 estabelecimentos comerCiais atacadistas si
tuados na sede e ainda com 23 varejistas; dêstes, 17 se 
localizam na cidade. Dispõe também de 4 correspondentes 
bancários. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana muniCipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % st.bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

----------------- ----- ---- ----- ------
Homens ................... 309 1&7 122 60,51 39,49 
Mulheres .... · .............. 364 230 134 63,18 36,82 

TOTAL ............... 673 417 256 61,96 38,04 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário --- Segundo os dados fornecidos pelo Ser· 
viço de l:!:statística da Educação do Estado de Minas Ge-

Vista parcial da Rua Monsenhor Lisboa 



Casa de Saúde, Maternidade e Proteção à Infância (em construção) 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFiCAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

Unidadea eacolarea ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . • 

1954 

8 
15 

710 

1955 

10 
17 

658 

1956 

14 
21 

780 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
46,53%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das füi.anças 
públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1954 ........... . 
1955 ........... . 

FINANÇAS 

Receita arrecadada 

Total 

601 
689 

Tributária 

122 
182 

(Cr$ 1 000,00) 

Despesa 
realizada 

419 
518 

Saldo 
ou 

deficit 

l82 
171 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal ------------------------ -------- --------
1954 .................................. . 
1955 ........................................ . 

207 
1 315 

601 
689 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Paula Cândido 
tem u~ território bastante acidentado. Os principais cur
sos d'água, dentre outros, existentes no território munici
pal, são: ribeiros Barroso, Airõe~, São Venâncio e rio Tur
vo Limpo. Predomina na região a vegetação co~um, sendo 
as pequenas reservas florestais, ainda existentes, florestas 
naturais. Município agrícola e pastoril, tem nessas duas 
atividades o seu principal fator econôm1co. Mantém rela
ções comerciais com o Distrito Federal, Guarani, Rio 
Pomba, Ubá, Viçosa, Visconde do Rio Branco e outros 
municípios vizinhos. 

A cidade de Paula Cândido, localizada entre morros 
às margens do ribeiro Barroso, tem a sua expansão acom
panhando êsse ribeiro. 

O município possui um Pôsto de Saúde mantido pelo 
Estado, além de uma rêde telefônica ( 4 aparelhos insta
lados), uma pensão e uma biblioteca. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 201 
eleitores, dos quais votaram 1 210. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do sistema estatístko brasileiro: 

VULTOS ILUSTRES - São filhos d~ Paula Cândido: 
Dr. Francisco Gomes de Paula Cândido, nascido em 1806, 
formou-se pela Faculdade de Medicina na França. Ocupou 
vários cargos de destaque na política do Império, tendo 
sido médico e conselheiro de D. Pedro li. Foi professor 
na Escola de Medicina da Côrte, tendo falecido, em Paris, 
no ano de 1864. O atual nome do município foi dado em 
sua memória. 

Dr. José Teotônio Pacheco, advogado de. renome, mi
litou na política imperial, e foi eleito Deputado na Re
pública. Faleceu em 1915. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Batista Braga) .. 

PAULISTAS -· MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Não guarda a tradição o nome dos pri
meiros moradores brancos a se fixarem no local onde veio 
a ser a sede do município; admite, contudo, tenham sido 
paulistas tais moradores e o topônimo tem assim sua ex
plicação lógica. Quanto à data em que se deu o povoa
mento do local, há de ter sido muito antes de 1876, pois 
nesta época já o povoado era florescente e recebia a cate
goria de distrito, do então município de Sêrro. A agrope
cuária, ainda hoje responsável pela vida econômica do 
município, foi a primeira atividade dos primitivos povoa
dores. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
distrito foi criado pela Provincial n.0 2 258, de 30 de junho 
de 1876, confirmada a criação Feia Lei estadual n.0 2, de 
14 de setembro de 1891, mtegrado ~o território do muni
cípio de Sêrr,e', .t'ela Lei estadual de ( de setembro de 
1923, foi criado o município de Sabinópohs; do quàl pas
sou o distrito de São José dos Paulistas (ex-'Paulistas) a 
fazer parte, perdendo, na oportunidade, parte de seu ter
ritório. Pela divisão judiciário-administrativa do Esta® de 
Minas Gerais, estabelecida pelo Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17 de dezembro de 1938, para vigorar no 
qüinqüênio 1939-1943, o distrito de São José dos Paulistas 
teve seu nome simplificado para Paulistas. Pela divisão 
judiciário-administrativa do Estado fixada pelo Decreto-lei 
n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, Paulistas continuou 
distrito do município de Sabinópolis, perdendo, porém, 
mais uma parte de seu território, parte esta que passou a 
integrar o município de São João Evangelista. Pela di-
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Vista parcial da cidade 

v1sao judiciário-administrativa do Estado, fixada pela Lei 

n.0 i 039, de 12 de dezembro de 1953, o distrito de Pau

listas foi emancipado com o mesmo nome formando o 

município de igual nome, com todo o território que lhe 

fôra instituído pela Lei n.0 1058, de 31 de dezembro de. 

1943. O município, instalado a 1.0 de janeiro de 1954, 

jurisdiciona-se à comarca de Sabinópolis. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o muni

cípio na zona do Alto Jequitinhonha do Estado de Minas 

Gerais. Sua área é de 227 quilômetros quadrados. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posiçao do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 5 355 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas. Gerais dão 5 717 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955 e densidade demo

gráfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era a seguinte a situação do distrito de Paulistas, núcleo 
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em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homeno Mulhereo 
% ollbre Númeroo 

aboolutos o total 
geral _, ___________ ------------------

Quadro urbano .......... 214 332 546 10,19 
Quadro suburbano ....... ., 195 273 468 8,73 
Quadro rural. ........... 2 082 2 259 4 341 81,08 

TOTAL ............. 2 491 2 864 5 355 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONOMICAS 

Af1ricultura - A produção agrícola no município, em 

1955, foi expr~ssa pelos dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% ·o6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

--------
Milho .............. 1 307 Saco 60 kg. 130 000 19 500 69,46 
Arroz .............. 581 . . . 8 160 2 856 10,17 
Feijão .............. 1 452 . . • 11 400 2 405 8,56 
Outras ............. 620 - - 3 309 11,81 

TOTAL ........ 3 960 - - 28 070 100,00 

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

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % ollbre 
o total 

--·---------- ------1------- -----
Aaininos .... .................. . 
Bovinos ...................... . 
Caprinoo .....•................. 
E<!üinoo .................... . 
Muareo ....................... . 
Ovjnoo ........................ . 
Suinoo ........................ . 

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

60 
8 500 

300 
1 200 

800 
100 

5 000 

150 
13 600 

45 
1 800 
1 840 

18 
4 500 

21 953 

0,68 
61,98 
0,20 
8,19 
8,38 
0,08 

20,49 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL 
N.• de Peuoal EMPREGADO 

TIPO DE INDÚSTRIA Eota- empre· 
beleci- gado 

ollbre mentoo Cr$ 1 000 % 
o total 

-----
Indúotria de tranoformação e bene· 

93 610 -ficiamento de produtos agdcolaa 27 
Indúotria manufatureira e fabril 47 62 745 -

TOTAL ..................... 74 155 1 355 100,00 

-

Outra vista parcial da cidade, destacando-se a Praça da Matriz 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 60 quilômetros de estradas de rodagem sob 

a administração municipal. 
Em 1955, os únicos veículos registrados na Prefei

tura Municipal eram 3 automóveis. 
Para as distâncias e vias de comunicação da sede com 

os municípios vizinhos e capitais do Estado e da Repú

blica, damos, abaixo, as 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

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

Municípios 
Jirn.ítrofes 

São João Evangelista ..... 
Sabinópolis 

Via Euxenita... . .. 
Via São João Evangelista 

(27), Guanhães (65) .. 
Rio Vermelho: Via Euxe

nita (30), Mãe dos Ho
meno (42), Casa de Telha 
(<56) ..........•........ 

Capital Eotadual: Via São 
João Evangelista (27), 
Guanhãeo (65), POrto 
(65), Morro Pilar (101), 
Lagoa Santa (252) ..... 

Capital Federal: Via Belo 
Horizonte (340) ..... 

2 7 Rodoviário 

30 Rodoviário 

89 Rodo.viário 

96 Rodoviário 

340 Rodoviário 

973 Ferroviário Ferroviário de Belo 
Horizonte ao Rio 
de Janeiro. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 26 estabelecimentos comerciais varejistas dos 

quais 21 situados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos que se seguem relativos à população urbana muni

cipal: 

DISCRIMINAÇÃO 

Homens .................. . 
Mulheres ................. . 

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

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 

Total 

342 
542 

884 

Sabem 
ler e 

escrever 

155 
238 

393 

Não Sabem Não 
sabem ler e sabem 
ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(•) 

187 
304 

491 

45,32 
43,91 

44,45 

54,68 
56,09 

55,55 

(*) 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: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidadeo escolares ........ . 
Corpo docente . ......... . 
Matricula efetiva ....... . 

DADOS NUMil:RICOS 

4 
12 

523 

1955 

2 
li 

410 

1956 

2 
li 

410 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
31,20%. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município, loca
lizado na Zona do Alto Jequitinhonha, tem na agricultura 

e na pecuária suas principais atividades, produzindo, ainda, 
no ramo industrial, queijo tipo minas, rapadura é aguar
dente. Na agricultura, o principal produto é o milho, vindo, 
em seguida, arroz, amendoim, feijão, café, etc. Na pecuária, 
a produção leiteira foi de um milhão e duzentos mil litros, 
em 1955, quando o rebanho bovino era de 8 500 cabeças; 
êste rebanho permite ainda uma pequena exportação de 
gàdo de corte para os municípios da zona de influência de 
Governador Valadares. A indústria de beneficiamento de 
arroz e café é o outro ramo de atividade de importância 
na comuna. 

O maior no a banhar o município é o Suaçuí-Grande 
que, com outros inúmeros cursos d'água de pequena im
portância,. constitui urna rêde hidrográfica suficiente às 
necessidades da agricultura local. 

Na cidade há 3 pensões, estando 1 médico no ·exer
cício de suas atividades. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1393 
eleitores, dos quais votaram 829. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo Mu
nicipal. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Maria de Pinho). 

PEÇANHA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A procura de ouro e pedras preciosas tem 
sido na história de Minas Gerais o motivo forçado do 
povoamento e origem de uma grande parte dos municípios 
mineiros. Peçanha não escapou a esta regra, parecendo 
certo e mais plausível ter a sua origem na exploração de 
riquezas minerais do solo. Sôbre o seu histórico, formação 
do seu núcleo populoso, há, todavia, diferentes versões, uma 
vez que não existe um esclarecimento perfeito e insofismá
vel sôbre a verdadeira origem de Peçanha. Uma refere-se 
à excursão de certo eclesiástico, padre Ângelo Pessanha, 
que se propôs· a catequizar os índios Botocudos muito nume
rosos no local onde se assenta a cidade. Nesse local existia 
um descoberto, com um pôsto militar, destinado a conter 
as correrias freqüentes das tribos dos índios Moxotós, Ma
lalis, Maconis e Panhames. Outra versão alude a um pri
mitivo povoador da região, João Peçanha ou Manoel Pe
çanha, que ali aportara com o fito de faiscar ouro, metal 
que se encontrava em abundância naquelas paragens. A 
terceira, conforme . informações do alferes Luiz Antônio 
Pinto, no fascículo terceiro da revista "Arquivo Público 
Mineiro" é: "o Descoberto foi chamado Peçanha ou Pes
sanha, em virtude de ali ter ido residir o licenciado Do
mingos de Magalhães Pessanha, levando família, escravos, 
cabeças de gado, atraídos pelas minerações e boas terras 
do sítio". 

Peçanha não é uma palavra indígena, como muitos 
supõem; em longes eras, no reinado do rei lavrador, Dom 
Diniz, pelo ano de 1240, talvez tenha ido para Portugal, 
como almirante das galeras reais, o marítimo genovês, 
Manoel Pezzagno, que nas guerras luso-castelhanas do 
tempo muito se salientou ao lado de um filho, Lançarote 
Pezzagno, cujo nome já as crônicas de então adulteravam, 
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escrevendo Peçanha e não Pezzagno. Posteriormente, tal 
nome se transmitiu, por descendência e imitação, a algu
mas famílias do reino e também do Brasil. Velhos papéis 
da época colonial escrevem assim o nome da mesma loca
lidade - Santo Antônio do Bom Sucesso do Descoberto 
do Pessanha, - como se vê numa carta de janeiro de 
1772, do comandante Antônio José Corrêa para o Senado 
da Câmara da Vila do Príncipe do Sêrro Frio. 

Esta ortografia de Pessanha nos faz lembrar do padre 
Angelo de Jesus Pessanha, natural de Campos dos Gaita
cases e que pelos anos de 1859-1860, foi encarregado de 
chamar à paz os selvagens que tinham descido a serra dos 
Aimorés, nos vales do Mucuri e rio Doce, para atacarem 
e destruir os brancos civilizados do aldeamento, que depois 
se denominou "Descoberto do Peçanha". Provàvelmente, 
por aquelas brenhas ficou o virtuoso sacerdote, promo
vendo o amansamento de índios que infestavam o sítio e 
arredores da atual cidade de Peçanha. 

Por causa do nome do rio que banha a cidade, o rio 

Doce, o povoado de Santo Antônio do Bom Sucesso do 

Descoberto do Pessanha teve o seu nome mudado para 

Vila do Rio Doce, por ocasião de sua elevação à cate

goria de vila, pela Lei n.O 2 131, de 25 de outubro de 

1875. Por ocasião da elevação da vila à cidade, foi nova

mente o seu nome alterado para cidade do Suaçuí, con

forme requereu da Assembléia Provincial Mineira o então 

deputado padre Venâncio Café; mas, em 1886, outro depu

tado, padre Alexandre Generoso de Almeida e Silva, con

seguiu da mesma Assembléia o retôrno do velho e tradi

cional nome - Peçanha. 

De acôrdo com as hipóteses formuladas pelos estu

diosos da história do município, parece, sem dúvida, a mais 

viável, de ter sido o intrépido João Peçanha o primeiro 

desbravador das soberbas florestas daquela região. 

Em busca da mineração do ouro, João Peçanha ali 

· armou a sua barraca de garimpeiro e, atraído pela abun
dância do precioso metal, em todo o leito do ribeiro Em

paredado, por aí se deixou ficar, como é fácil concluir-se, 
agrupando em seu tôrno novas turmas· de forasteiros, que 
concorreram para ampliar as raízes do povoado em for
mação. Vencidas as primeiras lutas contra os silvícolas, o 

homem civilizado instalou-se definitivamente naquelas pa
ragens e, já em 1772, o povoado era denominado Santo 
Antônio do Bom Sucesso do Descoberto de Pessanha. Data 
desta mesma época a chegada à localidade do primeiro 
professor, padre João Pedro de Almeida. 

Em 1822, foi criada a paróquia de Santo Antônio do 
Peçanha. Elevada à vila em 1875 e à cidade em 1881, a 
primeira Câmara que dirigiu os destinos do município após 

a sua emancipação política estava assim constituída: Dou

tor . Simão da Cunha Pereira - Presidente e Chefe do 
Executivo; coronel Marcelino Batista de Queiroz - Vice
Presidente; Antônio Júlio Ribeiro - 1.0 Secretário; major 
Tibúrcio Alves Ferreira, 2.0 Secretário, e ainda, coronel 
Belezário Luiz Braga, major Lindolfo Gomes da Silva, 

Joaquim Teodoro Drumond, Francisco Marcelino de Car
valho, Joaquim Ferreira da Costa e José Gonçalves de 
Oliveira. 
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O município, que em 1878 apresentava uma popula
ção de 9 361 habitantes, já em 1890 contava 33 830 almas. 
Em 1891, a Comissão Municipal apurou 50 521 habitan
tes, no território municipal, dos quais 10 207 localizados 
nos distrito da sede. Era de 3 076 o número de eleitores 
em Peçanha no ano de 1896. 

Segundo a divisão administrativa vigorante, o muni
cípio de Peçanha é composto de 4 distritos: Peçanha, Can
tagalo, Santa Teresa do Bonito e São Pedro do Suaçuí. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito deve a 
sua criação a Alvará régio, no reinado de D. Pedro I, no 
ano de 1822. O município teve a sua origem decorrente 
da Lei provincial n.0 2 132, de 25 de outubro de 1875 

' ' 
tendo sido desanexado o seu território dos municípios de 
São João Batista (hoje Itamarandiba), ltabira e Sêrro, ou 
somente dêste. A 7 de janeiro de 1880, deu-se a instalação 
em aprêço, cuja sede a Lei provincial n.0 2 766, de 13 de 
setembro de 1881, elevou à categoria de cidade. Em razão 
da Lei provincial n.0 3 446, de 28 de setembro de 1887, o 
município passou a chamar-se Peçanha. A Lei estadual 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891, manteve o distrito-sede 
do município de Peçanha, que na "Divisão Administrativa, 
em 1911", e nos quadros do Recenseamento G~ral de 
1920 se apresenta constituído por 9 distritos: Peçanha, 
Santo Antônio da Coluna, São José do Jacuri, São Pedro 
do Suaçuí, Santa Maria do São Félix, Santa Ter~sa do 
Bonito, Figueira (hoje Governador Valadares), São Gon

çalo do Ramalhete e Santana do Suaçuí. Em face da Lei 
estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, o município 
de Peçanha perdeu para Santa Maria do Suaçuí, recém

-criado, o distrito dêsse .nome (antigo Santa Maria de São 
Félix), desfalcado de parte de seu território e acrescido de 

uma fração do de Ramalhete (antigo São Gonçalo do 
Ramalhete). Cedeu, ainda, do distrito de Coluna (ex-Santo 

Antônio do Coluna) ao município de São João Evangelista 
pequena porção do seu território. Por fôrça da própria Lei 
n.0 843, a parte do distrito de Santa Maria do Suaçuí, que 

não se transferiu do município de Peçanha, passou a cons
tituir, nessa comuna, o novo distrito de Fôlha Larga. Na 
divisão administrativa do Estado, fixada pela referida Lei 

estadual n.0 843, o município de Peçanha permanece sub
dividido em nove distritos: o da sede e os de Santa Te
resa do Bonito, São Pedro do Suaçuí, Figueira, Coroaci 
(ex-Santana do Suaçuí), Fôlha Larga, São José do Jacuri, 
Ramalhete, Chonim, êste recém-instituído com território 
desligado de Figueira. Segundo quadro da divisão admi

nistrativa relativa a 1953, bem como os de divisão ter
ritorial datados de 21-XII-1936 e 31-XII-1937, o muni

cípio de Peçanha continua composto por nove distritos, os 

mesmos mencionados no parágrafo anterior. Em cumpri

mento ao Decreto-lei estadual n.0 32, de 31 de dezembro 

de 1937, o município de Peçanha perdeu o território, com 
que se instituiu o de Figueira, atual Governador Vala

dares. No quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938, como também na divisão adminis
trativa do Estado, em vigor no qüinqüênio 1939-1943, es
tatuída pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem

bro de 1938, o município de Peçanha apresenta-se forma

do pelo distrito-sede e pelos de Coroaci, Fôlha .Larga, Ra-



malhete, Santa Teresa do Bonito, São José do Jacuri e 

São Pedro do Suaçuí. Pelo disposto no Decreto estaduaí 

n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, que estabeleceu a 

divisão territorial do Estado a vigorar no qüinqüênio 
1944-1948, o município perdeu o distrito de Fôlha Larga 

para o município de Santa Maria do Suaçuí, e parte de 

São José do Jacuri para o distrito de Coluna, do muni

cípio de São João Evangelista. Na citada divisão, o muni

cípio de Peçanha compreende seis distritos: o da sede 

e os de Coroaci, Ramalhete, Santa Teresa do Bonito, São 

José do Jacuri e SãÓ Pedro do Suaçuí. Pela Lei n.0 336, 

de 27 de dezembro de 1948, o município de Peçanha per

deu os distritos de Ramalhete e Coroaci, elevados à cate

goria de município. Pela mencionada Lei n.0 336, foi o 

distrito de Cantagalo desmembrado do território da sede. 

Assim, no qüinqüênio 1949-1953, o município de Peçanha 

apresenta-se constituído de 5 distritos: Peçanha, Canta

galo, Santa Teresa do Bonito, São José do· Jacuri e São 

Pedro do Suaçuí. De acôrdo com a nova divisão do Es

tado aprovada pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de de

zembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 

o município de Peçanha aparece constituído de 4 distritos: 

o da sede e os de Cantagalo, Santa Teresa do Bonito e São 

Pedro do Suaçuí. Pela supracitada Lei n.0 1 039, o distrito 

de São José do Jacuri foi desanexado do território de Pe

çanha para constituir um novo município. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A Lei estadual n. 0 11, de 

13 de novembro de 1891, criou a comarca de Peçanha 

que se instalou a 2 de março do ano seguinte. Suprimida 

pela Lei estadual n.0 375, de 19 de setembro de 1903, foi 

restabelecida a 18 de setembro de 1915, por efeito da Lei 

n.0 663, ocorrendo a sua reinstalação a 30 de setembro 
de 1921, em cumprimento do Decreto estadual n.0 5 768, 

de setembro de 1921. De acôrdo com os quadros de divisão 

datados de 1936 e 1937, abrangia dois têrmos: o da sede 

(com os municípios de Peçanha e Santa Maria) e o de 

São João Evangelista. 

Conforme o quadro anexo ao Decreto-lei estadual nú

mero 88, de 30 de março de 1938, a referida comarca per

manece com os dois têrmos supracitados, observando-se, 

todavia, que ao têrmo de Peçanha subordinam-se 3 muni

cípios: o dêsse nome e os de Figueira e Santa Maria do 

Suaçuí. Em obediência ao Decreto-lei estadual n.0 148, de 

17-XII-1938, que estabeleceu a divisão judiciário-adminis

trativa do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o 

têrmo de Peçanha perdeu o município de Governador Va

ladares (ex-Figueira), transferido para o têrmo e comarca 

de igual nome, recém-instituída. Nessa divisão, assim como 
na vigente em 1944-1948 e estabelecida pelo Decreto-lei 

estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, a comarca 

de Peçanha mantém-se constituída de dois têrmos: o da 

sede e o de São João Evangelista, sendo o primeiro com

posto novamente por dois municípios: Peçanha e Santa 

Maria do Suaçuí. Em virtude do artigo 25 das Disposi

ções Constitucionais Transitórias do Estado, o município 

de São João Evangelista foi elevado à categoria de co-

marca. Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, que 

fixou a divisão territorial judiciário-administrativa do Es

tado, vigente no qüinqüênio 1949-1953, foi desmembrado 

o município de Santa Maria do Suaçuí, que passou a cons

tituir comarca própria, ficando a de Peçanha com os mu

nicípios da sede e de Coroaci e Virgolândia. Pela nova 

divisão do Estado, aprovada pela Lei estadual n.0 1 039, 

de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 

1954-1958, a comarca de Peçanha compreende os seguin

tes municípios: Peçanha, Coroaci, São José do Jacuri e 

Virgolândia. Pela Lei estadual n.0 1 098, de 22 de junho 

de 1954, foi a comarca de Peçanha elevada à categoria de 

terceira entrância. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. 

Seu território, de modo geral é montanhoso. A área é de 

1 35 1 quilômetros quadrados. A sede municipal, situada a 

804 metros de altitude, tem como coordenadas geográfi

cas 18° 32' 46" de latitude Sul e 42° 33' 53' de longitude 

W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta 210 qui

lômetros, no rumo nor-nordeste. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 40 700 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 32 033 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ex

plica-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrado,· 

depois de 1950, o distrito de São José do Jacuri. 

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 Cantagalo, Santa Teresa 

do Bonito, São José do Jacuri e São Pedro do Suaçuí. 
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Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•·-VII-)950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ·------ --·---
Sede ............................ 1 234 1 606 2 840 6,98 
Vila de Cantagalo ............... 268 335 603 1,48 
Vila de Santa Teresa do Bonito ... 185 244 429 1,05 
Vila de São José do Jacuri ....... 292 394 686 1,68 
Vila de São Pedro do Suaçui. .... 322 420 742 1,82 
Quadro rural. ................... 18 231 17 169 35 400 86,99 

TOTAL GERAL ........... 20 5•32 20 168 40 700 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ........... · .. 
Indústria de transformação ....... 
Co1nércio de mercadorias ......... 
Comtrcio de imóveis e valores mobi· 

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

Prestação de serviços ............ 
Trlitnsporte, comunicações e arma· 

z,enagem ...................... 
Profissões li hera ia ................ 
Atividades sociais ................ 
Administração pública, Legislativo 

e ,Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Ativ'idades dom~sticas não remu-

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

Con.dições inativas ............... 

TOTAL ...... ··············· 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 

1 043 188 10 231 36,20 
9 9 0,03 

257 11 268 0,94 
241 7 248 0,87 

15 15 9,05 
140 491 631 2,~3 

69 2 71 0,25 
17 2 19 0,60 
21 45 66 0,23 

34 4 38 0,13 
18 18 0,06 

473 12 344 12 817 45,34 
2 526 1 321 3 847 13,61 

13 863 14 415 28 278 100,00 

Do total de 28 728 pessoas é conveniente sejam sub
traídos os dados relativos aos dois ú,ltimos ramos (ao todo 
16664 pessoas). Resultam 11614. As 10231 pessoas ati
vas no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" repre
sentam 88,09% sôbre êsse último total. 

.Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção no mu
nicípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

Milho .........•.... 
Feijão .............. 
Café .............. 
Cana ............... 
Banana ........... , 
Arroz .............. 
Outras ............. 

TOTAL ........ 

AREA 
(h a) 

6 000 
I 500 

170 
175 
90 

320 

PRODUÇÃ.O VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

Saco 60 kg 70 000 14 000 38,07 
30 000 12 000 32,63 

Arrôba 12 000 4 200 11,41 
Tonelada 8 000 2 000 5,43 

Cacho 100 000 2 000 5,43 
Saco 60 kg 6 000 1 500 4,07 

1 090 2,96 

36 790 100,00 

Como foi visto, o ramo "agricultura, pecuária e silvi
cultura" é o que congrega maior contingente da popula
ção local. O município dedica-se ao mesmo tempo ao cul
tivo de lavouras temporárias, principalmente milho e fei-
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jão, e à pecuana, principalmente gado bovino. O milho e 
feijão representam 70,70% do valor da produção agrícola 
e pecuária. Belo Horizonte é o principal centro consumi
dor dos produtos agrícolas municipais. 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos ..................... . 220 
Bovinos ..................... . 38 000 

300 
5 000 i~ h~~':': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Muares ....................... . 3 200 
Ovinos ....................... . 200 
Suínos ....................... . 18 000 

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

Cr$ 1 000 

440 
57 000 

21 
7 500 
6 400 

18 
9 000 

80 379 

% sObre 
o total 

0,54 
70,94 
0,02 
9,33 
7,96 
0,02 

11,19 

100,00 

A pecuária tem grande significação econômica para 
o município, sendo o gado exportado para Belo Horizonte 
e Governador Valadares. 

Quanto à produção de leite, que em 1955 atingiu 
4 000 000 de litros, tem o seu valor estimado em 12 mi
lhões de cruzeiros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 
EstK- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE 
INDúSTRIA beleci- empre-

mentos gado 
Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

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

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 120 162 1 500 - 10 150 

TOTAL ........... 120 162 1 500 100,00 10 150 

O valor da pr~dução industrial atingiu, em 1955, seis 
milhões de cruzeiros. 

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 ......... ......... . 

LoAradouros públicos 

E><istentes ............................................. . 
Pavimentados, inteiramente ............. ~ ............... . 
Outros.... . ................... ·. ·. · · 

Abastecimento d' áfíua 

{

Possuindo hidrômetros ........ . 
. . Possuindo penas d'âgua ...... . 

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

Prédios servidos .... 

Logradouros servidos. . . . Parcialmente ................ . 
{

Totalmente ................... . 

TOTAL ................. . 
EsAotos 

Logradouros servidos, de despejo ........................ . 
Pr~dios esgotados, pela rêde....... . . . . . ........... · · 

Iluminação pública e domiciliar 
. 

1 
Número de logradouros ........ . 

Logradouros iluminados ... \ ~~=~:od:~o~~h.·.·.·.:::::::: 

LiAações domiciliares 

Do luz .. 

De fôrça. 

I Número de ligações ....... . 
· · \Consumo em kWh ........ . 

I Número de ligações .......... . 
· \Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUMll:RICOS 

623 

34 
26 

8 

165 
40 

205 

14 
1 

15 

8 
67 

25 
287 

75 190 

337 
81 230 

14 
14 400 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 186 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 56 se acham sob a administração estadual, 121 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 12 àutomóveis, uma camioneta, 4 caminhões e 

5 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Capital estadual. ........ . 
São José do Jacuri ...... . 
São Joio Evangelista ... . 
Guanhies ........... . 
Virg inópolio. . . . . . . . . . . . .. 
Coroaci ................. . 
Virgolêndia ............. . 
Santa Maria do Suaçui .. 
Capital Federal. .... 

306 Automóvel 
48 Automóvel 
30 Automóvel 
68 Automóvel 

104 Automóvel 
54 Automóvel 
64 Automóvel 
72 Automóvel 

736 Automóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicípio com 119 estabelecimentos comerciais varejistas, 

dos quais 28 situados na sede. Dispõe também de uma 

agência e 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem, relativos à população municipal: 

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 ... 1 924 1 149 775 59,71 40,29 
Quadro urbano Mulheres .. 2 632 1 482 1 150 56,30 43,70 

TOTAL 4 556 2 631 1 925 57,75 42,25 

{Homens ... 14 882 2 067 12 816 13,88 86,12 
Quadro rural. . Mulheres .. 14 744 2 206 12 538 14,96 85,09 

TOTAL 29 626 4 273 25 353 14,42 85,58 

{Homens ... 17 346 3 756 13 590 21,65 78,35 
Em geral...... Mulheres .. 17 376 3 688 13 688 21,22 78,78 

TOTAL 34 722 7 444 27 278 21,43 78,57 

(') 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 ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

33 
65 

2 573 

1955 

39 
69 

3 037 

1956 

33 
66 

2 779 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
37,72%. 

Vista de uma lavra de berilo 

Outros ensinos - Em 1956, havia os seguintes estabeleci
mentos de ensino não primário: Colégio de Peçanha (curso 
ginasial) e Escola Normal e Ginásio Estadual Antônio Pe
reira (curso ginasial e formação de professôras), além de 
uma unidade do ensino industrial. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

826 405 
1 326 435 
1 261 445 
1 888 367 
1 690 381 

Despesa 
realizada 

819 
1 284 
1 235 
1 704 
1 767 

Saldo 
ou 

deficit 

7 
42 
26 

184 
77 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

882 
1 105 
1 262 
1 543 

907 

Estadual 

2 214 
3 009 
3 563 
3 648 
3 456 

Municipal 

826 
1 326 
1 261 
1 888 
1 690 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade de Pe
çanha está. situada numa encosta da serra da Chapada, do-
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minada pela cordilheira da serra Negra, em planalto incli
nado, compreendido entre os morros da Bomba e Pane
leiros. O sul da cidade é muito montanhoso, suas ruas são 
sinuosas, irregulares e acidentadas. A localização da ci
dade, nessas condições, é de se concluir por motivos de 
estratégia militar, que naquela época oferecia à persegui
ção aos índios. Os principais rios que correm no muni
cípio são: Suaçuí Grande, Suaçuí Pequeno e Tranqueiras. 
Existe ainda a lagoa Feia, cuja extensão é, aproximada
mente, de três quilômetros. 

Quanto aos recursos naturais, Peçanha possui várias 
quedas· de água, entre elas: Funil (já explorada), Sujo e 
São Romão. O território municipal é rico em minerais, pos
suindo ouro, mica e pedras preciosas, principalmente a tur
malina-verde. A fauna e a flora, riquíssimas, contam res
pectivamente, com antas, veados, caititus, onças, etc., e 
com madeiras de lei como ipê, jacarandá, peroba, canela, 

cedro e outras. 

A festa tradicional e de maior importância do muni
cípio é a de Santo Antônio padroeiro da cidade, que se 
realiza todos os anos no dia 13 de junho. Peçanha man
tém relações comerciais com Belo Horizonte e Governador 
Valadares. 

A assistência médica aos municípios é prestada por 
1 hospital com 36 leitos, 1 serviço de saúde e pelas ativi
dades profissionais de 4 facultativos. Entre os melhora
mentos encontrados na cidade são dignos de registro 1 apa
relho telefônico, 2 hotéis, 3 pensões, 1 cinema e uma bi
blioteca. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 6 665 
eleitores, dos quais votaram 3 685. Foram sufragados, na 
ocasião, os 13 vereadores que compõem o Legislativo mu
nicipal. 

Na cidade acha-se instalada uma Agência Municipal 
de Estatística - órgão componente do sistema estatístico 
brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Bernardo de Carvalho) . 

PEDRA AZUL - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Admite-se tenha sido a região do atual 
município de Pedra Azul primitivamente habitada por ín
dios, uma vez que é comum encontrarem-se nas pedreiras 
existentes no território municipal amplas . grutas que, ao 
que parece, serviram de habitação a silvícolas, pois apre
sentam as suas paredes internas cobertas de desenhos, -
embora já quase apagados pelo tempo, os quais são atri

buídos a êsses primitivos moradores. Isto se verifica na 
Loca dos Caboclos, a 700 metros da cidade, e na Gruta 
da Lapa Pintada, a 1 quu0metro do pico da Cabeça Torta. 

Colatino Antunes de Oliveira, um dos primeiros po
voadores do município, contava que, em 1888, ao passar 
pelo local onde hoje se acha a cidade de Pedra Azul, viu 
uma pequena taba de índios; porém não há documentação 
que comprove a que tribo pertenciam. A 8 quilômetros da 
cidade existe uma fazenda ainda denominada Aldeia, por 
se acreditar tenha sido, realmente, aldeamento indígena. 

31.2 

Conhece-se a históri~ da cidade do regime monár
quico para cá, quando então era ainda o arraial da Bôca 
da Caatinga, que . foi o seu primeiro nome, pertencendo ao 
município de Salinas. O primeiro povoador da região foi 
o português Manoel Machado, que no último quartel do 
século XVIII por ali aportou vindo da Bahia, para conhe
cer as propriedades do conde da Ponte. Aí chegando, fun
dou a Fazenda Carvalhada, onde viveu por muitos anos 
e, ao morrer, deixou duas filhas, uma das quais se casou 
com José Pereira, homem instruído para a época, profes
sor vindo da Bahia. O primeiro lar levantado no muni
cípio presume-se tenha sido em 1809, no povoado de Cate
riongongo, por um português. de nome Manoel José Bo
telho, vindo de Veredinha, município de Rio Pardo. Em 
1834, em procura das largas de Cateriongongo, abertas no 
ano anterior por um grande incêndio que durou 60 dias, 
entrou na região, procedente de Barra do Rio de Contas, 
Estado da Bahia, o padre Fernandes acompanhado de um 
grupo de escravos que tangiam 50 novilhas. O padre Fer
nandes, após abrir várias fazendas no município, dentre 

elas a da Vargem Grande, rumou para a região de Santa 
Rita de Medina, lançando ali os fundamentos do atual 
município de Medina. Em 1860, chega à região a família 
Antunes, natural de Gurutuba, município de Grão Mogol; 
em 1890, as famílias Faria, Veloso e Figueiredo, também 
procedentes de Gurutuba, e a família Almeida, vinda da 
Bahia. O motivo da migração dêsses elementos para aquê
les rincões . foi a procura de terras frescas para o cultivo e 
a criação de gado. E' inestimável a contribuição destas fa
mílias para o desenvolvimento local. 

Não existe documentação e nem noticiário de como 
e nem por que surgiu a povoação de Caatinga, hoje Pedra 
Azul, podendo-se, embora, fixar em 1830 a existência de 
núcleos iniciais de população no município. Quando caiu o 
regime monárquico, ainda era chamado arraial de Nossa 
Senhora da Bôca da Caatinga, ou simplesmente, Caatinga. 
Em 1891, tinha o seu nome, sede e distrito alterados para 
Fortaleza. 

A evolução do lugar, paulatina e constante, deve-se ao 
grande desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Em 
1911, foi sede da primeira exposição pecuária da região 
e vem sendo sucessivame~e sede de outras exposições de 
igual teor, promovidas pela Associação Rural de Pedra 
Azul. Hoje o município encontra-se completamente des
bravado, sendo significativa a sua situação econômica no 
Estado. A localidade teve os seguintes nomes: Bôca da 
Caatinga, Nossa Senhora da Bôca da Caatinga, Caatinga, 
Fortaleza, devido talvez a Pedra da Rocinha, com uma 
altura de 200 metros e a 700 metros da cidade, que apre
senta aspecto característico de um forte e, atualmente Pe
dra Azul, devido às riquezas minerais desta natureza, exis
tentes no subsolo do território municipal. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito, criou-o, 
com a denominação de Caatinga, a Lei provincial n.0 2 565, 
de 3 de janeiro de 1880, confirmada pela Lei estadual n.0 2, 
de 14 de setembro de 1891. Deu-lhe o nome de Fortaleza 
a Lei municipal datada de 1892. Com o território desmem
brado do município de Salinas, a Lei estadual n.0 556, de 
30 de agôsto de 1911, criou o município de Fortaleza, que, 
na "Divisão Administrativa, em 1911", figura com os dis-



tritos de Fortaleza e Cachoeira do Pajeú. Instalado a 1.0 de 
junho de 1912, o município em aprêço apresenta-se nos qua
dros de apuração do Recenseamento Geral de 1920, e na 
divisão administrativa fixada pela Lei estadual n.O 843, de 
7 de setembro de 1923, integrado ainda pelo distrito-sede 
e pelo de Cachoeira do Pajeú. A Lei estadual n.0 893, de 
10 de setembro de 1925, concedeu foros de cidade à sede 
do distrito de Fortaleza, que, no quadro da divisão admi
nistrativa, concernente ao ano de 1933, contido em publi
cações oficiais e nos de divisão territorial datados de 31 de 
dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, permanece 
com os mesmos distritos consignados nos dois parágrafos 
anteriores. O município de Fortaleza aparece no quadro 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 
1938, acrescido do distrito de Santa Rita do Medina, do 
qual se criou o município de Medina, por efeito do De
creto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938. Na 
divisão territorial em vigor no qüinqüênio 1939-1943, es
tabelecida pelo referido Decreto-lei n.0 148, Fortaleza vol
tou, portanto, a ser integrado pelo distrito-sede e pelo· de 
Cachoeira do Pajeú. Em virtude do Decreto-lei estadual 
n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, foi mudado o nome 
do~ município e distrito de Fortaleza para Pedra Azul. Tam
bém na divisão territorial do Estado, fixada pelo supra- . 
citado Decreto-lei, compõe-se o município de Pedra Azul 
dos distritos de Pedra Azul e Cachoeira do Pajeú. De con-· 
formidade com a divisão do Estado fixada pela Lei esta
dual n.0 336, de 27 de dezembr6 de 1948, vigorante ao 

qüinqüênio 1949-1953, o município de Pedra Azul figura 

constituído de 2 distritos: Pedra Azul e André Fernandes 

(ex-Cachoeira do Pajeú). Em idêntica situação permanece 

o município na nova divisão territorial judiciário-adminis

trativa, aprovada pela Lei estadual n.0 1039, de 12 de 

dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - No quadro de divisão ter

ritorial datado de 31-XII-1936, Fortaleza é um dos têt

mos judiciários que compõem a comarca de Salinas. Já no 

quadro de 31-XII-1937, e no anexo ao Decreto-lei estadual 

n.0 88, de 30 de março de 1938, êle figura como têrmo 

único da comarca de Fortaleza, cuja data de criação se 

ignora. Na divisão judiciário-administrativa do Estado, em 

vigor no qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo Decreto-lei 

estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1939, o têrmo 

judiciário de Fortaleza, formado, então, pelos municípios 

de Fortaleza e Medina - êste último criado pelo Decreto

-lei n.0 148, - permanece jurisdicionado à comarca de 

Fortaleza. Idêqtica situação verifica-se na divisão territo

rial estabelecida pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 

31 de dezembro de 1943, em vigor no qüinqüênio 1944-1948, 

notando-se apenas a mudança toponímica da comarca, têr

mo e município de Fortaleza para Pedra Azul. De acôrdo 

com as Leis estaduais n.o• 336, de 27 de dezembro de 1938, 

e 1039, de 12 de dezembro de 1953, que fixaram, respec

tivamente, as divisões territoriais do Estado para os q~in

qüênios 1949-1953 e 1954-1958, a comarca de Pedra Azul 
passou a formar-se do têrmo judiciário único de igual 

nome. Nota-se que pela Lei n.0 336, acima mencionada, o 

município de Medina foi elevado à categoria de comarca. 

20-24940 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni· 
cípio na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 2 131 quilômetros quadrados. A temperatura, 
em graus centígrados, apresenta as seguintes médias: das 
máximas- 36,2; das mínimas- 9,5; compensada- 18,5. 
A sede municipal, situada a 560 metros de altitude, tem 
como coordenadas geográficas 16° 00' 16" de latitude Sul 
e 41° 16' 55" de longitude W .G. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 518 quilômetros, no rumo nor-nor
deste. 

SITUAÇÃO 

" 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 21 932 habitantes a população do . 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 23 610 habitantes como po
pulação provável em 31-XIl-1955, e densidade demográ
fica de 11 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 a vila de André Fernandes. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1 °-VII-1950 

LOGALIZAÇ.\0 DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Númer011 % sObre 
absolutos o total 

geral 
---

Sede ............................ 2 553 3 036 5 589 25,48 
Vila de Andr~ Fernandes ......... 399 562 961 4,38 
Quadro r~ral. ................... 7 844 7 538 15 382 70,14 

TOTAL GERAL ........... 10 796 11 136 21 932 100,00 

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 popula

ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

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

liii:rioCJ, crédito, seguros e capita1i-
zação ........................ . 

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

nagem .................••.... 
Profiss~._.es liberais ..... . 
Atividades socíaiF. . . . . . . . . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça.. . ........ . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas não remu

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

Condições inativas ...... . 

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

POPULAÇÃO PI< E SENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

4 288 
45 

492 
261 

28 
268 

85 
16 
32 

91 
13 

371 
1 171 

1 161 

Mulheres 

322 

17 
6 

841 

4 
7 

53 

5 502 
702 

7 455 

Total 

Números 
absolutos 

4 610 
45 

509 
~67 

28 
I 109 

89 
23 
85 

92 
13 

5 873 
I 873 

14 616 

% sObre 
o total 

geral 

31.57 
0,30 
3,48 
1,82 

0,19 
7,58 

0,60 
0,15 
'0,58 

0,62 
0,08 

40,22 
12,81 

100,00 

Do total de 14 616 pessoas é conveniente sejam sub

traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo 

7 746 pessoas). Resultam 6 870. As 4 610 pessoas ativas 

no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam 

67,10% sôbre êste último total; as ativas nos ramos "in

dústrias de transformação" e "prestação de serviços", 7,40o/o 

e 16,14%, respectivamente. 

Agricultura e pecuária - A produção agrícola no município, 

em 1955, foi expressa pelos dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (h a) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

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

Mandioca .......... 430 Tonelada 8 740 10 360 45,91 
Feijão .............. 565 Saco 60 kg 11 480 4 466 19,78 
Arroz ............... 180 > . ' 5 800 1 450 6,42 
Banana ....... ····· 96 Cacho 4 500 I 350 5,97 
Laranja ............ 64 400 I 288 5,70 
Outras ........ ..... . .. -- - 3 663 16,22 

TOTAL ........ .. - - 22 517 100,00 

Há culturas em pequena escala de milho, cana-de

-açúcar, tomate e batata-inglêsa. É insignificante a expor-

.-urnue~u - ra~enaa aa 1\IOela 
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tação de produtos agrícolas pelo muntctpio, sendo quase 
tôda a produção de consumo interno. 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS -----·-----~-

Cr$ I 000 % sObre 
o total ------------- ------ ----------------

Asinino:J ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~~~~~ ·. ·. · ..... : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muar~s ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ........................ . 

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

1 800 
125 000 

1 000 
3 500 
4 500 
I 000 
4 000 

I 620 
187 500 

120 
3 500 
1 200 

150 
2 000 

202 0>1 

0,80 
92,81 

0,05 
1,73 
3,56 
0,07 
0,98 

100,00 

A pecuária é a principal atividade econômica de Pe
dra Azul, em virtude de possuir numerosos e grandes cria
dores e invernistas. A maioria do gado é exportada, espe
cialmente o de corte e o gado recriado, vendido a inver
nistas dos municípios de Montes Claros, Curvelo, Gover
nador Valadares e a vários municípios do Estado da Bahia. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de IPotencia 

o total ~otorc:_~ -----------
Indústria manufatureira 

21 e fabril. ............. I 5 300 - 35 
I 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 ........................... . 

LoArado_uros públicos 

Existentes ........... , .................................. . 

{
Inteiramente ............... . 

Pavin1entados ............. . 
TOTAL ................. . 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d' á/lua 

...... {

Com ligações livres ......... . 
Prédios servidos ..... . 

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

Logradouros servidos .... ... {
Totalmente ................ . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

{

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

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

Li!lações domiciliares 

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

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

DADOS 
NUM2RICOS 

J 330 

57 

5 

5 

I 
51 

20 

20 

9 

!I 

37 
840 

26 760 

457 

53 520 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 373 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 49 se acham sob a administração federal, 129, sob 
a estaduAl, 118 sob a municipal e os restantes perten-



cem a particulares. Dispõe além disso de 1 campo de 

pouso. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 15 automóveis, 20 caminhões, 41 camionetas 

e 88 jipes. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

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

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Almenara ............... . 
Jequitinhonha ........... . 
Medina ................. . 
Salinas ................. . 

Encruzilhada (E•t. da Ba-
hia) .................. . 

Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

110 Rodovia 
72 Rodovia e a~reo• 
47 Rodovia 

148 Rodovia e a~reo• •consórcio Reai-Ae
rovias-Nacional. 

96 
798 

I 020 

Rodovia 
Rodovia e a~reo• 
Rodovia e aéreo* 

NOTA - O municlpio não~ s~rvido por ferrovias e nem transportes fluviais. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas si

tuados na sede e ainda com 74 varejistas, dos quais 48 

se localizam na cidade. Dispõe também de 3 agências e 

1 correspondente bancários, além de uma matriz de banco. 

INSTRUÇÃO PÚBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem, relativos à população municipal: 

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 ... 2 466 I 233 1 233 50,00 50,00 
Quadro urbano Mulheres .. 3 133 1 295 1 838 41,33 58,67 

TOTAL 5 599 2 528 3 071 45,15 54,85 

{Homens ... 6 448 956 5 492 14,82 85,18 
Quadro rural. . Mulheres . . 6 079 580 5 499 9.54 90.46 

TOTAL 12 527 1 536 10 991 12,26 87,74 

{Homens ... 8 914 2 189 6 725 24,55 75,45 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 9 212 1 875 7 337 20,35 79,65 

TOTAL 18 126 4 064 14 062 22,42 77,58 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística de Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensinb primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-------

Unidades escolares . ............. 16 13 13 
Corpo docente .................. 42 42 4 
Matricula efetiva ............... 1 669 1 716 I 993 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

36,70%. 

Hospital Ester Faria de Almeida 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 

públicas no município no período de 1951-1955 está bem 

caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada d~ficit 

----------- --------------------
1951. ........... 796 318 943 - 147 
1952 ............ 1 040 511 988 52 
1953 ............ 1 456 539 1 31,5 141 
1954 ............ 1 493 530 1 505 - 12 
1955 ............ 1 321 577 1 354 - 33 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951 ............... - .......... . 

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

1953 ......................... . 

1954 ............. . 

1955 .............. - .......... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

1 089 

1 615 

1 771 

I 992 

2 769 

Estadual 

2 678 

3 388 

4 501 

5 325 

6 067 

796 

1 040 

1 456 

1 493 

1 321 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 

Pedra Azul está localizado em região de aspecto monta

nhoso, com elevações e pedreiras de formação granítica, 

com alturas superiores a 500 metros. De vida ativa e labo

riosa, tem na pecuária o seu principal fator econômico. 

Pedra Azul possui um aeroporto que é servido pelo 

consórcio Real-Aerovias Nacional. O município serve-se 

de agências postais-telegráficas do Departamento dos Cor

reios e Telégrafos, na sede e no distrito de André Fernan

des. Conta, ainda, com uma estação radiotelegráfica de 
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propriedade do Govêrno do Estado. Mantém relações co

merciais com Belo Horizonte, Montes Claros, Governador 

Valadares, Distrito Federal e vários municípios baianos. 

No campo de assistência médico-hospitalar, conta Pe

dra Azul com o Hospital Ester Faria de Almeida, além de 

um outro, totalizando 52 leitos. Há um serviço de saúde 

e 5 médicos estão em atividade profissional. Entre os me

lhoramentos encontrados na cidade, são dignos de registro 

2 hotéis, uma pensão, 1 cinema, uma unidade de ensino 

secundário (Ginásio Pedra Azul) e duas tipografias. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 8 058 

eleitores, dos quais votaram 3 112 apenas. Foram sufraga

dos, na ocasião, os 11 vereadores que compõem o Legis

lativo Municipal. 

No território municipal encontram-se várias pedrei

ras de formas graníticas, sendo as principais: Cabeça Torta, 

Fôrno do Bôlo, Formosa, Bom Jardim e Pedra da Concei

ção, tôdas com altura superior a 500 metros. 

Conta ainda com várias grutas, locas e cavernas, sen

do as mais importantes ( *) : 

Loca dos Caboclos - Situada na base da "Pedra Ro

cinha", a cêrca de 200 metros da cidade. A pequena lapa, 

também conhecida por Gruta da Rocinha, é um abrigo 

natural, medindo mais ou menos 5 metros de extensão por 

4 de largura, ficando o teto a cinco metros de altura no 

ponto mais elevado. Servia êle, outrora, de habitação ou 

refúgio dos índios, conforme o testemunho dos desenhos 

deixados pelos mesmos nas paredes. 

~sses desenhos foram traços retos e curvos, parecen

do arbitràriamente dispostos e desprovidos de significação 

simbólica. 

Gruta da Lapa Pintada - Essa gruta encontra-se es

cavada em um rochedo· de natureza granítica, localizado 

a cêrca de um quilômetro distante do pico da Cabeça 

Torta, um dos mais curiosos acidentes naturais que se 

observam na região. 

Nas paredes dessa caverna, estampados na rocha em 

tinta azul e vermelha, diversos desenhos, cuja autoria é 

atribuída aos índios antigos habitantes da região. 

Pedra Azul, de certa época para cá, tem sentido os 

reflexos da sêca, o que tem prejudicado bastante o seu 

progresso, embora seus dirigentes e habitantes trabalhem 

incansàvelmente. 

É filho de Pedra Azul o Dr. Clemente de Faria, fun

dador do Banco da Lavoura de Minas Gerais Sociedade 

Anônima. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência Municipal 

de Estatística, órgão componente do sistema estatístico 

brasileiro. 

(':') Descrição das Grutas, da obra "As Grutas em 

Minas Gerais", do então Departamento Geral de Estatís

tica do Estado de Minas Gerais. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Alcindo Gonçalves de Oliveira) . 
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PEDRALVA - MG 
Mápa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTÓRICO - O território onde está situado o muni
cípio foi, segundo a tradição local, desbravado pelos ban
deirantes paulistas no ano de 1763, recebendo então o 
nome de Pedra Branca de Santa Catarina, em virtude de 
grande pedra, muito branca, existente ·nas divisas com o 
município hoje denominado Natércia. O primeiro morador 
foi o coronel Joaquim Machado de Abreu, importante fa
zendeiro, capitalista e possuidor de grandes cabedais, tendo 
sido nomeado Cavalheiro da Ordem de Cristo, por Decreto 
do Imperador Dom Pedro 11. Foi êle '> doador do terreno 
destinado ao patrimônio da freguesia, que passou a deno
minar-se São Sebastião da Capituba, sendo mais tarde ele
vada à categoria de distrito por Decreto provincial de 
14 de julho de 1832, pertencente ao município de Cris
tina. Pela Lei provincial n.0 2 650, de 4 de novembro de 
1880, teve o distrito a sua denominação mudada para São 
Sebastião da Pedra Branca. 

A criação do município, com a elevação do arraial à 
categoria de vila, verificou-se pela Lei provincial n.0 3 275, 
de 30 de outubro de 1884, compreendendo os distritos da 
sede, São José do Alegre e Campos de Maria da Fé. Pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, passou o 
município a denominar-se simplesmente Pedra Branca. 
Criado o município de Maria da Fé, pela Lei n.0 556, de 
30 de agôsto de 1911, com sede no distrito de Campos de 
Maria da Fé, ficou o município de Pedra Branca compre
endendo apenas dois distritos. A sede municipal foi decla

rada na categoria de cidade, de acôrdo com o quadro 

anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 1938. Pelo 

Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, passou 

o município, com a respectiva sede, a denominar-se Pe

dralva. Finalmente, pelo Decreto-lei n.0 1 039, de 12 de 

dezembro de 1953, que criou o distrito de São José do 

Alegre, desmembrado do território do município de Pe

dralva, ficou êste constituído de um único distrito. A cria

ção do têrmo judiciário, anexo à comarca de Santa Rita 

de Sapucaí, verificou-se no ano de 1917, tendo sido o mes

mo instalado a 1.0 de janeiro do ano seguinte, e passando 

posteriormente a pertencer à comarca de Cristina, a par

tir do ano de 1925. Em 1947, foi.elevado à comarca, nos 

Vista panorâmica da :zona suburbana 



Praça Carneiro de Rezende 

têrmos do artigo n.0 25, do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias do Estado de Minas Gerais, de 14 
de julho daquele ano. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Sua área é 
de 224 quilômetros. quadrados. A temperatura, em graus 
centígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas 
- 24; das mínimas - 16; compensada - 22. A precipi
tação pluviométrica anual é da ordem de 2110,6 milí
metros. A sede municipal, situada a 910 metros de alti
tude, tem como coordenadas geográficas 22° 14' 30" de 
latitude Sul e 45° 28' 20" . de longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 303 quilômetros, no rumo 
su-sudoeste. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 12 292 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 9 824 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 44 habitantes por quilômetro quadrado. Ex
plica-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, 
depois de 1950, o distrito de São José do Alegre. 

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 São José do Alegre. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres I % sôbre Números 1 
absolutos o total 

geral 
--------~----·-- --~-- ·------ -------- -----
Sede ......... : .................. 717 816 1 533 12,47 

ila de São jos~ do Alegre ...... 302 337 639 5,19 
Quadro rural. ............... ... 5 200 4 920 10 120 82,34 
v 

TOTAL GERAL ........... 6 219 6 073 12 292 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu

lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indóstrias extrativas ............ . 
Indóstria de transformacão ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi~ 

liáfios, cr~dito, seguros e capitali-
zacão ........................ . 

Prestat;ão de servicos ............ . 
Transporte, comuniC"eções e armaze-

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administracão póblica, Legislativo 

c Juatica ..................... . 
Defesa nacional e scguranca póblica 
Atividades dom&ticas não remu

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

Condições inativas .............. . 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

3 113 

108 
67 

12 
68 

32 
5 

15 

54 
5 

273 
461 

4 213 

Mulheres 

47 

4 
3 

2 
113 

2 

22 

3 718 
260 

4 171 

Total 

Nómeros 
absolutos 

3 160 

112 
70 

14 
181 

34 I 
5 

37 

54 
5 

3 991 
721 

8 384 

% sôbre 
o total 

geral 

37,72 

1,33 
0,83 

0,16 
2,15 

0,40 
0,05 
0,44 

0,64 
0,05 

47,54 
8,59 

100,00 

Com o desmembramento do distrito de São José do 
Alegre, que foi elevado a município posteriormente à data 

do Recenseamento Geral de 1950, sofreram alteração os 
dados constantes do quadro de localização da população, 

sem haver, entretanto, se modificado sensivelmente a si
tuação do município, que deve continuar com cêrca de 

80% do número de habitantes localizados na zona rural. 

Da população de 10 e mais anos de idade, 37,72% 
ocupavam-se na agricultura, pecuária e silvicultura, ati
vidades econômicas quase exclusivas do município, cor

roborando aliás o que já deixou antever a grande concen
tração da sua população fora da zona rural, verificada pelo 

ql!adro anterior. 
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Igreja Matriz Municipal 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) %sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
--------

Café ............... 765 ArrOba 25 500 12 750 44,02 
Milho .............. 800 Saco 60 kg 24 000 4 800 16,57 
Arroz .............. 230 . . . 6 650 3 991 13,77 
Cana ............... 160 Tonelada 5 200 2 080 7,18 
Batatinha .......... 115 Saco 60 kg 9 700 1 940 6,69 
Feijão .............. 180 • . • 1 700 1 246 4,30 

utras ............. ... - - 2 157 7,47 o -
TOTAL ........ ... - - 28 964 100,00 

A cana-de-açúcar é transformada industrialmente no 
próprio município que possui para isto uma usina açuca

reira. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

-----------1------~1------ -------
Alinin001 ........•.............. 
Bovinoe . ..................... . 
Caprinos ...................... . 
EqüinO. ...••.................. 
Muares ...•.................... 
Ovinos .•...................... 
Sulnoo ........................ . 

TOTAL ................... . 
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25 
17 000 

800 
1 500 
2 400 
1 000 

19 000 

75 
28 900 

96 
1 800 
5 520 

150 
13 300 

49 841 

0,15 
58,00 
0,19 
3,61 

11,07 
0,30 

26,68 

100,00 

Os rebanhos bovino e suíno são os elementos quase ex
clusivos da pecuária do município, concorrendo os respec
tivos valores com mais de 84% do valor total dos rebanhos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE esta-

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDÚSTRIA beleci· 

empre-
~~:a do mentoa Cr$ 1 000 % sObre N.• de Potencia 

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

neral ................ 9 18 
Indústria de transforma-

41 0,59 - -
çio e benefiCiamento 
da produção a~~:rícola 41 

Indústria manufatureira 
98 3 984 57,39 39 318 

e fabril .............. 22 68 2 918 42,02 24 215 

TOTAL ........... 72 184 6 943 100,00 63 533 

A indústria extrativa mineral compreende principal
mente a extração de materiais para construção e fabricação 
de telhas e tijolos. As de trànsformação agrícola têm como 
principal elemento a fabricação de açúcar e álcool. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 DADOS 
NUMl!:RICOS 

----· -------------------- -------
Número de prédios existentes ....... .................... . 

LoAradouros públicos 

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

{ 

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

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

Ajardinados ............................................ . 
Outroa ................................................. . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ............ . 
PrMios servidos ........... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

EsAotos 

{
De despejo ................. . 

Logradouros servidos ...... . 
De águas superficiais ....... . 

{
Pela rêde ................... . 

PrMios esgotados .......... . 
Por fossas ................. . 

Iluminação pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ..... . 

Lcgradouros iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

LigaçQes domiciliares 

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

De luz ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

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

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

395 

21 

1 
11 

12 

2 
7 

237 

237 

15 
6 

21 

8 

16 

132 

225 

22 
158 

43 663 

341 

124 126 

15 

207 245 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 206 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 66 se acham sob a administração estadual, 112 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. É ser
vido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Em 
1955, encontravam-se registrados na Prefeitura Municipal 
16 automóveis, 22 camionetas, 19 caminhões e 8 ônibus. 



Vista parcial da Rua Coronel Estevam Rezende 

Tábuas itinerárias - :Para as viagens às sedes municipais 
limítrofes e às capitais do Estado e Federal, são preferidas 
as seguintes vias de transporte, com as respectivas dis

tâncias: 

Para São José do Alegre - 14 quilômetros - Ro-

dovia; 
Para Natércia - 42 quilômetros - Rodovia; 
Para Maria da Fé - 28 quilômetros -.Rodovia; 
Para Maria da Fé - 23 quilômetros - Ferrovia; 
Para Cristina - 38 quilômetros - Rodovia; 
Para Cristina - 52 quilômetros - Ferrovia; 
Para a capital do Estado - 606 quilômetros - Ro

dovia; 
Para a capital do Estado - 606 quilômetros - Fer

rovia; 
Para a capital Federal - 340 quilômetros - Rodovia; 

Para a capital Federal - 400 quilômetros Fer
rovia. 

O município é servido pela Rêde Mineira de Viação. 
Mantém linhas de ônibus, diàriamente, para os municípios 
de São José do Alegre, ltajubá, Natércia, Carmo de Minas 
e São Lourenço. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 45 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 28 situados na sede. Dispõe também de uma agência 
e 1 correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo qe 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

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 ... 846 550 296 65,01 34,99 

uadro urbano Mulhereo .. 962 547 415 56,86 43,14 

TOTAL 1 808 1 097 711 60,68 39,32 

Q 

{Homens ... 4 276 1 166 3 110 27,26 72,74 
uadro rural. . Mulheres .. 4 032 897 3 135 22,24 77,76 

TOTAL 8 308 2 063 6 245 24,83 75,17 

Q 

{Homens ... 5 122 I 716 3 406 33,50 66,50 
m geral. . . . . . Mulhereo .. 4 994 1 444 3 550 28,91 71,09 

TOTAL 10 116 3 160 6 956 31,23 68,77 

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:e:RICOS 

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

17 
33 

I 107 

16 
29 

I 062 

13 
24 

978 

A percentagem de alunos matriculados, relativa * po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
43,29%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

705 363 
806 387 

1 167 489 
977 352 

I 003 398 

Despesa 
realizada 

664 
818 
901 

2 063 
I 357 

Saldo ou 
deficit 

41 
12 

266 
1 0!16 

354 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

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

Federal 

721 
1 334 
1 426 
1 209 

959 

Estadual 

I 367 
2 012 
2 434 
3 690 
3 851 

Municipal 

705 
806 

1 167 
977 

1 003 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Situado embora 
em terréno montanhoso, é o município dotado de ótimas 
condições de fertilidade para o desenvolvimento da agri
cultura, que constitui sua principal fonte de riqueza, com 
apreciável produção de café, milho e cana-de-açúcar. A 
pecuária é também desenvolvida, destacando-se os reba
nhos bovino e suíno, com grande . produção de leite e fa
bricação de queijos. A lavoura cafeeira contava, em 1955, 
rnm 1 fil\0 000 nf.~. ctn~ miAi~ 850 000 em franca nroducão. 

Vista de um trecho da Rua Paiva Júnior 
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A atividade industrial compreende principalmente a fa
bricação de açúcar de usina, ~lcool e aguardente. 

No distrito-sede funciona um hospital com 10 leitos, 
exercendo no município a sua profissão 3 médicos, 2 far
macêuticos, 3 dentistas e 6 advogados. Conta a cidade com 
rêde telefônica (56 aparelhos instalados), 1 cinema (ca
pacidade para 626 pessoas), havendo ainda duas associa
ções de cultura física, uma artístico-literária e duas pra
ças de esportes, uma unidade de ensino secundário e uma 
biblioteca. Nos 2 hotéis existentes na cidade é cobrada a 
diária de Cr$ 110,00. A organização do culto católico com
preende uma Paróquia, com duas igrejas e 5 capelas. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 106 
eleitores, dos quais votaram 1276. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Paulo de Tarso Leal de Abreu). 

PEDRO LEOPOLDO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Em fins do século passado, quando da 
construçãó do trecho da Estrada de Ferro Central do Bra
sil que passava pelo antigo povoado de Cachoeira das Três 
Môças, estava a frente dos trabalhos o engenheiro Pedro 
Leopoldo que, em 19 de junho de 1895, inaugurava a es
tação local. E como homenagem ao ilustre profissional, 
passou aquêle povoado, por fôrça de Lei municipal de 17 
de julho de 1901, a ser a sede do distrito então criado com 
o nome de Pedro Leopoldo. 

Grande influência tiveram nos processos de formação 
e crescimento do povoado uma fábrica de Tecidos e a 
estação ferroviária, havendo, em 1894, apenas 4 casas re
manescentes da Fazenda Cachoeira das Môças. Diz a tra

. dição que o primeiro desbravador da região foi o bandei
rante Fernão Dias Pais· Leme, que deixou vestígios de sua 
passagem pelo território do município (distrito de Sumi
douro) à cata de ouro. Logo no início do povoado, algumas 
pessoas procedentes de Pompéu se transferiram para lá, 
entre elas três môças, motivo por que primitivamente o 
aglomerado se chamou Cachoeira das Três Môças. Algum 
tempo depois, um • grupo de homens de grande visão e 
coragem, a cuja frente se encontravam o comendador An
tônio Alves Pereira da Silva e Melo e o coronel Antônio 

Vista panorâmica da cidade 
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Alves Pereira da Silva, resolveu fundar uma fábrica de 
tecidos de algodão no povoado (Companhia Cachoeira 
Grande), responsável, em boa parte, pelo progresso local. 

A Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
criou o município de Pedro Leopoldo, constituído com ter
ritório do distrito dêsse nome e ·dos distritos de Matozi
nhos, Capim Branco e Fidalgo (antigo Laginha), desliga
dos do município de Santa Luzia do Rio das Velhas, e 
distrito de V era Cruz, desanexado do município de Conta
gem. Por fôrça ainda da citada Lei n.0 843, foi criado em 
Pedro Leopoldo o distrito de Prudente de Morais, com 
parte de seu território desmembrada do distrito de Capim 
Branco. Assim, na divisão administrativa fixada pela Lei 
n.0 843, o município de Pedro Leopoldo se constitui dos se
guintes distritos: o da sede e os de Matozinhos, Capim 
Branco, Fidalgo, Prudente de Morais e Vera Cruz. Com 
essa mesma composição distrital se conservou o município 
até que, em virtude da Lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, o distrito de Fidalgo, com o nome mudado 
para Sumidouro, perdeu parte de seu território p~;~ra o dis
trito-sede do município de Lagoa Santa. Em face do De
creto-lei n.0 1088, de 31 de dezembro de 1943, Pedro 
Leopoldo perdeu, para o recém-criado município de Mato
zinhos, os distritos de Matozinhos, Capim Branco e Pru
dente de Morais, e adquiriu, transferidos do município de 
Betim, os distritos de Campanha e Ribeirão das Neves (ex
Neves). Dessa forma ficou o município constituído dos 
seguintes distritos, além do da sede: Campanha, Fidalgo 
(ex-Sumidouro), Pindaré (ex-Vera Cruz) e Ribeirão das 
Neves (ex-Neves). Pela Lei n.0 1039, de 12 de dezembro 

. de 1953, foi criado o município de Ribeirão das Neves 
com o território formado pelo distrito do mesmo nome e o 
do· distrito de Campanha, ambos desmembrados de muni
cípio de Pedro Leopoldo. Por fôrça da mesma Lei nú-



mero 1037, subordina-se ao türmo e comarca de Pedro 
Leopoldo o município de Ribeirão das Neves. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIC:tPIO - Situa-se o mum
cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 
Seu território é de modo geral montanhoso. A área é de 
273 km:!. A sede municipal, situada a 698 metros 
de altitude, tem como coordenadas geográficas 19° 37' 00" 
de latitude Sul e 44° 02' 45" dE, longitude W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha ret:~., 33 quilômetros, no rumo 
N .N .0. Clima: média das msximas - 32°C; média das 
mínimas - 7° C; ponderada -- 19° graus centígrados. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relaçãc ao Estado ·e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 15 729 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 12 567 habitantes como sua 
população provável em 31-XIl-1955, e densidade demo
gráfica de 46 habitantes por quilômetro quadrado. Explica
-se aquêle .decréscimo por haver sido desmembrado, de
pois de 1950, o distrito de Ribeirão das Neves. 

Principais aslomerações urbamrs - Em 1.0 -VII-1950 as 
principais aglomerações urbana:; situadas na área do mu-

Cia. Industrial Bel!o Horizonte 

nicípio eram a sede e as vilas Campanha, Fidalgo, Pin

daré e Ribeirão das Neves. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I."·Vll-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO . 
Homens Mulheres 

Númeroa % sObre 
absolutoa o total 

geral 
-------------- .. --------- ----- --------- -------- ------

Sede .... ........ .... 1 935 2 659 4 594 29,20 
Vila de Campanha ....... ... 367 342 709 4,50 
Vila de Fidalgo .... ······ .. . .... 664 665 1 329 8,44 
Vila de Pindar~ ........ . . . . .. - .. 272 280 552 3,50 
Vila de Ribeirão dao Nev ... .. ... 1 233 682 I 915 12,17 
Quadro rural. .... .... 3 393 3 237 6 630 42,19 

TOTAL GERAL .. 7 864 7 865 15 729 100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, 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 com os dados do Recensea
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 

Hom~ns Mulheres 
Númeroo % oObre 
ablolutoo o total 

geral 
-------------·- ------------------- -------- ---------- --------
Agricultura, ·pecuária e silvicultura 2 369 47 2 416 21,48 
Indústrias extrativas .......... .. 156 2 158 1,40 
Indústria de transformação .... 591 453 1 044 9,27 
Com~rcio de mercadoriae .. 159 13 172 1,52 
Com&cio de imóveis e valores mobi~ 

liários, cr~<.lito, a~guros e capital i· 
0,17 zaçio ............ ..... 20 -·-- 10 

Preataçio de aerviçoa ...... 181 443 624 5,54 
Transporte, comunicações e arma~e· 

nagem ... .. . . . . . . 221 8 229 2,03 
Profissões liberai1 ... . .. 15 6 21 0,18 
Atividades sociais ............. 79 78 157 1.39 
Adminiatraçio pública, Legislativo 

e Justiça ........... . . . .. . 88 6 94 0,83 
Defesa nacional e segurança pública 128 2 130 I ,15 
Atividades dom~oticao não remu-

neradaa e atividadce escolare1 dia· 
centes. 545 4 317 4 862 43,24 

Condições inativas. ...... . . .. . . I 054 273 I 327 11,80 

TOT!.L. 5 606 5 648 li 254 100,00 
I 
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Fôro Municipal 

A base econômica do município está bem caracteri
zada 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 11 254 pes
soas devem ser subtraídos os dados relativos aos dois últi
mos ramos, abrangendo 6 18.9 pessoas. Das restantes, 2 416 
dedicavam-se ao ramo da agricultura e pecuária, represen
tando boas parcelas da população ativa do município. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS, AREA 
AGR!COLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

Milho .............. 960 Saco 60 kg 28 800 4 752 33,98 
Arroz .............. 423 > > > 7 200 2 556 18,24 
Cana-de-açúcar ...... 450 Tonelada 13 500 1 963 14,03 
Mandioca .......... 183 > 2 570 1 785 12,75 
Feijão .............. 281 Saco 60 kg 2 250 1 450 9,64 
Outras ............. ... - - 1 584 11,32 

TOTAL ........ ... - - 13 990 100,00 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

-------------- ---~---1-------·- -------
Asininos . . · ..................... . 
Bovinos ... . 
Caprinos .. . 
Eqüinos ........... .......... . 
Muares ........... . 
Ovinos ............... . 
Suínos .. 

TOTAL ...... . 

6 
25 000 

180 
650 
220 
120 

3 200 

21 
42 500 

27 
1 170 

550 
24 

3 200 

47 492 

0,04 
89,52 

0,05 
2,46 
1,15 
0,05 
6,73 

100,00 

Produção de origem animal - 1955 

PRODUTOS UNIDADE QUANTI
DADE 

VALOR 
(Cr$) 

---------------- ---------.,.-----------

Cêra de abelha ...... . 
Leite ......... . 
Ovos ... . 

TOTAL. 

kg 
Litro 
Dúzia 

Prefeitura Municipal 

500 
4 850 000 

48 000 

17 500,00 
2 425 000,00 

720 000,00 

3 162 500,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite 
com 4 850 000 litros e o valor de Cr$ 2 425 000,00, seguida 
pela de ovos, com 48 000 dúzias e o valor de Cr$ 720 000,00 
perfazendo o total de Cr$ 3 162 500,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO I> E Esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ -
INDÚSTRIA beleci- empre· 

mentos gado 
Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
------------ -------- ------·- ---- ----- ----- ----

ndústria extrativa mi-
neral ............... 17 112 2 362 2,55 '49 287 

ndústria de transforma-
. ção e beneficiamento 
de produtos agrlcolas 38 380 85 115 92,05 143 3 845 

ndústria manufature ira 
e fabril. ..... .. ...... 1 611 5 000 5,40 132 788. 

TOTAL .. .. . ...... 56 I 109 92 477 100,00 324 4 920 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 168 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 32 se acham sob a administração estadual, 96 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. É 

servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil, tendo um 
pôrto à margem do rio. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 69 automóveis, 33 camionetas, 92 caminhões e 
6 ônibus. 

Tábuas itinerárias 
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Pedro Leopoldo a Esme
raldas 
Pela E.F.C.B.- de P. 

Leopoldo a B. Hori-
zonte ............... . 

Pela RMV de Belo Hori· 
zonte a Vian6polis ... 

De Vian6polis a Esme· 
raldas por ônibus .... 

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

Por ônibus, de Pedro Le· 
poldo a B. Hori~onte 

E daí, pela rodovia B. Ho
rizonte a Esmeraldas 

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

Pedro Leopoldo a Ma
tozinhos 
Pela E.F.C.B .......... . 
Por ônibus ............ . 

Pedro Leopoldo a ]abo
ticatubas 
Pela E.F.C.B. de Pedro 

Leopoldo a Vespasiano 
Por ônibus de Vespasiano 

a Jaboticatubas ..... . 

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

Por ônibus, de Pedro Le· 
opoldo a Jaboticatu
bas, via Dr. Lund (5), 
Entroncamento Cia. 
Itaú (10), Entronca
mento Lagoa Santa 
(5,5) Angico (1,5) -
Vespasiano (3), Lagoa 
Santa (10) .......... . 

Pedro Leopoldo a Lagoa 
Santa 
Pela E.F.C.B. de Pedro 

Leopoldo a Vespasiano 
Por Onibus de Veepasiano 

a Lagoa Santa ......• 

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

Por ônibus, de Pedro Le
opoldo a Lagoa Santa, 
via Dr. Lund (5), en
troncamento Cia. Itaú 
(1 O), entroncamento de 
Lagoa Santa (5,5), An· 
gico (1,5), Vespasiano 
(>) Lagoa Santa (10) 

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

Pedro Leopoldo a Ves
pasiano 
Pela E.F.C.B. de Pedro 

Leopoldo a Vespasiano 
Por ônibus, de Pedro Le

opoldo a Vespasiano, 
via Dr. Lund (5), en
troncamento Cia. Itaú 
(1 0), entroncamento 
Lagoa Santa (5,5), An
gico (1,5) e dai a Ves-
pasiano (3) ......... . 

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

Pedro Leopoldo a Ri
beirão das Neves 
Por ônibus, de Pedro Le

opoldo a Ribeirão das 
N evea, via Tapera (7), 
PindarE (5) e dai a Ri
beirão das Nevea .... 

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

São as seguintes as tábuas itinerá-

OBSERVAÇÕES DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

72 Ferroviário 

49 Ferroviário 

24 Rodoviário 

145 

43 Rodoviário 

65 Rodoviário 

108 

10 Ferroviário 
10 Rodoviário 

21 Ferroviário 

48 Rodoviário 

69 

68 Rodoviário 

21 Ferroviário 

11 Rodoviário 

32 

40 Rodoviário 

21 }"erroviário 

25 Rodoviário 

23 Rodoviário 

Vista do trecho do Km 32, logo depois do Ribeirão da Mata 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios Jimítroefs 

Pedro Leopoldo a Belo 
Horizonte 

(Capital Estadual) 
Pela E.F.C.B., via Ge

neral Carneiro (58) ... 

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

Por ônibus, via Dr. Lund 
(5), entroncamento 
Cia. Itaú (10), entron
camento L,agoa (5,5), 
Sipriano (2,5), Venda 
Nova (6) ........... . 

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

Por ônibus~ via Tapera 
(7), Pindnré (5), Ri· 
beirilo das Neves (11), 
Justin6polis (12), La· 
goinha (3), Venda No
va (1) 

Belo Horizonte -
TOTAL ........ . 

Pedro Leopoldo ao Rio de 
Janeiro 
Pela E.F.C.B., via Ge

neral Carneiro (58), 
Sabará (56)- Burnier 
(150), Joaquim Mur
tinho (170 km) 

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

Por ônibus, via Tapera 
(7), PindarE (5), Ri
beirão das Neves (11), 
Justin6polis (12), La
goinha (3), Venda No
va (1), Belo Horizonte 
(14) e dal pela rodwia 
Belo Horizonte ao Rio. 

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

Por ônibus, v in Dr. Lund 
(5), entroncamento 
Cia. Itaú (10), entron· 
camento Lagoa Santa 
(5,5), Sipriano (2,5), 
Venda Nova (6), Belo 
Horizonte (14) e dai 
pela rodovia B. Hori· 
zonte ao Rio ....... . 

OBSERVAÇÕES DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

72 Fer<oviário 

43 Rodovilirio 

53 Rodoviário 

648 Ferroviário 

593 Rodoviário 

583 Rodoviário 

Vias de comunicação - Possui o município uma agência 

postal-telegráfica, duas postais e uma telefônica e está ser

vido por serviço telefônico urbano e interurbano, contando 

sua rêde 16 aparelhos. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

3.23 



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

ESPECIFICAÇÃO 

lVúr.nero de prédios existentes ....•...................... 

Logradouros públicos 

Exiet~ntea . ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

{

Inteiramente . ..... ~ ........ . 
Pavimentados.. .. . . . . . . . . . . Parciahmmte ............... . 

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

Outroo ...........................................•..... 

Abastecir.nento d'água 

{

Possuindo penas ............ . 
Pr~dioo eervidoo. . . . . . . . . . . . Com ligações livre!! ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos ....... · Parciabnente .............. ' . 

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

Esgotos 

Logradouros eervidos....... De despejo ................ . 

Pr~dios esgotados........... Pela rêde .................. . 

llur.ninar;ão pública e dor.n iciliar 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ........ ' .. . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligáções dor.niciliares. 

{
Número de ligações ......... . 

De luz ................... . 
Consumo em kWh ......... . 

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

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

DADOS 
NUMll:RICOS 

981 

58 

12 
2 

14 

44 

428 
1 

429 

14 
6 

20 

16 

327 

236 
171 360 

548 

302 093 

31 

207 245 

Dos prédios existentes, 829 estavam situados na zona 

urbana e 152 na zona suburbana. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 

quais 6 situados na sede, e ainda com 138 varejistas; dês

tes, 15 se localizam na cidade. Dispõe também de 3 agên

cias e 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem, relativos à população municipal : 

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 ... 3 766. 2 455 1 311 65,18 34,82 
Quadro urbano Mulheres .. 3 981 2 530 1 451 63,55 36,45 

TOTAL 7 747 4 985 2 762 64,34 35,66 

{Homens ... 2 809 1 420 1 389 50,55 49,45 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 695 1 248 1 447 46,30 53,70 

TOTAL 5 504 2 668 2 836 48.47 51,53 

· {Homens ... 6 575 3 875 2 700 58,93 41,07 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 6 676 3 778 2 898 56,59 43,41 

TOTAL 13 251 7 653 5 598 57,75 42,25 

(
0

) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao 
Estado, na mesma época, era de 38,24%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------
1951. ........... 1 065 549 1 047 18 
1952 ............ 2 182 627 1 926 256 
1953 ............ 1 702 693 1 450 252 
1954 ............ 1 449 669 1 849 - 406 
1955 ............ 1 628 815 1 675 - 47 
1956 ............ 3 898 1 517 . .. . .. 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no período de 1951-1956 foi: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951 ........................ . 1 860 2 882 1 065 
1952 .......................... . 2 059 3 792 2 182 

3 262 4 690 1 702 
3494 5 603 1 449 

1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 7 004 8 731 1 628 
1956 ......................... . 14 686 12 687 3 898 

Enquanto a receita federàl subiu de 1 860 cruzeiros 

em 1951 para 14 686 cruzeiros em 1956, e a Estadual de 
2 882 cruzeiros em 1951 para 12 687 cruzeiros em 1956, 
a municipal aumentou de 1 065 cruzeiros para 3 898 cru

zeiros em igual período, representando pouco mais de 14% 

dos totais arrecadados no município em 1956, pelo Estado 
e a União. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A região onde 
se situa o município em parte é plana, como aliás ocorre 

nas zonas de transição entre montanhosa e plana. Os prin

cipais rios que banham o município são: o rio das Velhas 

e o Pedro Leopoldo. 

As atividades econômicas predominantes são a ex

tração de minérios (calcário), as agropecuárias e a indús

tria de laticínios. São as seguintes as organizações de fo
mento agropecuário existentes no município: Associação 

de Crédito e Assistência Rural ( ACAR) - Organização 

Crediária Educacional, patrocinada pelo Govêrno do Es-

Hotel Minas Gerais 



tado, pela Assistência Internacional Americana - Inspe

toria Regional do Fomento da Produção Animal (Fazen

da Modêlo ), mantida pelo Govêrno Federal - Residên

cia Agrícola de Pedro Leopoldo, também mantida pelo 

Govêrno Federal - Serviços Articulados de Produção Ani

mal, localizados na Fazenda Modêlo, mantidos pelos Go

vernos Estadual e Federal. Como raças de gado mais co

muns nas fazendas de criação citam-se: holandesa, schwje, 

gir e jérsei. A Inspetoria Regional do Ministério de Agricul

tura cuida da melhoria do rebanho. No setor industrial po

dem ser arrolados os seguintes grandes estabelecimentos: 

Fábrica de Cimento Cauê e Fábrica de Tecidos da Compa

nhia Industrial Belo Horizonte. Na indústria de laticínios: 

as Cooperativas Agropecuária de Pedro Leopoldo Limitada 

e Agropecuária de São Sebastião Limitada, com cêrca de 

170 associados produtores de leite. 

Prestam seus serviços profissionais à população: 6 m~

dicos, 4 advogados, 4 dentistas, 6 farmacêuticos, 1 enge

nheiro, 3 agrônomos e 1 veterinário. 

O Legislativo Municipal está composto de 9 vereado

res. Inscreveram-se 6 364 eleitores para o pleito de 3 de 

outubro de 1955, com um comparecimento de 4 333 ci
dadãos. 

Há no mumc1pio uma unidade do ensino secundário, 

duas do ensino comercial, uma do ensino agrícola e uma do 

ensino pedagógico. Está instalada na cidade uma ~ência 

Municipal de Estatística, órgão do sistema estatístico bra
sileiro. 

Entre os melhoramentos encontrados na cidade ainda 

são dignos de nota 6 hotéis, duas pensões, 1 cinema, 1 hos

pital com 40 leitos, 3 serviços de saúde, 1 jornal, 4 biblio

tecas, uma tipografia, uma livraria e 1 pôsto para venda 
de gasolina e óleo dísel. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Geraldo Storino) . 

PEQUERI- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol.' 

HISTóRICO - Marcelino Dias Tostes e Manoel Gervásio 
da Silva Fialho foram os primeiros posseiros das terras que 
hoje constituem o município de Pequeri, que em língua tupi 
significa "rio dos peixinhos". 

O primeiro, oficial da Guarda Nacional durante a 
guerra do Paraguai, estabeleceu-se ao norte com uma fa
zenda que tinha o nome de Piquiri, sendo que o segundo 
-criou no sul da região a sua fazenda, conhecida como fa
zenda São Pedro. Entre as duas unidades agrícolas havia 
um terreno plano, banhado por alguns córregos e veio dessa 
particularidade a escolha das terras onde posteriormente 
iria fundar-se o arraial de São Pedro de Piquiri. A ativi
dade agropecuária foi o fator predominante na formação 
da futura cidade, cujo início, segundo se sabe, deu-se entre 
1860 e 1870. Uma das principais famílias colonizadoras da 
região e que teve papel muito importante no desenvolvi
mer.lto local foi a dos Dutra de Morais, sendo o membro 
mais proeminente o Dr. Antero Dutra de Morais, médico 
e senador. 

Pequeri passou a distrito pelo Decreto n.0 73, de 16 

de maio de 1890, confirmado pelo Decreto-lei n.0 162, de 

11 de agôsto do mesmo ano, com o nome de São Pedro de 

Piquiri, transferindo-se de Juiz de Fora para Mar de Es

panha. A Lei n.0 1039, de 1953, criou o município, alte

rando a grafia, até então usada, para Pequeri . O muni

cípio é subordinado judicialmente à comarca de Bicas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Seu 

território é, de modo geral, montanhoso. A área é de 94 

quilômetros quadrados. A temperatura, em graus centí

grados, apresenta as seguintes médias: das máximas- 26; 

das mínimas - 16. 

SITUAÇÃO A 

Posição do M11nicípio em relação ao Estado e sua Capital. 
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Vista parcial da cidade 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 2 057 habitantes a populaçã·o do 
municÍpio. Estimativas do Departamento Estadual de·_ Es
tatística de Minas Gerais dão 2 205 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 23 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 195l'>, 
era a seguinte a situação do distrito de Pequeri, núcleo erm 
tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu
nicípio: 

I MCilheres 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens 
% sObre Números 

absolutos o total 
geral 

Quadro urbano ..... .... .. ······ 235 239 474 23,04 
Quadro suburbano ..... ... .. ... . !51 165 316 15,36 
Quadro ruraL ... ......... 662 605 I 267 61,60 

TOTAL .......... ... .. ..... I 048 I I 009 2 057 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA - -
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sObrt! 
o total 

-----· 
~ 

Caf~ ............... 356 Arrôba 7 900 2 370 65,44 
Outras ..... .... ... 126 - -- 1 252 34,56 

TOTAL ... .... 482 - - 3 622 100,00 

3.26 

O café, como se vê, é o produto básico da economia 
local. 

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

REBANHOS 

Bovinos .. . 
Caprinos .... . 
Eqüinos ..... . 
Muares ...... . 
Ovinon .... . 
Suínos .... . 

TOTAL ... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

2 500 
100 
100 
100 

50 
900 

VALOR 

Cr$ I 000 

4 250 
15 

ISO 
200 

lO 
900 

5 525 

% aôbre 
o total 

76,95 
0,27 
2,71 
3,61 
0,18 

16,28 

100,00 

Outro aspecto parcial da cidade 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o·de CAPITAL FÓRÇA 
TIPO DE Esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci- empre· 
mentos gado 

Cr$! 000 % sObre N.o de Pot!ncia 
o total motores em c.v. 

--- ---
ndústria extrativa rni-

nernl. . . . . . . . . . . . . . . . 3 30 325 69,90 - -
r,\dústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrícola:, 5 6 120 25,80 3 7 

nclústria manufatureira 

4: I e fabriL ..... .. I 20 4,30 2 1 

TOTAL ... ..... 9 465 100,00 5 8 

A indústria local ainda se encontra em fase inicial de 
dese•nvolvimento. 

Grupo Escolar Antero Dutra 



Vista parcial da Rua Manoel Gervásio 

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 

Núm<>ro de prédios existentes ....... ..................... . 

LoAradouros públicos existentes ......................... . 

Abastecimento d' áAua 

{

Possuindo penas ............. . 
Pr~dios servi doa. . . . . . . . . . . Com ligaçõea livres .......... . 

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

{

Totalmente .................. . 
Lo&radouroa aervidoa. • . . . . Parcialmente ................ . 

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

llumina~;ão pública e domiciliar 

{

Número de logradouros ....... . 
Logradouro• iluminadoa. . . Número de focoa ............ . 

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

LiAa~;ões domiciliares 

De luz I Número de ligações .......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo de kWh ........ · · · . 

De fOrça ................. I Número de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUM:l!:RICOS 

183 

14 

119 
1 

120 

8 
1 

9 

11 
91 

16 100 

160 
71 536 

14 
83 221 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 127 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 125 se acham sob a administração municipal e os 

Estação da Estrada de Ferro Leopoldina 

restantes pertencem a particulares. É servido pela Estrada 
de Ferro Leopoldina. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeituta 

Municipal 6 automóveis, 6 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Municíp,.os limítrofes 

Juiz de Fora ............ 53 Rodovia (Via-

Juiz de Fora ......... 
ção Pequeri) 

... 131 Ferrovia (E.F . 
eE.F.C.B.) ·•;a Três Rios (E.F.L. 

Juiz de Fora ......... ... 199 Ferrovia (E.F.L.) 
at~ T. Rios) 

Via Furtado de Cam-

Bicas .................... 
pos 

20 Rodovia Não hã ligação direta 
Bicas .................... 19 Ferrovia (E.F.L.) 
Guararã ................. 24 Rodovia Não há ligação direta 
Santana do Desert-:J . .... 25 Rodovia Não há lig.ação direta 
Santana do Deserto ...... 23 Ferrovia (E.F.L.) 
Mar de Espanha ......... 15 Rodovia (Via-

ção São Jor-

Mar de Espanha ......... 
ge) 

25 Ferrovia (E.F.L.) 
Capital Estadual. ........ 351 Rodovia Não há ligação direta 
Capital Estadual. .... .... 495 Ferrovia (E.F.L . 

Capital Federal. ......... 
e E.F.C.B.) E.F.L. at~ Três Rios 

164 Rodovia Não há ligação direta 
Capital Federal. ......... 174 Ferrovia (E.F.L.) 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicípio com 7 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 6 situados na sede. Dispõe também de 2 correspon

dentes bancários. 

Cachoeira do Castelo 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem, relativos ·à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % oôbre o tota 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

Homens ................... 341 273 68 80,05 19,95 
Mulheres .................. 257 279 78 78,15 21,85 

TOTAL ............... 698 552 146 79,08 20,92 

(•) 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 NUMS:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
_______ ....__ ______________ __!.. ___ --------- -----------

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matrfcula efetiva .............. . 

2 
8 

238 

2 
8 

233 

2 
lO 

270 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
53,25%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1954-1956 está bem 
carac~erizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total I Tributária 
realizada deficit 

-------- ------- ------- --·-------- ---------

1954 ............ 581 I 75 . 407 174 
1955 .......... 620 97 543 87 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ........................... •.• .......... . 
1955 ....................................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

665 
620 

Municipal 

581 
620 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL . - A assistência 
médica é prestada aos munícipes através das atividades 
profissionais de 2 facultativos. Entre os melhoramentos 
urbanos da sede municipal citam-se a rêde telefônica (nove 
aparelhos instalados), 1 hotel e 1 cinema. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1143 
eleitores, dos quais votaram 720. Foram sufragados, na 
oçasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Rômulo . Silva Vale) . 

PEQUI- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Pequi deve o seu nome a um velho pequi
zeiro que, outrora, serviu de ponto de reunião dos habitan
tes locais nas horas de folga. A história não gravou dados 
importantes sôbre a formação da cidade. Sabe-se apenas que 
foi a excelência do solo e aguadas que motivou a cobiça 
dos que até lá chegaram e dicidiram-se em fixar residên
cia. Conhecem-se dois nomes importantes dentre os pri
meiros habitantes: os França, que constituíam numerosa 
família posseira local, e D. fria do Sobrado, quem doou 
as terras que vieram a constituir o patrimônio da futura 
cidade de Pequi, hoje sede municipal. O povoado que se 

3:1.8 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

formou após a doação do referido terreno foi elevado a 
distrito pela Lei provincial n.0 3 029, de 20 de outubro de 
1882, confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891. Seu primeiro nome foi Santo Antônio do 
Pequi. A criação do município verificou-se pela Lei esta
dual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, sendo que a insta
lação da vila ocorreu em 1.0 de junho de 1912. O muni
cípio é têrmo da comarca de Pará de Minas, de onde ori
ginalmente foi desmembrado. Os residentes locais são cha
mados pequienses. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Seu ter
ritório é, de modo geral, montanhoso. A área é de 444 qui-

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Grupo Escolar 
Fernando Barbosa e Saúde 

lômetros quadrados. A sede municipal, situada a 690 me

tros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 37' 44" de latitude Sul e 44° 39' 40" de longitude 

W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha ·reta, 82 qui

lômetros, no rumo oés-noroeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 6 680 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 7 255 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 16 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 a vila de Onça. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbrc 
absolutos o total 

geral 
----------------------- ----- -----
Sede ............................ 660 671 1 331 19,92 

Vila de Onça .................... 378 404 782 11,70 

Quadro rural ...... · .............. 2 331 2 236 4 567 68,38 

TOTAL GERAL ........... 3 369 3 311 6 680 100,00 

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

Igreja Matriz 
Santo Antônio 

Cem construção) 

21-24940 

Rua 1.0 de Junho 

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo o~''ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

' 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Númcroo % oôbre 
absolutos 0 total 

geral ----------------- ----- ----- ----- -----
Agricultura, pecuária c silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Cbm&cio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e valores mobi .. 

· liários, crEdito, seguros e capit.a .. 
lização ....................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, ~om1micações e arma-
zenag~m ... -... : .............. . 

Profissões liberais ............... . 
Atividades soeis ia ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ............... : . .... . 
Dc:fe_aa nacional e seguran~a pública 
Attv1dadcs dom~sticas não remu

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

Condições inativas .............. . 

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

I 718 
5 

70 
35 

29 

38 
I 
6 

14 
6 

285 
149 

2 356 

9 

4 
1 

83 

2 

31 

2 069 
78 

2 278 

I -727 37,29 
5 0,10 

74 1,59 
36 0,77 

112 2,42 

40 0,86 
I 0,02 

37 0,79 

15 0,32 
6 0,12 

2 354 50,83 
227 4,90 

4 634 100,00 

A agricultura, associada à pecuana, constitui a prin
cipal atividade econômica do mun1cípio. Em 1950, da po
pulação de 10 anos e mais, 37,29% dedicavam-se a essa 
atividade, o que é muito significativo se verificarmos que 
50% de~sa mesma população eram dedicado's a atividades 
não remuneradas ou atividades escolares discentes. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola do município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (haj 
Unidade Quantid11de Cr$ 1 000 % aôbre 

o total ----------------- ----- ----- ----
Milho .............• 967 Saco 60 kg 22 400 3 584. 23,83 
Caff: ............... 250 Arrôba 8 640 3 283 21,83 
Mandioca .......... 173 Tonelada 3 000 I 650 10,96 
Cana ............... 94 • 4 800 I 440 9,57 
Batata-doce ......... 45 . 500 1 000 6,64 
Outras ............. 471 - - 4 086 27,17 

TOTAL ........ 2 000 - - 15 043 100,00 

Progressivamente a cana-de-açúcar vem ocupando um 
lugar de destaque na produção local. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 eca a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS· 

Bovinos •...................... 

~~r~r:::::::::::::::::::::::: 
Muares ...................... .. 
Ovinos ...•................... 
Sulnos ....................... . 

TOTAL ..•................ 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

13 000 
300 

I 200 
350 
500 

~o ooo l 

VALOR 

Cr$ 1 000 

22 100 
30 

I 800 
875 

75 
9 000 

33 880 

% sôbre 
o total 

65,25 
0,08 
5,31 
2,58 
0,22 

26,56 

100,00 

Embora com pequena população pecuária o muni

cípio mantém modesta exportação de bovinos e suínos, 

sendo que os pecuaristas locais já se mostram interessados 

na importação de repr!'dutores de afamadas raças para 

melhoria de seus rebanhos. 
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Prefeitura 
Municipal 

Trecho da Rua Domingos 
Santana e Rodovia Belo 

Horizonte - Pequi 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

TIPO DE 
INDúSTRIA 

------------
Indústria extrativa mi· 

ncral. ............... 
Indústria de transforma-

~ão e beneficiamento 
de produtos agricolas 

TOTAL .. : ........ 

Rua Paulo 
Mendes 

·N.0 de Pessoal 
Esta- empre-
bcleci- g!ldO 
mentos 

---- ----

6 19 

56 106 

62 125 

CAPITAL FORÇA 
EMPREGADO ·MOTRIZ 

N.0 de Pot!ncia c $1 oool% sõbre r ototal motores em c. v. 
-------- ---- ----

33 25,19 1 12 

98 74,81 5 84 

131 100,00 6 95 

Matadouro 
Municipal 

A indústria local ainda se encontra em fase preli

minar de desenvolvimento. A indústria extrativa mineral 

poderá vir a ser grandemente desenvolvida, dadas as re

servas minerais existentes no solo pequiense, que apresen

tam grande teor de ferro, cristal de rocha e volfanita. 

MELHORAMENTOS URBANOS - La a seguinte a 

situação dos melhoramento-; urbanos na sede municipal , 

1 recno aa Kua 
Benvindo Gonçalves 

330 

• ... ~u 

São José 

em n 954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

-----------------------··----~-------- ---------
Número de prédios existentes ....... .................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes ............................................. . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

P ~d· 'd .. {Possuindo penas ............. . 
r~ lOS servi os ........ . 

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

Lograd~uros servidos. 
{

Totalmente ..... 
. . Parc-ialmente .. 

TOTAL ... 

Iluminação púb,"ica e domiciliar 

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

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

Ligações domiciliares 

De luz ....... . 

De fôr~a ....... . 

I Número de liga~ões .. o o o .. o ... 
· \Consumo em kWh ........ o .. 

I Número de lig_a~õeso o o o o o o o o .. 
· · · l Consumo em lé:Who o o o o o. o. o. o 

403 

42 
42 

68 

68. 

6 
4 

10 

16 
150 

20 063 

80 
32 023 

12 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 121 quilômetros de estradas de rodagem dos 
quais 38 se acham sob a administração estadual, 30 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. E' 
servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 8 automóveis, 6 camionetas, 24 caminhões e 
1 ônibus. 

Avenida Santo 
Ant&nio 

Tábuas itinerárias 
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Rua Belmiro 
Ramos 

São as seguintes as tábuas itinerá-

DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

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

Municípios limítrofes 

A Pará de Minaa: a Divisa 
(10), a São Jos~ da Var
ginha (21), a Ascenaão, 
ex-Cova d'Anta, (30), 
a Pará de Minas. o o o . o 

A Sete La~;oas: a Sapecado, 
(10), a Cachoeira de Ma
cacos, (50) a Sete Lagoas 

A Maravilhao: a Sapecado 
(10), a Maravilhas ... o o 

A Pitangui: a Sapecado 
(10), a Maravilhas (15), 
a Papagaios (28),a Var
gem Grande (40), a Pi-
tangui ................ . 

A Capital Estadual. o ... . 

A Capital Federal. o .... . 

41 Onihus 

84 Ônibus 

15 Onibu• 

83 ônibus 

133 Onibus 

786 E.F.C.B. 

Empresas de Abaet~. 
Pompl:u e Pcqui 

Emprhaa de Abact~. 
Pompl:u e Papa
gaios 

Emprhae de Abaet~ 
e Pomp~u 

Empresas de Pompt:u 
e Papagaios 

Emprêsaa de Abaet~ 
e Pompeu 

Empresas de Abaet~ 
c Pompt:u 



COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 34 estabelecimentos comerciais varejistas~ dos 
quais 15 estão situados na sede. Díspõe também de 1 cor
respondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sllbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Não Não Sabem Sabem 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

-·------------------- ---- ----- -----

{Homens ... 883 555 328 62,85 37,15 
Quadro urbano Mulheres .. 897 559 338 62,31 37,69 

TOTAL 1 780 1 144 666 62,59 37,41 

{Homeno ... 1 982 877 1 105 44,24 55,76 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 888 705 1 183 37,34 62,66 

TOTAL 3 870 1 582 2 288 40,87 59,13 

{Homens ... 2 865 1 432 1 433 49,98 59,02 
Em &eral...... Mulhereo .. 2 785 1 264 I 521 45,38 54,62 

TOTAL 5 650 2 696 2 954 47,71 52,29 

(•) Inclusive pe11oaa 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 ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM:ItRICOS 

1954 

13 
36 

1 063 

1955 

13 
30 

1 113 

1956 

15 
35 

1 191 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
71,40%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Tributária 
realizada deficit Total -------=-----

1951. ••......... 450 130 192 258 
1952 ............ 559 126 576 - 17 
1953 ............ 834 145 640 194 
1954 ............ 704 140 465 239 
1955 ............ 819 1_72 1 037 - 218 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr' 1 000,001 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------------·1-·----·- -----------
1951 ••....••.......•.......... 
1952...... . ........•........ 
1953 ......................... . 
1954 .•..................•..... 
1955' ........................ . 

697 
524 
682 
582 

3 526 

463 
559 
688 
783 
920 

450 
559 
834 
704 
819 

Rua Cel. fernando 
Barbosa 

Pôsto de Gasolina na 
Praça do Rosário 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A assistência 
médica é prestada aos munícipes através de 1 serviço de 

saúde e das atividades profissionais de 2 facultativos. En
tre os melhoramentos urbanos da sede municipal citam-se 
apenas uma pensão e 1 cinema. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1 854 
eleitores, dos quais votaram 982. O Legislativo da cidade 
compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Clemente Ramanery). 

PERDIGÃO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Não são conhecidos os aspectos históricos 
relacionados com a fundação do atual município de Per

digão. Presume-se que tenha sido uma família portuguêsa 

cujo sobrenome era Perdigão, que primeiro passeou as 

terras, mandando levantar uma capela em honra a Nossa 

Senhora da Saúde, ao redor da qual formou-se o arraial, 
célula-mãe da futura cidade. 

Na divisão administrativa de 1911, aparece como dis

trito com o nome de Nossa Senhora da Saúde. Pelo De

creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, teve o seu 
nome simplificado para Saúde. A Lei n.0 1039, de 1953, 

criou o município, sob a designação de Perdigão. Está 
subordinado à comarca de Santo Antônio do Monte. Os 
habitantes locais são chamados perdiguenses. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na :~ona Oeste do Estado de Minas Gerais. Seu ter-

Vista de uma das principais ruas da cidade 
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ritório é montanhoso, de modo geral, com inúmeros planal
tos. A área é de 245 quilômetros quadrados. A tempera
tura, em graus centígrados, apresenta as seguintes médias: 
das máximas - 30; das mínimas - 15; compensada - 24. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 4 695 habitantes a população do 
municípib. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 4 956 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a seguinte a 
situação do distrito de Perdigão, núcleo em tômo do qual 
se emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HO- MU· 
MENS LHERES Números % oóbre 

absolutos o total 
geral 

Quadro urbano .. : ............... 147 146 293 ·6,28 
Quadro auburbano ............... 148 176 324 6,95 
Quadro rural .................... 2 020 2 022 4 042 86,77 

TOTAL ..................... 2 315 2344 4 6591 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 

AGRtCOLAS (h a) % e&bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Feijlo .............. 325 Saco 60 kg 3 370 1 517 20,16 
Arroa •.•.•......... 240 . . . 5 280 1 426 18,94 
Mandioca .......... 300 Tonelada 4 500 1 350 17,93 
Milho .............. 500 Saco 60 kg 9 600 1 152 15,30 
Outru ............. - - - 2 083 27,67 

TOTAL ....•... - - - 7 528 100,00 

A agricultura local é orientada no sentido da pro
dução de feijão, arroz, mandioca e milho, que em 1955, 

3S:J. 

segundo as estimativas oficiais, atingiram valores quase 
iguais. 

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

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % e&bre 

o total 

Asininos ...................... . 3 9 0,02 

Bovinoo .......... ............. . 13 000 23 400 72,22 

Caprinos ..................... . 100 13 0,04 

Eqüinos ...................... . 780 936 2,88 

Muares ....................... . 220 550 1,69 

Ovinos ....................... . 50 8 0,02 

Suinos ....................... . 10 000 7 500 23,13 

TOTAL .................. . 32 416 100,00 

A pecuária vem obtendo desenvolvimento animador1 

verificando-se o aprimoramento dos rebanhos principal
mente o bovino. 

' Indústria - A organização industrial pode ser conhecid~ 
em parte, pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre. 

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentoe · Cr$1000 % o&bre N.• de Potencil 

o total motoreo em c. v. 
------------

Indúotria extrativa mi· 
neral. ............... 6 13 30 4,60 - -

Indúotri'à de tranoforma· 
ção e beneficiamento 
de produtos agricolae 36 92 621 95,40 2 13 

TOTAL ......... · .. 42 105 651 100,00 2 13 

A indústria local ainda se encontra em fase inicial d4 
desenvolvimento. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte l 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipa 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es 
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Núm&ro de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existenteo ................ · .....•.............•.......••• 
Outros ...................... ··························• 

Abastecimento d'água 

{
Poseuindo penao ............. . 

PrMios servidos .......... . 
TOTAL ................ .. 

t 
Totalmente .................. . 

Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ........•...•••.. 

TOTAL .................• 

DADOS 
NUMltRICOS 

261 

10 
10 

72 

72 

4 
2 

6 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 51 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 30 se acham sob a administração estadual e 21 sob 
a municipal. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 3 automóveis e 8 caminhões. 



Tábuas itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Are6j011 ................. 10 Rodoviário 
Divin6polis .......... ·, ... 45 Rodoviário 
Pitangui. ................ 51 Rodoviário 
Bom Despacho ........... . .. Rodoviário 
Santo AntOnio do Monte 49 Rodoviário 
Belo Horizonte ........... Ú2 Rodoviário 
Rio de Janeiro ........... 812 Ferroviário R;M.V. e E.F.C.B. 

COM:e:RCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situa
do na sede, e ainda com 46 varejistas; dêstes, 38 se loca
lizam na cidade. Dispõe 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 urbana municipal: 

PBSSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS . 

Números 
DISCRIMINAÇ.ÃO 

absolutos % sObre o total 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

Homene ................... 248 162 86 65,32 34,68 
Mulheree .................. 365 149 130 40,82 59,18 

TOTAL ................ 527 311 216 59,01 40,99 

(•) Incluaive pessoas 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: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM~RICOS 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 13 10 10 
Corpo docente .................. 22 18 18 
Matricula efetiva ............... 840 727 716 

A porcentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
62,86%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo 
realil:ada ou 

Total Tributária deficit 

1954 ............ 628 . .. 380 248 
1955 ............ 676 141 563 113 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
·(Cr$ 1 ooo,oo> 

1954 ........................................ . 
1?55 ........................................ . 

Estadual 

125 
631 

Munft:ipal 

628 
676 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Encontram-se 
localizados na cidade 1 hotel, duas pensões, 1 cinema, e 
uma biblioteca. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1407 
eleitores, dos quais votaram 663 apenas. O Legislativo 
Municipal compõe-se de 7 vereadores. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Álvaro da Costa Melo) . 

PERDIZES - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Nos primeiros anos do século passado, 

Francisco Pereira Xavier, abastado proprietário local, de

liberou doar, para patrimônio de uma capela .em honra a 

Nossa Senhora da Conceição, algumas terras que lhe per
tenciam. A capela foi edificada e começou a crescer ao 
seu redor um pequeno núcleo populacional que de início 

era conhecido por Nossa Senhora da Conceição. 

O povoado passou a distrito pela Lei provincial nú

mero 2 594, de 3 de janeiro de 1880, confirmada pela Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, integrando o 

Vista parcial da Praça Presidente Vargas 
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Vista da centenária Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 

município de Araxá. Em 1920, em publicação do Serviço 
Nacional de Recenseamento, o distrito aparece com o nome 

de Conceição do Araxá. A Lei estadual n.0 148, de 17 de 

·dezembro de 1938, elevou o distrito à categoria de muni
cípio com o nome atual de Perdizes. O município está su

bordinado iudicialmente à comarca de Araxá. 

Prefeitura Municipal 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Alto Paranaíba do Estado de Minas Ge

rais. Seu território é semimontanhoso, de modo geral. A 
área é de 2 431 quilômetros quadrados. A sede municipal 

situada a 1 04 7 metros de altitude, tem como coordenadas 

geográficas 19° 21' 00" de latitude Sul e 4 7° 17' 30" de 

Clube Social e Recreativo do municipio 
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longitude W. Gr. Dista da capital do. Estado, em linha 
reta, 360 quilômetros, no rumo . oés-noroeste. 

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

~OPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 10 675 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 11428 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 5 habitantes por quilômetro quadrado. 

Ginásio Municipal 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
. POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Núméroa % o6bre 
absolutoa o total 

geral 

Sede ........................ .... 333 364 697 6,52 
Quadro rural. ............... .... 4 953 5 025 9 978 93,48 

TOTAL GERAL ... ... .. 5 286 5 389 10 675 100,00 



Vista do Aprendizado Agrícola Municipal 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía ·a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

AgriculturA, pecuária e silvicultura 
Indó.strias extrativas ........ : ... . 
Indó.stri!l de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liários, crMito, seguro e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviç011 ............ . 
'1 ranaporte, comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pó.blica, Legislativo 

e justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pó.blica 
Atividades dom~sticas não remu

neradas e atividades escolares d is-
centes ....................... . 

Condições inativas .............. . 

TOTAL .................... .' 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

2 839 
9 

41 
38 

16 

36 
.3 
13 

35 
2 

285 
350 

3 667 

Mulheres 

9 
1 

76 

8 

3 381 
193 

3 671 

Total 

Nó.meros 
absolutos 

2 848 
10 
41 
39 

92 

37 
3 

21 

36 
2 

3 666 
543 

7 338 

%sObre 
o total 

geral 

38,83 
0,13 
0,55 
0,53 

1,25 

0,50 
0,04 
0,28 

·0,49 
0,02 

49,99 
7,39 

100,00 

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

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AO RI COLAS (h a) % sObre 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 

-

Caf~ ................ 2 125 ArrOba 60 000 31 200 62,06 
Feijão .............. 1 452 Saco 60 kg 18 000 8 100 16,10 
Milho .............. 1 887 . . . 50 200 8 032 .. 15,97 
Mandioca .......... 242 Tonelada 2 800 1 400 2,78 
Arroz .............. 1 355 Saco 60 kg 22 400 1 008 2,00 
Outras ............. 68 - - 549 1,09 

TOTAL ........ 7 129 - - 50 289 100,00 

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

REBANHOS 
NúMERO 

VALOR 

DE 
CABEÇAS Cr$1 000 % sObre 

o total 

Aaininos ...................... . 20 70 0,05 
Bovinos ...................... . 65 000 110 500 84,55 

900 72 0,05 
3 500 5 250 4,01 i~~~~=-·:::::::::::::::::: :::: 

Muares ....................... . 500 1 250 0,95 
Ovinos ....................... . I 000 100 0,07 
Sufn011 ........................ . 15 000 13 500 10,32 

TOTAL .................. . 130 742 100,00 

O mumc1p1o tem na pecuária a sua base econômica. 
É grande produtor de leite, pelo que se verifica atual
mente grande interêsse por parte dos pecuaristas locais 
quanto à importação de reprodutores de reconhecidas qua

lidades leiteiras. 

Indústria - A organização industrial pode ser t:onhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORÇA 

TIPO DE esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci- empre· 

mentos gado 
% sObre N.• de Potencia Cr$ 1000 o total motor e• em c. v. 

------------------
Indó.1tria extrativa mi· 

neral; ............... 4 16 21l 2,72 - -
Indó.stria ue transforma-

çio e beneficiamento 
de produtos agrfcolao 49 186 t545 60,51 2 25 

Indó.stria manufature ira 
e fabril. ............. 99 270 392 36,77 - -

TOTAL ........... 152 472 1 066 100,00 2 25 

A indústria local ainda se encontra em fase preliminar 

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 

Número de prildios existentes 

Logradouros públicos 

Existentes .............................................. . 
Outros ............................. · ... ················· 

Abastecimento d'IJAua 

PrMi011 servidos ........... . {

Possuindo penas ............ . 

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

Logradouros servidos ...... . {
Totalmente ................ . 

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

lluminaçiio pública e domiciliar 

. {Número· de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Nó.mero de focos ........... . 

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

Li~ações domiciliares 

De luz .................... {Nó.mero de ligações ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

{
Nó.mero de ligações ......... . 

De fOrça.······.,.········· Consumo ·em kWh ........ .. 

Vista da Casa Paroquial 

DADOS 
NUM:ItRICOS 

116 

13 
13 

95 

95 

10 

10 

11 
65 

16 052 

93 

22 300 

2 

6 200 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 450 qullômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 34 se acham sob a administração estadual, 196 sob 
a municipal e os restantes pertencem a . particulares. É 
servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal ·7 automóveis, 19 camionetas e 9 caminhões. 

Tábuas itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

Municípios limítrofes 

Araxll .................. . 62 e 74 Onibua e auto Empresa Sio Cria-
tóvio e Automó-
veia. 

Ibiã ..................... 151 Onibua e RMV Idem, i:icm e Rede M. 

Patroclni<> ............... 72 Onibua e auto 
de Viaçio 

Expresso Sio Luiz e 
automóvel 

Serra do Salitre .......... 139 Automóvel Automóvel ou Rede 
M. de Viaçio 

Monte Cannelo .......... 105 Automóvel Automóvel ou RMV 

Sacramento ............... · 84 e 138 Auto e Onibua 
por Patroclnio 

Expresso São Luiz e 
Empresa de Sacra-
mento 

Santa Juliana ............ 33 e· 46 Auto e Onibua Expresso Sio Lui.< e 
Empresa Sio Cria-
tóvio 

Capital Estadual. ......... 516 e 628 Onibus'e RMV Empresa Si o Cria· 
tóvio, Santa Marta 
e Rede M. de 
Viação 

Capital Federal. ......... 979 Idem, EFCB e Empresa Si o Cria· 
RMV tóvio, RMV c 

EFCB· 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 28 estabelecimentos comerciais varejistas,· dos 
quais 11 situados na· sede. Dispõe também de 2 ·corres
pondentes bancários. 

~NSTRUÇAO. PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroa absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio f-' Sabem. Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

---
' {Homens ... 283 163 120 57,59 . 42,41 

Quadro urbano Mull!erea .. 312 160 l52 51,28 48,72 

. TO'TAL 595 323 272 54,28. 45,72 

{Homens ... 4 129 1 399 2 730 33,88 66,12 
Quadro rural.. Mulherra ... -4 160 931 3 229 22;37 77,63 

TOTAL 8 289 2 330 5 959 28,10 71,90 

{Homens ... 4 412 1 562 2 850 35,40 64,60 
Em geral...... Mulheres .. 4 472 1 091 3 381 24,39 75,61 

TOTAL 8 884 2 653 li 231 29,86 70,14 

(*) Inclusive peaaoas de instrução nilo declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de .Estatística da Viação 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 I 1955 1956 

Unidades eacolarea .............. 14 9 13 
Corpo docente ................. 20 14 19 
Matrfcula efetiva ............... 567 441 623 
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Residincia do Agente Municipal de Estatrstica 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade· escolar, é de aproximadamente 

23,70%: 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 

públicas no município no período de 1951-1955 está bem 

caracterizada na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada deficit 

1951 ............ 576 195 401 175 

1952 ............ - - - -
1953 ............ 979 214 952 27 

G 

1954 ............ 844 267 753 91 

1955 ............ 821 264 990 - 169 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

1951. ....................................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 

1 056 576 

1952......................................... 1 534 

1953 ......•.................................. 

1954 ........................................ . 

1955 ........................................ . 

2 ~98 

2 507 

3 019 

979 

844-

821 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Encontram-se na 

cidade duas pensões, 1 cinema, uma unidade do ensino 

secundário e duas bibliotecas. 

Para o pleito de 3-X-1955,. estavam inscritos 2 606 

eleitores, dos quais apenas 1145 votaram. Foram esco

lhidos, naquela data, os 9 vereador~s que compõem o 

Legislativo Municipal. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Ataíde Alvarenga de Resende) • 



PERDõES- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Romão Fagundes do Amaral, segundo se 
sabe, foi um dos desbravadores das terras que atualmente 
constitu~m o município de Perdões. Em fins do século 
XVIII, instalou-se nas margens do rio Grande e fundou 
um garimpo, núcleo inicial da cidade de Perdões, atual 
sede do município. Sabe-se ainda que Rubens Airão foi 
outro desbravador que paralelamente às atividades de 
Romão Fagundes desenvolveu a agricultura e a pecuária. 
O povoado desenvolveu-se assim sob a influência dêsses 
dois grandes proprietários, senhores de inúmeros escravos 
e posseiros de grandes áreas de terras. Diz-se que Romão 
Fagundes do Amaral, que era um fugitivo da justiça, para 
obter perdão de D. Maria I, ofereceu-lhe um cacho de 
bananas, todo em ouro maciço, vindo dêsse fato o tradi
cional nome de Perdões que até hoje o município conserva. 

O distrito foi. criado em 1855, ·pela Lei . provincial 
n.0 714, confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 1891. Pos
teriormente, em 1912, Perdões foi elevada à categoria de 
vila, sendo que pela Lei estadual n.0 843, tomou foros de 
cidade. O município é têrmo judiciário da comarca de La
vras. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio ria Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Seu ter
ritório é montanhoso, de modo geral. A área é de 467 qui
lômetros quadrados. A sede municipal, situada a 767 me
tros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 05' 20" de latitude Sul e 45° 05' 50" de longitude 
W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 179 qui
lômetros, no rumo su-sudoeste. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 12 906 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 13 726 habitantes como sua 

rraça urav1o Alvarenga 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

. gráfica de 29 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a§lomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais. aglomerações na área do município eram a sede 

e a vila de Cana Verde. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO . 

Total 

Homens Mulheres 
N6meros % s&bre 
absolutos o total 

geral 
----- -

Sede ............................ 1 428 1 652 3 080 23,78 
Vila de Cana Verd!O ............. 415 487 902 6,96 
Quadro rural .................... 4 568 4 400 8 968 69,26 

TOTAL GERAL ........... 6 411 6 539 12 950 100,00 

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

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a p~pu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura o pecuária e silvicultura 
Ind6strias extrativas ............. 
Ind6stria de transformação ....... 
Com6rcio de mercadorias ......... 
Com6rcio de imóveis e valores mobi-

liérioa, cridito, seguros e capita-
lização ........................ 

Preotaçio de serviços ............ 
Tr&naporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 
Profiaaões liberais ...... .......... 
Atividades sociais ................ 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom&ticas não remu .. 

neradaa e atividades escolares dia-
centes .. ......................... 
Condições inativas ............... 

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

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 906 47 
6 

218 I 
156 . 4 

19 
93 192 

81 
12 
29 5S 

38 2 
5 

542 .4 078 
343 237 

4 448 4 618 

Total 

Nó meros 
absolutos 

2 953 
6 

219 
160 . 

19 
285 

83 
12 
84 

40 
5 

4 620 
580 

9 066 

% s&bre 
o total 
geral 

32,60 
0,06 
2,41 
1,76 

0,20 
3,14 

0,91 
0,13 
1,92 

0,44 
0,05 

50,99 
6,39 

100,00 

A atividade remunerada de maior significação para 
o município é a que diz respeito aos interêsses agrope-
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Praça Leopoldo Dias 

cuários. Segundo os dados acima, 32,60% da população 
de 10 anos e mais dedicavam-se a essa atividade. 

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

CULTURAS-::;.. 
PRODUÇÃO VALOR 

ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------------------
Caf~; .............. 3 774 ArrOba 75 500 30 200 34,10 
Mandioca .......... 1 544 Tonelada 38 600 19 225 21,75 
Arroz .............. 1 527 Saco 60 kg 32 100 15 408 17,38 
Fumo .............. 493 ArrOba 39 000 11 115 1~,54 
Milho .............. 1 198 Saco 60 kg 21 500 4 300 4,85 
Cana ............... 143 Tonelada 5 985 1 796 2,02 
Cebola ............. 20 ArrOba 7 560 1 663 1,87 
Outras ............. 288 - - 4 870 5,49 

TOTAL ........ 8 987 - - 88 607 100,00 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total ------------------------------------

Alinint~~~ ........ ..... · ........... . 7 25 0,02 
41 200 74 160 68,95 

1 liOO 270 0,25 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 

2 800 4 760 4,42 
1 100 2 750 2,55 
2 500 425 0,39 

28 000 2:; 200 23,42 

Eqüinos ...................... . 

:;~:::~·::::::::::::::::::::::: 
Sulnoa ....................... . 

TOTAL .................. . 107 590 100,00 

Os pecuaristas locais vêm desenvolvendo com bastante 
interêsse o aprimoramento dos seus rebanhos, principal-

rrU§U 1.- U\:1 IIUHIIV 
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mente o de bovinos que em 1955 foi estimado em 41200 
cabeças no valor de 74 milhões de cruzeiros. 

Indústria - Em 1955, existiam no município 5 unidades 
industriais manufatureiras ou fabris. · 

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

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr6dios existentes .......................... . 

Lo~radouros públicos 

Exiatentes ...............................•...........•.. 

{ 

Inteiramente ....•...........• 
Pavimentadoe. . • . . . . . . . . . . Parcialmente ........•.......• 

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

Ajardinados ............................................. . 
Outros .............. , ................................ .. 

Abastecimento de '~ua 

{ 

P011uindo penal .....•.......• 
Pr~ios servidos........... Com ligações livres .......... . 

TOTAL ..•...............• 

{

Totalmente .................. . 
Logradouroa aervidos...... Parcialmente ................ . 

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

Iluminar;llo pública e domicilia. 

{
N6mero de logradouros ..•...•• 

Logradouros iluminados... N6mero de tocos ............ . 
Consumo em kWh ...........• 

Ligar;ões domiciliares 

De 1 { N6mero de ligações ...•.•...•• 
uz .... · · · · · · · · · · · · · · • Consumo em kWh ....... · · · .. 

De fO { N6mero de lig.ações .......... . 
rça ... · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ........ · · · · 

DADOS 
NUMI:RICOS 

45 

23 
14 

37 

<I 
2 

445 
137 

582 

28 
7 

35 

21 
242 

64 281 

41 2357 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 54 quilômetros de estradas de rodagem que se 
acham sob a administração municipal. lt servido pela Es
trada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 20 automóveis, 14 camionetas, 27 caminhões e 

2 Ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

---------·---------1----(-----
Municlpios limltroles 

Ribeirll.o Vermelho ........................... . 20 R.M.V. 

Lavras ...................................... . 30 R.M.V. 

Campo Belo ............................... ··· 39 R.M.V. 

Bom Sucesso .................. : ............ ·· 72 R.M.V. 

Capital Estadual. ............................ . 367 R.M.V. 

468 ·R.M.V. e 
B.F.C.B. 

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

COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do muni- . 
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas e 36 
varejistas situados na sede. Dispõe também de duas agên
ciaa e 1 correspondente bancários. 



INSTRUÇÃO PÚBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativqs à população municipal: 

P&SSOAS PR&S&NT&S, O& 5 ANOS & MAIS 

Números absoluto a % aôbre o total 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

------
{Homens ... 1 546 1 017 529 65,78 34,22 

Quadro urbano Mulheres .. 1 850 1 048 802 56,64 43,36 

TOTAL 3 396 2 065 1 331 60,08 39,20 

{Homens ... 3 736 1 7f5 2 021 45,90 54,10 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 574 1 271 2 303 49,37 50,63 

TOTAL 7 310 2.986 4 324 40,84 59,15 

{Homens ... 5 282 2 732 2 550 51,72 48,28 
&m geral...... Mulheres .. 5 424 2 319 3 105 42,75 57,25 

TOTAL 10 706 5 051 5 655 47,17 52,83 

(•) Inclusive pessoas de inatruçio nio 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: 

&SP&CIFICACÃO 
DADOS NUMrtRICOS 

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

22 
49 

1 078 

20 
44 

1 412 

17 
44 

1 540 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
48,79%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas do município no período de .1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (C<$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo Despesa ou 
Total Tributllria realizada deficit 

-· -----------
1951 ............ 1 553 554 1 558 - 5 
1952 ............ 1 166 518 1 158 8 1953 ............ 1 446 606 1 441 5 1954 ............ 1 395 738 1 366 29 
1955 ............ 2 290 882 2 328 - 38 

.,., .. W "III.VIIIV "'U!:fUIUU UU ~IIYelrU 

Lactário São Vicente de Paulo 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

R&C&ITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal &atadual Municipal 
----·------·--- -·-----+----·-------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

784 
1 006 

948 
627 

1 083 

3 065 
3 143 
5 288 
6 769 

10 915 

1 553 
1 166 
1 446 
1 395 
.2 290 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Encontram-se na 
cidade, entre melhoramentos urbanos, 1 hotel, 1 aparelho 
telefônico, uma pensão e 1 cinema. A assistência médica 
é prestada aos munícipes por 1 hospital, com 65 leitos e 
1 serviço de saúde; há 3 médicos no exercício da profissão 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 '998 
eleitores, dos quais votaram 1918. O Legislativo Muni
cipal compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, c:om dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Neftali Gomide). 

PIAU- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- No final do século XVIII, quando da cé
lebre Conjuração Mineira, alguns homens que na mesma 
estiveram envolvidos, fugindo à perseguição que a Coroa 
lhes movia, desçeram de Ouro Prêto, Barbacena, Prados 
e Diamantina. e na busca de um lugar onde pudessem 
sobreviver, embrenharam-se mata a dentro, em terras que 
hoje constituem o município de Piau. Faziam parte dêsse 
grupo, dentre outros, Francisco José da Silva - tio de 
Tiradentes, João Lopes de Faria, João Pinto Cardoso, José 
Coelho de Oliveira, José de Paiva, João Eduardo Rodri
gues Vale, José Rodrigues Vale e Antônio Fernandes de 
São José. Encontraram o sítio ideal para o esconderijo que 
buscavam, numa extensa região de floresta virgem, ba
nhada por um rio que mais tarde chamaram Piau, levados 
pelo fato de viverem em suas águas grandes cardumes dês
ses peixes; Instalados nas terras, começaram ·o desenvol
vimento agrícola, fundando-se dessa forma o arraial. Poste
riormente edificaram uma capela em honra ao Divino Es
pírito Santo que assim se transformou em padroeiro do 
lugar e o povoado passou a ser conhecido como Divino 

339 



Espír~to Santo do Piau. No local da antiga capela existe 
hoje a igreja Matriz, construída entre 1884 e 1898. 

O distrito fÓi criado pela Lei provincial n.0 1571, de 
22 de julho de 1868 e por Lei estadual n.0 2, de 14 de se
tembro de 1891. Piau pertenceu sucessivamente a Ouro. 
Prêto, Barbacena, Mar de Espanha, Pomba, Juiz de Fora, 
São João Nepomuceno e finalmente Rio Novo- de 1870 
a 1953, data em que, pela Lei n.0 1039, passou à cate
goria de município, hoje subordinado judicialmente à co
marca ce Rio Novo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O 

aspecto geral do seu território é montanhoso. A área é de 

181 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus cen
tígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas -

30; das mínimas- 8; compensada- 18. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 4 358 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es- -

tatística de Minas Gerais dão 4 524 habitantes como sua 

Vista parcial da cidade 

31/-0 

1gre1a MarnJ: aa raroqu1a ao IIIYmo ~:spmro ;)Qnro 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. 

Vista parcial da Rua Silva Jardim 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Piau, núcleo em 
tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu
nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO 

Quadro urbano ......... 
Quadro suburbano ....... : ....... 

. Quadro rural. ....... ............ 
TOTAL ..................... 

HO
MENS 

430 
107 

1 696 

2 233 

MU
LHERES 

470 
103 

1 552 

2 125 

Vista parcial da cidade 

TOTAL 

Números 
absolutos 

900 
210 

3 248 

4 358 

%sObre 
o total 
geral 

20,65 
4.81 

74,54 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA 
A!Jricultura, pecuária e silvicultura --.,... A produção agrí-



Central Elétrica do Município 

cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total --------- ----- ------ ----- ----------

Milho .............. 1 000 Saco 60 kg 25 000 5 000 33,57 

Arroz ....... · ....... 360 . . . 9 000 2 700 18,12 

CafL ............. 395 ArrOba 7 100 2 343 15,72 

Mandioca .......... 60 Tonelada 1 500 2 250 15,10 

Laranja ............ 30 Cento 35 650 1 070 7,18 

Outràs ............. 162 - - 1 537 10,31 

TOTAL ........ 2 007 - - 14 900 100,00 

A cultura do milho vem sendo a base da agricultura 
local. 

Grupo Escolar São Pedro 

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

REBANHOS 

Asininos ...... ··········· 
Bovinos ..... ........... 
Caprinos ..... ··········· 
Eqüinos ...... ················· 
Muares ............... 

Ovinos ............ ............ 
Sulnos ......... 

TOTAL .... ... ··········· 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

3 

9 700 

90 

500 

310 

100 

6 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

9 

17 460 

16 

600 

837 

20 

3 600 

22 542 

% sôbre 
o total 

0,03 

77,48 

0,07 

2,66 

3,71 

0,08 

15,97 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre .. 

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % sObre N.• de Pot~ncia 

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

ção e beneficiamento 
da produção agr!cola lO 14 518 100,00 8 77 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produção dé. Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros públicos 

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

{

Inteiramente . ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... :. 

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

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d' áiJua 

P ~d· 'd {Possuindo penas ............. . 
fç 108 servt os . ......... . 

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

Logradouros .servidos ..... , {Totalmente .................. . 

TOTAL ................. . 
EsiJotos 

Logradouros servidos ...... { De despejo .........•......... 
De águas superficiais ......... . 

PrEdios esgotados .•....... I Pela rêde ................... . 
\Por fossas ................... . 

Iluminação pública e domiciliar 

{

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

Consumo em kWh ........... . 
LiiJações domiciliares 

De luz ................... I Número de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

De fôrça ................. I Número de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ............ . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

227 

18 

2 

1 
15 

86 

86 

18 

18 

2 
4 

15 
8 

1 
30 

7 600 

93 
33 567 

5 
7 066 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 63 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 26 se acham sob a administração estadual, 29 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. 

Em 195'5, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 10 automóveis, uma camioneta, 11 caminhões 
e 1 ônibus. 

Ambulatório Médico-Farmacêutico Municipal 
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Tábuas itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municipios limítrofes 

Rio Novo ............ . 
Rio Novo ......... . 
Juiz de Fora .. . 
Juiz de Fora .... . 
Tabuleiro ........ . 
Santos Dumont .... . 
Santos Dumont .... . 
Santos Dumont ........ . 
Capital Estadual (2) .. 
Capital Estadual (2) .. 
Capital Federal (2) ...... . 
Capital Federal (2) ...... . 
Capital Federal (2) ...... . 

DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE (1) 

37 
43 Rodoviário 
52 
45 Rodoviário 
50 Rodoviário 
36 Rodoviário 
94 

102 
360 Rodoviário 
411 
288 
351 
258 Rodoviário Via Juiz de Fora 

•• Rodovillrio e Ferroviârio. 
( 1) Eopecificar, se fOr o caso a(s) ferrovia(•) e a(s) emprba(s) de transporte 

flu\"ial que serve(m) o municlpio. - (2) As informa~ões referentes a êote item 
devem ser prestadas mesmo que o municlpio não se ligue diretamente à Capital 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situa
do na sede e ainda com 20 varejistas; dêstes, 14 se loca
lizam na cidade. Dispõe também de 1 correspondente 
bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Cens0 de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

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 ..... ······· 458 342 116 74,67 25,83 
Mulheres ... ······ ... .... 486 301 185 61,93 38,07 

TOTAL. ... ... . ...... 943 643 301 68,18 31,82 

(•) 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 ... 
Matricula efetiva. 

1954 

DADOS NUMl!:RICOS 

5 
13 

373 

1955 

5 
12 

356 

1956 

6 
13 

3o8 

Prefeitura Municipal 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
35,38%. 

FINANÇAS PÚBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município, nos anos de 1954 e 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
D""pesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------- ------ ------- ------- ------
954 ............ 668 - 674 - 6 
955 .....•...... 655 97 326 329 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município 

encontra-se localizado em região montanhosa e é cortado 

pelo rio Piau. A cachoeira de Santa Maria, com potência 

de 2 7 000 H. P . , está sendo aproveitada para a instalação 
de poderosa usina geradora de energia elétrica - Central 

Elétrica do Piau, - que futuramente irá suprir de fôrça 
e luz a vários municípios vizinhos. 

Entre os melhoramentos encontrados na sede citam
-se 1 serviço de saúde e uma biblioteca; há na cidade 1 mé
dico no exercício da profissão. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1454 
eleitores, dos quais votaram 924. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo Muni
cipal. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados for
necidos pelo Agente de Estatística Expedito Braga) . 

Pôsto de Higiene, mantido pela Secretaria de Saúde e Assistência do Estado 



PIEDADE DO RIO GRANDE - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem do nome Piedade do Rio Grande 
está ligada a dois fatos: de ordem religiosa· e de ordem 
fisiográfica, se assim se pode dizer. "Nossa Senhora da Pie
dade", o primeiro por ser a Santíssima Virgem Padroeira 
do lugar; "do Rio Grande", o segundo, por estar a primi
tiva povoação à margem daquele rio. De acôrdo com a 
tradição, seu primeiro nome fôra o de "Águas Santas", de
vido a uma fonte de águas que ainda hoje abastece a 
população suburbana e que, segundo notícia corrente entre 
os mais antigos, seu uso teria produzido efeitos miraculo
sos. Seja como fôr, o nome Piedade do Rio Grande logo 

foi aceito e generalizado até que, em 30 de agôsto de 1911, 

foi substituído pelo de "Arantes", em homenagem àquele 

nobre Senhor. Somente à época da emancipação do dis

trito, em 1953, foi restabelecido o antigo nome de Piedade 

do Rio Grande. 

Presume-se tenham sido os bandeirantes os primeiros 

homens civilizados que habitaram a região, quando à cata 

de ouro e pedras preciosas. Pouco depois, isto é, em 17 48, 

para aquêle local se transferiram Salvador Lourenço de 

Oliveira e sua espôsa, D. Inácia Lema de Godói, que man

daram erigir uma capelinha em cujo trono foi colocada a 

imagem de Nossa Senhora da Piedade. Em tôrno dessa 

capela cresceu o povoado. A sua sombra, os primitivos ha

bitantes lutaram e construíram o hoje próspero município 

Vista parcial da cidade 

de Piedade do Rio Grande, fadado a ser dos mais impor
tantes da região. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Foi o distrito cria
do com a denominação de Nossa Senhora da Piedade do 
Rio Grande, em 1859, por fôrça da Lei n.0 1 032. Em vir
tude da Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, 
conforme o ''Boletim do Ministéric: do Trabalho, Indústria 
e Comércio", n.0 11 - julho de 1935 - páginas 286 a 
335, teve o distrito o seu nome alterado para Arantes, e 
aparece integrando o município de Turvo (Andrelândia). 
Na divisão administrativa de 1933, figura o distrito como 
um dos 5 que compõem o município de Andrelândia, que 
teve seu nome mudado (antigo Turvo), por fôrça da Lei 
estadual n.0 1160, de 19-IX-1930. Conforme publicações 
oficiais datadas 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; Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938 e Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezem
bro de 1948, continua o distrito de Arantes a integrar o 
município de Andrelândia. Em virtude da Lei estadual 
n.0 1039, de 12 de dezembro de 1953, foi o distrito ele
vado à categoria de município, com a denominação já res
tabelecida de Piedade do Rio Grande. Está o município 
de Piedade do Rio Grande subordinado ao têrmo e comarca 
de Andrelândia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Banham o muni
cípio os rios Grande e Capivari. Sua área é de 325 quilô
metros quadrados. A sede municipal situa-se a 900 metros 
de altitude. Clima: média das máximas: 28° C; média das 
mínimas: 13° C; compensada: 13 graus centígrados. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 4 629 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es-
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tatística de Minas Gerais dão 5 146 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 16 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - Segundo os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a situação do dis
trito de Arantes, núcleo em tôrno do qual se emancipou 
posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
%sObre Números 
o total 

absolutos geral -- ----------------- ------
Quadro urbano .......... 258 325 583 12,59 
Quadro suburbano ....... 45 66 111 2,39 
Quadro rural. ........... 1 909 2 026 3 935 85,02 

TOTAL ............. 2 212 2 417 4 629 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 
Agricultura e pecuária - A prodúção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total --------- ----- ----------

Arroz .•............ 200 Saco 60 kg 3 500 1 680 46,67 
Milho ...•.......... 400 > > > 7 300 1 168 32,45 
Outras ............. ... - - 752 20,80 

TOTAL ........ ... - - 3 600 100,00 

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

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ l 000 %sObre 

o total 
------

10 25 0,13 
10 000 17 000 91,73 

80 8 0,04 
450 540 2,91 
150 345 1,86 
200 20 0,10 

1 000 600 3,23 

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

TOTAL .................. . 18 538 100,00 

Produção de origem animal - 1955 

PRODUTO UNIDADE QUANTI
DADE 

VALOR 
(Cr$) 

---------~-----1------1---·-- -----
cera de abelha .............. . 
Crina animal. ................ . 
Li ........................... . 

kg 
kg 
kg 

Leite .......•.................. 
Ovos ...........•........... ··. 

Litro 
Dúzia 

kg 
kg 

2 000 000 7 600 000,00 
25 000 250 000,00 

Seda em casulos .............. . 
Sola (couro de gado bovino) ... . 

TOTAL .................. . 7 850 000,00 

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. 

-----------~ ------------------
Indúotria extrativa mi-

neral. ............... - - - - - -
Ind6otria de transforma-

çio e beneficiamento 
de produtos agrlcolas 1 1 50 0,20 - -

Indústria manufatureira 
e fabril •............. 6 14 24 072 99,80 - -

TOTAL ........... 7 15 24 122 100,00 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 ........................... . 

Logradouros públicos 

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

{

Inteiramente ... ............ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .......... · ......• 

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

Ajardinados ........................................ · · · .. 
Outros ........................... ······················· 

Abastecimento d' áAua 

{
Possuindo penas ............ . 

PrEdios servidos ........... . 
TOTAL ................. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

{

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ...........• 

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

LiAações domiciliares 

De luz .................... {Número de ligações ......... . 
' Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

234 

s 

s 

20 

20 

2 

s 
50 

100 

90 

20 700 



Dos prédios existentes, 234 estavam situados na zona 

urbana. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 150 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

quais 28 se acham sob a administração estadual, 22 sob 

a municipal e os restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 

Municipal 7 automóveis, duas camionetas, 4 caminhões e 

1 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municlpios limítrofes 

Barbacena .............. . 
São João del Rei ........ . 
Madre de Deus de Minas 
Lima Duarte . .......... . 

Andrelândia ............. . 
Bias Fortes . ............ . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

75 Automóvel 
61 Automóvel 
22 Automóvel 

76 Automóvel 

OBSERVAÇÕES 

Não tem ligação di
reta 

Não tem ligação di
reta 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicipio com 32 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 15 situados na sede. Dispõe também de uma agência 

bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem relativos à população urbana municipal: 

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 ................... 232 151 81 65,08 34,92 
Mulheres .................. 320 175 163 54,68 45,32 

TOTAL ............... 552 308 244 55,80 44,20 

, (•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educacão do Estado de Minas Ge-

Grupo Escolar Hildebrando Teixeira 

22-24940 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no mwiicípio: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

11 
19 

721 

1955 

11 
19 

781 

1956 

7 
16 

638 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é aproximadamente 
53,93%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1954 a 1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1954 ........... . 
1955 ........... . 
1956 ........... . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributãria 

595 
662 
840 

106 
121 
123 

Despesa 
realizada 

589 
459 
881 

Saldo ou 
deficit 

6 
203 

41 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 
1956 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

169 
524 
629 

Municipal 

595 
662 
840 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A cidade formou
-se em tôrno da primitiva capela mandada construir por 
Salvador Lourenço de Oliveira, posteriormente aumentada 
por Camilo Batista do Nascimento, Francisco Pereira Men
des, Alfredo Teixeira de Carvalho e outros. As principais 
atividades econômicas são: a agricultura, a pecuária, as 
indústrias de transformação e beneficiamento de produtos 
agrícolas e a manufatureira e fabril. Prestam serviços à 
população 1 médico, 1 dentista, 1 farmacêutico e 2 agrô
nomos. Há na cidade uma pensão. 

O legislativo municipal está representado por 9 verea
dores. Para o pleito de 3-X-1955, o número de eleitores 

inscritos atingia 1364, tendo votado na ocasião 759. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Camilo Lopes). 

PIMENTA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Pouco se sabe sôbre a história da sede 
municipal de Pimenta. Com o incêndio ocorrido, em feve

reiro de 1957, no Cartório de Registro Civil da cidade, 

foram consumidos dados preciosíssimos necessários ao le

vantamento real de seu passado. Contudo, segundo a tra

dição, lá pelo ano de 1790, foram construídas, em um bo-
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nito planalto que se estende até a serra do Piúí então 
pertencente ao município de ltapecerica, as primeiras casas 
do lugar, rudimentares e cobertas de capim ou buriti. Logo 
foi levantada, também, uma capelinha modesta sob a invo
cação de Nossa Senhora do Rosário, batizando a localidade 
com o nome de Nossa Senhora do Rosário da Estiva. Em 
1827, a família Rufinos, naquela época proprietária do sítio, 
doou à capela de Nossa Senhora do Rosário o terreno onde 
fôra edificada a igrejinha e mais uma grande área em volta, 
que passou a constituir o patrimônio de "Nossa Senhora do 
Rosário, com 180 hectares de terras. Em 1842, o povoado 
já com alguma vida, foi anexado ao município de Piúí 
até que em 1901 passou a pertencer ao município de For
miga. Em 1911 Pimenta voltou ao município de Piúí 
até 1942, quando passou a integrar o novo município de 
Pains, até sua emancipação, em 1948. 

Conta-se que o nome Pimenta originou-se de uma 
grande moita de pimenta existente nas proximi4ades de 
um antigo rancho de tropas, onde os viajantes pernoitavam. 
Então, era comum ouvir-se dizer: "Hoje farei a descarga 
no rancho da Pimenta". Assim dizendo, o nome foi pegando 
e do rancho estendeu-se ao povoado nascente. 

Falando sôbre a história de Pimenta, um nome deve 

vir à tona. Trata-se do padre José Espíndola .Bittencourt 
que, durante aproximadamente, cinqüenta anos, trabalhou 

ininterruptamente pela localidade, na direção de sua pa
róquia. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Quando pertencia 

ao município de Pains, em 1948, foi Pimenta elevada à 
categoria de cidade, pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro 

de 1948, que criou o município de Pimenta, constituído 

dos distritos da sede e de Santo Hilário (até então per
tencente a Piúí) . 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O município de Pimenta 
pertence à comarca de Formiga, não sendo, pois, autônomo 
judiciàriamente. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso, estando a sede municipal 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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situada num planalto. Sua área é de 427 quilômetros qua
drados. O distrito-sede, situado a 783 metros de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 20° 27' 18" de latitude 
Sul e 45° 48' 30" de longitude W. Gr. Dista da capital do 
Estado, em linha reta, 206 quilômetros, no rumo oés· 
-sudoeste. 

POPULAÇÃO - Segundo dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 5 862 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 6 286 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 15 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 a vila de Santo Hilário. 

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 Total POPULAÇÃO 
Homens Mulheres % aôbre N6meros 

absolutos o total 
geral 

Sede ............................ 781 93 1 715 29,25 
Vila de Santo Hilário .......... 177 199 376 6,41 
Quadro rural. ................... 1 925 1 846 3 771 64,34 

TOTAL GERAL ........... 2 883 2 979 5 862 100,00 

Grupo Escolar Padre José Espíndola 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

N6meros 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 
--------------1----- ---------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Ind6strias de transformação ..... . 
ComErcio de mercadorias ........ ; 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, crMito, seguros e capita-
lização ....................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ............. · ......... . 
Profissões liberais .. ; ... ........ . 
Atividades sociah . .............. . 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ................ . 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom~sticas não remu

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

Condições inativas ... . 

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

1 359 

59 
57 

1 
71 

7 
3 
.5 

12 
3 

227 
133 

1 937 

5 

5 
2 

76 

27 

1 859 
77 

2 054 

1 364 

64 
59 

1 
147 

9 
3 

32 

13 
3 

2 086 
210 

3 991 

34,20 

1,60 
1,47 

0,02 
3,68 

0,22 
0,07 
0,80 

0,32 
0,07 

52,59 
5,26 

100,00 

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

PRODUÇ'ÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Arroz .............. 520 Saco 60 kg 12 100 3 630 36,75 
Caf~ ............... 415 Arrôba 7 450 3 353 33,93 
Outras ............. 1 138 - - 2 897 29,32 

TOTAL ........ 2 073 - - 9 880 100,00 

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

REBANHOS 

Asininoa . ...................... . 
Bovinos ........... , ............ . 

~~~~r::·.::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Sulnos ....................... . 
Ovinos ....................... . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

3 
6 890 

220 
1 440 

360 
4 050 

360 

VALOR 

Cr$ 1 000 

11 
12 402 

33 
2 448 
1 008 
3 240 

65 

19 207 

% sôbre 
o total 

0,05 
64,61 

0,17 
12,74 

5,24 
16,86 
0,33 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

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

o total motores em c.v. 
---------------

nd6stria e:x:trativa mi-
neral. ............... 4 12 70 10.51 - -

nd6stria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos agrlcolas 21 58 303 45,50 3 28 

nd6stria manufatureira 
e fabril .......... .... 81 84 293 43,99 - -

TOTAL ...... ····· 106 154 666 . 100,00 3 28 

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 Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

LoAradouros públicos 

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

llumina~ão pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAar;ões domiciliares 

De luz ................... I Número de ligaÇões .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................. I Número de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

433 

25 

13 
147 

19 500 

122 
25 222 

2 
3 200 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 89 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 2 se acham sob a administração estadual e 87 sob 
a municipal. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
Municipal 3 automóveis, duas camionetas, 5 caminhões e 

1 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Pimenta a: 
Formiga ............... 50 Rodoviârio 
Guap~ (via Formiga) ... 123 Rodoviârio Transporte coletivo 
Piai. .................. 30 Rodoviârio 
Pains ................. 24 Rodoviârio 

Capitais: 
A Belo Horizonte ...... 284 Rodoviârio 
Ao Rio de Janeiro ..... 822 Rodoviário 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 25 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 16 situados na sede. Dispõe também de 2 correspon

dentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos a população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 

DISCRIMINAÇÃO Não Sabem Não Sabem 
Total ·ler e sabem ler e sabem 

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

{Homens ... 795 451 344 56,72 43,28 

Quadro urbano Mulheres .. 983 490 493 49,84 50,16 

TOTAL 1 778 941 837 52,93 47,07 

{Homens ... 1 570 567 1 003 36,11 63,89 

Quadro rural. . Mulheres .. 1 519 513 1 006 33,77 66,23 

TOTAL 3 089 1 080 2 009 34,96 65,04 

{Homens ... 2 365 1 018 1 347 43,04 56,96 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 2 502 1 003 1 499 40,08 59,92 

TOTAL 4 867 2 021 2 846 41,52 58,58 

(•) 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 NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

UnidadCII éscolares .............. 19 16 15 
c orpo docente .......... • ....... 34 29 27 
Matricula efetiva ............... 1 128 027 1 020 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à .po
pulação infantil em idade escolar, é aproximadamente 
70,58%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
carad:erizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo 

Despesa ou 
Total Tributária 

realizada deficit 

1951 ............ 415 134 584 - 169 
1952 ............ 542 164 602 - 60 
1953 ............ 849 166 695 154 
1954 ............ 704 158 792 - 88 
1955 ............ 790 179 748 52 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 410 415 
1952 .......................... . 560 542 
1953 ......................... . 750 849 
1954 ......................... . 906 704 
1955 ......................... . 108 1 062 790 

Igreja de Santo Antônio 



ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 
Pimenta, situado rta Zona da Mata, tem na agricultura e 
pecuária sua base econômica. Embora empregando os mé
todos rotineiros, figura a comuna com boa produção, prin
cipalmente de arroz e de café.· 

A cidade, embora pequena, é bastante agradável, com 
clima ameno e população trabalhadora e hospitaleira. Conta 
com 2 hotéis e 1 cinema. 

Não existem, no município, festas registradas e tradicio
nais. Há mais tempo, por ocasião da festa ·da Padroeira, 
Nossa Senhora do Rosário, havia o "congado". Entretanto, 
de 1930 para cá, essa festa é comemorada com missas e 
procissões. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1 747 
eleitores, dos quais votaram 958. Foram sufragados, na oca
sião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por Cristovão Colombo Rocha com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Paulo Lopes). 

PIRACEMA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Diz a tradição que o nome primitivo do 
povoado. - Rio do Peixe - se deve a garimpeiros que, 
naquele local do· rio, à proéura de pedras preciosas, encon
traram grande quantidade de peixes. Ficou, assim, o lugar 

conhecido como Rio do Peixe. Não há dados certos refe

rentes aos primeiros habitantes locais e ao desenvolvimento 

da localidade. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Foi o distrito de 

Rio do Peixe criado por fôrça de Lei provincial n.0 714, 

de 18 de maio de 1855, confirmada pela Lei n.0 2, de 14 de 

setembro de 1891. Publicações oficiais datadas de 1911 

("Divisão Administrativa, em 1911", da República dos 

Estados Unidos do Brasil); de 1.0 -IX-1920 (Recensea
mento Geral de 1.0 -IX-1920 - vol. IV); o texto da Lei 

estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, e publicação 
oficial de 1933 ("Boletim do Ministério do Trabalho, In

dústria e Comércio", n.0 12 - julho - 1935) apresen

tam o distrito de Rio do Peixe figurando no município de 
Entre Rios de Minas (João Ribeiro). As divisões territo

riais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 conservaram o dis

trito integrando o município de João Ribeiro, assim como 

Vista parcial da cidade 

Rua Dr. Hermenegildo Vilaça 

o Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 1938. Em virtude 
do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
teve o município de Entre Rios o seu nome mudado para 
João Ribeiro e perdeu o distrito de Rio do Peixe, trans
ferido para o município de Passa Tempo. Dessa maneira, 
de acôrdo com a citada Lei 148 e os quadros da divisão 
territorial fixados pelo Decreto-lei n.0 1 058 para vigora
rem no qüinqüênio 1944-1948 e pela Lei n.0 .336, de 27 de 
dezembro de 1948, figurava o distrito no município de 
Passa Tempo. Finalmente, por fôrça da Lei n.0 1 039, de 
12 de dezembro de 1953, foi o distrito elevado à categoria 
de município, com o nome de Piracema, que significa: 
"cardume de peixes". Compõe-se somente do distrito da 
sede. Está o município subordinado ao têrmo e à comarca 
de Passa Tempo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Oeste do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. Além do rio 
do ·Peixe, outros córregos banham a região. Sua área é de 
276 quilômetros quadrados. Dista da capital do Estado, 
por via rodoviária, 129 quilômetros. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 6 -471 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 7 095 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 26 habitantes por quilômetro quadrado. 

De acôrdo com os dados do Censo de 1950, era a 
seguinte a situação do distrito de Rio do Peixe, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES % sObre Números 
absolutos o total 

geral 

Quadro urbano .......... 401 459 860 13,29 
Quadro suburbano ....... - - - -
Quadro rural. ........... 2 823 2 788 5 611 86,71 

TOTAL ............. 3 224 3 247 6 471 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA 
A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Milho ............... 3 075 Saco 60 !<g 63 630 10 181 48,17 

Caf~ ............... 219 ArrOba 5 206 2 863 13,54 

Feijão .............. 1 155 Saco 60 kg 7 030 2 530 11,96 

Arroz .............. 382 . . . 7 640 2 292 10,83 

Cana ............... 270 Tonelada 5 995 1 079 5,10 

Outras ............. .. - - 2 199 10,40 

TOTAL ........ ... - - 21 144 100,00 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~gr~=. ·. ·. : : ·. ·. ·_· .·:: : : : : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinos ........................ . 
Suinos ........................ . 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

90 
15 700 

150 
1 560 

550 
550 

3 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

315 
25 120 

23 
2 496 
1 540 

99 
2 800 

32 293 

% sObre 
o total 

0,97 
77,57 
0,07 
7,70 
4,75 
0,30 
8,64 

100,00 

Produção de ori~em animal- 1955 

PRODUTO 

cera de abelha ................ . 
Crina animal . ................ . 
Li ........................... . 
Leite ......................... . 
Ovos ......................... . 
SMa de casulos ............... . 
Sola (couto de gado bovino) ... . 

TOTAL .................. . 
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UNIDADE 

kg. 
kg. 
kg. 

Litro 
Dúzia 

kg. 
kg. 

QUANTI- VALOR 
DADE (Cr$) 

170 7 650,00 

2 025 000 6 075 000,00 
125 000 1 375 000,00 

7 457 650,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL N.• de Pessoal EMPREGADO 
TIPO DE INDúSTRIA Esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sObre 

o total ------------
Indústria extrativa mi-

neral ................. 1 2 1 0,38 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento de 
produtos agrícolas ..... 18 24 259 99,62 

TOTAL ............. 19 26 260 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 ..... 

Logradouros públicos 

El<istentes ............................................. . 

{

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

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

AjardinadO. ............................................ . 
Outros ................................................. . 

Abastecimento d'água 

{
Possuindo penas ............ . 

PrMios servidos ........... . 
. TOTAL ................. . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............. : .. 

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

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ........ . 

Ligaçlle• domiciliares (•) 

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

Consumo em kWh. ." . . . 

_ {Número de ligações ......... . 
De f6rça ................. . 

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

(•) Dados referentes ao ano de .1955. 

DADOS 
NUMf!:RICOS 

291 

10 

2 

8 

85 

85 

10 

10 

7 
65 

19 500 

45 

13 900 

1 100 

Dos prédios existentes, 291 estavam situados na zona 

urbana. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 35 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
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quais 22 situados na sede. Dispõe também de 1 corres
pondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

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 ................... 340 190 ISO 55,88 44,12 
Mulheres .................. 406 176 230 43,34 56,66 

TOTAL ............... 746 366 380 49,06 50,94 

MEIOS D.E TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 45 quilômetros de estradas de rodagem que 
se acham sob a administração municipal. 

Em 1955, a Prefeitura da cidade mantinha registra
dos uma camioneta e 1 caminhão. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

N.• de 
Ordem 

ITINERARIOS E MEIOS 
DE TRANSPORTE 

Tempo 
Extensão médio em 

(km) viagem 
H-M 

----·-------------1--------

4 50 3 

4 50 4 

4 50 5 

4 50 6 

4 50 7 

4 50 8 

A Belo Horizonte 
Por 8nibus, de Piracema a Belo Horizonte, 

via Machado (17), CrucilAndia (23), Bonfim 
(40), Airuocao (55), Brumadinho (71), Mã
rio Campos (84 ), Sarzedo (93), I birite 
(104) e Barreiro (113) .................. . 

Por automóvel, de Piracema a Belo Hori· 
~onte, at~ Entre Rios de Minao, via Campo 
Grande (17), Deotêrro (32), Pereirinha·(40), 
Mata (50), ........................... . 

Por 6nibus, de Entre Rios de Minas a Je-
ceaba ................................. . 

Pela EFCB, de Jeceaba a Belo Horizonte .... 

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

Por automóvel, de Piracema a Oliveira, via 
Passa Tempo (26), Morro do Ferro (49), 
Usina do JacarE (62) e Matinha (71) .... 

Pela RMV, de Oliveira a Belo Horizonte. 

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

Ao Rio de Janeiro 
4 50 9 Por 6nibus, de Piracema a Brumadinho, via 

Machado (17), CrucilAndia (23), Bonfim 
(40), Aiuruocas (55) ...... . 

4 51 O Pela EFCB, de Brumadinho ao Rio. 

4 51 

4 51 2 

4 51 3 

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

Por autombvel, de Piracema a Entre Rios 
(Ref. 4 504) ................. . 

Por (Jnibus, de Entre Rios a Jeceaba ..... 

Pela EFCB, de Jeceaba ao Rio. 

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

4 51 4 Por automóvel. de Piracema do Rio, via 
Campo Grande (17), Destêrro (32), Perei
rinha (40), Mata (50), Entre Rios (67), Ma· 
monas (81), S. Brãs do Suaçui (87), Con-
selheiro Lafaiete (111) e dai pela rodovia 
Belo H')rizonte -Rio. 

A Bom Sucesso 
4 51 5 Por automóvel, de Piracema a Bom Sucesso, 

via Passa Tempo (26), Morro do Ferro 
( 49) e São Tiago (38) ........... . 

4 51 6 Por 6nibus, de Piracema a Bonfim. via 
Machado (17), Crucilândia (23) ... 

A Itaguara 
4 51 7 Por 6nibus, de Piracema a Crucilândia, via 

Machado (17) ....................... . 

4 51 8 Por dnibus, de Crucilândia a Itaguara . ... 

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

129 4 - 10 

68 2 - 30 

21 1 .- 00 

136 3 - 10 

225 6 - 40 

83 2 - 40 

'240 8 - os 

323 10 - 45 

71 3 - 00 

679 13 - 30 

750 16 - 30 

68 - 30 

21 - 00 

504 11 - 35 

593 15 - os 

512 14 - 30 

113 5 - 00 

40 2 - 00 

23 - 00 

20 o - 45 

43 1 - 45 

N.• de 
ordem 

ITINERÁRIOS E MEIOS 
DE TRANSPORTE 

Tempo 
Extensão mEdio em 

(km) viagem 
H-M 

---1---- ·--------------------- ------

4 51 9 l'or automóvel, de Piracema a Itaguara ... 

A Oliveira 
4 52 o Por automóvel. de Piracema a Oliveira 

(ref. 4 507). . . . . _ 

A Resende Costa 
4 52 1 Por automóvel, de Piracema a Resende 

Costa, via Campo Grande (17), Passa 
Tempo (26), Jacarandira (42) e Hildemaro 
Clark (62). _ ......... . 

4 52 2 Por automóvel, de Piracema a Resende 
Costa, via Campo Grande (17), Destêrro 
(32) .................. . 

A Passa Tempo 
4 52 3 .Por 6nibus, de Piracema a Passa Tempo, 

via Campo Grande (17) ..... 

20 o - 40 

83 2 - 40 

77 3 - 00 

72 2 - 30 

26 1 - 20 

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 NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 13 12 14 

Corpo docente ........ ......... 19 18 20 

Matricula efetiva ....... _ ······· 826 764 905 

Igreja Matriz Municipal 
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A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade es.colar, é de aproximadamente 
55,48%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1954 a 1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada 

Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

1954 ............ 646 179 434 212 
1955 ............ 811 217 682 129 
1956 ...........• 889 223 780 109 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 
1956. o o o eo o • • o • • • • o • • • • • • • 0 • • • • 

0 
• 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Munidpal 

361 646 
780 811 

1 055 889 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A assistência 
médica é prestada aos munícipes através de 1 serviço de 
saúde localizado na sede, onde exerce sua profissão 1 mé
dico. Há na cidade uma rêde telefônica com 6 aparelhos 
instalados, uma pensão e uma agência postal-telefônica. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1878 
eleitores, dos quais yotaram 1 203. Foram sufragados, na 
ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legislativo Mu

nicipal. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Altivo de Assis Pereira) . 

PIRAJUBA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTÓRICO - Segundo a tradição, foram sertanistas os 
primeiros habitantes do lugar. Diz-se que, atraídos pela 
criação do gado vacum, que naquela região era extrema
mente fácil até pelos idos de 1830, quando os rebanhos 
eram criados à sôlta, resolveram ali permanecer, fundando
-se, assim, o núcleo do primitivo aglomerado humano. Entre 
os que então se fixaram, encontram-se os irmãos Jesuíno 
José e João Borges e José Bernardes da Silva, que tiveram 
atuação destacada no início do aglomerado. Entretanto, o 
fator m1iis importante para a localização e desenvolvimento 
do povoado que em breve surgiria foi a doação feita pelas 
irmãs Bárbara e Esídia Rodrigues, de parte de uma fazen
da que lhes tocara, com uma área de 12 alqueires, à beira 
do córrego do Buriti, a Nossa Senhora da Abadia. Nesse 
terreno e às margens do dito córrego, foi construída logo 
depois uma capelinha consagrada a Virgem. Era pobre, 
coberta de fôlhas de coqueiro e nela se enterravam as 
crianças que morriam no lugar. Mas foi à sua volta, à sua 
sombra, que nasceu a povoação, cresceu e se fêz cidade. 
E' que aquêfe patrimônio de Nossa Senhora da Abadia 

95.2 

estava aberta a quem quisesse nêle criar, plantar ou fixar 
suas residências. 

Seu primeiro nome foi Buriti, certamente por causa 

do córrego, de idêntica denominação, mais tarde mudado 
para Dourados e por último Pirajuba. Em 1927, a proprie
dade dêsse patrimônio foi transferida ao município de Ube
raba, pelo padre Cristóvão Porfírio de Azevedo, pelo insig
nificante preço de "quatorze contos de réis"; já no ano 
seguinte, construiu-se ali um cemitério adequado e em 1929 
foram criadas as duas primeiras escolas públicas mantidas 
pela Prefeitura de Uberaba. Em 1931, contava o povoado 
com 52 casas, entre elas 4 comerciais. Em 1932 teve o 
então povoado de Dourados o seu primeiro médico, na 
pessoa do Dr. Permínio Jatobá, facultativo do Exército que 
ali residiu. Em 1938 foi criado o distrito de Dourados, por 
fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro, 
com território desmembrado do distrito de Campo For
moso do município de Conceição das Alagoas. Por fôrça 
do Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 
1943, o distrito de Dourados passou a denominar-se Pira
juba, continuando a integrar o município de Conceição das 
Alagoas, assim permanecendo até que, por fôrça da Lei 
estadual n.0 1039, de 12 de dezembro de 1953, foi elevado 
a município com o mesino nome, isto é, Pirajuba. Está 
subordinado o município ao têrmo e comarca de Conceição 
das Alagoas: 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. 
Seu território é de modo geral plano, ·constituído por ter
ras vermelhas e em parte arenosas, banhado pelo ribeiro 
São Francisco. A área é de 340 quilômetros quadrados. A 
temperatura, em graus centígrados, apresenta as seguintes 
médias: das máximas - 27; das mínimas - 16; com
pensada _;_ 24. A sede municipal, situada a 528 metros 
de altitude, dista da capital do Estado, por via rodoviária, 
652 quilômetros. 

SITUAÇÃO A 
e 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



PO~ULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 2 072 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de ~s

tatística de Minas Gerais dão 2 185 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo· os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era a seguinte a situação do distrito de Pirajuba, núcleo 

em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 

município: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

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

TOTAL 

HO- MU-
MENS LHERES Números % sObre 

o total 
geral 

absolutos 

298 324 622 30,01 
106 122 228 11,00 
613 609 I 222 58,99 

I 017 I 055 2 072 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados· cons

tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr~ I 000 
o total 

------------------ ------ -----· -----

Arro~ .............. 5 000 Saco 60 kg 125 000 37 500 96,78 
Outraa ............. - - - I 249 3,22 

TOTAL ........ - - - 38 749 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total ------------------- ------ ------- -------

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 11 000 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 820 
Muares ....................... . 100 
Ovinoa ....................... . 50 
Sulnos ....................... . 3 500 

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

Igreja Matriz Municipal 
(em construção) 

19 800 82,43 

1 230 5,12 
180 0,74 

8 0,03 
2 800 11,68 

24 018 100,00 

Vista parcial de uma das principais ruas da cidade 

Produção de origem animal - 1955 

PRODUTO 

Leite ..... . 
Ovos ..... . 

TOTAL. 

UNIDADE QUANTIDADE 

.Litro 
Dúzia 

172 000 
45 000 

VALOR 
(Cr$) 

344 000,0( 
450 OOO,Oú 

794 000,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-

mentes 
gado 

Cr$ 1 0001% s6bre N.• de Pot@ncia 
o total motores em c.v. 

------------ ---- ----· ---- ---- ---- ----
ndústria extrativa mi-

neral ................ 7 21 132 39,75 - -
ndústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produto• agrlcolu 1 1 200 60,25 1 12 

ndústria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ...... ..... 8 23 332 100,00 I 12 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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. 

· LoiJradouros públicos 

Existentes ... . 
Outros ...... . 

LiAações domiciliares 

De luz ... I Número de ligações .. . 
· \ Con•umo em kWh ..... . 

DADOS 
NUM2.RICOS 

230 

25 
25 

4 

Dos prédios -existentes, 230 estavam situados na zona 
urbana. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 65 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 10 se acham sob a administração estadual e 35 sob 
a municipal. E' servido pelas Estradas de Ferro Rêde Mi
neira de Viação e Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. 
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IgreJa de N. :,,u da \..once•çao 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com
petente 4 automóveis, duas camionetas e 2 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Campo Florido ..................... . 
Fruta!. .................................. . 
C. Alagoas .. e ........................... . 
Capital Estadual. ..................... . 
Capital Estadual. ............................ . 
Capital Federal. ............................. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

24 
34 
48 

652 
752 

1 204 

Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Ferrovia 
Ferrovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 14 estabelecimentos comerciais varejistas si
tuados na sede. Dispõe também de .um correspondente ban

cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização. fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

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 ......... .... .... 339 189 150 55,75 44,25 
Mulheres ........ . .. 382 194 188 50,78 49,22 

TOTAL ... · .. ...... . . 721 383 338 53,12 46,88 

(*} Inclusive pessoas de instrução não declarada. 
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Ensino primário - Segundo os dados -fornecidos pelo Ser
viço ele Estatística ela Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMil:RICOS 

1954 1955 1956 
--·------------------------- ------~ -------
Unidades escolares . . 
Corpo docente ........... . 
Matrícula efetiva. 

3 
9 

359 

3 
10 

297 

3 
8 

216 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
43,02%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1955 e 1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1955. 
1956 .. 

Receita 

Total 

700 
936 

FINANÇAS 

&.rrecadada 

Tributária 

135 
192 

(Cr$ 1 000,00) 

Despesa 
realizada 

1 010 
1 078 -

Saldo 
ou 

deficit 

310 
142 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período foi: 

ANOS 

1954 ..................................... . 
1955 ................................. . 
1956 ............................. . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

156 
1 069 
1 134 

Municipal 

700 
936 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município está 
compreendido em região alta e plana, formando espigões 
grandes e pouco inclinados para as nascentes. 

Povo de intensa vida rural, está muito prêso às con
dições do tempo, pela influência que êste exerce sôbre as 
lavouras e a criação, motivo por que, quando a sêca é 
prolongada, servem-se as mulheres de uma cruz, que é re
tirada da parte alta da cidade, onde a mesma se ergue e 
carregam-na até o ribeiro Dourados, dois quilômetros dis-

Prefeitura Municipal 



tante, molham-na em suas águas e retorr;tam com ela à 
cidade, onde a recolocam em seu lugar. Isto é feito acom
panhado de procissão, oportunidade em que se dedicam 
orações várias à alma milagrosa do padre Jerônimo, um 
santo sacerdote que ali viveu. 

Prestam serviços profissionais à população 1 médico, 
2 dentistas e 1 farmacêutico. Há na cidade 1 cinema e 
3 pensões. 

O Legislativo Municipal está representado por nove 
vereadores. Em 3-X-1955 votaram 1105 eleitores dos 1 749 
inscritos àquela época. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Belchior Guimarães Silva) . 

PIRANGA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Sabe-se que os primitivos habitantes da 
região, onde hoje se estende o município de Piranga foram 
índios pertencentes a tribos ainda não bem identificadas, 
provàvelmente Carijós. Na verdade não são encontrados 
no município vestígios materiais de sua antiga presença, 
como seja, utensílios, armas ou restos de cerâmica, mas 
chegaram até nós as denominações dadas por êles aos aci
dentes geográficos de tôda aquela zona. Piranga é nome 
indígena e significa "barro vermelho". Designa também 

uma planta da família das Begoniáceas, da qual os índios 
extraíam tinta vermelha para as suas tatuagens. O nome 
anterior de Piranga foi Guarapiranga, também de origem 
indígena e que significa "pássaro vermelho". 

A região onde se acha o município de Piranga foi 
desbravada pelo bandeirante paulista João Siqueira Afonso 
que, partindo de São Paulo, com seu grupo, internou-se 
pelo território de Minas Gerais, até a· região banhada pelo 
Rio Guarapiranga - hoje Rio Piranga. Aí fêz o centro de 
suas explorações auríferas, dando início ao povoado, em 
fins do século XVII. Os desbravadores, como era natural, 
inicialmente, dedicaram-se, com tôdas as pessoas que foram 
para o lugar, à exploração do ouro. Esgotada essa riqueza 
fácil, os habitantes voltaram-se para as atividades agro
pecuárias, onde repousaria mais tarde a base econômica 
do município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA Em 1718, no dia 
16 de fevereiro, a localidade foi elevada à categoria de 
curato. Nove anos depois aparece Guarapiranga, figurando 
entre as 20 primeiras paróquias criadas na capitania de 
Minas, e cêrca de um século depois, graças aos esforços 
do comendador Francisco Coelho Duarte Badaró, político 
de grande prestígio, foi o distrito elevado à vila - vila de 
Guarapiranga, - por fôrça da Lei provincial n.0 202, de 
1.0 de abril de 1841. Entretanto, em 17 de novembro de 
1865, pela Lei n.0 1249, perdeu o lugar as condições de 
vila, passando o distrito de Guarapiranga para o curato de 

Vista da Praça Getúlio Vargas, ao fundo o Igreja Matriz 
de N. s.a da Conceição 
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Mariana, onde permaneceu pelo espaço de apenas três 
anos, visto ter sido restaurada a vila, em virtude da Lei 
n.0 1 537, de 20 de julho de 1868, tendo sido elevada a 
têrmo em 5 de outubro de 1870, pela Lei provincial nú
mero 1 729. O município sofreu sucessivas alterações em 
sua constituição, perdendo, na última divisão administra
tiva, pela ·Lei n.0 1039, de 12 de dezembro de 1953, os 
distritos de Calambau, Pôrto Firme e Piraguara, que se 
emanciparam com os nomes de Presidente Bernardes, Pôrto 
Forme e Senhora de Oliveira. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Piranga foi elevada a têrmo 
judiciário em 5 de outubro de 1870, pela Lei provincial 
n.0 1 729. Aproximadamente 20 anos depois de receber 

Vista parcial da cidade, destacando-se a ponte de concreto armado, 
sôbre o rio Piranga 

foros de cidade, é elevada à comarca. Perdendo, posterior
mente, esta categoria, viu a mesma restaurada em 18 
de setembro de 1815, pela Lei n.0 663, cuja instalação se 
deu em .19 de novembro de 1917, de acôrdo com o De
creto-lei n.0 4 874. Atualmente Pirlmga é comarca de se
gunda instância. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Seu 

o 

Posição do Município em relação oo Estado e sua Capital. 
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Trecho da Rua Benedito Valadares 

território é de modo geral montanhoso. A área é de 672 

quilômetros quadrados. A temperatura, em graus centígra

dos, apresenta as seguintes médias: das máximas - 34; 
das mínimas - 15; compensada - 12. A precipitação 

pluviométrica anual corresponde a 415 milímetros. A sede 

municipal, situada a 720 metros de altitude, tem como 

coordenadas geográficas 20° 40' 45" de latitude Sul e 
43° 18' 10" da longitude W. Gr. Dista da capital Estadual, 

em linha reta, 109 quilômetros, no rumo su-sudeste. 

Grupo Escolar Coronel José lldefonso 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 36 744 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 15 711 habitantes como sua 



Prédio onde funciona o Ginásio Leão XIII 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Ex

plica-se aquêle decréscimo por haverem sido desmembra

dos, depois de 1950, os distritos de Pôrto Firme, Presidente 

Bernardes e Senhora de Oliveira. 

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 Pôrto Firme, Presidente 

Bernardes, Senhora de Oliveira, Pinheiros Altos e Santo 

Antônio do Pirapetinga. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ........................... . 
Vila de Presidente Bernardes .... . 

~::: ~: ~!~~~~:s d~~~~~,.:~i~~ ·. ~ : ~ ~ ~' 
Vila de Pôrto Firme ............ . 
Vila de S. AntOnio do Pirapetinga 
Quadro rural. .................. . 

TOTAL GERAL .......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Homens 

815 
308 
200 
229 
411 
124 

16 225 

18 312 

Mulheres 

993 
375 
210 
249 
465 
138 

16 002 

18 432 

Total 

Números 
absolutos 

1 808 
683 
410 
478 
876 
262 

32 227 

36 744 

% sôbre 
o total 

geral 

4,92 
1,85 
1,11 
1,30 
2,38 
0,71 

87,73 

100,00 

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

Fôro Municipal, localizado na Praça Benedito Valadares 

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens Mulheres 

-------------- -------· 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

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

Agricultura. pecuária e silvil ... ultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Indústria dt" transformação . .... . 
Comércio de mercadorias ....... . 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação ....................... . 

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

nagem ........................ . 
Profistsões li b~rais . ............... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas não remu

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

Condições inat1.vas . ............. . 

TOTAL ... 

9 609 
17 

300 
188 

9 
112 

30 
18 
20 

46 
9 

131 
986 

12 475 

399 

359 

5, 
3 

92 

9 

11 594 
504 

12 969 

Cine· Teatro Municipal 

10 008 39,36 
17 0,06 

302 1,18 
190 0,74 

9 0,03 
471 1,85 

35 0,13 
21 0,08 

112 0,44 

55 0,21 
9 0,03 

12 725 50,04 
1 490 5,85 

25 444 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

~--------- ----- ------ ----- ----- -----· 

Milho ... ... 4 510 Saco 60 kg 92 000 16 560 50,35 
Café .. 188 Arrôba 18 700 6 912 21,01 
Feijão .. ... I 640 Saco 60 kg 12 740 4 586 13,93 
Arroz ... ..... I 025 Saco 45 kg 10 000. 2 250 6,83 
Cana ..... .... 590 Tonelada 11 800 I 180 3,58 

utras ... . -

I 
-- I 417 4,30 

TOTAL .. - ·- 32 905 100,00 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 20 
Bovinos ...................... . 8 860 
Caprinos ...................... . 720 
Eqüinos ...................... . 1 500 
Muares ....................... . 900 
Ovinos ........................ . 400 
Suinos ........................ . 8 000 

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

Cr$ 1 000 

60 
14 176 

72 
1 950 
1 800 

60 
7 200 

25 318 

% sôbre 
o total 

0,23 
56,03 

0,28 
7,70 
7,10 
0,23 

28,43 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
----- ---- ---- -------- ----

Indústria extrativa mi· 
neral. ............... 3 6 73 2,13 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos agricolas 131 163 3 346 97,87 15 ... 

TOTAL ........... 134 169 3 419 100,00 15 -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 ae prl•dios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

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

{

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

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

Outros ..•.............................................. 

Abaatecimento d'água 

{ 
Possuindo penas ............ . 

Pridioa aervidos . .......... . 
TOTAL ................. . 

Logradouros servidos. . . . . . . Totalmente ................ . 

lluminar;llo pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouro• iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligar;ões domiciliares 

{
Número de ligações ......... . 

De luz.................... · 
Consumo em kWh .......... · 

{
Número de ligações ......... . 

De fbrça ................. . 
Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMt!:RICOS 

368 

28 

2 

26 

240 

240 

22 

22 
230 

40 600 

267 

58 745 

6 

2 850 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 54 quilômetros de estradas de rodagem, que 
se acham sob a administração municipal. Dispõe além disso 
de 1 campo de pouso. Em 1955, encontravam-se registra: 
dos na Prefeitura de Piranga uma camioneta e três ca
minhões. 
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Prédio onde funciona a Agência do Banco de Minas Gerais S. A. 

Tábuas itinerárie.s - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

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

Municípios limítrofes 

Mariana ................. . 
Senhora de Oliveira ..... . 

54 A cavalo 
18 Onibus Emprêsa Sto. An 

Presidente Bernardes .... . 22 Jipes, outros 
tOnio 

Pôrto Firme . ........... . 30 Jipes, outros 
54 Jipes, outros 
92 Onibus Emprêsa Sto. An 

Guara~iaba ............. . 
Conselheiro Lafaiete ..... . 

tOnio 
Ouro Preto ............ . 60 A cavalo 

e 75 Jipes 

Prédio onde funciona a Agência do Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. 



Coletoria Federal 

CO~RCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede, e ainda com 53 varejistas, dos quais 23 

localizados na cidade. Dispõe também de 3 correspon
dentes bancários. 

Instrução pública - Os resultados do Censo de 1950 refe
rentes à alfabetização fornecem os dados que se seguem, 
relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINACAO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) --- ---------------r-H I 783 1 331 452 74,64 25,36 

Quadro urbano Mulheres .. 2 027 1 421 606 70,10 29,90 
• 

TOTAL 3 810 2 752 1 058 72,23 27,77 

r-· 13 456 5 279 8 177 39,23 60,77 

Quadro rural. Mulheres .. 13 ·444 3 879 9 565 28,85 71,15 

TOTAL 26 900 9 158 17 742 34,04 65,96 r- 15 239 6 610 8 629 43,37 56,63 

Em geral...... Mulheres .. 15 491 5 320 10 171 34,34 65,66 

. TOTAL 30 730 11 930 18 800 38,82 61,18 

(•) 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: 

ESPECIFICACAO 

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

DADOS NUM~RICOS 

1954 

32 
48 

1 887 

1955 

29 
48 

1 588 

1956 

33 
50 

1 693 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
46,85%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada deficit 

------- ------- ----- -------
1951. ........... 1 109 596 956 153 
1952 ............ 1 202 694 1 256 - 54 
1953 ............ 1 689 804 1 398 291 
1954 ............ 1 030 333 1 341 - 311 
1955 ............ 1 116 368 1 155 - 39 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal ' 

563 
720 

1 052 
1 281 

977 

Estad•l&l 

3 187 
3 134 
3 373 
3 778 
2 343 

Municipal 

1 109 
1 202 
1 689 
1 030 
1 116 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A base eco
nômica do município repousa nas atividades agropecuárias, 
onde cêx;ca de 40% da população de mais de 10 anos, com 
atividade remunerada, encontra seu ganha-pão. 

A sede municipal apresenta clima ameno e população 
muito ordeira e trabalhadora. E' dotada de diversos requisi
tos de confôrto . Prestam assistência médica aos habitantes 
1 hospital (com 22 leitos) e 1 serviço de saúde, estando 
2 facultativos no exercício da profissão. Há na cidade uma 
rêde telefônica com 10 aparelhos 3 hotéis 

Trechos das ruas do Rosário e Santa Efigênia, destacando-se o campo 
do Piranga Esporte Clube 
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uma pensão. No setor cultural citam-se uma wlidade do 
ensino secundário (68 alunos matriculados), 4 bibliotecas, 
duas tipografias e 2 jornais. O Legislativo Municipal com
põe-se de 9 vereadores eleitos em 3-X-1955. Àquela época, 
estavam inscritos 4 801 cidadãos, dos quais votaram 2 626. 

A principal festa do município é a da Padroeira ..:.._ 
Nossa Senhora da Conceição, - realizada, com muito bri
lhantismo, no dia 8 de dezembro. 

(Organizado por Cristóvão Colombo Rocha, com dados forne
cidos pelo Agente de Estatística Ulisses Romualdo da Silva) . 

PIRAPETINGA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O nome de origem indígena (pira -
"peixe", pe - "rio" e tinga - "branco") dado ao rio que 
atravessa o município, devido à grande quantidade de peixe 
branco ali existente, passou mais tarde ao povoado ali sur
gido. Sendo comuns as denominações indígenas na região, 
supõe-se terem ali vivido os Puris da nação dos Tamoios. 
Não se encontraram, porém quaisquer vestígios dos silví
colas. D. Ana Luísa de Assis, viúva de Manoel João da 
Silveira, herdou parte da Sesmaria Solidão, indo suas pos
ses dos contrafortes da serra Bonita (Estado .do Rio de 
Janeiro) às terras além do rio Pirapetinga. Para .ligar as 
terras separadas pelo rio, mandou colocar uma sapucaia 
lavrada, tão larga, que por ela transitavam não só pessoas, 
como também o gado de sua propriedade. Visitando mar
gens opostas do rio, gostou da região resolvendo transfe
rir para ali sua moradia. Próximo· à sua casa, mandou erigir 
uma capela à Santa sua padroeira -::- Sant' Ana - rezando
-se, em seu natalício, a primeira missa nestas paragens. Era 
o ano de 1850. · 

Vieram parente·s de D. Ana, construindo casas junto 
à dela, formando, assim, um núcleo de 12 moradias, núcleo 
êste que se chamou Sant'Ana do Pirapetinga. Já em 1860 
vieram posseiros que requereram sesmarias, entre os quais 
o alferes Gabriel Ferreira Souza, avô do atual Prefeito 
Municipal, e Antônio Vieira de Souza, que adquiriram ter
ras na hoje fazenda do Engenho, montando a primeira 
máquina de beneficiar arroz e café e a primeira serraria. 
Mais tarde, uma das herdeiras de Antônio Vieira- Dona· 
Policena, - casada com Antônio Bernardo da Silveira, 
filho de D. Ana Luísa, doou o terreno para a estação da 
Estrada de Ferro Leopoldina. Na mesma época um enge-
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nheiro fundou a Companhia Agrícola Pirapetinguense·,· 
que abrangia não só duas fazendas como outras que se lhe 
agregaram. O arraial tomou grande impulso; o número de 
moradores aumentava e fêz-se necessário a construção de 
uma capela maior, visto já estar em ruínas a primeira. Em 
1859, por Provisão de D. Manoel Monte Rodrigues de 
Araújo, Bispo do Rio de Janeiro, Sant'Ana do Pirape
tinga foi . elevada a cura to, independente do de Santo An
tônio de Pádua, continuando, entretanto, a ser servido pelo 
vigário daquela Paróquia. Inaugurada a Estação de Pôrto 
Novo do Cunha pela Estrada de Ferro Leopoldina (na 
época Leopoldina Railway), projetou-se prosseguir o seu 
trajeto até Carangola, passando por Volta Grande, sem 
contudo, alcançar Pirapetinga. A expensas da Companhia 
Agrícola Pirapetinguense, o Dr. Astolfo Pio da Silva Pinto, 
seu dirigente, projetou e construiu um ramal ligando Pira
petinga a Volta Grande, tendo sido inaugurado por Sua 
Alteza o Imperador D. Pedro 11 e a Imperatriz D. Leopol
dina. A construção dêste ramal trouxe novo surto de pro
gresso para Sant' Ana do Pirapetinga. Todo o comércio de 
localidades adjacentes fazia-se por ali. Já em 1877, orga
nizaram os documentos necessários à elevação à cidade. 
Chegaram a construir o prédio para abrigar todos os ser
viços públicos. Questões políticas impediram tal realiza
ção. Um ano antes, 1876, o curato de Sant'Ana do Pira
petinga foi elevado à categoria de paróquia, sendo nomea
do primeiro vigário o Rev. padre Francisco Júlio dos Sari
tos, falecido em 1898. Teve coino co~djutor o cônego Joa
quim Inácio de, Melo e Souza. Durante seu vicariato, em 
1885, obedecendo o estilo colonial português, construíram 
a igreja Matriz. Deixando de ser o centro comercial e de 
escoamento, com a construção da estrada de ferro ligando 
localidades vizinhas, caiu seu comércio, paralisando o pro
gresso. Mais tarde, a estrada de ferro que antes era o 
orgulho de Pirapetinga foi relegada a um plano inferior, 
com a construção da Rodovia RJ-24, que facilitou ainda 
mais o escoamento dos produtos. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- 1850- Início do 
núcleo. 1864 - Desmembrado do distrito de Conceição 
da Boa Vista, foi elevado à categoria de distrito do muni
cípio de Leopoldina. 1877 - Tentativa frustrada de ele
vação à cidade. 1938 - Decreto-lei estadual n.0 148, de 
17 de dezembro, elevando Sant' Ana do Pirapetinga à cate
goria de município, com a denominação de Pirapetinga, 
constituindo-se de um só distrito- o da sede. 1949- Na 
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revisão para o qüinqüênio 1949-1953, criação do distrito 
de Caiapó. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA ....:._ Até a presente data está 
suborêiinada ao têrmo e comarca de Além Paraíba. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o ~uni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Seu 
território é de modo geral montanhoso. A área é de 192 
quilômetros quadrados. A temperatura, em graus centí
grados, apresenta as seguintes médias: das máximas- 31; 
das mínimas - 19; compensada - 25. A sede municipal, 
situada a 146 metros de altitude, tem· como coordenadas 
geográficas 21° 39' 10" de latitude Sul e 42° 20' 35" de 
longitude W. Gr. Dista da capital do Estado,. em linha 
reta, 256 quilômetros, no rumo su-sudeste. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 7 561 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 7 991 habitantes como sua po
pulação provável em 31-XII-1955, e densidade demográ
fica de 42 habitantes por quilômetro quadrado. 

"23-24940 

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 Caiapó. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, as~im se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1. •-VII-1950 

-
LOCALIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 
Total 

Homens Mulheres 
Números % ollbr" 
absolutos o total 

geral 
------------ ---~----·-· ----·-· ----- ----- -----

Sede ......... ... . ... 907 940 1 847 24,43 
Vila de Caiap6 ... 107 122 229 3,02 
Quadro rural .. ..... . ... 2 784 2 698 5 482 72,55 

TOTAL GERAL ... 3. 798 3 760 7 558 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuâria e silvicultura 
Indústria extrativa .............. . 
lndt1stria de transformação .... . 
Com6rcio de mercadorias ........ . 
Com6rcio de imóveis e valores mo-

biliâriOP, cr6ditos, seguros e ca-
pitalização ........... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte comunicações e arma~-

nagem ....................... . 
Profissões liberai:; . . . . . . . . . . 
Atividades sociais ............... . 
Administração ptíblica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom~sticas não remu

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

Condições inativas .. 

TOTAL ......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Hcmen! 

1 667 
3 

191 
98 

5 
92 

43 
8 

16 

25 
8 

244 
256 

2 656 I 

Mulheres 

117 

3 
2 

136 

3 

18 

2 187 
137 

2 604 

Total 

Ntímeros 
absolutos 

1 784 
3 

194 
100 

5 
228 

46 
8 

34 

26 
8 

2 431 
393 

5 260 

% sObre 
o total_ 
geral 

33,93 
0,65 
3,68 
1,90 

0,09 
4,33 

0,87 
0,15 
0,64 

0,49 
0,15 

46,25 
7,47 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------- ----- ------ ----- ----- -----
Milho .............. 1 300 Saco 60 kg 34 500 3 900 27,82 
Caf~ .............. 382 ArrOba 7 760 2 910 20,74 
Arroz .............. 2 300 Saco 60 kg 21 500 2 160 15,39 
Feijão .............. 370 > > > 5 240 2 153 15,34 
Outras ........... - - - 2 904 20,71 

TOTAL ........ - - - 14 027 100,00 

Além das culturas acima discriminadas, intensificam
-se, dada a facilidade de tratamento e cultivo, a produção 
de tomate, pimentão e legumes e árvores frutíferas. 

Pecuária - A pecuária, devido à sêca, tomou o lugar da 
agricultura que, em tempos idos, foi a principal fonte de 
renda do município. Hoje a pecuária é o sustentáculo da 
economia local com a produção e a industrialização do 
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leite. Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos reba
nhos de Pirapetinga: 

REBANHOS 

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ..................... . 
Caprinos .................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

3 
12 900 

1 200 
850 
120 

20 
5 450 

VALOR 

Cr$ 1 000 

8 
24 510 

96 
1 190 

360 
2 

3 543 

29 709 

% sôbre 
o total 

0,02 
82,53 

0,32 
4,00 
1,21 

11,92 

100,00 

E' inexpressiva a exportação do gado; somente os re
fugos leiteiros são destinados ao corte e aproveitados para 
o consumo da população. 

Indústria - A organização industtjal pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre .. 

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

o total motores em c. v. 
---------·-- -------- ---- ---- ---- ----

I ndtístria extrativa mi .. 
neral. ............... 2 5 110 2,07 - -

ndtístria manufature ira 
e fabril. ........ , .... 6 18 347 6,54 3 6 

ndtístria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos ag;rlcolasl 51 132 4 846 91,39 32 397 

TOTAL .. · ......... 59 155 5 303 100,00 35 403 

O beneficiamento dos produtos agrícolas data da 
época da fundação do município. A indústria extrativa mi-

Vista parcial da Rua Martins Peixoto 

96.2. 

neral se resume à extração de pedra e areia para cons
truções. Importante para a economia da comuna é a indus
trialização do leite - leite pasteurizado, creme e caseína. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registro existente nos Serviços de Es
tatística de Viação e da ;Frodução. de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM:l!:RICOS 

Número de prédios existentes. 515 

LoSradouros públicas 

Existentes ... 

Pavimentados. . . . . . . . . Parcialmente ....... . 
{ 

Inteiramente ....... . 

23 

5 
5 

Outros ................... . 

Abastecimento d'água 

TOTAL ......... . 10 

13 

..... {
Possuindo penas ...... . 

Prfdios servidos ..... 
TOTAL .............. . 

421 

421 

16 Logradouros servidos ..... 

Esgotas 

Logradouros servidos ...... . 

Prfdios esgotados .......... . 

Totalmente ........ . 

{
De despejo ................. . 

De águas· superficiais ....... . 

{
Pela rede .................. . 

Por fossas ................. . 

16 

6 

285 

40 

Iluminação pública e domiciliar 

o 
{ 

Ntímero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Ntímero de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 33 48 

Ligar;ões domiciliares 

De luz .................... {~tímero de ligações ......... . 

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

355 

113 283 

28 

276 537 {

• Ntímero de ligações ......... . 
De fôrça ................. . 

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

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 182 quilômetros de estradas de· rodagem, dos 
quais 12 se acham sob a administração estadual, 167 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. E' 
servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
de Pirapetinga 20 automóveis, 11 camionetas, 11 cami
nhões e 8 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÃNCIA VIA DE OBSERVACOES 
(km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Recreio ....... 71 Ferrovia E.F.L. 
30 Rodovia Viação Leopoldinenee 

Leopoldina ..... 96 Ferrovia E.F.L. 
56 Rodovia Viação Leopoldinenee 

Estrêla d 'Alva. 21 Ferrovia E.F.L. 
20 Rodovia Viação Leopoldinenee 

Santo Antônio de Pádua ... 24 Rodovia Viação S. Cristóvão e 
Viação S. Jos~ Ind. 
e Com~rcio. 

121 Ferrovia E.F.L. 
Canta~alo 

Via Melo Barreto ...... 143 Ferrovia E.F.L. 
Via S. Antônio Pádua .. 115 Rodovia 
Via Pôrto Tu ta ........ 47 A cavalo 

Rio de Janeiro ........... 249 Fenovia E.F.L. 
254 Rodovia Rio Ita 

Belo Horizonte ........... 566 Ferrovias E.F.L. e E.F.C.B. 
Via Leopoldina, Bicas, 

etc ........ 502 Rodovias Divenas empr~eae 



COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 5 situados na sede, e ainda com 71 varejistas; dês
tes, 51 se localizam na cidade. Dispõe também de uma 
agência e 1 correspondente bancário . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e oabein ler e sabem 

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

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

r-~ 
863 576 287 66,74 33,26 

Quadro urbano Mulheres .. 907 522 385 57,55 42,45 

TOTAL 1 770 1 098 672 62,04 37,96 

r- 2 314 1 006 1 308 43,47 56,53 

Quadro rural. . Mulheres .. 2 226 790 1 436 35,48 64,52 

TOTAL 4 540 1 796 2 744 39,55 60,45 

r- 3 177 1 582 1 595 49,79 50,21 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 133 1 312 1 821 41,87 58,13 

TOTAL 6 310 2 894 3 416 45,86 54,14 

(') 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 1955 1956 
-------·----------~ ------ ------- -------
Unidadeo eocolareo ............. . 

Corpo docente ................. . 

Matricula efetiva .............. . 

9 

23 

863 

11 

26 

943 

11· 

27 

861 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
46,84%. 

Outros ensinos - Em 1957, fundou-se o Ginásio Pirape
tinga, já com boa freqüência não só de alunos residentes 
em Pirapetinga, como de cidades circunvizinhas. 

FIJiiANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total TributAria 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

----------------------------------
1951. ........... 742 603 734 8 

1952 ............ 676 610 729 53 

1953 ............ 1 031 818 1 072 .41 

1g54 ............ 874 1 165 291 

1955 ............ 1.256 958 1 312 56 

Vista da Cachoeira Ilha Formosa 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

537 
450 
644 
693 
804 

Estadual 

1 352 
1 515 
1 893 
2 138 
2 162 

Mulnicipa 

742 
676 

1 031 
874. 

1 256 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Predominando 
desde os primórdios a religião católica, conservam-se as 
festas tradicionais: de Sant' Ana - padroeira da paróquia 
-, as solenidades da Semana Santa, a procissão de São 
Cristóvão, acompanhada por todos os carros, bicicletas e 
carroças da comuna, as procissões de São Sebastião, de 
Corpus Cristi 'e de Cristo Rei. Em tempos idos, havia as 
festas de Caiapós, Caboclinhos, Fandangos, Congados, Ma
rujadas, Folia de Reis e os jogos de argolinhas, desafios de 
viola e cavalhadas .. 

Nos primeiros tempos as paragens eram infestadas de 
ladrões, assassinos e aventureiros, desordeiros, o que ater
rorizava os habitantes. Graças à fôrça e temeridade do 
Cel. Joaquim Dias Junqueira Ferraz, a tranqüilidade pas
sou a reinar naquelas paragens. Há filhos de Pirapetinga 
que sobressaíram no cenário brasileiro: Joaquim Mon
teiro da Silva - Chefe da Casa Civil no Govêrno do 
General Eurico Gaspar Dutra; Dr. Teotônio Monteiro de 
Barros - Secretário da Educação em São Paulo no Go
vêrno do Dr. Adernar de Barros. Na música projetam-se 
os maestros Napoleão Tavares Outeiro e Ofir Mendes -
que atuam, respectivamente, nas rádios do Rio e de Belo 
Horizonte. Raul Augusto de Campos Maciel publicou o 
"Álbum Caligráfico" tendo sido professor de Caligrafia na 
Escola Caetano de Azeredo Coutinho, antigo professor e 
alto funcionário da Saúde Pública, grande cultor de Espe
ranto, sôbre o que escreveu vários livros e tratados. 

Na cidade há 1 hospital com 20 leitos, estando 1 mé
dico no exercício da profissão. Entre os melhoramentos 
podem ser citados a rêde telefônica (com 5 aparelhos ins
talados), duas pensões, 1 cinema e 1 jornal. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 3 523 
eleitores, dos quais apenas 1373 votaram. O Legislativo 
Municipal compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Antônio'Corrêa Júnior). 
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PIRAPORA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Pirapora, de origem tupi, 
origina-se de pirá (peixe), poré (salto); "salto do peixe 
ou onde o peixe salta" (verbo tupi, no indicativo presente, 
conforme o eminente filólogo, Dr. Cristovam Ramos). 

Pirapora sempre manteve o nome primitivo, embora 
por algum tempo tenha sido sede do distrito de São Gon
çalo das Tabocas que compreendia a povoação de Pira
pora. São Gonçalo das Tabocas ficava à margem do cór
~ego São Gonçalo, nas proximidades de Lassance (hoje 
município). Segundo fontes merecedoras de crédito, tanto 
o córrego como o povoado receberam o nome de São Gon
çalo das Tabocas, em homenagem ao Santo e por causa de 
grande quantidade de tabocas (Guadua superba Hub.) que 
existia na região. 

Por volta de 1678, segundo a tradição, dois ousados 
bandeirantes de nomes Soliros e Salmeron, que faziam 
parte da bandeira de Fernão Dias, desceram, com outros 
homens, o rio das Velhas e, servindo-se de canoas, subiram 
o rio São Francisco até o local denominado pelos índios 
de "Cachoeira do Pirapora". Todavia, quando cautelosa
mente exploravam a região, foram atacados de surprêsa 
pelos índios Cariris em frente à cachoeira, perecendo no 
combate muitos brancos, inclusive Salmerom. Depois disso, 
regressaram Soeiros e os homens que lhe restaram. 

Sabe-se que os primeiros habitantes de Pirapora fo
ram pescadores; não havendo, contudo detalhes a êsse res
peito. Em 1852, por ordem imperial de Dom Pedro 11, o 
engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld inicia 
o levantamento e estudos do São Francisco, com o obje
tivo de nêle estabelecer a navegação a vapor até o oceano 
Atlântico, ficando estabelecida a possibilidade de ser a 
mesma praticada até Juàzeiro, na Bahia, num percurso de 
1371 quilômetros. Em seu relatório, Halfeld observa -
Pirapora (em 1852) possui 30 a 35 casinhas cobertas de 
capim ou palha de coqueiro, habitadas por pescadores e 
suas famílias que se ocupam em apanhar peixe, secá-lo em 
varais, vendendo às tropas que o vão procurar, dirigindo
-se mais para o arraial de Diamantina". Em 1852 sua po
pulação era estimada em 150 pessoas. Com a vinda em 
definitivo do capitão Antônio da Conceição Araújo, abas
tado fazendeiro e chefe político da vila de Guaicuí, ali 
chegado em 1860, é que se teve notícias dos nomes dos 
primeiros habitantes de Pirapora, naquela época. A partir 
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Vista parcial do jardim mirim, na Praça Melo Viana 

desta data, teve o povoado satisfatório desenvolvimento. 
Em 1894 chega a Pirapora o coronel Joaquim Lúcio Car
doso (pai do atual Deput~do Federal Adauto Lúcio Car
doso), representante da Fábrica de Tecidos Cedro e Ca
choeira, dos irmãos Mascarenhas, construindo, nesse tempo, 
o depósito para compra de algodão ·em rama e venda de 
tecidos. O coronel Lúcio Cardoso, durante vários anos, lu
tou no sentido de que fôssem até Pirapora os vapôres que 
navegavam no Rio São Francisco, conseguindo, finalmente, 
seu intento. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Em 1847 foi cria
do o distrito de Pirapora e. anexado à vila de Nossa Se
nhora do Bom Sucesso e Almas de Guaicuí (hoje distrito 
de Guaicuí, pertencente ao município de Várzea da Palma). 
Em 1853 ( 1.0 de maio), foi o distrito, com o nome de 
São Gonçalo das Tabocas, ou Pirapora, anexado ao muni
cípio de Curvelo. Em 1873 o distrito de São Gonçalo das 
Tabocas pela Lei provincial número 1 995, daquele ano, 
foi anexado ao município de Jequitaí, por imperativo da 
Lei provincial número 2 107, de 7 de janeiro de 1875, êsse 
distrito voltou a pertencer ao município de Curvelo. Em 
30-X-1884, novamente o território do distrito de São Gon
çalo das Tabocas foi anexado ao distrito de Jequitaí, por 
fôrça da Lei n.0 3 273. Pela Lei provincial n.0 44, de 17 de 
abril de 1890, perdeu Jequitaí sua categoria de cidade, 
perdendo assim, sua categoria de distrito o até então dis
trito de São Gonçalo das Tabocas. Pela Lei estadual n.0 2, 
de 14 de setembro de 1891, novamente foi criado, com 
sede na povoação de Pirapora, o distrito de São Gonçalo 
das Tabocas. Pela Lei estadual n.O 556, de 30 de agôsto 
de 1911, foi criado o município de Pirapora, compreenden
do, além do distrito-sede, os distritos de São Francisco de 
Pirapora (hoje Buritizeiro) e Guaicuí. Em virtude da Lei 
municipal n.0 1, instalou-se o município em 1.0 de junho 
de 1912; a mesma Lei designou o dia 1.0 de junho feriado 
municipal. Em 1915, a Lei estadual n.0 663, de 18 de se
tembro, concedeu foros de cidade à sede do município. Pela 
Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, Pirapora 
adquiriu parte do território do distrito de Canoas (antigo 
Abaeté Diamantino), transferido do município de Abaeté 
para o de Tiros, e parte do de Capão Redondo (antigo 
Nossa Senhora da Conceição do Capão Redondo),_ desli
gado do município de São Francisco para se incorporar ao 
município de São Romão, partes essas anexadas ao dis
trito de Buritizeiro (ex-São Francisco de Pirapora ). Ainda 



por fôrça dessa Lei,. foi criado o novo distrito de Lassance 
com território desmembrado do seu distrito-sede. Assim, 
na divisão administrativa do Estado, fixada pela referida 
Lei estadual n.0 843, o município em ·estudo aparece cons
tituído por 4 distritos: Pirapora (antigo São Gonçalo das 
Tabocas), Lassance, Buritizeiro (a.ntigo São Francisco de 
Pirapora) e Guaicuí. Em 21-XII-1924, foi instalado o dis
trito de Lassance, criado pela Lei estadual n.0 843, supra
citada. Pela Lei estadual n.0 336, de 27-XII-1948, foi cria
do o distrito de Várzea.da Palma, no local do povoado de 
mesmo nome, sendo o mesmo instalado pela Lei municipal 
n.O 4, de 8 de julho de 1949, ficando o municídio de Pira
pora desde então constituído por 5 distritos: Pirapora, Las
sance, Buritizeiro, Guaicuí e Várzea da Palma. Pela Lei 
estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, foram criados os mu
nicípios de Lassance e Várzea da Palma, o primeiro cons
tituído apenas do seu próprio distrito e o segundo englo
bando o distrito-sede e o distrito de Guaicuí, todos des
membrados do município de Pirapora, passando êsse último 
a ser constituído apenas de dois distritos. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pela Lei estadual n.0 2, 
de 14 de setembro de 1891, foi criado o cartório de Paz 
do distrito de Pirapora, cuja instalação se deu em 14 de 
outubro de 1891. Pela Lei estadual n.0 663, de 18 de se
tembro de 1915, foi criado o têrmo de Pirapora anexo à 
comarca de Curvelo, solenemente instalado em 1.0 de 
janeiro de 1918. Pelo Decreto n.0 545, de 19-111-1936, 
Pirapora foi elevada à comarca, cuja instalação se deu em 
15 de abril do mesmo ano (1936), sendo seu primeiro 
Juiz de Direito o Sr. Dr. Otávio Vieira Machado. Nos qua
dros de divisão territorial datados de 31-XII-1956 e 31 de 
dezembro de 1957, e no anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 88, de 30 de dezembro de 1943, a comarca aparece 
constituída de um só têr~o judiciário - o da sede. De 
acôrdo com a divisão judiciária e administrativa fixada pela 

Lei n.0 1 039, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, su

bordinam-se ao têrmo e comarca de Pirapora, além do mu

nicípio-sede, os municípios de Jequitaí, Lassance e Várzea 
da Palma. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona do Alto São Francisco do Estado de Minas 

Gerais. Seu território é semiplano e sílica-argiloso em gran

de parte, banhado pelos rios São Francisco, das Velhas e 

do Sono. A área é de 7 398 quilômetros quadrados. A sede 

municipal, situada a 4 72 metros de altitude, tem como 

Vista da Praça Melo Viana 

Cine Phenix, atual cine Vitória 

coordenadas geográficas 17° 20' 55" de latitude Sul e 
44° 57' 00" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 300 quilômetros, no rumo nor-noroeste. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relaçéio ao Estado e sua Capital. 

A temperatura, em graus centígrados, apresenta as se

guintes médias: das máximas - 28; das mínimas - 15; 

compensada - 23. A precipitação pluviométrica anual é 

da ordem de 944 milímetros. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 28 282 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 17 605 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Explica

-se aquêle decréscimo por haverem sido desmembrados, 

depois de 1950, os distritos de Lassance e Várzea da Palma. 

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 Buritizeiro, Guaicuí, Las

sance e Várzea da Palma. 
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Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO -
Homens Mulheres 

Números % allbre 
abaolutos o total 

geral 

Sede ............................ 3 750 4 781 8 531 30,16 
Viía de Buritizeiro ............... 702 838 1 540 5,44 
Vila de Guaicul ................. 101 107 208 0,73 
Vila de Várzea da Palma ......... 797 800 1 597 5,64 
Quadro rural. ................... 2 253 7 235 15 488 54,79 

TOTAL GERAL ........... 14 101 14 272 28,282 100,00 

Vista do Grupo Escolar Fernão Dias 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividades: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Númeroa % sllbre 

absolutos o total 
geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 4 383 232 4 615 23,08 
Indústrias extrativas ............. 144 4 148 0,73 
Indústria de transformação ...... 1 926 66 1 992 9,95 
Com~rcio de mercadorias ......... 349 41 390 1,94 
Com~rci:> de imóveis e valores mobi· 

liárioa, crMito, seguros e capita· 
lização ........................ 52 2 54 0,26 

Prestação de serviços ............ 305 928 I 233 6,16 
Transporte, comunicações e arma-

zenagcm ...................... 774 29 803 4,01 
Profissões liberais . ............... 12 3 15 0,07 
Atividades sociais . ............... 75 84 !59 0,79 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 100 15 115 0,57 
Defesa nacional e segurança pública 47 47 0,23 
Atividades dom&ticas não remu-

aeradas e atividades escolares dia-
centes ........................ 667 8 332 8 999 45,00 

Condições inativas . .............. 998 446 1 444 7,21 

TOTAL ..................... 9 832 10 182 20 014 100,00 

A base econômica do município está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo agricultura, pecuária e silvicultura, nas ati
vidades da população. Por motivos óbvios, do total de 
20 014 pessoas devem ser subtraídos os dados relativos aos 
dois últimos ramos, abrangendo 9 443 pessoas. Das res
tantes, 4 615 dedicavam-se ao ramo agricultura e pecuária, 
representando boa parcela da população ativa do mu
nicípio. 
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Vista do rio São Francisco em sua grande enchente 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 

AGRICOLAS (ha) li a6bre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

Feijão .............. 236 Saco 60 kg 4 948 2 382 20,88 
Arroz .............. 125 . • . 3 895 1 558 13,66 
Algodão ............ 365 Arr6ba 14 270 1 142 10,02 
Banana ............ 41 Cacho 48 000 1 056 9,26 
Outras .........•... 404 - - 5 265 46,18 

TOTAL ........ 1 171 - - 11 403 100,00 

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

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos . .......................... . 
Bovinoo ..........•............ 

i~~~~~':·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

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

130 
69 480 

2'()00 
2 850 

750 
1 000 
6 200 

Cr$ 1 000 

208 
104 220. 

240 
4 275 
1 650 

ISO 
5 580 

116 323 

Produção de origem animal - 1955 

PRODUTO 

cera de abelha ............. . 
Crina animal . .............. . 
Lã ......................... . 
Leite ............ · ........... . 
Ovos ...................... ·· 
Sêda em casulos ............ . 
Sola (couro de gado bovino) .. 

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

UNIDADE QUANTIDADE 

Quilo . 
Litro 
Dúzia 
Quilo 

2 350 
1 900 

4 670 000 
104 200 

Escola Caio Martins, antigo hospital Carlos Chagas 

li a6bre 
o total 

0,17 
89,64 

0,20 
3,67 
1,41 
0,12 
4,79 

100,00 

VALOR 
(Cr$) 

35,:150 
51,300 

16 345 000 
1 563 000 

17 994 550 



Indústria - A ·organização industrial pôde ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.0 de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

n1entos Cr$1 000 % sôbre N.o de Potência 
o total motores em c. v. 

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

Indústria extrativa mi-
neral. ............... - - - - - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 25 79 31 454 42,47 4 156 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 48 235 42 603 57,53 69 308 

TOTAL ........... 73 314 74 057 100,00 73 464 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 487 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 22 se acham sob a administração estadual, 430 sob 
a municipal e os restantes, pertencem a particulares. E' 
servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil e pelo 
pôrto à margem do rio São Francisco. Dispõe além disso 
de 1 campo de pouso. 

Vista parcial da cachoeira municipal 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura 
de Pirapora 140 automóveis, 20 camionetas, 120 cami
nhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

OBSERVAÇ0ES (km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

São Romão .............. 169 Naveg. fluvial Nav. do S. Francisco 
180 Rodovia Particular 

Brasilia .................. 230 Fluvial e rodov. Nav. S. Francisco e 
errlpr. ''PauJo Guer-
ra"" 

Coração de Jesus ........ 490 Ferrovia e rodov. E.F.C.B. e emprêsa 
~·Paulo Guerra'' 

Várzea da Palma ......... 43 Ferrovia E.F.C.B. 
47 Rodovia Empr. ''Santa Maria~• 

Lassance ................ 87 Ferrovia E.F.C.B. 
Corinto .................. 154 Ferrovia E.F.C.B. 

' 176 Rodovia Empr. ''Santa Maria'' 
São Gonçalo do Abaet~ .. 190 Rodovia Emp. "Sto. Antônio" 
João Pinheiro ............ 216 Rodovia Não há linha regular 

180 A cavalo 

Serve ao município uma emprêsa comercial de avia
ção. O àeroporto, com pista de 1 600 metros, apresenta o 
seguinte movimento em 1 ano: aeronaves chegadas - 624; 
saídas - 624. Passageiros desembarcados - 3 120; em
barcados - 2 400. 

Centro de Saúde Estadual 

Vias de comunicação ---:- Possui o município uma agência 
postal-telegráfica, uma postal e 4 telegráficas e está ser
vido por serviço telefônico urbano e interurbano. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 e::ristentes ........................... . 

LoAradouros públic:os 

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

{

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

TOTAL ................ · .. 

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'áAua 

Pr~dios servidos, possuindo penas ........................ . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos..... Parcialmente ................ . 

TOTAL ...........•...... 

Ilumina~ão pública e domiciliar 

{
Número de. logradouros ........ . 

Logradouros iluminados.. Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAat;ões domiciliares 

I Número de ligações ........ . 
De luz ................... \ Consumo em kWh .......... .. 

De fôrça...... . . . . . . . . . . . {Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ...... : . ... . 

DADOS 
NUM!l:RICOS 

2 422 

80 

3 
5 

8 

12 

687 

46 
34 

80 

49 
480 

43 164 

811 
428 674 

18 
48 600 

Dos prédios existentes, 2 477 estavam situados na zona 
urbana. 

Vista parcial da Avenida Tiradentes 

367 



Outra vista parcial da enchente do rio São Francisco 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas, si
tuados na sede, e ainda com 21 varejistas; dêstes, 17 se 

localizam na cidade. Em tôda a comuna, encontram-se 
5 postos para venda de gasolina e óleo combustível. Dis

põe também de 4 agências bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sábem I Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

r- 4 707 2 864 1 843 60,84 39,16 

Quadro urbano Mulheres .. 6 OIS 3 059 2 956 50,85 49,15 

TOTAL 10 722·· 5 923 4 799 55,24 44,76 

r·M 6 927 I 769 5 158 25,53 74,47 

Quadro rural.. Mulh-eres .. 5 921 1 114 4 807 18,81 81,19 . 
TOTAL 12 848 2 883 9 965 22,43 77,57 

rm= 11 634 4 633 7 001 39,82 60,18 

Em geral...... Mulheres .. 11 936 4 173 7 763 34,96 65,04 

TOTAL 23 570 8 806 14 764 37,36 62,64 

(*) 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 Capitania dos Portos 
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rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAC~O 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 15 12 14 
Corpo docente ................. 67 62 59 
Matricula efetiva ............... 1 965 2 287 2 622 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
64,75%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Toltal Tributária 
realizada ''deficit'' 

1951 ............ 1 189 . .. 1 348 - 159 
1952 ... "" ..... 1 710 ... 1 759 - 49 
1953.". " ...... 1 898 ... 2 03!Í - 141 
1954 .. """ .... 1 898 ... 3 056 - 158 
1955 .. "." ..... 2 400 ... 3 101 - 701 
1956 ............ 3 600 ... 3 600 -

Vista da enchente da lagoa e rio São Francisco 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1 380 3 179 1 189 
1 707 5 695 1 710 
1 968 6 721 1 898 
2 231 6 ·579 1 898 
4 000 6 852 2 400 
4 856 8 383 3 600 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 
1956 ......................... . 

Enquanto a receita federal subiu de 1 380 mil cru
zeiros em 1951, para 4 856 mil cruzeiros em 1956 e a 
Estadual de 3 179 mil cruzeiros em 1951 para 8 383 mil 
cruzeiros em 1956, a municipal aumentou de 1189 mil 
cruzeiros para 3 600 mil cruzeiros em igual período, repre
sentando cêrca de 25% dos totais arrecadados no muni
cípio em 1956. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Está a sede do 
município situada em região plana e, por sua privilegiada 
posição geográfica (ponto de concorrência de todos os meios 



Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil 

de transporte, exceto o marítimo), é inegàvelrnente centro 
comercial e cultural de vasta zona. 

O município de Pirapora oferece aos turistas os se
guintes locais de atração: as lindíssimas cachoeiras das 
Almas e de Paulo Geraldo; o imponente rio São Francisco, 
com cêrca de 1 quilômetro de largura e suas numerosas em
barcações; e a majestosa e rica ponte metálica sôbre o 
São Francisco, com · 704 metros de comprimento, inaugu
rada em setembro de 1922 pelo então Presidente da Repú
blica, Dr. Epitácio Pessoa. 

Servem ao município a Estrada de Ferro Central do 
Brasil, os vapôres que fazem as linhas até Juàzeiro, na 
Bahia, e os aviões do Consórcio Real Aerovias Nacional. 

A pesca é praticada em grande escala, sendo, em 1956, 
estimado em Cr$ 3 211 899,00 o seu valor. No ramo indus
trial salientam-se as seguintes fábricas: de gordura e óleos 
vegetais, com beneficiamento de algodão e arroz, pertencente 
a Companhia Industrial e Viação de Pirapora; refrigeran
tes; biscoitos; ladrilhos e telhas, etc. A pecuária é, sem 
dúvida, a · atividade de maior significação para o muni
cípio, constituindo sua base econômica. Grande criador, 
exporta milhares de cabeças para os grandes frigoríficos 
de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. 

Na sede municipal 8 ruas e duas praças estão calça
das a paralelepípedos e urna outra com pedras irregulares. 
Há no município o Serviço Especial de Saúde Pública, 
mantendo um hospital não especializado (com 38 leitos) 
e 3 postos de saúde, procurados pela população local e 
dos municípios vizinhos sem assistência médico-hospitalar. 
No exercício da profissão, encontram-se 10 médicos. No 
campo da assistência a desvalidos há várias instituições tais 

ronre Marechal Hermes, sôbre o rio São Francisco, tendo 104m de extensão 

corno a Associação Piraporense de Amparo à Pobreza e 
a Sociedade de São Vicente· de Paulo. Entre os melhora
mentos encontrados na sede, citam-se 1 aparelho telefô~ 
nico, 9 hotéis, 4 pensões e 3 cinemas. 

No setor de ensino especializado salienta-se a insti
tuição "Escola Caio Martins", de grande significação e 
utilidade. 

Acha-se instalada no município urna Agência muni
cipal de estatística, órgão integrante do sistema estatístico 
brasileiro. 

Hospital Municipal 

No setor cultural há 14 unidades do ensino industrial, 
duas do ensino comercial, urna do ensino secundário e urna 
do ensino agrícola, contando os rnunícipes com 8 biblio
tecas. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 6 206 
eleitores, dos quais votaram 3 384. Foram sufragados os 
9 vereadores que compõem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Juvercino Guerra). 

PIRAúBA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primitivos habitantes da região foram 
-os Coropós e Coroatos, cujos aldeamentos eram às mar
gens dos rios que cortam a região. Sendo índios já meio 
catequizados, não hostilizaram os primeiros desbravado
res que por lá apareceram. Cuidavam êles da lavoura e 
não há vestígios, na região, de sua colonização. Os desbra
vadores da região, aventureiros que se internavam pelos 
sertões à cata de terras para cultivar e povoar, que aqui 
chegaram entre 1830 e 1850, e entre êles contam Mota 
Vicente Pires, João Antônio Lemos, Domiciano José Vital 
Pedro Coelho, Inácio Pereira Pontes e outros, dedicaram
-se à agricultura, empregando meios rudimentares. 

Na região doada pelo português João Antônio de Le
mos, proprietário da Fazenda Bom Jardim, em 1854, ergue
-se hoje a cidade de Piraúba, de início chamada Bom 
Jardim. No ano de 1886, inaugurava-se a Estrada de Ferro 
Leopoldina que por aqui passava. O impulso foi grande. 
Surgiram as primeiras casas construídas de acôrdo com o 
traçado do engenheiro Dr. Norninato de Souza Lima. A 
abundância de caça atraiu outras pessoas que aqui fixa
ram residências. O arraial tornou o nome de Piraúba. No 
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Prefeitura Municipal e Coletoria Estadual 

mesmo lugar onde em 1887 se rezou a primeira missa, 
ergue-se hoje a Igreja, bela e majestosa, graças ao zêlo 
do cônego Ibrahim Gomes Caputo, pároco da cidade, ao 
qual, pelo seu dinamismo e espírito progressista, muito 
deve Piraúba. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Antigo distrito do 
Rio Pomba; foi elevado à categoria de município pela Lei 
n.0 1039, de 12-XII-1953, e instalado a 1.0 -1-1954. Compõe
-se de um único distrito: o da sede. 

Igreja Matriz Municipal 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Seu 
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território é em geral montanhoso. A área é de 160 quilô
metros quadrados. 

SITU ... ÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 6 637 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de· Es
tatística de Minas Gerais dão 7 009 habitantes como sua 
população provável em 31 de dezembro de 1955, e den
sidade demográfica de 44 habitantes por quilômetro qua
drado. 

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

ESPECIFICAÇÃO 

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

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

HO
MENS 

407 
2 959 

3 366 

TOTAL 

MU-
LHERES N6.meroa 

474 
2 797 

3 271 

absolutos 

881 
5 756 

6 637 

%.Obre 
o total 

geral 

13,27 
86,73 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
. atividade 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRtCOLAS (ha) · 

Cr$ 1 000 I % sôbre .Unid!>de Quantidade 
o total ------------ ------ ----- -----·--

Milho ..... ...... 1 060 Saco 60 kg 28 130 5 204 34,54 
Arroz .......... .... 640 > > > 10 880 2 720 18,05 
Feijão ......... ······ 187 > > > 4 423 1 574 10,44 
Café .......... ..... 222 Arrôba 6 710 2 550 16,92 
Fumo ..... ......... 295 > 14 435 2 007 13,31 
Outras ............. 107 - - 1 017 6,74 

TOTAL ..... ... 2 511 - - 15.072 100,00 



Vista parcial da cidade 

A atividade fundamental à vida econômica do mu
nicípio é a agricultura. A adubação é feita de maneira sen
sível, especialmente no plantio do fumo, estando, também, 
bastante acentuado o uso de tratores e outros instrumentos 
agrícolas. 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sllbre 
o total -·-----·------- ------------- ------

8 26 0,14 
7 400 13 320 73,17 

100 8 0,04 
500 800 4,39 
250 625 3,43 
40 4 0,02 

3 800 3 420 18,81 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinoo ....................... . 

TOTAL ............... . 18 203 100,00 

Grupo Escolar D. Maria Duarte Braga 

Visando tão-somente à produção de leite, não exis
tem no município fazendas de criação de gado. Como me
dida usada no aprimoramento do gado, fazem apenas a 
seleção de boas vacas leiteiras. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDúSTRIA 

esta- empre-
beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sllbre N.• de Pot!ncia 

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

neral ................ - - - - - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 76 217 575 76,37 4 50 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 4 10 178 23,63 6 16 

TOTAL ........... 80 227 753 100,00 10 66 

As atividades econômicas são desenvolvidas em sua 

maior parte com recursos próprios. Os financiamentos são 

feitos pelo Banco do Brasil Sociedade Anônima, através 
de sua Carteira Agrícola e Industrial, e pela Associação 

de Crédito e Assistência Rural. Os produtos agrícolas são 

vendidos para outras cidades mineiras, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Paraná. 

O leite é enviado em sua ma10r parte para o muni

cípio de Guarani, onde é· beneficiado. 

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 Es

tatística da. Viação e da Produção de Mina~ Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... . 

Logradouros públicos 

Existentes ..... . 
Pavimentadoa, parcialmente. 
Outros. 

Abastecimento de água 

Pr~dios servidos, possuindo penas ... . 
Logradouros servidos, totalmente. . ......... . 

. Esgotos 

Inexistentes no municipio 

lluminação pública e domiciliar 

DADOS 
NUMltRICOS 

299 

10 
1 
9 

153 
8 

{ N~mero de logradouros ....... . 
Logradouros iluminados .. · Numero de focos ............ . 

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

9 
118 

25 842 

De luz ....... . .. {Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

225 
86 413 

De fôrça .... .... { Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

4 
36 380 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 114 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

quais 46 se acham sob a administração. municipal e os 

restantes pertencem a particulares. E' servido pela Estrada 

de Ferro Leopoldina. 

Em 1955, encontravam-se registrad-os na Prefeitura 

de Piraúba 4 automóveis, uma camioneta, 4 caminhões e 

1 ônibus. 

Tábuas itinerárias 

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Piraúba 
A Astolfo Dutra ..... . 

A Astolfo Dutra .... . 
A Guarani. ....... . 
A Guarani. .......... . 
A Rio Pomba ......... . 

A Rio Pomba ...... . 
A Tocantins ..... . 
A Tocantins .. 
A Uhá ....... . 
A Ubá ... . 
A Belo Horizonte .. 

A Belo Horizonte ...... 

A Belo Horizonte . ..... 

Ao Rio de janeiro .... 
Ao Rio de Janeiro ... 

São as seguintes as tábuas itinerá-

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

55 Ferrovia 

26 Rodovia 
16 Ferrovia 
12 Rodovia 
43 Ferrovia 

24 Rodovia 
18 Ferrovia 
17 Rodovia 
30 Ferrovia 
34 Rodovia 

461 Ferrovia 

422 Ferrovia 

418 Rodovia 

292 Ferrovia 
304 Rodovia 

E.F.L. 
Via ligação (25) 

E.F.L. 

E.F.L. via Guara· 
ni (16) 

E.F.L. 

E.F.L. 

Pela E. F. Leopoldina 
de Piraúba a Juiz 
de Fora, (96) de 
Juiz de Fora a 
Belo Horizonte, pe., 
la E.F.C.B. (365) 

A Ponte Nova, pela 
E.F.L. (170) e pela 
E.F.C.B. de Ponte 
Nova a Belo Hori
zonte (252) 

.A Juiz de Fora (91) 
e de Juiz de Fora 
a Belo Horizonte 
(327) 

E.F.L. 
A Juiz de Fora (911 

e de Juiz de Fora 
ao Rio de Janeiro 
(213) 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 27 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 24 situados na sede. Dispõe também de 3 corres
pondentes bancários. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

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(•) 

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

Quadro b I Homens .. 352 291 61 82,67 17,33 
ur anc \ Mulheres. 402 306 96 76,11 23,89 

TOTAL .... .......... 754 597 157 79,18 20,82 

(') 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 NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

8 
23 

802 

1955 

8 
24 

786 

1956 

8 
22 

781 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
48,44%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 

públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 

caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1954 ... . 
1955 ..... . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

666 
767 

196 
257 

Despesa 
re<tlizada 

466 
719 

Saldo 
ou 

udeficit'' 

200 
48 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se

guinte: 

ANOS 

1954 .......... . 
1955 .......... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 018 
1 940 

Municipal 

666 
767 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Somente os no

mes dos logradouros públicos faz-nos lembrar a existência 

há tempos, de silvícolas na região. São denominações poéti

cas aquelas cujo significado conhecemos, e que ostentam 

algumas ruas de nosso município: Opemá (rua do sol), 

Tanguetá (rua das sombras). De outros nomes, desco

nhecemos o significado: lbipu, Guarurama; Guarumpembé, 

Arambaba, Tanguanhanha. Tem particular interêsse pelo 

passado do município o Sr. Aurélio Rodrigues Silva que 



busca reconstituir a história dos primeiros habitantes até 
nossos dias. 

Encontra-se exercendo sua profissão na cidade 1 mé
dico. Citam-se entre os melhoramentos 2 aparelhos tele
fônico, 1 cinema e uma biblioteca. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 3 158 
eleitores, dos quais votaram 1 968, quando se elegeram os 
9 vereadores que compõem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Arino Pereira Campos) . 

PITANGUI - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Foram os bravos paulistas Domingos Ro
drigues do Prado, Bartolomeu do Prado, seu filho, e os ir
mãos José e Bernardo de Campos - Bicudo, Rodrigues 
Velloso, Batista, Maciel, Pais da Silva, Rêgo Braga, Faria 
Sodré, Borba Gato, que do Sabarabussu romperam rumo 
oeste, guiando-se pelas serras do Tombadouro, Negra, da 
Aparição e Morro do Mateus Leme que cercam o vale do 
Pitangui. ·Pernoitando às margens do córrego Caracu ou 
Lava-pés, faleceu, picado por cobra, o velho guia, que já 
estava enfêrmo. Somente êle conhecia o ponto certo do 
destino da caravana . Resolveram os demais regressar, desa
nimados e abatidos que estavam com a morte do guia. A 
pouca distância do córrego, no morro que hoje se chamaria 
Bata tal, encontraram grãos de ouro à flor da terra. Fize
ram alto, acamparam e iniciaram a exploração. Era fácil a 
extração no princípio, pois o metal aflorava à superfície, à 
guisa de batatas. Daí o nome de Bata tal. Era o ano de 

1709. A notícia de ouro correu célere. O povoado, erguido 
com casas de palha de côco, aumentou pelas encostas do 
morro; à beira dos córregos ergueram-se casas e o burbu
rinho próprio à garimpagem aumentava sempre. As casas 
de palha eram substituídas pelas de taipa. Nasceu assim 
a Vila Nova do Infante das Minas de Pitangui. 

As figuras proeminentes da povoação, vendo seu de
senvolvimento constante, sentiram a necessidade de erigir 
a vila com sua justiça ordinária e instalação da Câmara 
para um bom govêrno. O povoado nadava em riqueza, mas 
sofria as conseqüências dela: punhados de mantimentos 
eram trocados por oitavas de ouro. Lutas, pondo em so
bressalto constante a população, chegaram aos ouvidos da 
Metrópole, que, mais uma vez, via seu contentamento em
panado pelos tumultos em Pitangui. Obtiveram perdão 
os amotinados e El-Rei mudou o nome da vila do Infante 
para vila da Piedade de Pitangui. Novamente em 1715, 
com o lançamento de novos impostos, o povo se revoltou. 
Pegaram em armas e colocaram guardas pelos caminhos, 
impedindo a passagem dos enviados de E l-Rei. Domingos 
Rodrigues do Prado encabeçava a rebelião. A resistência 
foi rompida e o Ouvidor e Corregedor.de Sabará, em praça 
pública, enforcou, simbolicamente o chefe dos revoltosos. 
Seus homens o mesmo fizeram com o enviado de El-Rei. 
Somente em 1718, conseguiram pacificar a vila o coronel 
Bento Furtado de Mendonça e o cap.-mor Pedro Rodrigues 
Chaves. Domingos Rodrigues do Prado retirou-se com seus 
homens rumo a Goiás . 

Instalada oficialmente a primeira Câmara Municipal, 
foi el. .• to Presidente e Juiz o sertanista Antônio Rodrigues 
Veloso, o (Veleão) da Taipa. Esgotadas as reservas de 
ouro, andou a Câmara de incentivar a agricultura. O terri-

Vista lateral da Igreja de N. s.a do Pilar 
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tório foi sendo dividido em sesmarias de uma légua qua
drada, demarcadas judicialmente. Cuidaram, também, de 
aprimorar a povoação sob o aspecto religioso e cultural. Er
gueram a Matriz onde é hoje o Jardim Municipal. Em mea
dos do século XVIII, levantaram outra igreja, obra de arte 
destruída pelo fogo em 1914. No mesmo local surgiu nova
mente a Matriz. 

Em 1891, a vila de Nossa Senhora da Piedade do Pi
tangui passou a chamar-se Pitangui . A povoação continuou 
florescendo graças à constância e dinamismo de seus fi
lhos, colocando-se entre os grandes centros mineiros . 

Pitangui, na língua indígena, quer dizer "rio verme
lho". Há quem diga ser corruptela de· "Pinta-aqui" - es

. clamação dos garimpeiros ao encontrarem uma pepita de 
ouro. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O município foi criado a 
9-7-1915, com território desmembrado de Formiga, sob a 
designação de Vila Nova do Infante das Minas de Pi
tangui. O distrito da sede foi criado pela Carta régia de 
16-2-1724. A Lei provincial n.0 731, de 16-5-1855, elevou 
à cidade a sede do município. A Lei estadual n.0 2, de 
14-9-1891, confirmou a criação do distrito-sede, que na ta
bela anexa à Lei estadual n.0 556, de 30-8-1911, aparece 
com a designaçãq de Pitangui. O município, de 1911 a 
1938, era composto de 7 distritos: sede, Conceição do Pará, 
Cercado, Abadia, Maravilhas, Conceição do Pompéu e Pa
pagaios. Na última divisão territorial, em 1953, ficou o mu
nicípio constituído de 3 distritos: o da sede, Conceição do 
Pará e Leandro Ferreira. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca foi criada em 
8-10-1870, pela Lei provincial n.0 1 74Q-. A comarca se 

compõe de 1 único distrito: o município de Pitangui. A 
ela, no entanto, se jurisdiciona Martinho Campos, Nova Ser
rana, Maravilhas e Papagaios. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO -·Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso. Colinas altas circundam a 
cidade, predominando a serra do Cruz Monte, com 1 135 
metros de altitude. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

VISta parcial da cidade 
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Outra vista parcial da cidade 

Sua área é de 1 148 km~. A temperatura, em graus 
centígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas 
- 32,4; das mínimas - 19,6; compensada - 26. A sede 
municipal, situada a 630 m de altitude, tem como ccorde-
nadas geográficas 19° 40' 24" de latitude Sul e ......... . 
44° 53' 32" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 103 km, no rumo oés-noroeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 34 377 habitantes a população 
do município. Estimativas do Departamento Estadual de 
Estatística de Minas Gerais dão 21 344 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-55, e densidade demográ
fica de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Explica-se 
aquêle decréscimo por haverem sido desmembrados, depois 
de 1950, os distritos de Maravilhas, Nova Serrana e Pa
pagaios. 

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 Nova Serrana, Conceição 
do Pará, Leandro Ferreira, Maravilhas e Papagaios. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1955 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 
Homens Mulheres 

Números % sôbre 
absolutos o total . geral -----·--------- ---------- ---------

Sede ............................ 2 347 3 020 5 367 15,61 
Vila de Nova Serrana ......... : .. 556 564 1 120 3,25 
Vila de Conceição do Pará ....... 288 307 595 1,73 
Vila de Leandro Ferreira ......... 441 456 897 2,60 
Vila de Maravilhas .............. 388 395 783 2,27 
V!la de Papagaios ................ 736 833 1 569 4,56 
Quadro rural. . . . . . . . . . . . . . . ..... 12 287 11 759 24 046 69,98 

TOTAL GERAL ... ........ 17 043 17 334 34 377 100,00 

Vista parcial da Rua do Pilar 

Cia. Siderúrgica Pitangui 

375 



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

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula

ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

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

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

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

nagem. .. .. . . . .. . . . ... . . . 
p rofissões liberais ... ....... 
Atividades sociais ........ .... 
A dministração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
D efesa nacional e segurança pública 
A tividades domésticas, não remu-

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

c ondições inativas ..... ...... . . . 
TOTAL ............ .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sõbre 
o total 

geral 

6 603 183 6 786 28,32 
314 3 317 1,32 
854 383 1 237 5,15 
365 13 378 1,57 

49 - 49 0,20 
290 753 I 043 4,34 

356 12 368 1,53 
28 5 33 0,13 
39 181 220 0,91 

56 10 66 0,27 
23 - 23 0,09 

1 305 lO 109 11 414 47,62 
I 427 625 2 052 8,55 

11 709 12 277 23 986 100,00 

Agricultura, pecuária, e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

M 
M 

CULTURAS 
AGRÍCOLAS 

---------
ilho .............. 
andioca ........... 

Algodão ............ 
o utras ............. 

TOTAL ..... ... 

AREA 
(ha) 

---·---
850 
440 
305 
335 

I 930 

PRODUÇÃO 

Unidade Quantidade 

-----------
Saco 60 kg 22 000 

Tonelada 5 300 
Arrõba 15 100 

- -

-- -

VALOR 

% sõbre Cr$ 1 000 
o total 

----- ------
3 300 32,28 
1 993 19,49 
1 812 17,72 
3 119 30,51 

10 224 100,00 

A lavoura tem sido amparada pela Secretaria da Agri

cultura, possuindo duas organizações: Serviço Especial da 

Cultura de Algodão e Subestação experimental de Pitangui. 

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

REBANHOS 

Asininos. 

Bovinos 

Caprinos. 

Eqüinos .. 

l\iuares. 

Ovinos. 

Suínos. 

TOTAL. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

12 

27 000 

340 

500 

320 

170 

17 000 

VALOR 

% sõbre 
Cr$ I 000 o total 

24 0,03 

48 600 75,19 

34 0,05 

800 2,78 

516 o,89. 

20 0,03 

13 600 21,03 

64 654 100,00 

A pecuária predomina no município, atualmente. As 

raças de gado mais comuns são a zebu, a caracu e a gir. 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, constantes da tabela: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta~ 

empre~ 
INDúSTRIA beleci· gado 

mentos Cr$ I 000 % sõbre N.o de Pot!ncia 
o total motores em c.v. 

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

neral .... ......... 12 30 718 0,30 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 147 207 I 250 0,52 4 33 

Indústria manufatureira 
e fabril. .......... ... 29 669 236 210 99,18 290 2 608 

TOTAL . .......... 188 906 238 178 100,00 294 2 641 

A indústria, especialmente a fabril e de laticínios e 

ferro fundido, tem contribuído para o crescente progresso 

~o município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 ... 

Logradouros públicos 

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

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Inteiramente ............... . 

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

Ajardinados ............ . 
Outros ................. . 

Abastecimento d'água 

Prédios servido'l ...... . 

Logradouros servidos. 

Logradouros servidos. 

..... {

Possuindo penas ............ . 

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

{

Totalmente ... 
. . . . Parcialmente .. 

TOTAL ..... 

.... {

De despejo ........... . 

De águas guperficiais .. 

Prédios esgotados .. ......... {

Pela rêde ..... 

Por fossas .... 

Iluminação pública e domiciliar 

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

Consumo em kWh ...... . 

LiBações domiciliares 

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

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

De fôrça. {

Número de ligações ... . 

Consumo em kWh ... . 

DADOS 
NUM!l:RICOS 

1 311 

67 

7 
13 

20 

I 
46 

496 

496 

lO 
56 

66 

30 

3 

231 

330 

48 
617 

162 000 

960 

234 240 

55 

557 687 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 

cortado por 82 km de estradas de rodagem, dos quais 11 

se acham sob a administração estadual e 71 sob a munici

pal. É servido p~la Estrada de Ferro Rêde Mineira de 

Viação. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão compe

tente 29 automóveis, 9 camionetas, 14 caminhões e 2 ônibus. 



Praça de Esportes Municipal 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km\ TRANSPORTE 

Municipio5 limltrofes 

De PitaniJui 
A Bom Deopacho ...... 64 Ferroviário 
A Bom Deopacho ...... 134 Rodoviário 
A Martinho Campoo ... 76 Ferroviário 
A Parã de Miriao ..... 59 Ferroviário 
A Parã de Minao ...... 41 Rodovillrio 
A Pequi. ...... 59 Ferroviário 

40 Rodoviário 

TOTAL .. 99 

A Pequi. ...... 81 Rodoviãrio 
A Papagaioo ..•........ 42 Rodoviário 
A Maravilhao .......... 54 Rodoviãrio 
A Pomp~u ........ 111 Ferroviário 

17 Rodoviário 

TOTAL .... 129 

A Pomp~u ........... · .. 89 Rodoviário 
A Nova s~rrana ....... 33 Ferroviário 

15 Rodoviário 

TOTAL. .... 48 

A Nova Serrana ....... 30 Rodoviário 
A Nova Serrana ....... 122 Rodoviário 
A São Gonçalo do Parã 59 Ferroviário 
A São Gonçq)o do Pará 89 Rodoviário 

A Belo Horizonte ...... 164 Ferroviário 
A Belo Horizonte ...... 135 Rodoviãrio 
Ao Rio de Janeiro ... 440 Ferroviário 

378 Ferroviário 

TOTAL ......... 818 

(1) Baldeação em Par3 de Minas. 
(2) Baldeação na Estação de Pompéu. 
Ui) Baldeação na Estação de Cercado. 
(4) Baldeação em Barbacena. 

R.M.V. 

R.M.V. 
R.M.V. 

R.M.V. (1) 

- (1l· 

R.M.V. 
- (2) 

R.M.V. - (3' 

Por c:utomóvel 
Por ônibus 
R.M.V. 

- (1} 

R.M.V. 

R.M.V. 
E.F.C.B. (4) 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 7 estabelecimentos comerciais · atacadistas dos 
quais 5 situados na sede, e ainda com 73 varejistas; dêstes, 

Visto da piscina do Praça de Esportes Municipal 

24-24940 

32 se localizam na cidade. Dispõe também de 5 agências 
e 1 cor!espondente 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 absolutos % sôbre o tt>tal 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

---------- --·--- ------ -- ----··-- ----- ---·-~ ----·---

{Homens ... 3 942 2 663 I 279 67,55 32.45 
uadro urbano Mulheres .. 4 804 2 945 I 859 31.30 38.70 

TOTAL 8 746 5 608 3 138 64.13 35.88 

Q 

{Homens ... 10 223 3 667 6 556 35,87 64,13 
Quadro rural. . Mulheres .. 9 852 3 039 6 813 3J,84 69,16 

TOTAL 20 075 6 706 13 369 33.40 66.60 

{Homens .. _ 14 165 6 330 7 835 44.68 55.32 
m g;eral.. . . . Mulheres ... 14 656 5 984 8 672 40,82 59,18 

TOTAL 28 821 12 314 16 507 42,72 57.28 

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: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

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

DADOS NUM~RICOS 

33 
95 

772 

1955 

29 
81 

2 792 

1956 

28 
89 

2 799 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 57,01%. 

FINANÇAS PúBLICAS- O movimento das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 está bem ca
racterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributãria 

307 845 
608 923 
988 1 047 
839 829 
752 886 

Despesa 
realizada 

564 
185 

Saldo ou 
deficit 

725 
433 

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. . . . . . . . . . . . . 3 200 3 896 I 307 
1952. 3 825 5 025 1 608 
1953 ..... 7 865 5 557 1 988 
1954. 7 909 6 128 1 839 
1955. 8 852 6 221 I 752 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- No passado, uma 
das figuras, hoje quase lendária, a famosa Joaquina do Pom-
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péu, foi proprietária de uma fazenda, em terras do distrito 
de Buriti da Estrada, mais tarde Pompeu. 

Nomes há que até nossos dias são venerados por sua 
ação benéfica no passado: o casal Botelho, o coronel Diogo 
Vasconcelos, o Dr. José Gonçalves de Souza, Antônio Mou
rão Lopes Cançado, José Lima Guimarães e outros mais. 

Conta a cidade com a igreja de São Francisco de Assis, 
erguida em .1850, e um chafariz público construído em 
1730, obras que relembram um passado áureo. Ainda exis
tem várias construções antigas, sem beleza e sem valor his
tórico. 

No município celebram-se várias festas religiosas, al
gumas tradicionais. De maior destaque é a festa da pa
droeira- no dia 15 de agôsto -Nossa Senhora do Pilar 
de Pitangui. É precedida a festa de barriquinhas cuja ren
da é revertida à Paróquia. As solenidades da Semana San
ta são celebradas com tôda pompa. Celebram-se ainda a 
festa de São João e a de São Pedro, entre outras, que, além 
da parte religiosa, contam com os bailes a caráter, com as 
fogueiras, balões e quadrilhas. 

Na sede há 1 hospital que conta com 61 leitos, além 
de 1 serviço de saúde. Seis médicos, no desempenho da 
profissão; prestam assistência aos habitantes. Citam-se, en
tre melhoramentos urbanos, 2 hotéis, 3 pensões e 2 cine
mas. No setor cultural são encontrados 1 estabelecimento 
de ensino secundário e 1 de pedagógico, e ainda 7 biblio
tecas, uma tipografia, uma livraria e 2 jornais. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 5 198 
eleitores, dos quais votaram 3 457. O Legislativo da ci
dade compõe-se de 11 vereadores. 

Existe na sede do município à Agência Municipal de 
Estatística, órgão que integra o sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Elvécio Starling Diniz). 

PIÜl- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Habitavam estas paragens, em tempos 
idos, dois abastados fazendeiros, inimigos figadais, capitão 
Luiz Antônio Vilela e Fernão Alves dos Santos. 

Motivava a inimizade e as lutas constantes entre os 
senhores, familiares e escravos o estabelecimento das divi
sas de suas terras e algumas sesmarias. 

Por volta de 1707, algumas famílias paulistas, chefia
das por Manoel Marques de Carvalho, quando já regres
savam dos sertões mineiros, onde estiveram à cata de ouro, 
acamparam às margens de um córrego, hoje córrego do 
Carvalho, para ligeiro repouso. ·Notando indícios de mi
nérios, com permissão do chefe, exploraram a região, en
contrando ouro, diamantes e outros minérios. Obtendo 
permissão dos proprietál;'ios das terras, construíram casas 
tôscas e iniciaram a garimpagem. Já em 1708, o número 
dos garimpeiros aumentara. Veio então, trazendo licença 
para garimpar, o Padre Marcos Pires Corrêa, amante da 
vida sertanista. Propôs êle aos habitantes construíssem 
uma capela e conseguissem o necessário para a celebração 
dos ofícios divinos, uma vez que todos eram católicos. A 
15-8-1708, era celebrada a 1.8 missa na região. 
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Igreja de N. s.a do Rosário de Fátima 

Recrudescendo o ódio entre as duas famílias, Manoel 
Marques de Carvalho, amigo de ambas, resolveu pôr têrmo 
às rixas, propondo para ~rbitro da questão o Padre Marcos. 
Sugeriu a doação das terras litigiosas à Nossa Senhora do 
Livramento, separando, desta forma, as duas fazendas . 
Doados os terrenos, ficou conhe~ida por Nossa Senhora do 
Livramento do Piúí a povoação. 

Após a guerra dos Emboabas, voltaram as heróicas 
bandeiras paulistas a desbravar os sertões, datando daí a 
crescente povoação de Nossa Senhora do Livramento do 
Piü-i, conhecido, então, sàmente por Piü-i, nome do rio 
que atravessa a região. O vocábulo Piú-i, indígena, significa 
"Água cheia de môscas" e na verdade, as águas quase pa
radas do rio estão infestadas dêsses insetos . 

Em 1770, o . povoado foi elevado à categoria de Cura
to, sendo seu primeiro Cura o Padre Francisco Alves Tôr
res. Em 1813 era elevado à categoria de freguesia. A pa
róquia foi elevada em 1854. 

Entre os vultos que mais se destacaram desde sua fun
dação, contam-se os prefeitos Drs. Modesto Caldeira, Ave

tino de Queiroz e Clóvis Couto; os Vigários Padre José Flo
rêncio Rodrigues, Padre Luiz Machado de Castro que 

construiu, com seu dinamismo, a Santa Casa de Miseri

córdia. 

O atual Vigário, Padre Abel Abreu Vouguinha, cons
truiu dois magníficos templos. 



Vista aérea da cidade 

Graças ao elevado espírito . filantrópico, conseguiu o 
Dr. Jorge Fontana a cr-iação da Associação de Proteção 
à Maternidade e à Infância e de um Pôsto de Puericultura. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
26-1-1803 - CriaÇão do distrito do Piüí. 

1.0 -4-1841 - Lei prov. n.0 202, criando o mumc1p1o 
de Piüí, desmembrado do de Formiga e instalado a 
1.0 -4-1842; 

20-7-1868 -concessão de foros de cidade à sede mu
nicipal, pela Lei n.0 1 510; 

14-9-1891 - confirmação da criação do distrito-sede 
pelo Dec.-lei n.0 336, de 27-12~1948, compõe-se o municí

pio de Piüí de 2 distritos: Piüí e Perobas. 

Igreja Matriz de N. 5.0 do Livramento 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Compõe-se a comarca, ins
talada pela Lei n.0 5 765, de 6-9-1921, de 3 distritos: Piüí, 
Perobas e Capitólio. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso. Sua área é de 1 041 km2 • 

A temperatura, em graus centígrados, apresenta as seguin
tes médias: das máximas - 36; das mínimas - 6; com
pensada - 20. A sede municipal, situada a 806 metros de 
altitude, t~m como coordenadas geográficas 20° 28' 00" de 
latitude Sul e 45° 56' 00" de longitud: W. Gr. Dista da 
capital do Estado, em linha reta, 219 km, no rumo oés
-sudoeste. 

Limites: ao norte- Bambuí e Guia Lopes; a leste
lguatama, Pains e Pimenta; ao sul - Capitólio; a oeste -

. Vargem Bonita. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge~ 
ral de ·1950, era de 15 736 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 16 892 pessoas como sua po-
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pulação provável em 31-XII-55, e densidade demográfi
ca de 16 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área çlo muni
cípio eram a sede e a vila de Perobas. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950,. assim s.e localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.o-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

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

Sede ................... : . ....... 2 654 3 082 5 136 36,45 
Vila de Perobas ................. 386 402 788 5,00 
Quadro rural. ............ ; ...... 4 662 4 550 9 212 58,55 

TOTAL GERAL ...... · ...... 7 702 8 034 15 736 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObr" 
absolutos o total 

geral 
---------------- -------------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 3 068 15 3 083 27,92 

Indústrias extrativas ............. 24 - 24 0,21 

Indústrias de transformação ...... 439 8 447 4,04 

Com~rcio de mercadorias . ........ 280 7 286 2,58 

Comúcio de imóveis e valores mobi· 
liários, cr~dito, seguros e capita· 
lização ........................ 32 1 33 0,29 

Prestação de serviços ............ 237 426 663 6,00 

Transporte, comunicações e arma .. 
zenagem ...................... 160 2 162 1,46 

Profissões liberais ................ 22 2 24 0,21 

Atividades sociais ................ 29 69 98 Ó,88 

Administração pública, Legislativo 
e Justiça ...................... 36 33 69 0,62 

Defesa nacional e segurança pública 8 - 8 0,07 

Atividades dom~sticas não remu-
neradas e atividades escolares dia· 
centes ........................ 478 4 980 5 458 49,45 

Condições inativas ............... 455 238 693 6,27 

TOTAL ..................... 5 268 5 780 11 048 100,00 

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

CULTURAS 
AGRICOLAS 

--------
ilho .............. 
af~ ............... 

M 
c 
c 
A 

ana-de-açúcar ...... 
bacaxi. ........... 

Arroz .............. 
o utraa ............. 

TOTAL ........ 
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AREA 
(ha) 

----
1 800 

500 
126 

-
210 
358 

2 994 

PRODUÇÃO VÁLOR 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 %sObre 
o total 

------,- -----· ----- -----
Saco 60 kg 41 600 5 200 32,52 

ArrObe lO 800 4 800 30,00 
Tonelada 4 000 1 600 10,00 

Cento 540 1 500 9,37 
Saco 60 kg 5 200 1 300 8,12 

- - 1 599 9,99 

- - 15 999 100,00 

Pecuária Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos no município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
REBANHOS 

Cr$ 1 000 %sObre 
o total ------------·----- ------- ------- -------

Asininoa ...................... . 
Bovinoo ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suínos ................... . 

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

10 
38 000 

200 
2 000 

850 
220 

15 000 

33 
60 800 

30 
2 400 
1 700 

33 
13 500 

78 496 

0,44 
77,49. 
0,03 
3,05 
2,16 
0,04 

17,19 

100,00 

Indústria- Vem se fazendo notar pelo crescente número 

de estabelecimentos. Pode ser conhecida pelos dados que 
se seguem, relativos a 1955: 

N.o de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE Esta· 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDúSTRIA beleci-

empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.o de Potencia 
o total motores em c. v. ----------·-- --·-- ---- ---- ---- ---- ----

Indústria extrativa mi-
neral. ............... 3 13 

Indústria de transforma. 
490 1,45 - -

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 14 

Indústria manufatureira 
16 2 091 10,47 18 226 

e fabril. ............. 38 107 17 385 87,08 56 181 

TOTAL ........... 55 136 19 966 100,00 74 407 

A indústria no município aos poucos se vai incre
mentando, especialmente a manufatureira e fabril. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 e:xistentes ..................... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes .............................................. . 
Ajardinado ............................................. . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ............. . 
Pr~dios servidos . .......... · Com ligação livre . ........... . 

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

Logradouros servidos, totalmente ............ · ............ . 

lluminaçiio pública e domiciliar 

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 
NUMI!:RICOS 

1 448 

53 
1 

52 

965 
2 

967 

46 

462 
118 032 

849 
218 551 

23 
372 621 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 349 km de estrada de rodagem dos quais 42 

se acham sob a administração estadual, 154 sob a munici
pal e os restantes pertencem a particulares. É servido pela 
Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação . Dispõe, além 
disso, de um campo de pouso. 



Em 1955, encontrayam-se registrados no órgão compe
tente 78 automóveis, 26 camionetas, 33 caminhões e 8 
ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

PiGí a Bambui 
Por ônibus de Piüf a 

Garças de Minas .. 
Pela R.M.V. de Garças a 

Bambuí. ....... . 

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

Por automóvel de Piüi 
a Bambu!. ......... . 

PiUí a Guapé 
Por automóvel de Piüí 

a Guapé ............ , 

Pii'íí a Guia Lopes 
Por ônibus de Pilií a Guia 

Lopes ...... . 

Piüí a IAuatama 
Por ônibus de Piuí a lgua

tama. 

Piüí a Pains 
Por ônibus de Piüí a 

Pains ........ . 

Piiií a Capit6/io 
Por automóvel .. 

Pilíí a Pimenta 
Por ônibus de Piüi a Pi-

menta ........ . 

Piüí a Var~em Bonita 
Por ônibus de Piüi a 

· Vargem Bonita ...... . 

Piüí a IJelo Horizonte 
Por ônibus de Plüí a Gar. 

ças ............ . 
Pela R.M.V. de Garças a 

Belo Horizonte ...... . 

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

Por ônibus (Pain~, Divi
nópolis, Pará de Mi-
nas) ....... · ......... . 

Piíií ao Rio de janeiro 
Por ônibus a Garças. 
Pela R.M.V. de Garças a 

Barra Mansa ....... . 
Pela E.F.C.B., de Barra 

Mansa ao Rio ...... . 
Por ônibus a Belo Hori-

zonte ............... . 
Pela E.F.C.B. ao Rio de 

Janeiro . ." ........... . 

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

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTS 

72 Rodoviário 

55 Ferroviário 

127 

78 Rodoviário 

52 Rodoviário 

70 Rodoviário 

69 Rodoviário 

74 Rodoviário 

24 Rodoviário 

30 Rodoviário 

69 Rodoviário 

72 Rodoviário 

298 Ferroviário 

370 

369 Rodoviário 

72 Rodoviário 

495 Ferroviário 

154 Ferroviário 

370 Rodoviário 

640 Ferroviário 

010 

OBSERVAÇÕES 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

E.F.C.B. 

E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 160 varejistas dos quais .133 se 
localizam na cidade. Dispõe também de duas agências e 11 
correspondentes bancários . 

Trecho da Praça Dr. Avelino de Queiroz 

Capela de N. S. a da Abadia da Cruz do Monte 

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 absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sôbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*) 

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

{Homens ... 2 521 1 722 799 68,30 31,70 
Quadro urbano Mulheres .. 3 039 1 908 1 131 62,78 37,22 

TOTAL 5 560 3 630 1 930 65,29 34,71 

{Homens ... 3 840 1 657 2 183 43,15 56,85 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 758 1 427 2 331 37,97 62,03 

TOTAL 7 598 3 084 4 514 40,58 59,41 

romeno ... 6 358 3 376 2 982 53,09 46,91 
m geral. . . . . . Mulheres .. 6 797 3 335 3 462 49,00 50,94 

· TOTAL 13 155 6 711 6 444 51,02 48,98 

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: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

DADOS NUM!;;RICOS 

1954 

23 
64 

1 965 

1955 

22 
60 

136 

1956 

19 
55 

985 

381 



Outro trecho do Praça Dr. Avelino de Queiroz 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 51,09%. 

Outros ensinos - Existe a Escola Comercial Professor João 
Machado, com uma freqüência regular, não só de alunos 
do município, como de outros circunvizinhos. 

FINANÇAS PúBLICAS- O movimento das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 está bem ca
racterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

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

1951. ........... 1 294 629 1 439 - 145 
1952 ........... 1 464 784 I 744 - 280 
1953 ........ : ... 2 281 785 2 340 -- 59 
1954 .... ....... 1 806 797 2 101 - 295 
1955 ............ 2 047 942 2 120 . - 73 

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 

Federal 

992 
1 012 
1 136 
1 585 
1 456 

Estadual 

2 287 
3 044 
3 545 
3 760 
3 879 

(Cr$ 1 000,00) 

Municipal 

1 294 
1 464 
2 281 
1 806 
2 047 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O mais notável 
dos acidentes geográficos na topografia do município é o 
morro chamado "Morro da Cruz do Monte", onde se erguia 
uma capela a Nossa Senhora da Abadia e que hoje consti
tui ponto de romaria. A vida da cidade decorre normal
mente, estando extintas as festa)> tradicionais como rodeio, 
cavalhadas, reisado, etc. Hoje, festejam, na parte religiosa, 
com procissões, novenas, missas, etc., Nossa Senhora do 
Livramento, padroeira do município - Nossa Senhora do 
Rosário - Imaculada Conceição - Sagrado Coração de 
Jesus, Natal, Ano Bom, Reis e Semana Santa. 

Na vida social, há as festas juninas e o carnaval. 

Dentre os filhos de Piüí, houve os que se destacaram 
na Guerra do Paraguai: José Francisco Lopes - o "Guia 
Lopes"- da Retirada da Laguna; Cândido Nogueira, José 
Perdigão Filho, Lúcio de Almeida e o capitão da Guarda 

38.2. 

Nacional Antônio Joaquim de Freitas, morto no combate 
de Curupaiti. 

Não existem no município construções antigas dignas 
de nota. 

No município está instalada a sede da Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão do sistema estatístico nacional. 

Para assistir os habitantes, o distrito-sede conta com as 
atividades profissionais de 5 médicos e com 4 hospitais (so
mando 53 leitos). Na cidade encontram-se ainda um ser
viço telefônico com 9 aparelhos instalados, 2 hotéis, 6 pen
sões, 1 cinema, 4 bibliotecas, uma tipografia e uma livraria. 

Para o pleito·· de 3-X-1955, estavam inscritos 7 076 
eleitores, dos quais votaram 3 668. O Legislativo compõe
-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Geraldo Silva.) 

POÇO FUNDO MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Motivado por histórica política que era 
disputada em Machado, uma . das facções contendoras re
solveu criar um novo povoado. Esta facção, tendo em seu 
seio as figuras do barão de Alfenas, José Dias de Gouveia, 
Francisco Ferreira de Assis, cap. Antônio Joaquim Gonçal
ves, Joaquim Dias Pereira e Manoel Coutinho Xavier de 
Resende, concretizou o seu ideal, pois já em 2 de abril de 
1870 era o povoado elevado a curato. Pelas Leis provin
ciais números 1 676 e 1 787, de 22 de setembro de 1871, 
era o arraial de São Francisco de Paula de Machadinha 
elevado a distrito, cuja criação foi confirmada pela Lei es
tadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. Na divisão admi
nistrativa, em 1911, figura o distrito, com o nome de Macha
dinha, entre os componentes do município de Santo Antô
nio do Machado e, nos quadros de apuração do Recensea
mento Geral de 1920, aparece subordinado ao mesmo mu
nicípio, mas com o nome de São Francisco de Paula do 
Machadinha. A Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, desmembrou-o do município de Machado (antigo 
Santo Antônio do Machado) e, incorporando-lhe parte do 
distrito único do município de Campestre, fê-lo constituir, 

Igreja Motriz Municipal 



com a denominação de Gimirim . O topônimo Gimirim 
tem a seguinte origem: Gi - machado; mirim - pequeno, 
ou seja, machado pequeno c•- machadinho. o município 
de Gimirim foi instalado em 24 de maio de 1924, tendo 
sua sede sido elevada à categoria de cidade pela Lei esta
dual n.0 893, de 10 de setembro de 1925. Gimirim foi ele
vado à comarca pelo Decreto-lei estadual n.0 1 630, de 15 
de janeiro de 1946, sendo a mesma instalada a· 15 de no
vembro de 1948. Em 1953, o Sr. !sais Pereira de Carvalho, 
Prefeito, com o apoio incondicional da Câmara Municipal, 
resolveu mudar o nome da cidade e município de Gimirim 
para Poço Fundo. O motivo da mudança foi devido à gran
de produção e qualidade do fumo em corda ali produzido, 
principalmente na localidade denominada Cachoeira Gran
de do Poço Fundo. Contando, pois, o Chefe do Executivo 
de então com o apoio da Câmara e de tôda a população 
municipal, teve. o município, pela Lei estadual n.0 1 03.9, de 
12 de dezembro de 1953, o seu nome mudado para Poço 
Fundo. De acôrdo com a divisão territorial e administra
tiva do Estado, aprovada pela mencionada Lei n.0 1 039, 
para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o município de 
Poço Fundo é constituído de um só distrito: o da sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O seu território 
é pouco montanhoso . Sua área é de 458 km2 • A tempera
tura, em graus centígrados, apresenta as seguintes médias: 
das máximas - 36; das mínimas - 12; compensada -
22,9. A sede municipal, situada a 845 m de altitude, tem 
como coordenadas geográfica.s 21° 46' 50" de latitude Sul 
e 45° 57' 10" de longitude W. Gr .. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 297 km, no rumo oés-sudoeste. 

'SitUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 13 271 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 14 072 pessoas como sua po-

Pôsto de Higiene Estadual 

pulação provável em 31-XII-55, e densidade demográfic!l 

de 31 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 Paio linho. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localiza a população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
0.•-VIJ-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO· 

T~tal 

Homens Mulheres 
Nlímeros % sllbre 
absolutos o total 

geral ---------------- ------ ----- ----- -----
Sede ............................ I 098 I 196 2 29~ 17,28 
Vila de Paiollnho ................ 126 127 253 1,90 
Quadro rural. ................... 5 553 5 171 10 72'4 80,82 

TOTAL GERAL ........... 6 777 6 494 13 271 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA-..,- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESEN1TE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sllbre 
absolutos o total 

geral 
----------------- ----- ----- ----- -----
Agricult'ura, pecuária e silvicu.ltura 3 286 55 3 341 37,70 
Indústrias extrativas . ....... ... 2 - 2 0,02 
lndústria de transformação .... 147 ·-· 147 1;65 
Comércio de mercadorias . ........ 114 2 116 1,30 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crE:dito, seguros e capita-
lização ........... ..... . ... 12 - 12 0,13 

Prestação de serviços . ......... 99 61 160 1;8o 
Transp'orte, comunicações e arma-

zenagem ............. . .... 37 3 40 0,45 
Profissões liberais ..... ........ 8 I 9 0,10 
Atividades sociais . .............. 6 35 41 0,46 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ................... 30 4 34 0,38 
Defesa nacionai e segurança pública 5 - 5 0,05 
Atividades domésticas não remu ... 

neradas ~atividades escolares dis-
centes ........ 374 3 861 4 235 47,79 

Condições inativas ... 411 314 725 8,17 

TOTAL ....... .. . . .... 4 531 4 336 8 '867 10,00 
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Cinema principal do município 

Do total de 8 867 pessoas convém subtrair os dados 
relativos aos dois últimos ramos discriminados (ao todo 
4 960 pessoas) . Resultam 3 907 . As 3 341 pessoas ativas 
no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam 
85,51 o/o sôbre êsse último total. 

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

PRODUÇÃO VAWR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS .(ha) % sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
---------- --------------- ----------
Milho .............. 3 954 Saco 60 kg 118 600 26 092 26,01 
Caf~ ............... 1 694 ArrOba 42 000 21 00,0 20,94 
Arroz .............. 1 650 Saco 60 kg 42 050 19 125 19,05 
Fu'mo .............. 1 500 ArrOba 31 000 13 950 13,89 
Feijão .............. 800 Saco 60 kg 8 080 8 040 8,01 
Cana ............... 200 Tonelada 8 000 6 400 6,37 
Batata-doce ........ 32 . 3 200 2 240 2,23 
Outras ............. - - - 3 515 3,50 

TOTAL ........ - -~ - 100 362 100,00 

· O principal centro consumidor dos produtos agrícolas 
do município é Machado. 

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

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
.Bovinos .. , .............. · ... ·· 

~~~~~"o':.:::::::::::::::::::::: 
_Muares ....................... . 
Ovinos .... , .................. . 
Suinos ....................... . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

45 
35 500 

2 000 
3 700 

600 
1 500 

23 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

68 
60 350 

200 
5 920 
1 500 

225 
13.800 

82 063 

%sObre 
o tota,l 

0,08 
73,54 
7,20 
7,21 
1,82 
0,27 

16,81 

1oo·,oo 
. ' 

É muito acentuada a importância da pecuária na eco
nomia local, Ü<:l criadores do Município se dedicam ao gado 
leiteiro e de corte ; 

São Paulo e Distrito Federal são os principais merca
dos compradores do gado no Município. 

384 

Agência Postal 
e Telefônica 

Ginásio 
Municipal 

São Marcos 

A produção de leite em 1955 foi de 8 200000 litros, 
sendo parte industrializado na fabricação de queijo e man
teiga e parte consumida pela população local. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci· 
empre· 
gado 

mentos Cr$1 000 % ~Obre N.• de Pot~ncia 
o total motores em c.v. ------------- ---- ---- ---- ---- ----· ----

Indústria Q:trativa mi-
neral ................ 4 13 58 6,6 - -

Indústria de t,an•forma-
çãó e beneficiamento 
_de produtos agricolas 13 28 830 93,40 11 102 

TOTAL ........... 17 41 878 100,00 11 102 

A produção da indústria de transformação atingiu, em 
1955, 13,3 milhões de cruzeiros. No mesmo período o va
lor da produção da indústria extrativa vegetal foi de 2,6 
milhões de cruzeiros . 

Prefeitura Municipal 

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

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMil:RICOS ________________ ::..__ ___________ --------

Número de prédio~ el<istentes ................... -- ·. - · · · · 

Lo~radouros públicos 

Existentes . .... . 

Pavimentados .... 
{ 

Inteira~ellte . ......... . 
. . . . . Parcialmente ......... . 

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

Outros ........ . 

Abastecimento d' áAua 

{

Possuindo penas ......... . 
Pr~dios servidos... . . . . . . . . Com ligações livres ...... . 

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

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos.... . . Parcialmente ........... · ..... . 

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

Iluminação pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAações domiciliares 

De luz ................... I Número de ligações ........ · · · 
\ Consumo em kWh ... , .. _ ...... . 

De fOrça ................. { Número de ligações ......... -. 
Consumo em kWh ........... . 

619 

28 

1 
3 

4 

24 

242 
1. 

243 

18 
7 

,25 

28 
386 

65 569 

455 
116 796 

19 
63 830 



Grupo Escolar 
O r. José Bonifácio 

Cadeia 
Pública 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 153 km de estradas de rodagem. Em 1955, 
encontravam-se registrados no órgão competente 22 auto
móveis, 6 camionetas, 18 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios Jim1troles 

São Gonçalo do Sapucal ..................... . 
Silvianópolis ................................. . 
Campestre ................................... . 
Santa Rita de Caldas ........................ . 
Machado ................................. : ... . 
Capital Estadual. ...................... . 
Capital Estadual. ............................ . 
CapitaJ Federal. ............................. . 
Capital Federal .............................. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

63 Rodoviário 
39 Rodovilírio 
47 Rodoviário 
78 Rodoviário 
18 Rodoviário 

494 Rodoviário 
792 Ferrovia 
524 Rodoviário 
613 Ferrovia 

Observações: As distâncias registradas às capitais do Esta
do e Federal são por automóvel desta cidade a Machado, 
e dali por ferrovia. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comeréiais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 61 varejistas, dos quais 47 se lo
calizam na cidade. Dispõe também de duas agências ban
cárias. 

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 % sôbre o total 

Sabem Não Sabem Nãc. 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*.) 

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

{Homens.,. 1 029 668 361 64,91 35,09 
Quadro urbano Mulheres .. 1 133 640 493 56,48 43,52 

TOTAL 2 162 1 308 854 60,50 39,50 

{Homens ... 4 508 1 566 2 942 34,73 65,27 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 164 1 069 3 095 25,67 74,33 

TOTAL 8 672 2 635 6 037 30,38 69,62 

{Homens ... 5 537 2 234 3 303 40,34 59,66 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 297 1 709 3 588 32,26 67,74 

TOTAL 10 834 3 943 6 891 36,39 63,6I 

(*) 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 s.ituação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades eJcolares ........ . 
Corpo docente ......... . 
Matrícula efetiva .. 

DADOS NUMil:RICOS 

1954 

25 
36 

I 540 

1955 

25 
39 

I 378 

1956 

26 
42 

I 417 

A percentagem de alunos matriculados - em relaçáo 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 43,78%. 

Outros ensinos - Possui, Poço Fundo, 1 unidade de ensino 
secundário, ciclo ginasial, o Ginásio Municipal São Maréos. 

FINANÇAS PúBLICAS- O movimento das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 está bem ca
racterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

---------- -·------- --------- ·--------- ----·------
1951 ........ ,·, .. 784 469 756 28 
1952 ............ 1 312 744 1 527 - 215 
1953 ............ I 525 569 1 742 - 217 
1954 ............. I I79 524 1 820 - 64I 
1955 ............ 1 258 661 1 459 - 201 

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 

516 
752 
667 
731 
886 

Estadual 

1 159 
I 973 
2 542 
3 015 
4 701 

·Municipal 

784 
I 312 
I 525 
1 179 
1 258 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio de Poço Fundo, situado na Zona Sul do Estado de Mi
nas Gerais, tem o seu território um pouco montanhoso. 
Unidade agrícola e pastoril, tem nessas atividades as suas 
principais fontes de economia. Mantém relações comer
ciais com o Distrito Federal, São Paulo, Varginha, Macha
do e outras comunas vizinhas. A sede municipal é servida 
por uma Agência Postal-telegráfica do Departamento dos 
Correios e Telégrafos. 

Quanto aos recursos naturais, Poço Fundo possui vá
rias quedas d~água ainda inexploradas como: cachoeira dos 
Francos, cachoeira da :SocaiPa e Cachoeirinha. 

Poço Artesta!lo 
Municipal 

Vista do Estádio 
São Caetano 
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Vista de uma das principais ruas da cidade, destacando-se à direita 
o Prédio do Faro Municipal 

A assistência médica é prestada na cidade através de 
1 hospital (com 16 leitos), 1 serviço de saúde, estando 2 
médicos no exercício da profissão. Há. no distrito-sede um 
serviço telefônico com 31 aparelhos instalados, 2 hotéis, 
uma pensão e 1 cinema. No setor cultural contam-se uma 
unidade do ensino secundário, 1 jornal e uma tipografia. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 3 836 
eleitores, dos quais votaram 2 397. O Legislativo Municipal 
compõe~se de 9 vereadores. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência de Estatís
tica, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

( OrgQnizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Manoel Abrahão Filho.) 

POÇOS DE CALDAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A região onde se localiza o atual muni
cípio de Poços de Caldas foi inicialmente habitada pelos 
valentes Cataguases, que em 1675 ofereceram combate e 
venceram a célebre bandeira de Lourenço Castanho, cogno
minado "O Velho". Somente em meados do século XVIII 
verificou-se o seu desbravamento, propriamente dito .. Os 
desbravadores penetraram o Planalto, abrindo vias de co
municação para as novas "descobertas" ou socavões, em 
pesquisas infrutíferas, através dos braços do rio Pardo. Três 
fatôres influírap1 no desenvolvimento social e econômico 
dêste período: a busca de ouro, a abertura de estradas -
que facilitassem a fiscalização e dificultassem os contra
bandos, e ainda a procura de "água santa", para fins me
dicinais . 

. O desbravamento da área compreendida pelo muni
cípio de Poços de Caldas se fêz, pois: 

a) com a pesquisa de "minerais", nas "cabeceiras de 
um braço do rio Pardo, que corta pelo meio o campo das 
Antas", por Inácio Prêto de Morais, em 1778: 

b) com a estrada que ligou Mogi-Guaçu aos descober
tos do rio Pardo, passando pela garganta do Lambari, em 
1773; 
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c) com as procuras das "caldas", o que já se verificou 
antes de 1786. 

Como até meados do século XVIII, a "única coisa que 
dava valor aos territórios novos, motivando sua ocupação 
e povoamento, era a descoberta de ouro", a região só foi 
ocupada e povoada quando terminada a era da mineração 
e iniciado o "ciclo pastoril". 

Com a exaustão das aluviões auríferas, a sociedade 
transformou-se de garimpeira em criadora, observando-se 
que os campos de pastoreio passaram a causar maior in
terêsse. 

Com a busca do capim indispensável à pecuária, valo
rizou-se o região dos "Campos de Caldas", como passou a 
ser chamado o local. O "ouro verde", de que é particular
mente rica, facilitou a instalação do núcleo pastoril que, 
econômicamente, substituiu a lavra e a grupiara. A região, 
favorecida pela natureza de seu solo e o revestimento po
bre da terra, onde predominavam as pastagens naturais, 
atraiu. os desiludidos que, das barrancas dos "ribeirões do 
ouro", dirigiram-se para os Campos de Caldas. Dos primei
ros moradores de Caldas, 20% saíram de Santana do Sa
pucaí, 12 o/o de Lavras do Funil, 11 o/o de Cabo Verde. Entre 
os que vieram para os "Campos de Caldas", nos últimos 
anos de 1700, encontrava-se o Padre Manoel Gonçalves 
Correia, que pôs fazenda no "Monte Alegre", junto à fron
teira pauFsta, onde ergueu uma ermida, a primeira igreja 
da região, dedicada a Nossa Senhora do Carmo. 

Os povoadores foram aumentando, e com sua propul
são foram promovendo o recuo da divisa; se no "ciclo do 
ouro" era o descobrimento das novas minas que trazia a 
massa invasora, no "ciclo pastoril", a corrida pelas zonas 
das "campinas" fêz com que o fenômeno se repetisse. O 
"ciclo agrícola" é dos nossos tempos, com a cultura do café 
e a nossa civilização atual. 

Em 1700, nas suas últimas décadas, tôda a zona de 
Caldas era completamente despovoada. A região deserta 
entre as duas Capitanias estava, pois, limitada por duas 
estradas paralelas, a Estrada de Goiás, pelo làdo paulista, 
e, pelo lado mineiro, as "antigas picadas reabertas por 

Vista do Palacete Casino 



Vista parcial da cidade 

Luís Diogo, passando por Cabo Verde, Campestre e Ouro 
Fino". Foi em 1776.ou 77, que o guarda-mor Veríssimo João 
de Carvalho- fundador de Cabo Verde-, anotado pelo 
"Cabo do Registro de Ouro Fino", fêz a "tran'}ueira" que 
lhe tomou o nome. Ordenou-lhe a feitura o Governador da 
Capitania de Minas Gerais, "para divisão entre as duas 
Capitanias" e mandou que daquela . tranqueira para dentro 
não se adiantasse uma só- polegada aos súditos de Minas, 
e nem se consentisse que por parte da Capitania de São 
Paulo se entrasse para a de Minas um só palmo". Assim 
que Veríssimo João recebeu a incumbência do Governa
dor, procurou o Comandante do Registro Paulista de São 
Mateus (Caconde ); próximo de sua cidade, para que êle 
levasse êsse fato ao conhecimento das autoridades de 
Mogi-Guaçu. A tranqueira era "hum fexo" de troncos der
rubados, situado ali em "humas vertentes das cabesseiras 
do Rio Pardo". A tranqueira foi uni episódio estático no 

Outra vista parcial da cidade 

fenômeno dinâmico-social que caracterizou o "recuo da di
visa". Em tôrno dela, travou-se a mesma luta que tinha 
tido por teatro o vale do Sapucaí. Repetiu-se nos "Campos 
de Caldas" a mesma disputa observada, meio século antes, 
na "região do ouro". 

Os paulistas, na "marcha para o Oeste", em demanda 
de pastagens, pulavam as tranqueiras e arrancavam os 
moirões de posse· como tinham feito no "ciclo do ouro" e 
assim iam invadindo o Planalto. O recuo da divisa foi o 
curioso fenômeno que ligou geogràficamente a Região do 
"planalto da Pedra Branca", também chamada "maciço de 
Poços de Caldas", ao desenvolvimento social e econômico 
da Capitania de Minas. Começou com a expulsão. do pau
lista Bartolomeu Bueno do distrito da Campanha, em 1743, 
e terminou com a disputa entre a Câmara de Caldas e a 
de São João da Boa Vista, na Fazenda do Óleo (atual 
município de Andradas), por ocasião do inventário de An
tônio Martiniano de Oliveira, em 1874. O desbravamento 
da região processou-se dentro dos aspectos apontados 
acima. Houve, no entanto, um fator decisivo para a locali
zação da atual cidade. 

Quando das costumeiras penetrações realizadas pelos 
aventureiros da época, foram descobertos, em meio do 
planalto, os poços de água quente, cujo valor medicinal foi 
de pronto constatado. Nasceu dêsse fato o constante cres
cimento do lugarejo que imediatamente se formou nas 
vizinhanças dos poços. O nome Caldas veio da tradição 
portuguêsa relacionada com as águas de igual nome exis
tentes em Portugal. Inicialmente era a freguesia de Nossa 

Senhora da Saúde das Águas de Caldas, tendo sido ele-
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Palace Hotel 

vada à vila, com sede na povoação de Nossa Senhora da 
Saúde dos Poços de Caldas e a denominação de Poços de 
Caldas, por Lei provincial n.0 3 659, de 1.0 de setembro 
de 1888, tendo sido desmembrada do município de Cal
das. Foi elevada à cidade pela Lei estadual n.0 663, de 

18 de setembro de 1915. Poços de Caldas é sede de 
comarca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-s~ o muni
cípio na Zona do Sul do Estado de_ Minas Gerais. O as-

Vista da varando do Palace Hotel 
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pecto geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 
525 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus cen
tígrados apresenta as seguintes médias: das máximas -
30; das mínimas - O; compensada - 17. Foi de 664,5 mi
límetros a precipitação pluviométrica em 19.56. A sede 
municipal, situada a 1 186 metros de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 21° 50' 20" de latitude Sul e 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Vista parcial da Praça Pedro Sanches 

46° 33' 53'' de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 345 quilômetros, no rumo oés-sudoeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 25 237 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 27 160 pessoas como sua 

Vestíbulo principal - Termas Antônio ·carlos 

389 



população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 52 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio:. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % stlbre 
absolutos o total 

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

Sede ............................ 8 985 10 124 19 109 75,71 
Quadro rural. .................. : 3 290 2 838 6 128 24,29 

TOTAL GERAL ........... 12 275 12 962 25 237 100,00 

Vista parcial do Palace Hotel 

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 . ............ 
Indústria de transformação ....... 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Comércio de imóveis e valores mobi. 

li árias, crédito, seguros e capitali-
zação ......................... 

p restação de serviços. : .......... 
T ransporte, comunicações e armaze-

p 
na.ge~ .. ·: ... : ........ · · .. · · · · 

rof l&aoes h hera ts ................ 
AtiVidades sociais ........... ..... 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
D efesa nacional e seg.urança pública 
A ti v idades dom~sticas não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centee ......................... 

c ondiçõee inativas ............... 

TOTAL ..... · ................ 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 195 68 
227 19 

I 227 63 
827 141 

125 15 
1 514 1 443 

509 37 
105 38 
349 256 

154 lO 
47 4 

994 7 315 
809 372 

9 082 9 781 

Total 

Números 
absolutos 

2 263 
246 

1 290 
968 

140 
2 957 

546 
143 
605 

164 
51 

8 309 
1 181 

18 863 

% stlbre 
o total 
geral 

12,01 
1,30 
6,83 
5,13 

0,74 
15,69 

2,89 
0,75 
3,20 

0,86 
0,27 

44,07 
6,26 

100,00 

Os resultados do Censo de 1950, acima. transcritos, 
revelaram que a "prestação de serviços" é a atividade re
munerada principal da população de 10 anos e mais, visto 
ser Poços de Caldas uma estação de veraneio das mais 
importantes do Estado de :Minas Gerais. 

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

CULTURAS ÁREA 
PRODUCAU VALOR 

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

o total --------- ---------------- ------ -----
Caf~ ............... 2 881 Arroba . 72 000 36 000 72,94 
Milho .............. 800 Saco 60 kg 23 000 3 140 6,35 
Feijão .............. 250 > > > 5 320 2 006 4,06 
Batatinha .......... 50 > > ' 6 100 1 902 3,85 
Uva ................ 28 Quilo 188 000 1 880 3,80 
Tomate ............ 30 > 150 000 1 500 3,03 
Arroz .............. 180 Saco 60 kg 3 600 1 296 2,62 
Outras ............. 243 - - 1 656 3,35 

TOTAL ........ 4 462 ~ - 49 380 100,00 

O clima de Poços de Caldas e a natureza de seu solo 
são indicados ao desenvolvimento da cultura cafeeira. 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % etlbre 
o total -------------- ------- ------- __ .....,... ___ _ 

Asininos ....................... . 
Bovin03 ....................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqütnos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ........................ . 
Sulnos ........................ . 

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

10 
16 500 

2 000 
3 500 
1 100 
3 000 

20 000 

35 
28 050 

240 
5 600 
2 750 

450 
20 000 

57 125 

0,06 
49,12 

0,42 
9,80 
4,81 
0,78 

35,01 

100,00 

A pecuária local se vem desenvolvendo satisfatoria
mente, com a importação de reprodutores de afamadas 
raças. o rebanho principal é o bovino, com 16 500 cabeças, 
com o valor estimado de 28 milhões de cruzeiros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORCA 

Peeeoat EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE cata- empre-

INDÚSTRIA be,leci- gado 
mentes Cr$ 1000 % stlbre N.o de Potencia 

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

neral ................ 13 224 110 572 77,20 50 701 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 26 43 2 267 1,58 27 200 

Indústria manufature ira 
e fabril. .... ... 96 537 30 397 21,22 384 755 

TOTAL ..... 135 804 143 236 100,00 461 1 656 

Embora seja uma cidade turística por excelência, Po
ços de Caldas tem um parque industrial em franco pro
gresso. Em 1955 dispunha de 135 unidades industriais 
dedicadas aos três ramos acima indicados. 

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



Vista parcial do Aeroporto Municipal 

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

ESPECIFICAÇÃO 

Número de pr&dios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

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

{ 

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

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

Outros ......................... . 

Abastecimento d'áAua 

l 
Paesuindo hidrômetros ...... . 
Possuindo penas ............ . 

Pr~dios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos ..... , . Parcialmente ............... . 

· TOTAL ................. . 

Es~otos 

{
De despejo ................ . 

Logradouros servidos ...... . 
De éguas ouperficiais ....... . 

{
Pela rede .................. . 

Pr~dios esgotados .......... . 
. Por fosoas ................. . 

rlumina,;Bo pública e domiciliar 

. {Neímero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Neímero de focos .. .' ........ . 

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

Li~a,;õaa domiciliares 
. { Neímero de ligaçõeo ......... . 

De lua ................... . 
Conoumo em kWh ......... . 

Neímero de li&ações ..................................... . 
Conoumo em kWh ..................................... . 

DADOS 
NUMll:RICOS 

4 748 

159 

21 
19 

40 

119 

1 810 
335 

I 794 

3 939 

72 
4 

76 

50 

25 

3 362 

700 

138 
I 081 

772 391 

4 571 

4 021 882 

622 
4 196 190 

Instituto de Mecanoterapia - Termas Ant&nio Carlos 

MEIOS DE TRANSPORTE ..:_ O território municipal é 
cortado por 128 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 8 se acham sob a administração federal, 60 sob a 
estadual, 56 sob a municipal e os restantes pertencem a 
particulares. E' servido pela ferrovia Companhia Mogiana 
de Estradas de Ferro. Dispõe além disso de 1 aeroporto. 

Vista parcial da Fonte dos Amores 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Ao Rio de Janeiro 
Pela C.M.E.F., de Poços de Caldas a Campinas ..... . 
Pela C.P.E.F., de Campinas a Jundial. ............. . 
Pela E.F.S.J., de Jundial a São Paulo ............... . 
Pela E.F.C.B., de São Paulo ao Rio ........ ,., ...... . 

:I'OTAL ....................................... . 

Por automóvel, de Poços de Caldas ao Rio, Via Itajubê 
(185), Lorena (270), e da! pela rodovia São Paulo-Rio 

Por avião, de Poços de Caldas ao Rio .............. . 

A Belo Horizonte 
Por ônibus, de Poços de Caldas a Varginha .......... . 
Pela R.M.V., de Varginha a Belo Horizonte ......... : 

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

Por ônibus, de Poços de Caldas a Machado ......... . 
Pela R.M.V., de Machado a Belo Horizonte .......... . 

TOTAL .................................... : .. . 

Por automóvel, de PoÇos de Caldas a Belo Horizonte, 
via Ponte do Rio Pardo (15), Campestre (45), Machado 
(92), Paraguaçu (128}, Eloi Mendes (158), Varginha 
(180), Nepomuceno (240), Lavras (275), Bom Sucesso 
(315), Oliveira (373), Japão (414), Itaguara (.446), 
CrucilAndia (466), Bonfim (483), Brumadinho (514), 
Sarzedo (536), Ibirit~ (547) e Barreiro (556) ....... . 

Por avião, de Poços de Calda• a Belo Horizonte ...... . 

A Andradas 
Por ônibus, de Poçoo de Caldas a Andradas ... , ..... , 

A Botelhos 
Por ônibus, de Poços de Caldas a Bote lhos .......... . 

A Campestre 
Por ônibus, de Poços de Caldas a Campestre ... 

A Caldas 
Por ônibus, de Pocos de Caldas a Caldas ............ . 

A Álluas do Prata 
Por ônibus, de Poços de Caldas a Águas do Prata .... 
Pela C.M.E.F ., de Poços de Caldas a Aguas do Prata 

A São Sebastião da Grama 
Por ônibus, de Poços de Caldas a São Sebastião da Grama 

A Sapecado 
Por ônibus, de Poços de Caldas a Sapecado ..... 

A Caconde 
Por ônibus, de Poços de Caldas a Caconde .... 

A São José do Rio Pardo 
Por ônibus, de Poços de Caldas a São Jos~ do Rio Pardo 

Extensãc 
(km) 

204 
44 
61 

499 

808 

555 
372 

180 
635 

815 

92 
774 

866 

572 
353 

38 

35 

45 

29 

35 
33 

35 

32 

62 

55 

Tempo 
m~dio 

gasto em 
viagem 
H-- M 

6h 00 m 
Oh 40 m 
I h 00 m 
8h 00 m 

15 h 40 m 

llh 00 m 
1 h 50 m 

7h 00 m 
21 h 45 m 

28 h 45 m 

4h 00 m 
26 h 40 m 

30 h 40m 

18 h 30m 
I h 20m 

I h 00 m 

I h 30m 

2h 00 m 

Oh 40m 

Oh 40 m 
I h tom 

3,h 00 m 

I h 30m 

3 h 30m 

2h 30m 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 38 estabelecimentos comerciais atacadistas si-
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tuados na sede, e ainda com 432 varejistas, dos quais 420 
se localizam na cidade. Dispõe também de 4 agências ban
cárias e uma matriz de Banco. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I 
Sabem Não Sabem Não 

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

escrever(•) escrever(*) 
------------ ------ ----- ----- ------ ·------

{Homens ... 7 706 5 930 I 776 76,95 ~3.05 
Quadro urbano Mulheres .. 8 962 6 031 2 938 67,29 32,71 

TOTAL 16 675 11 961 4 714 71,73 28,27 

{Homens ... 2 719 947 I 772 34,82 65,18 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 289 596 I 693 26,03 73,97 

TOTAL 5 008 I 543 3 465 30,81 69,19 

{Homens ... lO 435 6877 3 558 65,90 34,10 
Em ·geral.. . . . . Mulheres .. 11 258 6 627 4 631 58,86 41,14 

TOTAL 21 693 13 504 8 189 62,25 37,75 

(•) 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 NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 _______ :....__ _______ --~-.,...::...._ ___ ------- -------

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

• 28 
108 

3 070 

30 
107 

3 143 

29 
112 

3 494 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
55,93%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada defícít 

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

1951. ........... 8 125 4 907 7 109 1 016 
1952 .....••..... 8 621 5 458 7 954 667 
1953 ............ 9 998 6 377 9 680 318 
1954 ..... ....... 11 747 7 497 11 370 377 
1955 ............ 15 414 :o 627 15 344 70 

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$ 1 000,00) 

Federal 

8 006 
24 104 
22 922 
18 803 
26 654 

Estadual 

9 748 
15 761 
21 443 
20 382 
33 699 

Municipal 

8 125 
8 621 
9 998 

11 747 
15 414 

Vista parcial da reprêsa municipal 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu

nicipal está localizada em um planalto, numa altitude de 

1 186 metros e possui clima excelente, considerado um 

dos melhores do mundo. A proximid~rle do Estado de São 

Paulo com várias vias de acesso a grande número de mu

nicípios vizinhos, bem como o transporte aéreo diário para 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro, muito têm contribuído 

para o seu constante crescimento. A cidade possui várias 

casas de diversões, contando-se "boites", cinemas, clubes 

recreativos e um cassino. Suas águas medicinais e o exce

lente Balneário Antônio Carlos, construído pelo Govêrno, 

são a atração principal para o grande número de pessoas 

que anualmente fazem estação de repouso e cura na salu
bérrima unidade mineira. Como atração turística, citam

-se a Cascata das Antas e a Fonte dos Amôres, que na 
época das temporadas de verão atraem grande número de 
visitantes. 

A indústria hoteleira é sobremodo importante para o 

município. Outras indústrias também se vêm desenvolvendo 

satisfatoriamente, convindo mencionar a extrativa mine

ral que em 1955 ocupava 224 indivíduos e empatava um 

capital da ordem de 110,5 milhões de cruzeiros. 

O solo de Poços de Caldas, segundo estudos realiza· 

dos por Resk Frahya, é rico em minerais metálicos, salien

tando-se principalmente bauxita, tório, zircônio e urânio. 

o município é banhado pelos rios Pardo, Capivari, Verde, 

Paiol, Ribeirão das Antas e Lambari. 

Cidade das mais adiantadas, Poços de Caldas apre
senta melhoramentos de acôrdo com seu progresso. A rêde 

telefônica é composta de 1080 aparelhos, sendo a hospe

dagem feita em seus 59 hotéis e 14 pensões; há 3 cinemas. 

A assistência médica conta com 2 hospitais (somando 129 
leitos), 1 serviço de saúde e as atividades profissionais de . 

32 facultativos. No setor cultural encontram-se 9 unidades 

de ensino industrial, duas de ensino pedagógico, 6 de en

sino secundário, uma de ensino comercial, além de 17 bi
bliotecas, 7 livrarias, 5 tipografias, uma radioemissora e 

3 jornais. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 10 832 

eleitores, dos quais votaram 5 869. O Legislativo Muni

cipal compõe-se de 11 vereadores. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística José Faria Cardoso.) 



POCRANE- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS E FORMAÇÃO ADMINIS
TRATIVO-JUDICIÁRIA - Dos Botocudos que por volta 

de 1824 acompanharam os enviados de Guido Marliere, es

tava Pockrane que, depois do regresso de seus irmãos às 

selvas, continuou ao lado de Marliere a quem se afeiçoou 

e passou a servir com obediência e dedicação. Seu auxílio 

tornou-se prestimoso ao grande catequizador, no apazigua

mento das tribos marginais que viviam em constantes lutas. 

Batizado Pockrane, recebeu o nome de Guido Pockrane. 

Passou então a pertencer à Companhia Montada do Rio 

Doce. Mais tarde Marliere se retirou do serviço de cate

quese, o que desgostou imenso Pockrane, dado seu feitio 

de caráter. Retirou-se êle também, indo para Cuieté . Sa

bed~r da existência da tribo dos Coroados à cabeceira de 

um ribeirão dos arredores, juntou-se a ela, tornando-se seu 

chefe pela bravura . Organizou a tribo, incenti~ando a cul

tura do milho e da mandioca, bem como a criação de aves 

e animais domésticos. 

Vindo pelo rio Manhuaçu e subindo o rio José Pedro, 

Manoel Antônio de Souza alcançou o ribeiro de Pocrane, 

marcou posse das terras, atingindo as dominadas pelo ín

dio Pockrane e sua tribo. Corria o ano de 1843. Pockrane, 

apesar de ver invadidas suas terras pelos desbravadores, 

passou, mesmo assim, a fornecer-lhes mantimentos e a pres

tar-lhes auxílios, do que se tem notícia no livro ''Fronteira~ 

Estaduais", do Dr. F. Mendes Pimentel. 

O território de Pocrane, como era conhecida a região, 

passou a constituir freguesia paroquial em 1879, perten

cendo a Vermelho Novo da Paróquia de Ponte Nova. Em 
1880, recebeu a categoria de distrito policial, perte.pcendo 

ao município de São Lourenço do Manhuaçu, de que se 

desmembrou em 1890, pelo Decreto-lei estadual n.0 171, 

art. 2.0 • Foi criado, então, o distrito de Nossa Senhora da 
Penha do Pocrane - em honra à padroeira do lugar e 

em homenagem ao índio que iniciara a colonização -, pas

sando a fazer parte do novo município de São João do Ca

ratinga. Já em 1891, pelo Decreto-lei n.0 418, foi o dis

trito de Nossa Senhora da Penha do Pocrane transferido 

para o município de São Lourenço do Manhuaçu, tendo 

sido instalado em 1892. Até 1893, o distrito foi adminis

trado pela forma de Conselho Administrativo Distrital, re

gime extinto pelo Decreto-lei estadual n.0 373, passando, 

então, a ser governado pela Câmara Municipal de Manhua~ 
çu, até seu desmembramento para, com as terras do con

testado entre Minas e Espírito Santo, integrar ·o município 

de Rio José Pedro. Nesta época, seu nome foi alterado 

para Pockrane, pela Lei n.0 556, de 30-8-1911. Mais uma 

vez, pela Lei n.0 843, de 7-9-1923, houve modificação na 

denominação para POCRANE, até hoje conservado . Em 

1948, pelo Decreto-lei n.0 336, de 27-12, criou-se o muni

cípio de Pocrane, constituído dos distritos de Pocrane e 

Assaraí, desmembrados do município de lpanema e do dis

trito de Barra do Figueira, constituindo-se de terras dos 2 

. 25-24940 

outros distritos. O ·município foi instalado a 1.0 de janeiro 

de 1949;sendo nomeado intendente o Dr. Antônio Henrique 

Alves, passando a administração, em 13 de março do 

mesmo ano, ao Sr. Leanir de Assis Magalhães. 

Compõe-se o município de 3 distritos: Pocrane (sede), 

Assaraí e Barra da Figueira, e pertence à comarca de Ipa

nema. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Situado entre Mon

tanhas,. as vias de comunicações são péssimas. A situação 
do município oferece-nos dois aspectos: o baixo e o alto 

município. Na parte baixa predominam as lavouras, algu

mas com mecanização já iniciada e ali se situam as melho

res pastagens. Na parte alta, predomina a lavoura cafeeira. 

Sua área é de 679 km2 • A temperatura, em graus centígra

dos, apresenta as seguintes médias: das máximas - 3 7; 

das mínimas - 15; compensada - 25. A sede municipal, 

situada a 242 m de altitude, tem como coordenadas geográ

ficas 19° 36' 48" de latitude Sul e 41° 37' 42" de longitude 

W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 245 km 
no rumo és-nordeste. 

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 13 988 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 14 955 pessoas como sua popu

lação provável em 31-XII-55, e densidade demográfica de 

22 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principai~ aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as. 

principais aglomerações urbanas situadas na área do mu

nicípio eram a sede e as vilas de Assaraí, e Barra da Fi

gueira. 

393 



Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni

cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.<>--Vll-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
-------------- ---------- ----- -----
Sede ............................ 454 501 955 6,82 
Vila de Assara!. ................. 136 141 277 1,98 
Vila de Barra da Figueira ........ 96 127 223 1,59 
Quadro rural. ................... 6 408 6 125 12 533 89,61 

TOTAL GERAL ........... 7 094 6 894 13 988 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS - Ramoo 
de atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu6ria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............. 
Indústria de transformação ....... 
Com&cio de mercadorias ......... 
Prestação de serviços ...•........ 
Transportes, comunicações e arma· 

&enagem ...................... 
Profissões liberais ................ 
Atividades sociais ................ 
Administraçilo pública, Legislativo 

e Juatiça ....................... 
Defesa nacional e ~ança pública 
Atividades dombticao não remu .. 

neradas e atividades escolares dia-
centes ........................ 

Condições inativas ............... 

TOTAL ••................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

3 655 119 
- -

101 1 
77 1 
76 64 

39 -
5 -
5 18 

14 -
1 -

374 4 059 
376 247 

4 723 4 509 

Total 

Números 
absclutos 

3 774 
-

102 
78 

140 

39 
5 

23 

14 
1 

4 433 
623 

9 232 

% sObre 
o total 

40,90 
-

1,10 
0,84 
1,51 

0,42 
0,05 
0,24 

0,15 
0,01 

48,04 
6,74 

100,00 

Desde o início da povoação a agricultura foi o forte de 
suas atividades. Segue-lhe a pecuária. 

Agricultura, pecuária e silvicultura- O município produz 

o suficiente para o consumo, exportando ainda milho, ar
roz, feijão, café, cana-de-açúcar e madeiras. A produção 
agrícola local, em 1955, foi expressa pelos daaos co~stantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

. Unidade Quantidade Cr$ 1 000 · % sObre 
o total --------- ------ ---------- ---·- -----

CafE ............... 3 357 Arrôba 111 900 32 451 36,61 
Milho ............ 3 751 Saco 60 kg 102 500 18 450 20,81 
Arroz .............. 2 154 . • ~ 51 800 15 540 17,53 
Banana ............ 64 Cacho 200 000 8 000 9,02 
Feijão .............. 1 137 Saco 60 kg 22 000 6 600 7,44 
Cana .....•......... 293 Tonelada 17 000 3 400 3,83 
Mandioca ........... 129 Tonelada 2 765 3 318 3,74 
Outras ............. ... - - 905 1,02 

TOTAL ........ ... - - 88 664 100,00 

O café quase só é cultivado na parte alta do município. 

Pecuária - A par das atividades agrícolas, a pecuária tem 
papel relevante na economia do município, sendo que, para 

.o melhoramento dos rebanhos, importam-se reprodutores 
de raça, sendo as preferidas: guzerate e indu-brasil. 

Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos rebanhos 
no município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
(Cr$ 1 000) % oôbre 

o total -------·-------·- -------------------
Asininoa ...................... . 20 60 0,09 
Bovinoo ...................... . 32 000 44 800 72,68 

2 100 189 0,30 
2 200 2 640 4,28 i~~~~~~: : : : : ~ : : : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : : : : 

Muares .................... -... . 1 500 3 450 5,5) 
Ovinos ....................... . 200 30 0,04 
Su!nos ....................... . 30 000 10 500 17,02 

TOTAL .................. . 61 669 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci· gado 
Cr$1 ooo'% sObre mentos N.o de Potencia 

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

neral ..... · ........... 6 15 50 2,45 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agricola 40 45 900 44,11 40 480 

ndústria manufatureira 
e fabril. ............. 5 15 1 090 53,44 8 90 

TOTAL ........... 51 75 2 040 100,00 48 570 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros exist~tes nos Serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

Lo/lradouros públicos 

Existentes ........................ : .................... . 
Pavimentados .......................................... . 
Outros ...... : ............ : ............................ . 

Abastecimento d' á/lua 

Pcédios servidos, com ligações livres ......... o •••••••• o o •• 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ...............•.. 

Iluminação pública e domiciliar 

{

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

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

Li~ações domiciliares 

De I 
I Número de ligações .......... . 

uz. · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ Consumo em ):Wh .......... - . 

D fO { Número· de ligações .......... . 
e rça. · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ...... · ... · · 

DADOS 
NUMJ!:RICOS 

400 

19 

19 

122 

6 
4 

10 

10 
180 

46 800 

200 
44 285 

8 
64 437 

.... 
MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 147 km de estradas de rodagem, que se acham 

sob a administração municipal. 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com- · 
petente 9 automóveis e jipes, 3 camionetas, 12 caminhões 

e 1 ônibus. 



Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO OBSERVA~ÕES DISTÂNCIA MEIO DE 
(kml TRANSPORTE 

---------------------------------
Municípios limítrofes 

Inhapim, via Caratinga . . 
Cons. Pena, via Aimor~s 
Aimor~s a Cons. Pena . . . 
Itueta, at6 Aimores . ... . 
De Aimor& a ltueta .... . 
Aimor6s . ............... . 

Mutum ................. . 

lpanema ................ . 
A Capital do Estado: 

A Aimor~s ............ . 
De Aimor~s a Belo Hori-

zonte ............... . 
A Capital da República 

132 Onibus 
Onibus 
Trem 
Onibus 

120 Trem 
92 Onibus 

50 Caminhão 

53 Onibus 

92 Onibus 

406 Trem 
546 Onibus e trem 

Rodovillrio 
Rodoviário 
Ferroviário 
Rodovillrio 
Ferroviário 
Rodovillrio. A estrada 

permite tráfego ape-
nas nas aêcaa. 

Rodoviário, via Cen-
tenllrio 

Rodoviário 

Rodoviário 

Ferroviârio 
Onibus at~ Caratinga 
. ou Manhuaçu e de 

Já, trem ou ônibus 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 59 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 39 estão situados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 

seguem, relativos à população municipal: 

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(•) 
-·-·------------------------------r-· 580 395 185 68,HÍ 31,90 

Quadro urbano M~lheres .. 635 339 286 53,38 46,62 

TOTAL 1.215 734 481 60,42 39,58 

r~ 
5 201 1 933 3 268 37,16 62,84 

Quadro rural.. Mulheres .. 4 861 1 086 3 775 22,34 77,66 

TOTAL 10 062 3 019 7 043 30,00 70,00 

r~·· 
5 781 2 328 3 453 40,26 59,74 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 496 1 425 4 071 25,92 74,08 

TOTAL 11 277 3 753 7 524 33,28 66,72 

(
0

) 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 Ü5S 1956 

Unidades e-scolares .............. 9 11 21 

Corpo docente ... .......... 18 24 34 

Matricula efetiva .. . . . . . . . . . . . . . 872 I 024 I 472 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 42,80%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças pú

blicas no município no período de 1951-1955 está bem ca

racterizado na tabela abaixo. 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------- ------------------------
1951. ........... 1 077 281 742 335 
1952 ............ 587 282 1 316 - 729 
19.:i3 ............ 1 165 399 1 101 64 
1954 ............ 1.066 423 1 083 - 17 
1955 ............ 1 157 450 531 626 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ........................................ . 
1~2 ........................................ . 
1953 .........•............................... 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 015 
1 527 
2 522 
2 229 
2 080 

Municipal 

1077 
587 

1 165 
1 066 
1 157 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Dada sua locali

zação, entre montanhas, há dificuldade de . acesso ao mu

nicípio, o que em parte prejudica um progresso mais in

tenso. 

Realizam-se festas tradicionais na comuna: a Festa 

de Nossa Senhora da Penha- padroeira- de 1.0 a 15 de 

agôsto. Festa do Mês de Maria, durante o mês de maio, 

constando de rezas, coroações, leilões, barraquinhas, e a fo

lia de Reis de dezembro a 6 de janeiro. Esta última com

posta de 1 grupo de homens bizarramente vestidos, chefia

dos por um dêles, sai pelo município, pedindo esmolas, o 

que é feito em versos improvisados e cantados ao som de 

violas, sanfonas, chocalhos, reco-recos, pandeiros e xiquexi

ques. No grupo destaca-se o palhaço que, vestido de ver

melho com um chicote à mão, amedronta os garotos. Seu 

pedido é sempre de "meia dúzia de frutas de galinha para 

o chicote não trabalhar". A cidade chegam sempre no dia 

5 de janeiro à noite. Cantam de casa em casa e à tarde 

do dia 6 vão à igreja e entregam ao Padre, em média, .... 

Cr$ 10 000,00 arrecadados, para a manutenção da igreja. 

Afora êstes festejos, a vida da cidade decorre pacata e se

rena. 

Na cidade há 1 hotel, duas pensões e 1 cinema, en

contrando-se ainda 1 médico no desempenho de suas 

funções. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 954 

eleitores, dos quais votaram 1 565 . O Legislativo Municipal 

compõe-se de 9 vereadores. 

N~ sede do município está instalada a Agência Muni

cipal de Estatística, órgãq do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Luiz de Barros) . 
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POMPÉU- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- Na estrada por onde vinham os tropeiros 
de Montes Claros para Pitangui, sob buritis, pousavam 
aquêles homens para ligeiro descanso. O pouso tomou-se 
conhecido por Buriti da Estrada. Perto dali, estava a fa
zenda de Antônio Pompéu Taques, denominada Fazenda 
do Pompéu, que a vendeu, ern 1784, ao capitão Inácio de 
Oliveira Campos e sua senho'<a, D. Joaquina Bemarda da 
Silva Abreu Castelo Branco. Com a vinda do casal, filhos 
e escravos, iniciou-se nova fase para a região. A fazenda 
crescia e progreçlia. Outros, vendo seu florescimento, para 
ali foram e surgiu o povoado que originou a cidade de hoje. 

Em 1840 já se achava bastante desenvolvido o arraial. 
Joaquim Cordeiro Valadares, genro de D. Joaquina, cons
truiu a primeira igreja, transferida da Fazenda do Pompéu 
e que até hoje existe: a Capela do Cemitério Velho. Ainda 
naquela ocasião, doou grandE! terreno para construção de 
casas, no que foi imitado po;~ muitos outros proprietários. 
Por volta do mesmo ano, o capitão Joaquim Antônio da 
Silva conseguiu a criação da primeira escola. D. Joaquina 
Evangelista de Oliveira, out:<a proprietária do lugar, em 
1852, mandou erigir a Matri2: que ainda é a de hoje. Anos 
depois, o povoado tomou-se distrito, pertencente ao muni
cípio de Pitangui. 

Vista parci,Jl da cidade 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA 
A Lei provincial n.0 1 378, ele 14-11-1866, criou o distrito 
de Pompéu, pertencente a Pitangui. Segundo o Recensea
mento Geral de 1920, o distrito aparece sob a designação 
de Conceição de Pompéu, pertencendo ainda a Pitangui. 
Por fôrça da Lei estadual 11.0 843, de. 7-9-1923, passou a 
denominar-se Pompéu. Desligou-se de Pitangui, constituin
do-se em município, por fôrt;a do Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17-12-1938, compondo-se de um único dis
trito: o da sede. A Lei estadual n.0 336, de 27-12-1948, 
criou a comarca de Pompéu. com jurisdição fixada no mu
nicípio .de igual nome, passando a ter dois distritos: Pom
péu e Silva Campos ( ex-Buritizal). 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
de seu território é plano, aparecendo pequenas elevações 
na zona rural, sobressaindo o morro do Chapéu e o morro 
da Saudade. Dizem ter sidc, êste último feito pelos escra
vos de D. Joaquina, por sua ordem para n&le esconder ouro 
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e prata. Sua área é de 2 506 quilômetros quadrados. A sede 
municipal, situada a .640 metros de altitude, tem como c~ 
ordenadas geográficas 19° 13' 00" de latitude Sul e 
45° 00' 00" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 137 quilômetros, no rumo oés-noroeste. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Municipio em relaÇão ao Estado c suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 12 898 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es-



Trecho da RutJ Davi Afonso 

tatística de Minas Gerais diio 13 836 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbenas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas, situadas na área do mu
nicípio, eram a sede e a vila de Silva Campos. · 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se lo<:alizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1. •-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Ho1nena Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ---------
Sede ........... ......... . .. . .. ;~ 126 1 299 2 425 18,80 
Vila de Silva Campos ..... ..... .. 152 176 328 2,54 
Quadro rural. ......... .......... !i 168 4 977 IO I45 78,66 

TOTAL GERAL .... li 446 6 452 12 898 IOO,OO 

PRINCIPAL ATIVIDADE B:CONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e sHvicultw-a 
Indústrias extrativas ... 
Indústrias de transformaçil.o. 
Com~rcio d: mercadorias ......... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liérios, aeguroa, cr~dito e capita· 
lizaçil.o ... ~ .................... 

Prestação de serviços ............. 
Transporte, comunicaçõea e arma· 

zenagem ......... 
Profissões li beraia ..... 
Atividades aociaia ................ 
Admin1atraçio pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
De.fe.sa nacional e segurança pública 
Attvtdadea dom~aticaa não rrmu-

neradas e atividades escolar~ dia-
centea ............ 

Condições inativas .. 

TOTAL. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE IO ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

3 118 47 
3 1 

I40 1 
87 I 

7 
80 287 

48 I 
5 3 

lO 28 

37 2 
6 

338 3 829 
5I8 261 

4 397 4 46I 

Total 

Números 
absolutos 

3 165 
4 

I4I 
88 

7 
367 

49 
8 

38 

39 
6 

4 167 
779 

8 858 

% sObre 
o total 
geral 

35,75 
0,04 
I,59 
0,99 

0,07 
4,14 

0,55 
0,09 
0,42 

0,49 
0,06 

47,07 
8,79 

IOO,OO 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A agricultura, de
senvolvida de maneira espantosa na fazenda de D. Joa
quina, cedeu lugar à pecuária. A cultura do café aumenta, 

entretanto, sensivelmente, estando os fazendeiros nisto em
penhados. A produção agrícola do município, em 1955, foi 
expressa pelos dados constantes da tabela: 

AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRlCOLAS (ha) % o6bre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

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

Algodil.o ... . .. ..... 3 900 ArrOba I50 000 I8 000 48,54 
Feijil.o .. .. ..... I 900 Saco 60 kg I3 790 5 5I6 14,87 
Milho ..... . .. .. .. .. 1 800 . . . 45 000 5 400 14,56 
Arroz .... . . . ....... 740 . . . 11 500 3 450 9,30 
Mandioca. ......... 166 Tonelada 2 580 I 290 3,47 
Outras ..... .... 435 - - 3 425 9,26 

TOTAL .. .. .. 8 941 - - 37 081 100,00 

.Pecuária - Atualmente tomou o lugar da agricultura na 
economia do município. O gado bovino é exportado em 
maior escala para Belo Horizonte. 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE I 
CABEÇAS Cr$ 1 000 . % sObre 

· o total 
----------------- -------- ------ -----
Bovinos. . . . . 40 000 60 000 66,77 
Caprinos................ J60 I6 0,01 
Eqüinos.... . . . . 7 500 II 250 12,5I 
Muares................. . . . . 780 1 794 I,99 
Ovinos............. . . . . . . . . . . . 180 27 0,03 
Suínos. . . . . . . . . . . 2I 000 I6 800 I8,69 

TOTAL .................. . 89 887 100,00 

Era esta a situação dos rebanhos no município, em 
31-XII-1955. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

INDúSTRIA beleci- g>do 
ment"Os Cr$ I 000 % sObre N.• de Pot~ncia 

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

neral ............... 12 3I 12 O,I7 - -
Indústria de transforma. 

çiio e beneficiamento 
de produtos agrlcolas 26 118 737 I0,87 2 26 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... 9 49 6 025 88,96 14 I36 

TOTAL .... ..... 47 I98 6 774 IOO,OO I6 I62 

A indústria é pouco desenvolvida no município. Es
pera-se, entretanto, que, com a montagem da usina hidre
létrica do rio Lambari, haja um desenvolvimento grande 
neste setor econômico. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a· 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
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Grupo Escolar Dr. Jacinto Campos 

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. . . . . . . .. 
Pavimentado parcialmente. 
Outros.......... . ......... . 

Abastecimento d'água 

Possuindo penas ............. . 
Prédios servidos. . . . . . . . . . . Com ligações livres .......... . I 

Possuindo hidrômetros ...... , .. 

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

Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente. . . . . . ......... . 
{

Totalmente .................. . 

· TOTAL .................. . 

Esgotos 

Não existem no munic[pio 

Iluminação pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAações domiciliares 

De luz ................... I Número de ligações .......... . 
\ Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................. I Número de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ............ . 

DADOS 
NUMitRICOS 

663 

32 
1 

31 

2 
2 

116 

120 

2 
8 

10 

28 
241 

21 700 

210 
70 080 

70 
50 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
554 quilômetros de estradas de rodagem, dos quais 48 se 
acham sob a administração estadual, 265 sob a municipal 
e os restantes pertencem a particulares. E' servido pela 
Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 
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Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com
petente 49 automóveis, 13 camionetas, 32 caminhões e 
5 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítr.ofes 

Abaeté .................. . 
Curvelo ................ . 
Felixlândia .............. . 
Martinho Campos ....... . 
Morada Nova de Minas .. 

~ft~~~~~·.·.::::::::::::: 
A Capital Estadual. .... . 
A Capital Federal. ...... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

58 Rodovia 
lOS Rodovia 
60 Rodovia 
33 Rodovia 
94 Rodovia 
43 Rodovia 
91 Rodovia 

203 Rodovia 
934 Ferrovia 

Onibus 
Automóvel 
Automóvel 
Automóvel 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
(*) 

(*) Por ônibus, de Pomp!u à estação de Pompéu.................... 13 km 
Pela R.M.V., da estação de Pomp!u, a Barbacena, via Velho da Taipa 

(108), Divinópolis (190), A. Mourão (343) e Campolide (533)........ 543 km 
Pela E.F.C.B., de Barbacena ao Rio ........................... ::.. 378 km 

TOTAL..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 km 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na ·sede e ainda com 115 varejistas; dêstes, 68 se 
localizam na cidade. Dispõe também de duas agências e . 
4 correspondentes bancários. 

Ginásio Dona Joaquina 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sóbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e esC'rever ler e 
escrever(• J escrever(•) 

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

{Homens ... 1 063 631 432 59,36 40,64 
Quadro urbano Mulheres .. 1 270 668 602 52,59 47,41 

TOTAL 2 333 1 299 1 034 55,67 44,33 

{Homens ... 4 299 1 467 2 832 34,12 65,88 
Quadro· rural. . Mulheres .. 4 095 1 266 2 829 39,91 69,09 

TOTAL 8 394 2 733 5 661 32,55 67,45 

{Homens ... 5 537 2 093 3 264 27,07 60,93 
Em geral. 

..... Mu;;::~ 5 365 1 934 3 431 36,04 63,96 

10 722 4 027 6 695 37,55 62,45 

(*) 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 NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 I 1956 
-------------- ------- ------- -------

Unidades escolares.... . . . 19 21 I 19 
Corpo docente.. . . . . . . . 10 45 40 
Matricula efetiva.... . . I 458 I 373 1 368 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
3%. 

Outros ensinos - Há no mumc1p1o um ginásio, fundado 
recentemente, e ainda em organização. Poderá, de futuro, 

. tornar-se um estabelecimento congregando estudantes não 
só do município, como de outras comunas vizinhas. 

Prédio do Fôro Municipal 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951 a 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 00(),00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tri butflria realizada deficit -------- ---------------------
1951. ........... 181 388 615 172 
1952 ............ . 954 511 597 57 1953 ............ 1 418 5.88 842 576 
1954 ............ 1 422 638 1 957 - 535 
1955 ............ I 696 908 I 608 88 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal ---------------------------- ------

mt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1954........... .. ............. " .. .. 
1955 ....•....... ···························· 

1 549 
3 028 
2 954 
3 698 
4- 553 

181 
974 

I 418 
1 422 
1 696 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Grande influên
cia teve nos primeiros anos de vida do município a atua
ção de D. Joaquina do Pompéu, conhecida em-tôda a re
gião, na época, e lembrada até hoje. Assumindo a direção 
da fazenda, em vista da paralisia do marido, fêz com que 
ela florescesse e se desenvolvesse ao máximo. Adquiriu ter-

ras vizinhas, e suas posses somavam cêrca de 95 mil al
queires de terreno, abrangendo vários municípios. As plan
tações eram enormes, sendo grande a criação de gado. Tro
pas infindáveis transportavam ·os produtos através de suas 
terras para abastecerem o mercado do Rio, da capital da 
Província e municípios sertanejos. Contam que, quando da 
chegada de D. João VI ao Brasil, a ela recorreram para 
o abastecimento da Côrte. Colocou, também, à disposição 
de D. Pedro I, tudo o que possuía, para auxiliá-lo nas guer
ras surgidas após a Independência. Aceitou o príncipe so
mente o gado para a alimentação de suas tropas. Ao querer 
S. Alteza retribuir o serviço prestado, D. Joaquina se re
cusou a receber qualquer paga. Não só aos potentados ser
via. Seu coração de mulher não se fechava às misérias 
alheias. Durante as epidemias que assolavam a região, e 
a fome conseqüente, eram as tropas e cargueiros de Dona 
Joaquina que apareciam, abastecendo as populações. Aco
lhia em sua faz~nda todos os perseguidos que era julgava 
inocentes, e nenhum daqueles que acolhia sob proteção 
sentia os efeitos da justiça que a temia e admirava. Sua 
casa, vasta e vetusta, recebia os políticos da época. Bon
dosa, embora, sabia também aplicar, pessoalmente, o cas
tigo nos que o mereciam. Tornou-se quase figura lÉmdária 
e dela descendem grandes e muitos homens públicos de 
nossa época. 

Entre as festas populares, a "folia de reis", de 25 de 
dezembro a 6 de janeiro, é das mais antigas. Um grupo de 
pretos, com dois mascarados, acompanhando-se de violas, 
sanfonas, reco-recos, pandeiros e chocalhos, levando um 
estandarte do Menino Jesus, sai de casa em casa, cantando 
e pedindo esmolas. O dinheiro arrecadado é revertido na 
festa de reis, marcada pelos foliões. O dinheiro restante 
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Cine Marabá 

é empregado em obras caritativas. A igreja celebra a festa 
de Santa Cruz, -a de São José, a de Nossa Senhora da Con
ceição, padroeira do município - esta a 8 de dezembro. 
E ainda, a festa de São Sebastião, a Semana Santa e outras 
mais. Os dias de São João e de São Pedro são comemora
dos com fogueiras, desafios, quadrilhas e bailes. Na Fa
zenda do Diamante fazem o "mocambo", festa de origem 
africana, sem data fixa. Os negros, vestidos com túnica 
vermelha, saiote de penas, capacetés com guizos e espelhos, 
ao som de caixas, cuícas_ e outros instrumentos, dançam e 
cantam pelas ruas. Assemelha-se ao congado, extinto há 
mais de 20 anos. 

Na cidade encontram-se dois médicos no exercício da 
profissão. Há 4 hotéis, duas pensões, 1 cinema e 3 biblio
tecas. 

Para o pleito de 3-X-1955, encontravam-se inscritos 
4 147 eleitores, dos quais votaram 2 381. O Legislativo Mu~ 
nicipal compõe-se de 9 vereadores. 

No município existe tima agência Municipal de Esta
tística, órgão do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Josafá Morato.) 

PONTE NOVA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - índios Acaiabas para uns _ou Tupis, se
gundo outros, foram os primeiros habitantes da região. Não 
se conhece, entretanto, o local exato de seus aldeamentos. 
Dêles somente se encontraram vestígios - resto de ce
râmica e objeto de uso: enorme panela e uma pedra usada 
como cunha para rachar lenha - pertencentes, hoje, ao 
Colégio D. Helvécio. Não são conhecidos os primeiros des
bravadores da região. Historiadores afirmam que, entre os 
primeiros brancos que aqui se fixaram, por volta de 1770, 
estava o Padre João do Mortte Medeiros, fundador da ci
dade, segundo velhas publicações. Doando ao patrimônio 
um terreno situado entre o córrego do Vau Açu e a Ses
maria da Fazenda da Vargem, obteve o Padre João Pro
visão para que ali fôsse .erguida uma capela. Por padroei
ros escolheram São Sebastião e Almas da Ponte Nova. As 
casas foram construídas ao redor da capela, surgindo assim. 
às margens do rio Piranga, o povoado de- Rio Turvo. 

Tendo de abrir uma estrada para o Espírito Santo, 
uma comissão de Furquim lançou sôbre o rio Piranga uma 

/100 

ponte provisória, mais tarde substituída por uma ponte 
nova. A existência desta ponte de ligação, além da fertili
dade do solo, motivaram o crescimento do povoado inicia
do ao redor da capela de São Sebastião e Almas da Ponte 
Nova. 

Por Decreto-lei de 1832, foi o curato elevado à pa
róquia, sendo seu primeiro pároco o Padre João José de 
Carvalho. Seis anos após, sendo pároco o Padre José Mi
guel Martins Chaves, fêz êle doação de um terreno situado 
ao lado esquerdo do templo e que foi destinado ao cemi
tério. Concedeu ainda, alguns lotes para construção de 
casas. A povoação foi crescendo. Dada a fertilidade do solo, 
a agricultura tomou logo a primazia nas ocupações dos ha
bitantes. Surgiram, como artesanatos, a sel.aria e a ferraria. 

Em 1860, pelo médico e agricultor, Dr. Francisco 
Vieira Martins, foi introduzido o primeiro engenho com 
moendas horizontais e de ferro, aparelho primitivo de com
pressão de cana. Somente em 1883 surgiu a primeira in
dústria, a Usina de Açúcar Ana Florência, até hoje uma 
das principais fontes de renda do município e produtora 
de açúcar da região e do Estado. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - 14-7-1832 - Cria
ção do distrito de Rio Turvo - pertencente a Mariana; 
11-7-1857 - Lei provincial n.0 827 - criação do muni
cípio, sendo instalado em 1886; 30-10-1866 - Lei pro
vincial n. 0 1 300 - concedeu foros de cidade à sede do 
município; 18-i0-1883 - Lei n.0 3 125 - denominou 
Ponte Nova o município e sua sede. 

Hoje o município compõe-se de 7 distritos: Ponte 
Nova - Amparo da Serra - Oratórios - Piedade da 
Ponte Nova- Rio Doce- Urucânia- Vau Açu. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Rio Turvo 
foi instituída pela Lei provincial n.0 2 002, de 15-11-1873. 

·Em 1883, passou a denominar-se comarca de Ponte Nova. 
Compõe-se, atualmente; de 4 municípios: Ponte Nova, 
Barra Longa, J equeri e Santa Cruz do Escalvado. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O as
pecto geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 
1 049 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus cen
tígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas -
33; das mínimas ~ 24; compensada - 28. A precipitação 
pluviométrica anual é da ordem de 1,399/30 milímetros. 
A sede municipal, situada a 402 metros de altitude, tem 
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Vista parcial da cidade 

como coordenadas geográficas 20° 25' 00" de latitude Sul 
e 42° 54' 40" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tac:Jo, em linha reta, 123 quilômetros, no rumo és-sudeste. 

SITUAÇ;i.O A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 60463 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 64 24 7 pessoas como sua 

Vista aérea parcial da cidade 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 61 habitantes por quilômetro quadrado. 

Outro aspecto parcial da cidade 



Principais aglomerações tirbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área · do mu

nicípio eram a sede e as vilas de Amparo da Serra, Ora

tórios, Piedade da Ponte Nova, Rio Doce, Urucânia e Vau 

Açu. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.•·VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
}>OPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o tO".al· 

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

Sede ............................ 6 978 8 078 15 056 24,90 
Vila de Amparo da Serra ........ 481 488 969' 1,60 
Vila de Oratórios ................ 384 452 836 1,38 
Vila de Piedade de Ponte' Nova .. 586 627 1 213 2,00 
Vilà de Rio Doce ................ 466 556 1 022 1,69 
Vila de Urucênia ................ 522 516 1 038 1,71 
Vila de Vau Açu ................ 198 219 417 0,68 
Quadro Rural. .................. 20 440 19 472 39 912 65,04 

TOTAL GERAL ........... 30 055 30 408 60 463 100,00 

Ainda outra vista parcial aérea da cidade 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ainda de 
acôrdo com os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
dêsse modo 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 

%sObre 
o total 

geral 
--·--------- _________ , ----- -----·-1----1-----

Agricultura, pecuâi"ia e silvicultura 
Indústrias e-xtrativas. . . . .. . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~icio de mercadorias ........ . 
ComErcio de imóveis e vaJores mo. 

biliârios, créditO, seguros e capita. 
lização............. . . . . . .. . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte,comuni.cações e armaze_-

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

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

neradas e atividades escolaree dia· 
centes ........................ . 

Condições inativas. _ ........ . 

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

13 003 
35 

1 670 
958 

143 
~29 

662 
72 

112 

140 
30 

2 066 
1 385 

21 105 

680 
1 

58 
93 

14 
1 243 

26 
5 

266 

16 

18 352 
1 040 

21 794 

13 683 
36 

1 728 
1 051 

157 
2 072 

688 
77 

378 

156 
30 

20 418 
2 4l5 

42 899 

31,91 
0,08 
4,02 
2,44 

0,36 
4,82 

1,60 
0,17 
0,88 

0,36 
0,06 

47,65 
5,65 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A agricultura, desde 
o início da povoação, tem sido a mola-mestra da economia 

Ji.O:Z 

Outro belo panorama aéreo da cidade 

local, graças à fertilidade do solo. Não existe no município 
pôsto de fomento agrícola, e sim outras entidades congê
neres, tais como: a A.C.A.R. (Associação de Crédito e As
sistência Rural), a A.R.V.P. (Associação Rural Vale do 
PinMlga), I.R.S.C.B.C. (Inspetoria Regional do Serviço de 
Combate à Broca do Café), 11.8 C.A.E.M.G. (11.8 Circuns
crição Agropecuária do Estado de Minas Gerais), ..... 
S.F.A.M.A. (Serviço de Fomento Agrícola do Ministério 

·da Agricultura) e Subestação Experimental de Cana, en
tidades que orientam os agricultores locais, além de lhes 
fornecer, a preços razoáveis, m~quinas e utensílios agríco
las, e mais inseticidas e adubos. A produção ·agrícola no 
município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) % aObre Unid~de Quantidade Cr$ 1 000 

o total ----
Caf~ ............... 16 800 ArrOba 315 000 85 085 48,66 
Cana-de-açúcar ...... 6 897 Tonelada 219 000 39 000 22,28 
Milho ........ , ..... 10 890 Saco 60 kg 200 000 36 000 20,56 
Arroz .............. 123 • . • 18 080 5 424 3,09 
Feijão ............. : 182 • . . 12 120 2. 990 1,70 
Banana ............ 192 Cacho 150 000· . 2 250 1,28 
Mandioca ........... 123 Tonelada 1 590 1 200 0,68 
Outras ..........•.. 240 - - 3 079 1,75 

TOTAL ........ 35 347 - - 175 028 100,00 

Os produtos obtidos, além de servirem para o con
sumo dos habitantes, são exportados, especialmente, para 
o Ri~ de Janeiro: café, milho, feijão e arroz. 

Pecuária - A pecuária tem papel secundário na economia 
do município. O melhoramento dos rebanhos se verifica 
com a seleção de raças e o debelamento das doenças. O 

Vista da Avenida Dr. José Mariano Palmeiras 



Igreja Matriz Municipal 

comércio do gado não é intenso, atendo-se sômente a algu
mas comunas vizinhas. A criação do rebanho bovino su
planta as outras. Preferidas são as raças gir, nelore, holan
desa e caracu. No rebanho muar, a raça mangalarga e cam
polina; no eqüino - pêga, e no rebanho suíno, berkshire. 
Ainda segundo os dados estatísticos, em 31-XII-1955, era 
a seguinte a situação dos rebanhos no município: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bo•inos ...................... . 

~%~:"·.-.·.·.·.·.·.·.-.-::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnoo ........................ . 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

12 
18 900 

2 200 
1 550 

650 
450 

17 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

36 
34 020 

330 
2 635 
1 430 

68 
11 900 

50 419 

% sôbre 
o total 

0,07 
67,50 
0,65 
5,22 
2;83 
0,13 

23,60 

100,00 

Indústria - Sendo uma das grandes fontes de renda do 
município, seguindo de perto a agricultura, está bastante 
desenvolvida e promete resultados ainda melhores. As prin
cipais industrias são as usinas açucareiras, com produção 
de açúcar-cristal, álcool e aguardente. A matéria-prima em. 
pregada em tôdas as indústrias provém da comuna e nelas 
(indústrias) trabalham os próprios filhos do lugar, sendo 
menor o número de operários vindos de outros municípios. 

Apesar do grande desenvolvimento da indústria e do 
número sempre crescente de forasteiros, não houve trans
formações radicais nos hábitos sociais de Ponte Nova. A 
organização industrial pode ser conhecida pelos dados que 
se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

INDúSTRIA bclcci- gado 
mentca Cr$1 000 % sôbrc ioi.• de Potência 

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

neral. ............... 5 29 264 0,20 3 35 
Indústria de transforma" 

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 198 527 106 551 81,54 396 4 685 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 68 393 23 864 18,26 282 965 

TOTAL ........... 271 949 130 679 100,00 681 5 685 

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 ........................... . 

Lo!lradouros públicos 

Existente• ... 

. { Inteiramente . .............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros ................................................. . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo hidrômetros ...... . 
Possuindo penas ............ . 

Pr~dios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligações livres ......... . 

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

{

Totalmente ................ . 
Logradouros públicos....... Parcialmente ............... . 

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

Es/lotos 

...... {

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

De águas superficiais ....... . 

{

Pela r&ie .................. . 
Pr~dios esgotados .......... . 

·por fossas ..................•. 

Iluminação pública e domiciliar 

{

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

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

Li!lações domiciliares 

{

Número de ligações .......••. 
De luz ................... . 

Consumo em kWh ......•... 

_ . {Número de ligações .......... . 
De fôrta .............. ·. · · 

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

Escola Normal N. S.0 Auxiliadora 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

2 169 

82 

14 
10 

24 

58 

285 
988 

273 

44 
2 

46 

37 

37 

100 

92 

43 
740 

252 250 

2 418 

1 546 348 

173 

4 273 604 

1103 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 366 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 295 se acham sob a administração estadual, 71 sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. E' 
servido pelas Estradas de Ferro Central do Brasil e Leo
poldina. Dispõe, além disso, de um campo de pouso. 

Em 1955, estavam registrados no órgão competente 
os seguintes veículos: 165 automóveis, 65 camionetas, 271 
caminhões, 25 ônibus e 75 jipes. 

Vista longa do Ginásio Dom Helvécio 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municlpios 
Limítrofes 

Mariana ................ . 

D. Silv~rio ............ . 

Rio Casca .......... . 

Santa Cruz do Escalvado 
Via Pião ............ . 
Via Pontal. ........ . 

Barra Longa ............ . 
Jequeri ................. . 
Guaraciaba ........ . 

Capital Estadual. ..... 

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

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

86 Trem 
70 Onibus 
64 Trem 
50 Onibus 
52 Trem 
50 Onibus 

35 o,;ibus 
36 Onibus 
39 Onibus 
48 Onibus 
36 Onibus 

120 Avião 
252 Trem 
183 Onibus 
280 Avião 
462 Trem 
445 Onibus 

E.F.C.B. 

E.F.L. 

E.F.L. 

N.A.B. 
E.F.C.B. 

N.A.B. 
E.F.L. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 16 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede e ainda com 408 varejistas; dêstes, 295 se 
localizam na cidade. Dispõe também de 7 agências ban
cárias e uma matriz de banco. 

Rua Benedito Valadares 

Praça Dr. Cid Soares 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % sllbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escre"er ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

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

{Homens ... 8 161 5 826 2 335 71,38 28,62 
Quadro urbano Mulheres .. 9'514 5 889 3 625 61,89 8,11 

· TOTAL 17 675 11 715 5 960 66,29 33,71 

{Homens ... 16 978 7 753 9 225 45,66 54,34 
Quadro rural. . Mulheres .. 16 178 5 360 10 818 33,13 66,87 

TOTAL 33 156 13 113 20 043 39,54 60,46 

{Homens ... 25 139 13 579 11 560 54,01 45,99 
Em geral...... Mulheres .. 25 692 11 249 14 443 43,78 56,22 

TOTAL 50 831 24 828 26 003 48,84 51,16 

(•) Inclusive pessoas de in•trução não declarada. 

Grupo Escolar Dr. José Mariano 

Ensino primarw - 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 . ....... . 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva .. 

94 
186 

6 425 

98 
189 

6 595 

96 
202 

7 061 



Outro aspecto parcial da cidade 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

47,78%. 

Outros ensinos - Há no município outros estabelecimen

tos de ensino secundário, feminino e masculino, num total 

de 3; 2 estabelecimentos de ensino comercial e 1 de ensino 

pedagógico. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 

públicas na comuna no período de 1951-1955 está bem 

caracterizado na tabela seguinte: 

ANOS 

1951 .. "" " .... 
1952. " .. " " ... 
1953 .. ". "" ... 
1954 .. " "." ... 
I 955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecada~& 

Total Tributária 

3 359 2 090 
3 779 2 784 
5 125 3 171 
5 239 3 584 
6 682 4 459 

Despesa 
realizada 

4 194 
5 745 
5 781 
6 408 
7 949 

Saldo ou 
deficit 

835 
1 966 

656 
1 169 
I 267 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

5 133 
6 975 
9 922 

11 754 
12 608 

Estadual 

15 692 
17 605 
23 649 
28 804 
33 923 

Municipal 

3 359 
3 779 
5 125 
5 239 
6 682 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - No trecho da 
estrada para o Pontal, a natureza, mestra em obras de 

arte, fêz crescer uma árvore com dois troncos, separados por 
cêrca de três metros, entre os quais transitam os veículos. 

Das festas tradicionais, somente perduram a "qua
drilha" e o "casamento na noite de São João". O carnaval, 

até a presente data, é festejado com tôda pompa: desfi
lam cordões, escolas de samba apresentando ricas e colo
ridas roupagens, batalhas, e nos clubes, à noite, os bailes 
animadíssimos, apresentando os foliões requintadas fan
tasias. 

No setor religioso, as festas solenemente comemoradas 
são: a Semana Santa, São Pedro, São Sebastião - pa

droeiro da cidade -, Corpus Christi, Natal, - Reis e o 
Mês de Maio. Destas, a que se reveste de maior brilhan
tismo é a de São Pedro, pois a par das festividades religio
sas, fazem-se fogueiras, soltando-se fogos de artifícios e 
balões. Não faltam os desafios de violas e as danças. 

Tradicional desde 1905 é a Romaria de 13 de maio, 
com início nesta data e prolongando-se por 3 dias. Neste· 
período, com objetivo de angariar fundos para o Hospital 

Nossa Senhora das Dores, entre outras festividades, estão 
as barraquinhas organizadas com esniêro e aceitas com 
entusiasmo por todo ponte-novense. No bairro de Palmei

ras a solenidade de encerramento do Mês de Maio, no dia 
31, reveste-se de brilho invulgar. Além da coroação da 

imagem por crianças vestidas a caráter, grande procissão 

percorre tôdas as ru~;ts do populoso bairro, encerrando-se 
com bela oração pronunciada pelo pároco. 

Nas artes,. somente o pianista Francisco Ferreira Fi

lho tornou-se conhecido fora da Zona da Mata. Militou 

.nas rádios cariocas e, com a Companhia Jardel Filho, ex

cursionou pela Europa. Nos círculos intelectuais, Mário 

Bhering alcançou projeção ao tempo de Olavo Bilac, Luiz 

Edmundo, Alberto de Oliveira e outros, tendo sido diretor 

da revista "Kosmos", nos primeiros anos do século XX. 

Sobressa~ram no cenário político Jorge Dodsworth Mar
tins - Ministro da Marinha no Govêrno do Presidente 
José Linhares, e Dr. Milton Soares Campos :-- Governa
dor de Minas no quatriênio anterior ao Govêrno do Se

nhor Doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Para assistir os munícipes no tocante à assistência sa
nitária, há em Ponte Nova 1 hospital com 342 leitos, 1 ser
viço de saúde e 24 médicos no desempenho da profissão. 
Entre os melhoramentos urbanos citam-se 2 aparelhos te

lefônicos, 5 hotéis, 5 pensões e 2 cinemas. Colaboram na 
difusão cultural 3 jornais, uma radioemissora, 5 bibliote
cas, 4 tipografias e 5 livrarias. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 24 512 
habitantes, dos quais votaram apenas 10 405. O Legislativo 
Municipal compõe-se de 15 vereadores. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Antônio Garjoso Guerra). 

Grupo Escolar Senador Antônio Martins 
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PORTEIRINHA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Pequena clareira no coração das matas 
que separavam a vila de Mato Verde do .. município de 
Monte Azul, bem como do povoado de Riacho dos Ma
chados, servia de pouso aos que vinham do nordeste e do 
sertão baiano, procurando encurtar a trilha que levava à 
terminal da estrada de ferro, em Sabará. Uma brecha entre 
os altos troncos, de um lado e de outro da clareira, lhe 
servia de acesso. Era como porteiras. Os que para ali se 
dirigiam em busca de pouso se referiam ao local como 

Porteirinhas. 

Vista parcial da Praça da Bandeira e Igreja Matriz de São Joaquim 

Os prováveis primeiros habitantes foram os tropeiros 
Severino dos Santos, José Cândido Teixeira, Galdino Tei
xeira, José Antônio da. Silva, João Soares, João de Deus, 
João Pereira e José Miguel, que aqui chegaram nos pri
mórdios do século XVIII. Vieram à cata de ouro. Cessada 
a febre do metal, tornaram'-se senhores de grandes exten
sões de terras e escravocratas poderosos. Dedicavam-se à 
lavoura, empregando os escravos em suas propriedades. 
As terras estavam nos lugares denominados Gorutuba e 
Serra Branca. Chamaram ao aglomerado São Joaquim da 
Porteirinha. 

A localização da sede do município se deve ao fato 
de ser esta a parte que possui melhores terras de cultura 
e também por ser caminho aberto aos municípios vizinhos. 

Outra vista da Praça da Bandeira 

Vista de um trecho da Rua Governador Valadare~ 

Há outra versão sôbre os primeiros anos da vida da 
comuna. Alguns habitantes de Nossa Senhora da Concei
ção de Jatobá internaram-se pelos sertões adjacentes e à 
margem direita do rio Mosquito ergueram as primeiras 
casas do povoado de São Joaquim da Porteirinha. Isto nos 
primeiros anos após a proclamação da República. É mais 
aceita, entretanto, a primeira das versões, supondo-se que, 

em verdade, nos primeiros anos após a proclamação da 

República, outros moradores viessem de localidades mais 

próximas para a povoação já formada, em busca de me
lhores terras de cultura. 

Vista parcial da Rua Quintino Bocáiúva 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pela Lei estadual 

n.0 805, de 22-9-1921, a sede do distrito de Jatobá trans

feriu-se para o povoado de São Joaquim da Porteirinha. 

Segundo a divisão administrativa do Estado, fixada pela 

Lei estadual n.0 843, de 7-9-1923, o distrito de Portei

rinha, sob a designação de São Joaq1,1im de Porteirinha, se 
manteve como integrante do município de Grão Mogol. 

Já em 17-12-1938, pelo Decreto-lei estadual n.0 148, que 

estabeleceu a divisão judiciário-administrativa do Estado, 

a vigorar de 1937 a 1943, foi criado o município de Por

teirinha, composto de 3 distritos: o da sede, Gorutuba e 

Riacho dos Machados. Desde 1943, pelo Decreto-lei nú

mero 1 058, ficou o município constituído de 4 distritos: 



Cine São Geraldo 

o da sede, Gorutuba, Riacho dos Machados e Serranó
polis. 

DIVISÃO JUDICIÁRIA - A Lei estadual n.0 336, de 
27-12-1948, criou a comarca de Porteirinha, à qual ficou 
jurisdicionado o município de Janaúba. A 24-9-1950, fo
ram solenemente instalados o têrmo e comarca de Por
teirinha, desmembrando-se, definitivamente, da comarca de 
Grão Mogol. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO·- Situa-se o município 
na Zona de Itacambira no Estado de Minas Gerais. O as
pecto geral de seu território é montanhoso. ·A serra Geral 
serve de divisa do município com o de Rio Pardo de Mi
nas. Sua área é de 4 285 quilômetros quadrados. A tempe
ratura, em graus centígrados, apresenta as seguintes mé
dias: das máximas- 20; das mínimas- 15. A sede mu
niCipal, situada a 755 metros de altitude, tem como co
ordenadas geográficas 15° 44' 42" de latitude Sul e 
43° 01' 46" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 4 71 quilômetros, no rumo nor-nordeste. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 25 570 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 27 081 pessoas como sua 

população provável em 31-XII-1955, e densidade demo

gráfica de 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a81omftrações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do mu

nicípio eram a sede e as vilas de Gorutuba, Riacho dos 

Machados e Serranópolis. 

Grupo Escolar D. João Alcantara 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, assim se localizava a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
-----------------------------
Sede ....... . . . ... . -· ........ .. . 634 657 1 291 5,04 
Vila de Gorutuba ................ 92 100 192 0,75 
Vila de Riacho dos Machados ... 266 334 600 2,34 
Vila de Serran6polis ........... .. 140 162 302 1,18 
Quadro rural. ...... . .. . . . . . ..... 11 425 11 760 23 185 90,69 

TOTAL ........... ' ... 12 557 13 013 25 570 100,00 

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

Fôro Manicipal 
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mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Nómeros % sôhre 
absolutos 0 total 

geral 
------------------- -----<>- ---- -----

Agricultura, pecuária e silvicultura 6 367 246 6613 39,19 
Ind6atrias extrativas ............ 7 - 7 0,04 
lndóstria de transformação ....... 62 2 64 0,37 
Com&cio de mercadorias ... ...... 132 3 135 0,79 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~ilo, seguros e capita· 
lização ........................ - - - -

Prestação de serviços ............ 49 133 182 1,07 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 67 2 69 0,40 
Profissões liberais ................ .3 - 3 0,01 
Atividades sociais ................ 11 30 41 0,24 
Administração póblica, Legislativo 

e Justiça ....................... 43 2 45 0,26 
Defesa n&eional e segurança póblica 5 - 5 0,02 
Atividades domfsticas não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ........................ 696 7 932 8 628 51,14 

Condições inativas ............... 685 408 1 093 6,47 

TOTAL ..................... 8 127 8 758 16 885 100,00 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 %sObre 
o total ----- ------ ---------------

Algodão ............ 5 000 ArrOba 165 000 16 500 40,30 
Milho .............. 4 400 Saco 60 kg 122 000 14 400 35,16 
Arroz .............. 400 • . . 11 500 5 025 12,26 
Mandioca .......... I 050 Tonelada 12 200 3 660 8,93 
Outras ............. - - - l 373 3,35 

TOTAL ........ - - - 40 958 100,00 

Pôsto de Saúde 
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Trecho da Rua Marechal Floriano 

A cultura do algodão, a mais importante . fonte de 
renda do município, tem como principal mercado consu

midor a praça de Belo Horizonte. Como produtos secundá

rios, citam-se o milho e o arroz que são exportados para 

Montes Claros e Belo Horizonte. 

A agricultura sempre foi a principal atividade d~ 

Porteirinha, o que ainda hoje se verifica. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos no município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 %sObre 

o total -----
Aaininos . .......... ~ ............ . 150 315 0,41 
Bovinos ...................... . 49 000 637 700 84,75 

2 000 180 0,23 
700 630 0,83 ~~~::'.:.·::.-::. ·.:::::::::::::::: 

Muares ....................... . 1 soo 2 400 3,19 
Ovinos ....................... . 1 500 270 0,35 
Sufnos ....................... . l 400 7 700 10,24 

TOTAL .....••............ 75 195 100,00 

A pecuária representa, atualmente, boa parcela na eco

nomia do município, notadamente a população bovina. 

Montes Claros figura como principal centro importador de 

seus rebanhos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

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 mi. 

ner-al ................ - - - - - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrfcolas 25 50 94 34,30 - -

Indóstria manufatureira 
e fabril. ....... ...... l 2 180 65,70 1 lO 

TOTAL ...... .. .. . 26 52 274 100,00 1 10 

Ainda está pouco desenvolvida no municipio a in

dústria. 

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 
NUMI!:RICOS 

-------------------------------------
Número de pr6dioa existentes ................. . 

Lollradouroa públicos 

Exiatentro ............................ · · · .. · · · · 
Ajardinado ......................... . 
Outroa .............. . 

Abastecimento d''IJua 

Nl.o h6 égua encanada. 

Bsllotoa 

Nio possui o municlpio rede de esgOto. 

lluminaçBo pública e domiciliar 

{

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

Consumo em kWh ..... . 

LiiJações domiciliares 

De luz ................... {Número de ligações ...... . 
Consumo em kWh ...... . 

26 
1 

75 

8 
100 

3 355 

60 
19 602 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 233 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 89 se acham sob a administração estadual, 114, sob 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. E' 
servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com
petente 4 camionetas e 12 caminhões. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municlpios limítrofes 

Francisco Sá ............ . 

Grão Mogol. ........... . 
Monte Azul. ........... . 
Rio Pardo de Minas .... . 
Janaúba ........ . 
Capital do Estado ....... . 
Capital Federal. ....... . 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

I 29 Automóvel 

149 
75 

143 
48 

724 Ferrovia 
I 300 Ferrovia 

Servida também pela 
empr~sa de Onibus 
Viação Espinoaa 

Idem, idem. 

E.F.C.B. 
E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 8 estabelecimentos comerciais atacadistas, situa

dos na sede, e ainda com 180 varejistas; dêstes, 101 se 

localizam na cidade. Dispõe também de 2 corresponden~ 

tes bancários. 

Mercado Municipal 

26-24940 

Matadouro Municipal 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Nio 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e 
~screver 

ler e 
escrever(') eocrever(') 

------------------------- ---- ----
{Homens ... 930 575 355 61,82 38,18 

Quadro urbano Mulhereo .. 1 039 517 522 49,75 50,25 

TOTAL 1 969 1 092 877 55,45 4'4;5s 

{Homens ... 9 346 I 409 7 937 15,07 84,93 
Quadro rural. . Mulheres .. 9 751 914 8 837 9,37 90,53 

TOTAL 19 097 2 323 16 774 12,16 87,84 

{Homens ... 10 276 I 984 8 292 19,30 80,70 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 10 790 I 431 9 359 13,26 86,74 

TOTAL 21 06b 3 415 17 651 16,21 83,79 

(') 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 NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

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

1954 

29 
43 

I 755 

1955 

29 
43 

I 653 

1956 

30 
5J 

2 191 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
35,17%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanÇas 
públicas no município no período de 1951 a 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

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

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

680 
675 
836 
OOI 
312 

256 
261 
277 
268 
935 

Despesa 
realizada 

672 
653 
703 
724 

I 375 

Saldo 
ou 

deficit 

8 
28 

133 
277 
63 

.1109 



6. 0 Residência do D. E. R. 

Quanto à· arrecadação nas duas esferas da adminis
tração, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
-------------------- ------------
1951 ........................................ ~ 
1952 ........................................ . 
1953 .. "" ... "" ... " ...................... . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

680 
675 
836 

1 001 
1 312 

869 
1 299 
1 348 
1 900 
3 102 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Decorre calma 
a vida no município. Suas festas mais populares são as 
relativas aos Reis Magos e Nossa Senhora da Conceição 
e Senhora de Sant' Ana. A primeira é um verdadeiro espe
táculo de fé cristã, realizada na igrejinha que se ergue em 
um monte a cêrca de mil metros do centro da cidade. Tôda 
a população acorre aos festejos, que são realizados de 
27 de dezembro a 6 de. janeiro. Durante o mês de maio, 
há as solenidades comuns ao Mês de Maria. No dia 31, 
a Prefeitura faz realizar a festa do algodão. 

Dentre os filhos de Porteirinha lembrados citam-se: 
José Cândido Teixeira, célebre facínora baiano. Padre José 
Vitória, primeiro Padre da região, assassinado a tiros de 
garrucha. Usava de sua influência para maquinações polí
ticas. Ao ser abatido, empregaram b~las de ouro, na crença 
de que êle tivesse o corpo fechado. Manoel José da Silva, 
única personalidade realmente de destaque, foi deputado 
nas primeiras eleições após a proclamação da República e 
desempenhou seu mandato com raro brilho. Muito traba
lhou pelo norte de Minas. Sua vida é quase desconhecida 
daqueles a quem beneficiou. 

Está localizada no município a Agência Municipal de 
Estatística, órgão que integra o sistema estatístico na
cional. 

Na cidade encontra-se 1 médico no exercício da pro
fissão, que juntamente com 1 serviço de saúde, presta as
sistência sanitária à população. Há também no distrito
-sede 1 hotel, duas pensões, 9 bibliotecas e uma tipografia. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 5 054 
eleitores, dos quais votaram 2 676. O Legislativo Muni
cipal compõe-se de 11 vereadores. 

(Organizado por Célia Martins Amorim; com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatistica Plinio Mo ta Neto.) 
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PORTO FIRME - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Situada às margens do rio Piranga (antes 
Guarapiranga), ergue-se a cidade de Pôrto Firme, outrora 
conhecida por Tapera. Habitaram primitivamente a re
gião, segundo o que indicam os nomes dos acidentes geo
gráficos, tribos indígenas não identificadas, provàvelmente 
Carijós. O território foi desbravado pelo paulista João Si
queira Afonso, que com um pugilo de homens internou-se 
pela Capitania de Minas Gerais, pelos fins do século XVII, 
estabelecendo-se na região banhada pelo rio Guarapiranga, 
fazendo aí o centro de suas explorações auríferas, fundando 
assim o povoado de Tapera. Atraídos pela presença do 
ouro para o local vieram outros grupos. Ergueram as pri
meiras casas de alicerce de pedra sêca (isto é, sem ser uti
lizada argamassa) com paredes de pau-a-pique e cobertas 
de sapé, verdadeiras taperas. Quem sabe daí o nome para 

o povoado? 
Esgotadas as jazidas auríferas, entregaram-se os habi-

tantes às atividades agropecuárias, base, atualmente, da 
economia do município. Nada mais há sôbre os anos ante

riores ao de 1920. 
A sede municipal, situada às margens do rio Piranga, 

que a corta no sentido norte-sul, cresce mais para o lado 
este; é que o oeste está sujeito a enchentes periódicas que 

tudo devastam. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Em 1923, pelo Decreto
-lei n.0 843, Pôrto Seguro, ex-Tapera, integrava o município 
de Piranga. Assim ficou até 1953, quando, pelo Decreto-lei 
n.0 1 039, foi elevada à categoria de cidade, com o nome 
de Pôrto Firme, tornando~se sede do município de igual 
nome, composto de um único distrito: o da sede. Até hoje 
se subordina judicialmente à comarca de Piranga. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



aspecto geral do seu território é montanhoso, o que difi
culta o desenvolvimento da cidade. Sua área é de 275 qui
lômetros quadrados. A temperatura, em graus centígrados, 
apresenta as seguintes médias: das m~ximas - 34; das 
mínimas- 15; compensada- 24. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 9 464 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 10 176 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 37 habitantes por quilômetro quadrado. 

Ainda segundo os mesmos dados, era a seguinte a 
situação do distrito de Pôrt~ Firme, núcleo em tôrno do 
qual se emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
----- -..,.------- ------

Quadro urbano .......... 386 451 837 8,84 
Quadro suburbano ....... 25 14 39 0,41 
Quadro rural ............ 4 379 4 209 8 588 90,75 

TOTAL ............. 4 790 4 674 9 464 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Esgotadas as riquezas auríferas, tornou-se o 
aglomerado um centro francamente agrícola, tirando do 
solo o necessário à sua subsistência e ao comércio. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

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

Milho .............. 3 135 Saco 60 kg 64 200 9 951 47,16 
Cafló ............... 130 ArrOba, 14 500 5 220 24,73 
Feijão .............. 1 080 Saco '60 kg 8 253 2 971 14,07 
Arroz .............. 890 Saco 60 kg 6 000 1 380 6,53 
Outras ............. - - - 1 586 7,51 

TOTAL ........ ... - - 21 108 100,00 

O município, exporta seus produtos agrícolas, em pe
quena escala, para diversos municípios vizinhos. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 
dos rebanhos no município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total ----------·---·- ------- --------------

Asininos ...................... . 15 45 0,19 
Bovinos ...................... . 8 000 12 800 54,35 
Caprinos ....................... . 440 44 0,18 
Eqüinos ....................... . 1 200 1 800 7,64 
Muarea ....................... . 820 1 640 6,96 
Ovinoa ....................... . 240 29 0,12 
Suínos ........................ . 8 000 7 200 30,56 

TOTAL .................. . 23 558 100,00 

Indústria - Há anos atrás havia no município, não como 
coisa relevante na econo~ia, mas pitoresca, a fiação da 
lã de carneiro, em fuso, e a tecelagem em teares manuais. 
Fabricavam-se colchas com intricados e belos desenhos e 

Vista parcial da cidade 

coloridos. A organização industrial pode ser conhecida pelos 
dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-

mentos 
gado 

Cr$ 1 000 I% sObre N.o de Potência 
o total motores em c.v. 

------------- ---- ---- ------ ---- --------
Indústria exbativa mi-

neral ................ 5 12 24 8,79 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agricolas 10 15 249 91,21 2 8 

TOTAL .... .... 15 27 273 100,00 2 8 

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 ............ . 
Pavimentado parcialmente ... 
Outros ............... . 

Abastecimento d~áJlua 

.... {
Possuindo penas ..... 

PrEdios servidos ....... . 
TOTAL .......... . 

Logradouros servidos ... 
{

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

TOTAL ....... . 

Esgotos 

Não há no municlpio. 

llum~nação pública e domiciliar 

{

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

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

Ligações do:rniciliares 

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

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

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

Consumo .em kWh ... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

251 

12 
1 

11 

97 

97 

4 
2 

6 

57 
10 600 

113 

28 800 

2 

3 840 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 62 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 54 se acham sob a administração municipal e os 
restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com
petente duas camionetas, 6 caminhões e 1 ônibus. 
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Igreja Matriz Municipal 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

Municípios 
limítrofes 

Guaraciaba ............ . 
Viçosa .................. . 
Paula Cândido .......... . 
Presidente Bernardes . ... . 
Piranga ................ . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

24 Jipe e outros 
36 Onibus 
21 A cavalo 
24 Jipe e outros 
30 Jipe e outros 

252 Jipe e outros 
463 Jipe e outros 

Emp. S. José 

Por Rodovia Viçosa 
Por Rodovia Viçosa 

COMÉRCIO E BANCOS- Conta a população do mu
nicípio com 28 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 20 estão situados na sede. Dispõe também de 2 cor
respondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sôbre o tot a 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

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

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

{Homens ... 354 243 111 68,64 31,36 
Quadro urbano Mulheres .. 376 216 160 57,44 42,56 

TOTAL 730 459 271 62,87 37,13 

(*) 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: 

ESPECIFICAÇÃO 

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

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 

8 
17 

772 

8 
19 

1 002 

11 
22 

853 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
36,45%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecad·ada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributãria 
realizada deficit 

------- ------- ------- ----------
1954 ............ 759 260 704 55 
1955 ............ 1 089 337 622 467 

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

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal 

1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

Estadual 

356 
1 575 

Municipal 

759 
I 089 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Pôrto Firme não 
difere da vida das pequenas cidades do interior ~ineiro. 
Conserva ainda algumas festas tradicionais, especialmente 
o "congado", realizado nos dias 6 e 7 de janeiro, dedicado 

.. a Nossa Senhora do Rosário .. Os participantes, trajando 
roupagens brancas, com chapéus coloridos e enfeitados de 
espelhos, contas e outras bugigangas brilhantes e colori
das, executam a "Dança do Congo", e entoam o "Canto da 
Embaixada". Acompanham-se de violas, cavaquinhos, pan
deiros, reco-recos, chocalhos, sanfonas, xiquexiques, etc. O 
rei congo, empunhando um bastão, símbolo da autoridade, 
marcha à frente do préstito. Em seguida, segue o Rei do 
Meio, empunhando uma espada, brandida constantem~nte. 
Tal movimento chama-se_ "corta vento". 

Na cidade acha-se instalada a sede da Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão do Conselho Nacional de Es
tatística. 

No distrito-sede há 1 hospital com 12 leitos, encon
trando-se 1 médico no exercício de sua profissão, como 
também uma pensão. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 875 
eleitores, dos quais votaram apenas 1 369 . O Legislativo 
Municipal compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Célia Martins Amorim, com dados fornecidos
pelo Agente de Estatística Ulisses Romualdo da Silva). 

POTÉ- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Em a "Terra Mineira", Nelson de Sena, 

estudando a palavra Poté, informa que no atual município 

de Poté ficou a recordação do nome do gentio poté ou 

poton, também dito como corruptela de pitu, poti - ca
marão;· ou de pitum - fumo, tabaco, pelo hábito dêsses 
silvícolas de se alimentarem de camarões escuros do Mu
curi ou de mascarem, constantemente, fôlhas de fumo. Os 
primitivos habitantes da região foram índios semiciviliza
dos, parte pertencente à tribo dos Potés e parte à dos Co
ratans. Eram mansos, dedicavam-se à lavoura e o seu chefe 



chamava-se Poté, que, assim, deu o nome ao atual muni

cípio. 
Em 1878, aproximadamente, o Rev.m" Padre Frei Se

rafim Gorizia estabeleceu a catequese onde está hoje si
tuada a cidade de Itambacuri, para lá levando quase todos 
os índios do aldeamento. De 1882 a 1883, após a retirada 
dos nativos para a catequese de Itambacuri, registrou-se a 
chegada de pessoas civilizadas que, atraídas pela liber
dade do solo dadivoso de Poté, ali se fixaram, desbravaram 
suas matas, cultivaram suas terras, construíram a capela 
e em tôrno dela suas casas, constituindo, assim, o hoje 
próspero município de Poté. O povoado inicialmente per
tenceu à freguesia de Concórdia (Sete Passos), e teve como 
vigário o Padre Sebastião da Luz. Em 26 de agôsto de 
1912 foi elevado à freguesia, por D. Joaquim Silvério de 
Sousa, Arcebispo da Paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Poté, sendo seu primeiro Vigário o Rev.m" Padre Frei Gas
par de Módica. Seu primeiro vereador à Câmara de Teófilo 
Otoni, foi o capitão Antônio Gomes Leal; seus primeiros 
Juízes de Paz eleitos foram os Senhores Ramiro Coelho 
Guedes, Manoel Gomes da Silva e Alfredo Sommerlatte. 
Elevado a município, foi seu primeiro Prefeito o Senhor 

Doutor Artur Raush. 

FORMAÇÃO f\DMINISTRATIV A - A Lei estadual 
. n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, criou o· distrito de Poté, 
cuja instalação se deu a 1.0 de junho de 1912. Os quad~os 
de apuração do Recenceamento Geral de 1.0 -IX-192$; a 
divisão administrativa do estado, fixada pela Lei estadual 
n.0 842, de 7 de setembro de 1923 e o quadro de divisão 
administrativa de 1933 apresentam o distrito de Poté entre 
os que constituem o município de Teófilo Otoni. Verifica
-se o mesmo no quadro de divisão territorial datados de 
31-12-1936 e 31-12-1937, bem como no anexo ao Decreto· 
-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. O Decreto-
-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, criou o 
município de Poté, com o distrito de idêntico nome e o 
de Ladainha, com território desmembrado do município 
de Teófilo Otoni. Outrossim, por efeito dêsse mesmo de

creto-lei, foi criado no município de Poté e o distrito de 
Valão, com partes dos territórios dos distritos-sedes de 

Poté e Teófilo Otoni. Na divisão territorial do Estado em 
. ' 

vigência no qüinqüênio 1939-1943, estabelecida pelo refe-

rido Decreto-lei n.0 148, como também na fixada pelo 

Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 

o município de Poté, no qüinqüênio de 1944-1948, com

punha-se de três distritos: o da sede e os de Ladainha e 

Valão. Em virtude do Decreto-lei estadual n.O 336, de 27 de 

dezembro de 1948, Poté perdeu o distrito de Ladainha, 

cujo território passou a constituir o município de Ladainha, 

contando o município de Poté com dois distritos para os 
qüinqüênios de 1949-1953 e 1954-1958. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De conformidade com as 

divisões territoriais do Estado, em vigor nos qüinqüênios 

1939-1949 e 1944-1948, e fixadas, respectivamente, pelos 

Decretos-leis estaduais números 148, de 17 de dezembro 

de 1938, e 1058, de 31 de deze~bro de 1943, o município 

de Poté, criado pelo primeiro dêsses Decretos-leis, ju~isdi
ciona-se ao têrmo e à comarca de Teófilo Otoni. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. Hidrografia: 
rios Mucuri e Todos os Santos. Há numerosos ribeiros que 
completam seu sistema hidrográfico. Sua área é de 579 
quilômetros quadrados. A sede municipal, situada a 490 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
17° 49' 00" de latitude Sul e 41° 48' 15" de longitude Oeste 
Greenwich. Dista da capital do Estado, em linha reta, 326 
quilômetros, no rumo nor-nordeste. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 10 953 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 11 791 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 20 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 a vila de Valão. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres % sObre Números 
absolutos o total 

geral 
-------------- ----- ---- ----- -----
Sede .............. ····· ......... 739 848 1 587 14,48 
Vila de Valão .... ...... ...... 249 274 523 4,77 
Quadro rural. .... .............. 4 454 4 389 8 843 80,75 

TOTAL GERAL ........... 5 442 5511 10 953 100,00 

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



mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação 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----1-~-- ----- ----

Agricultura, peculiria e silvicultura 2 330 9 2 339 31,00 
Ind6strias eJr;trativas ............. 4 4 0,05 
Indústria de transforma~ão ....... 134 134 1,77 
Com&cio de mercadorias ......... 129 2 131 1,73 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

.lilirios, c~dito, seguros e capitali-
aa~ão ••....................... 

Prestação de servi~os ............ 72 139 211 2,79 
Transporte, comunicações e armaze .. 

nagem ........................ 46 3 49 0,64 
Profissões liberais ................ 1 I 0,01 
Atividades sociais ................ 23 32 55 0,72 
Administra~ão p6blica, Legislatiyo 

e Justiça ...................... 17 2 19 0,25 
Defesa nacional e segurança pública 5 5 0,06 
Atividades domlósticas não remu .. 

neradas e atividades escolares dia-
centes ........................ 236 3 278 3 514 46,58 

Condi~õea inativas ............... 762 325 1 087 14,40 

TOTAL ..................... 3 759 3 790 7 549 100,00 

Por motivos óbvios, . do total de 7 549 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 4 601 pessoas. Das restantes, mais da metade 
dedicavam-se ao ramo da agricultura e pecuária, o que 
representa um índice muito expressivo. 

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

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----

Cafló ............... 1 700 ArrOba 66 686 18 672 56,87 
Cana ............... 930 Tonelada 46 500 4 650 14,15 
Feijão .............. 860 Saco 60 kg 21 240 3 310 10,07 
Arroz .............. 545 . . . 10 900 2 180 6,63 
Milho .............. 630 . . . 11 460 1 375 4,18 
Outras ............. 628 - - 2 661 8,10 

TOTAL ........ 5 283 - - 32 848 100,00 

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

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

--------------- "'\------ ------- -------
Asininoa . ................. ; ... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..•.................... 
Eqüinos ...............•....... 

~u:.:·::::·::::::.::::::::::::: 
Sufnos ........................ . 

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

90 
12 000 

300 
2 500 
1 300 

500 
8 500 

Produção de origem animal- 1955 

PRODUTO UNIDADE 

108 
18 000 

36 
3 250 
2 080 

65 
6 800 

30 339 

QUANTI
DADE 

0,35 
59,36 

0,11 
10,71 
6,85 
0,21 

22,41 

100,00 

VALOR 
(Cr$) 

--------------1------- ------- ------
cera de abelha ............... . 
Crina de animal ............... . 
Lã ........................... . 
Leite ......................... . 
Ovos •......................... 
Seda em casulos .............. . 
Sola (couro de gado bovino) ..•. · 

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

Kg 
Kg 
Kg 

Litro 
D6zia 

Kg 
Kg 

200 000 2 400 000,00 
140 000 1 450 000,00 

3 800 000,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite, 
com 1 200 000 litros e o valor de Cr$ 2 400 000,00, seguida 
pela de ovos, com 140 000 dúzias e o valor de ......... . 
Cr$ 1 400 000,00, perfazendo o valor de Cr$ 3 800 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE Esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentoa Cr$ 1 000 % sObre N,o de Potência 
o total motoree em c.v. ------------ ---- --........-- ---- ---- ---- --·--

Indústria extrativa mi~ 

neral. ............... 6 20 281 20,98 - -
Ind6stria de transforma-
~ão e beneficiamento 
de produtos agrfcolas 48 114 

Indústria manufatureira 
1 058 79,02 3 40 

e fabril .............. - - - - - -

TOTAL ........... 54 134 1 339 100,00 3 40 

MEIOS DE TRANSPORTE ___: O território municipal é 
cortado por 88 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 53 se acham sob a administração estadual e 33, sob 
a municipal. É servido pela Estrada de Ferro Bahia e 
Minas. 

Em 1955, estavam registrados no órgão competente 
7 automóveis, 25 caminhões, 5 camionetas e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

----------·--- ----------------------

Municípios limítrofes 

Itambacuri. ............. . 79 Rodovia e fer· 
rovia E.F.B.M. 

Ladainha ......... . 30 Rodovia E.F.B.M. 
Malacacheta ............ . 42 Rodovia 
Te6filo Otoni. .......... . . 42 Rodovia e fer-

rovia E.F.B.M. 
Capital Estadual. ....... . 596 Rodovia e fer-

rovia E.F.B.M. 
Capital Federal. ........ . 156 Rodovia e fer-

rovia E.F.B.M. 

VIAS DE COMUNICAÇÃO - Possui o município uma 
agência postal-telegráfica, duas postais e duas radiotele
gráficas. 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Abastecimento d'água 

Iluminação pública e domiciliar 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... N6mero de focos ........... . 

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

Li/l81;Ões domiciliares 

.... {
N6mero de lig_ações ......... . 

De luz ............... . 
Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMll:RICOS 

481 

28 

18 
210 

85 

19 550 



COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 2 situados na sede, e ainda com 11 varejistas; dêstes, 
6 se localizam na cidade. Dispõe também de 1 correspon

dente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % aôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

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

-------------- ---- ----- ----- ------- -----r-· 840 472 368 56,19 43,81 

Quadro urbano Mulheres .. 944 399 545 42,26 57,74 

TOTAL 1 784 871 913 48,82 51,18 

r- 3 764 626 3 138 16,63 83,37 

Quadro rural. . Mulheres .. 3 666 415 3 251 11,32 88,68 

TOTAL 7 430 1 041 6 389 14,01 85,99 

r~ 
4 604 1 098 3 506 2 384 76,16 

Em geral...... Mulheres .. 4 610 814 3 796 17,65 82,35 

TOTAL 9 214 1 912 7 302 20,75 79,25 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarado. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao 
Estado, 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 NUMil:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ......... . 

Corpo docente ............ . 

Matrícula efetiva . ........ . 

Conclusões de cursos . ......... . 

1954 

14 

37 

1 053 

1955 

20 

43 

I 511 

1956 

23 

51 

1 580 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
58,28%. 

FINANÇAS PÚBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ........... 

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

1953 ............ 

1954 ............ 

1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

541 197 

606 233 

1 151 258 

954 242 

919 291 

Despesa 
realizada 

496 

697 

1 017 

Saldo ou 
deficit 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

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

Federal 

766 
648 
501 
969 
660 

Estadual 

1 298 
1 879 
2 991 
3 434 
3 775 

Mumcipal 

541 
606 

I 151 
954 
919 

Enquanto a receita federal desceu de 776 mil cruzei
ros em 1951, para 609 mil cruzeiros em 1956, e a Esta
dual subiu de 1298 mil cruzeiros em 1951 para 5 316 mil 
cruzeiros, em 1956, a municipal aumentou de 541 mil cru
zeiros para 960 mil cruzeiros em igual período, represe~
tando menos de 20% da arrecadada pelo Estado em 1956. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município se 
situa em região montanhosa e é banhado pelos rios Mu
curi e Todos os Santos e ribeiros Poté, Sucanga, Água 
Limpa e Quarta-Feira. 

A atividade predominante é a agricultura, com ten
dência a diversificação de culturas. Há instalado no muni
cípio um escritório da Associação de Crédito e Assistên
cia Rural. 

A cidade de Poté está situada a 480 metros de alti
tude, tendo o comércio representado por 4 estabelecimen
tos atacadistas e 6 varejistas. 

A assistência médica é prestada à população por um 
médico. Há um hospital com 45 leitos e 2 serviços de 
saúde. 

Prestam, ainda, serviços à população, um dentista e 
dois farmacêuticos. Na cidade há duas pensões e 1 cinema. 

O Legislativo Municipal compõe-se de 9 vereadores. 
Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 702 eleito
res, dos quais votaram 1274 apenas. 

Há instalada em Poté uma Agência Municipal de Es
tatística, órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Wilson 'Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Inácio Zacarias Vieira . ) ' 

POUSO ALEGRE - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Pouso Alegre, antigo Arraial_ do Bom Je
sus de Matozinhos do Mandu, situa-se às margens do rio· 
Mandu, afluente do Sapucaí. Mandu veio do tupi-guarani, 
corruptela de Mandi - Yu (Mandi - peixe; Yu - ama
relo). 

O início da história de Pouso Alegre está intimamente 
ligado ao despertar social e econômico da rica região sul
-mineira. Data de 1956 mais ou menos o primeiro devas
sarnento do alto Sapucaí pelos bandeirantes paulistas. Não 
se sabe ao certo em que época foi conhecido o alto Sa
pucaí, embora Diogo Vasponcelos tenha afirmado que por 
ali passou, em 1601, a expedição de D. Francisco de Souza, 
da qual fazia parte o alemão Glimer, o primeiro natura-
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Vista parcial aérea da cidade 

lista que penetrou naquelas paragens. É incontestável, po
rém, que pelos fins do século XVI já se sabia da existên
cia de ouro tanto no alto Rio Verde, como no alto Sa
pucaí, conforme nos conta Orvile Derly no seu trabalho 
- "Os Primeiros Descobrimentos de Ouro em Minas Ge
rais". 

Segundo tradição corrente, em tempos recuados, que 
remontam a meados do século XVIII, um homem de es
pírito aventureiro, de nome João da Silva, teria erguido 
uma casa e, posteriormente, organizado uma propriedade 
agrícola, nas margens do rio conhecido como Mandu, lan
çando, assim, o primeiro marco de· povoação em terras 
do atual município de Pouso Alegre. Sôbre o assunto, 
transcrevem-se, a seguir, alguns trechos do "Almanaque Sul
-mineiro" de 1874, organizado por Bernardo Veiga: 

Segundo tradição que se tem conservado, quem pri
meiro habitou as margens do Mandu foi o aventureiro de 
nome João da Silva. 

Prosperando em sua lavoura, fêz João da Silva, no 
fim do século passado, doação do terreno necessário para 
a edificação de uma igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus. 

. Construiu-se a capela com auxílio de alguns moradores vi
zinhos e, no ano de 1795, o Padre Francisco de Andrade 
Melo, que então residia na Paróquia de Santana do Sapu
caí, veio celebrar a primeira missa que houve nesse lugar, 
ficando, desde então, capelão particular. 

Em 1797, o Governador D. Bernardo José Lorena, 
Conde de Sarzedas, que de São Paulo fôra transferido para 
a Capitania de Minas Gerais, passou pelo nascente povoa

. do, onde veio ao seu encontro o Juiz de Fora de Campa
nha, Dr. José Joaquim Carneiro de Miranda. 

~16 

Encantados pelo suntuoso panorama que se descorti
nava aos seus olhos, e pelos vastos e límpidos horizontes 
que os cercavam, conta-se que um daqueles personagens 
dissera: "Isto não devia chamar-se Mandu, mas sim Pouso 
Alegre". E daí veio a denominação que o povo e a Lei 
posteriormente sancionaram .. 

Alguns autores explicam que o batismo da localidade 
se derivou da corruptela do nome de um pescador, querem 
uns, de um tropeiro, querem outros, que se chamaria Ma
noel e que atenderia pela alcunha ora de Manduca, ora 
de Mandu, o qual teria sido o primeiro povoador da região .. 

Seja, porém, qual tenha sido o motivo por que a antiga 
localidade sul-mineira recebeu essa discutida denominação, 
o que de certo consta, e o atestam Marques de Oliveira e 
Augusto Vasconcelos, é que, até 1799, a floresecente po
voação localizada nas margens de Mandu era, também, 
conhecida pelo nome dêsse rio. 

Crescendo o número de habitantes do lugar, que dis
tava cêrca de seis léguas da freguesia de Santa Ana do 
Sapucaí, desde 1789 começou a tomar vulto, no povoado, 
a idéia da construção de uma capela, que foi construída 
em terrenos doados por Antônio José Machado, sob a invo
cação do Senhor Bom Jesus do Matozinhos e benta pos· 
sivelmente no dia 18 de abril de 1802, tornando-se seu 
capelão o Padre José de Melo. Em tôrno desta capela, de
dicada ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos, de Pouso 
Alegre, segundo uns, ou ao Senhor Bom Jesus dos Márti
res de Pouso Alegre, segundo outros, se desenvolveu o 
povoado. Oito anos depois de inaugurada a capela, foi o 
povoado elevado à categoria de freguesia colada à capela 
do Senhor Bom Jesus de Pouso Alegre, vulgarmente cha
mada Mandu, por Alvará régio de 6 de novembro de 1810, 



de D. João VI, Príncipe Regente de Portugal. Criada a 
freguesia, foi o Padre José Bento Leite Ferreira de Melo, 
natural da cidade de Campanha, onde nasceu a 6 de ja
neiro de 1785, nomeado Vigário Colado e da Vara da fre

guesia. O Vigário, que deveria se tornar a figura central 
da história de Pouso Alegre, no seu tempo, entrou logo a 
trabalhar pelo progresso do lugar. Por seus trabalhos e por 
sua atuação política dentro do Partido Liberal, foi o Padre 

José Bento sucessivamente distinguido com a nomeação 
de Cônego Honorário de São Paulo, em 1820; com a no

meação do eleitor de Pouso Alegre nas eleições de 1820 
às Côrtes Portuguêsas; com a eleição de membro da Junta 
do Govêrno Provisório da Província, por ocasião do golpe 

de 20 de setembro de 1821 e, mais tarde, membro do Con
selho Geral da Província de Minas, deputado geral em 
três legislaturas e, finalmente, em 1834, senador do Impé
rio escolhido pelo Regente. Em 1830, começou o Padre 
José Bento, auxiliado por seu coadjutor Padre João Dias 
de Quadros Aranha, a publicar o jornal "Pregoeiro Consti
tucional", de grande relêvo na vida política da época, tendo 

sido o primeiro jornal que se publicou no sul de Minas e 
o quinto na Província. Foi em suas oficinas que se impri
miu o projeto de nova Constituição do Império, chamada 
"Constituição de Pouso Alegre", preparada por elementos . 
do Partido Moderador, no intuito de satisfazer as exigên-
cias dos mais avançados e pacificar os demais. No início 
do século XIX, precisamente a seis de novembro de 1810, 

tal era o progresso verificado nessa localidade, que as au
toridades, por Alvará dessa data, concederam à povoação 
predicamento de freguesia e, vinte e um anos mais tarde, 
a elevaram à categoria de vila, por fôrça de Decreto datado 
de 13 de outubro de 1831. Em 1832, a 7 de maio, verificou-

-se a instalação da nova comuna, cuja sede recebeu foros 
de cidade, em virtude da Lei provincial n.0 433, de 19 de 
outubro de 1848. A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891, confirmou a criação do distrtio-sede do muni
cípio de Pouso Alegre, que, nos quadros relativos à divisão 
adim~nistrativa de 1911, se subdivide em 4 distritos: o da 

sede e os de Congonhal, Borda da Mata e Estiva. Nos 
quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1.0 de 
setembro de 1920, Pouso Alegre continua constituído por 
4 distritos: PoHso Alegre, Carmo da Borda de Mata, Nossa 

. Senhora da Estiva e São José do Congonhal. Por efeito da 

Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, Pouso 
Alegre perdeu o distrito de Borda da Mata (antigo Carmo 
da Borda da Mata), cujo território passou a constituir o 
novo município dêsse nome. Dessarte, na divisão adminis
trativa fixada pela referida Lei n.0 843, o município de 
Pouso Alegre abrange 3 distritos: o da sede e os de Estiva 

(antigo Nossa Senhora da Estiva) e São José do Congo
nhal. Idêntica composição distrital aparece não só no qua
dro de divisão administrativa referente ao ano de 1933 

' 
bem como nos de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezem-
bro de 1937, e no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938. Dá-se o mesmo na; divisões judi
ciário-administrativas do Estado, estabelecidas pelos De

cretos-leis estaduais números 148, de 17 de dezembro de 
1938, e 1058, de 31 de dezembro de 1943, para vigora
rem, respectivamente, nos qumquemos 1939-1943 e 
1944-1948, devendo notar-se, porém, que, nessas divi~ões, 
o nome do distrito de São José do Congonhal foi simplifi
cado para Congonhal. Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro 

de 1948, Pouso Alegre perdeu o distrito de Estiva, cujo 
território passou a constituir o município de igual nome, 

Praça Senador José Bento 
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formado apenas pelo distrito-sede. Esta Lei criou também 
o distrito de Senador José Bento, subordinado ao muni
cípio de Pouso Alegre. Dessa maneira, no qüinqüênio de 
1949-1953, o município em aprêço. abrangia três distritos, 
a saber: o da sede, e os de Congonhal e Senador José 
Bento. Em 12 de dezembro de 1953, pela Lei n.0 1039, 
foram desmembrados do município de Pouso Alegre os 
distritos de Congonhal e Senador José Bento, que passa
ram a formar juntos o novo município de Congonhal. A 
comarca de Rio Jaguari foi criada pela Lei provincial nú
mero 719, de 16 de maio de 1855, tomando a denominação 
de Pouso Alegre, por efeito da Lei Estadual n.0 11, de 
13 de novembro de 1891. Nos quadros de divisão territo
rial datados de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezem
bro· de 1937, e no a11exo ao Decreto-lei estadual n.0 88, 
de 30 de março de 1938, a comarca de Pouso.Alegre com
preende um só têrmo, o de igual nome, ao qual se juris
dicionam três municípios: Pouso Alegre, Borda da Mata 
e Silvianópolis. De acôrdo com as divisões judiciário-admi
nistrativas do Estado vigentes em 1939-1943 e 1944-1948, 
fixadas, respectivamente, pelos Oecretos-leis estaduais nú
meros 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1 058 de 31 de 
dezembro de 1943, a comarca de Pouso Alegre abrangia o 
têrmo-sede e os de Borda da Mata e Silvianópolis. Os têr
mos de Borda da Mata e Silvianópolis passaram a. cons
tituir comarcas próprias, ficando assim Pouso .â.legre sO
mente com o têrmo-sede e com jurisdição sôbre os muni
cípios de Estiva e Congonhal por fôrça do artigo n.0 25, 
das Disposições Constitucionais Transitórias de 14 de julho 
de 1947. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Rios principais: Sa

pucaí, Sapucaí-Mirim e Mandu. A área é de 533 quilô
metros quadrados. A temperatura em graus centígrados, 

apresenta as seguintes médias: das máximas - 30; das 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Avenida Duque de Caxias 

mínimas - 4; compensada - 20. A sede municipal, si
tuada a 823 metros de altitude, tem como coordenadas 
geográficas 22° 14' 00" de latitude Sul e 45° 56' 10" de 
longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, e·m linha reta, 
330 quilômetros, no rumo su-sudoeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 28 731 habitantes a população do 
. município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 22 224 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 42 habitantes por quilômetro quadrado. Ex
plica-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrádo, 
depois de 1950, o distrito de Congonhal 

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 Congonhal e Senador 
José Bento. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULACÀO PRESENTE 
(1,<>-VII-1950) 

LOCALIZACÀO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
Ntímeroa % oObre 
abaolutoo o total 

geral ------------- ----------------
Sede ............................ s 971 6 538 12 509 43,53 
Vila de Congonhal. .............. 490 485 975 3,39 
Vila de Senador Ja.~ Bento ...... 201 184 385 1,34 
quadro rural. ................... 7 680 7 182 14 862 51,74 

TOTAL GERAL ........... 14 342 14 389 28 731 100,00 

Colégio São José 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação 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 

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

Agricultura, pecuária e silvicultura 4 724 152 4 876 23,69 
Indústrias extrativas . ... 85 85 0,41 
Indústria de transformação ....... 1 143 85 1 228 5,96 
Com~rcio de mercadorias ......... 532 44 576 2,79 
Com&-cio de imóveis e valorea mobi-

lilu-ioa, cr~ito, seguros e capita-
5 75 0,36 lização ....................... 70 

Prestação de serviços ............ 508 780 1 288 6,25 
Transporte, comunicações e arma-

351 1,70 zenagem ...................... 345 6 
Profissões liberais . ............... 40 5 45 0,21 
Atividades sociais . ............... 125 202 327 1,58 
Administração pública, Legislativo 

11 168 0,81 e Justiça ...................... 157 
Defesa nacional e segurança públi~a 364 1 365 1,77 
Atividades dom~ticas não remu-

neradas e atividades escolares dis-
48,17 centes .. ................... 1 183 8 733 9 916 

Condições inativas . ............ 915 384 1 299 6,30 

TOTAL ................... 10 191 10 408 20 599 100,00 

Por motivos óbvios, do total de 20 599 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 11 215 pessoas. Das restantes, 4 876 dedica
vam-se ao ramo "agricultura e pecuária", representando 
boa parcela da população ativa do município. 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola do município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

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

Milho .............. 1 140 Saco 6Ó kg 23 000 4 140 29,02 
Arroz .............. 2 640 . . > 44 500 2 225 15,60 
Feijão ............... 490 > . . 6 100 1 710 11,98 
Caf~ ............... 94 ArrOba 3 200 1 600 11,20 
Fumo .............. 45 . 4 000 1 200 8,40 
Outras ............. 227 - - 3 394 23,80 

TOTAL ........ 4 636 - - 14 269 100,00 

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

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1 000 % sôbre 

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

Asininos .................. : ... . 12 36 
Bovinos ...................... . 30 000 51 000 

600 60 
2 000 3 000 i~~~:::::::::::::::::::::::: 

Muares ....................... . 800 1 600 
Ovinos ....................... . 700 105 
Sulnos ....................... . 14 507 13 050 

TOTAL .............. .. 68 851 

Produção de ori~em animal - 1955 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

0,05 
74,10 
0,08 
4,35 
2,32 
0,15 

18,95 

100,00 

VALOR 
(Cr$) 

---·----·-----·- ------------------
C~ra de abelha ............. . 
Lã ......................... . 
Leite ....................... . 
Ovos ...................... ·· 

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

Quilo . 
Litro' 
Dúzia 

180 
200 

3 500 000 
65 000 

6 300,00 
10 000,00 

10 500 000,00 
585 000,00 

11 101 300,00 

MEIOS DE TRANSPORTE - território municipal é 
cortado por 183 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 41 se acham sob a administração federal, 37 sob a 
estadual e 105 sob a municipal. É servido pela Estrada 
de Ferro Rêde Mineira de Viação. Dispõe, além disso, .de 
1 campo de pouso, com pista de 1 364 metros. Faz o ser
viço de transporte aéreo uma emprêsa comercial de 
aviação. 

Em 1955, encontravam-se registrados, ·no órgão com
petente, 132 automóveis, 27 camionetas, 77 caminhões e 
10 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Borda da Mata ...... . 

Congonhal. ....... . 
Silvianópolis ........... . 
Santa Rita do Sapucal .. 

Cachoeira de Minas ..... . 
Estiva ................ . 
Capital Estadual. ... . 

Capital Federal. ..... . 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

25 Rodoviário 
29 Ferroviário 
18 Rodoviãrio 
36 Rodoviário 
29 Rodoviãrio 
29 Ferroviário 
30 Rodoviãrio 
34 Rodoviãrio 

387 Rodoviário 
846 Ferroviário 
445 Rodoviãrio 
506 Ferroviário 

R.M.V. 

R.M.V . 

R.M.V. 

R.M.V.-E.F.C.B. 

VIAS DE COMUNICAÇÃO - Possui o municípío uma 
agência postal-telegráfica e conta com serviço telefônico 
urbano e interurbano. 

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

Quartéis . do 8.0 RAM/75 
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Cio. Telefônica Municipal 

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

ESPECIFICAÇÃO 

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

Logradouros públicos 

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

{

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

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

Ajardinado .................... . 
Outros ........................... . 

Abastecimento d'á~ua 

Pr6dios servidos, possuindo penas .......... .............. . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos...... Párcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 
Esgotos 

Logradouros servidos ...... { De despejo .................. . 
De âguas superficiais ......... . 

Pr~dios esgotados ......... { Pela rede ................... . 
Por fossas ................... . 

lluminar;ão pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

Ligar;ões domiciliares 

De luz ................... {·Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................. {Número de lig_ações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUM:l!:RICOS 

2 723 

55 

14 
17 

31 

1 
23 

1 728 

46 
4 

50 

32 
34 

1 210 
1 390 

916 
248 266 

2 534 
153 329 

113 
805 832 

Dos prédios existentes, 2 856 estavam situados na zona 
urbana. 

Vista parcial de um trecho da cidade 

11.20 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas si
tuados na sede, e ainda com 158 varejistas, dêstes 140 
se localizam na cidade. Dispõe, também, de 6 agências 
bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

-
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 ·escrc.ver ler e 
escrever(•) escrever(') -------------- ---------------------

{Homens ... 5 692 3 810 1 882 66,93 33,07 
Quadro urbano Mulheres .. 6 302 3 568 2 734 56,61 43,39 

TOTAL 11 994 7 378 4 616 61,51 38,49 

{Homens ... 6 296 1 709 4 587 27,14 72,86 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 942 1 325 4 617 22,29 77,71 

TOTAL 12 238 3 034 9 204 24,79 75,21 

{Homens ... 11 988 5 519 6 469 40,03 53,97 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 12 244 4 893 7 351 39,96 60,04 

TOTAL 24 232 10 412 13 820 42,96 57,04 

(•) 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 NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------- -----------------

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

30 
86 

2 614 

30 
90 

2 574 

31 
110 

3 074 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Tributária 
realizada deficit Total 

-------- ------- ------- ------- ---·----

1951 ........... ·. 3 254 1 790 3 152 102 
1952 ............ 4 576 1 905 3 978 598 
1953 ............ 3 574 2 052 3 883 - 309 
1954 ............ 3 567 1 989 3 547 20 
1955 ............ 3 698 2 390 4 225 - 527 
1956 ............ 4 988 3 272 5 124 - 1 136 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, 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 ......................... . 
1956 ..........•............... 

3 241 
3 283 
3 222 
6 489 
8 414 
7 975 

5 916 
7 419 
9 567 

12 004 
14 406 
18 522 

3 254 
4 576 
3 574 
3 567 
3 698 
4 988 

Enquanto a receita federal subiu de 3 241 mil cru
zeiros em 1951, para 7 975 mil cruzeiros em 1956 e a Es-



Departamento Nacional de Estradas de Rodagem Municipal 

tadual de 5 916 mil cruzeiros em 1951 para 18 522 mil 

cruzeiros em 1956, a municipal aumentou de 3 254 mil 

cruzeiros para 4 988 mil cruzeiros em igual período, repre

sentando cêrca de 20% dos totais arrecadados no muni

cípio em 1956 pelo Estado e União. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICiPAL- A sede do mu~ 

nicípio está colocada na vertente sul de um dos contrafor

tes da serra do Gaspar, em terreno parcialmente aciden

tado que, em suave declínio, vai morrer na margem es

querda do rio Mandu. Seu clima é excelente, sendo as 

médias de temperatura, em graus . centígrados, durante o 

ano, com termômetro à sombra, as seguintes: janeiro a 

março, entre 20 e 25; abril a junho, entre 8 e 20; julho a 

setembro, entre 8 e 20 e outubro a dezembro, 20 e 25. No 

inverno verifica-se, às vêzes, a temperatura de O e até me

nos graus. 

A economia do município está fundamentada em sua 

maior parte nas atividades agropecuárias, incluindo-se a 

sua indústria rural. Alguns criadores se estão dedicando à 
melhoria de seus reba.nhos leiteiros. As raças dominantes 

são: zebu,_ holandesa e caracu, existindo reprodutores de 

outras raças. Estão instalados no município os seguintes 

postos de fomento: 13.8 Zona Agrícola, subordinada à se

ção de Fomento Agrícola do Ministério da Agricultura; 

Pôsto de Vigilância Sanitária Animal, do Ministério da 

Agricultura, com a finalidade de auxiliar a agricultura e 

a pecuária, fornecendo-lhes máquinas, semente, etc., e Cou

delaria Pouso Alegre, da Diretoria Geral de Remonta do 

Ministério da Guerra, para criação de cavalos puro-sangue 

bretão "prostier" e fomento da criação no meio rural. 

Os principais ramos industriais são: latas brancas e 

litografadas, guarda-chuvas e sombrinhas, plantadeiras de 

arroz, calçados para homens e senhoras, sandálias em ge

ral, banha de porco e derivados, laticínios em geral, vas

souras de piaçava, móveis em geral, sel~s e arreios para 

montaria, sabão e saponáceo, bebidas em geral, massas 

alimentícias, doces, mortadela e presuntos, material para 

construção, artefatos de ferro e outros. 

Flagrantes diversos - O município é servido pela Rêde 

Mineira de Viação. O aeroporto local, recentemente inau

gurado, permite a aterrissagem de aviões de grande porte 

e o campo de pouso Coronel Horta Barbosa é ocupado pelo 

aeroclube local. Linhas da Real-Aerovias-Nacional li

gam a cidade a Belo Horizonte e São Paulo . A cidade é 

servida por linha regular de ônibus que faz a ligação do 

centro com 4 bairros, enquanto a interurbana ou intermu

nicipal é feita diàriamente por 36 ônibus que trafegam 

entre os municípios vizinhos. 

A área calçada das ruas da cidade está calculada em 

45%. 

Em 1955 montou a 51 milhões de cruzeiros o valor 

da produção na indústria manufatureira e fabril. 

Há na cidade um serviço telefônico, cuja rêde compõe

-se de 389 aparelhos; 5 hotéis e 7 pensões; 8 bombas de 

gasolina. Existem 5 jornais em circulação no município, 

uma estação de rádio (P.R.S./7), 4 bibliotecas, 4 tipogra

fias e duas livrarias. 

Pouso Alegre possui 36 unidades de ensino primário 

fundamental comum, 4 de ensino secundário, uma do en

sino pedagógico, uma do ensino superior artístico, 4 do 

ensino industrial e duas do ensino comercial, que fazem 

da cidade importante centro de atração cultural na r~gião. 

O Hospital Regional Samuel Libânio de Clínica Ge

ral, com 120 leitos, recebe apreciável número de doentes 

de outras regiões. Mantém ainda 2 serviços de saúde, es

tando em atividade 12 médicos. 

Prestam assistência à população pobre as seguintes 

instituições: Associação de Caridade de Pouso Alegre, As

sistência Bom Jesus, Associação de Proteção à Infância, 

que mantém o Pôsto de Puericultura Ismael Libânio e o 

Laboratório Fernando Moreira Sales, e Conferência Nossa 

Senhora Auxiliadora, que mantém uma vila com 44 casas 

para abrigo de famílias pobres. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 6 619 

eleitores, dos quais votaram 4 109. O Legislativo Muni

cipal compõe-se de 11 vereadores. 

Entre seus filhos ilustres, destacam-se os seguintes: 

Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, médico, po

lítico e parlamentar, ex-Presidente do Estado e Vice-Presi

dente da República; Senador Eduardo Vilhena Amaral; 

Dr. Josino de Alcântara Araújo, ex-deputado Federal, ex

-diretor do Banco do Brasil e ex-chefe de Polícia do Es

tado; Dr. Bernardino de Campos, que ocupou a Presidên

cia do Estado de São Paulo, e Joaquim Mendes de Oliveira, 

festejado jornalista e poeta. 

Há instalada no município uma Agência Municipal de 

Estatística, órgão do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística José Chagas Ladislau.) 



POUSO ALTO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A história do município de Pouso Altó 
está intimamente ligada à penetração das bandeiras de 
sertanistas e de aventureiros que demandavam os sertões 
das Minas Gerais em busca de riquezas. E como quase 
todos os povoados mineiros, também Pouso Alto se formou 
em tôrno de um cruzeiro, símbolo da fé cristã dos des
bravadores daquele tempo. Diz a tradição que, em 1692, 
os traficantes de gentio Antônio Delgado da Veiga, seu 
filho João da Veiga e Manoel Garcia, paulistas de Tau
baté, embrenharam-se no sertão, recebendo de . um silví
cola aprisionado a confidência de que abundava o ouro 
nas socavas da grande serra, que se levanta ao sul de Mi
nas Gerais, formando o limite natural entre êste e os Es
tados do Rio e São Paulo. Seduzidos pela perspectiva de 
melhor negócio do que a submissão do gentio, empreende
ram aquêles homens, acompanhados de índios mansos, a 
arribada através das encostas e cumes da Mantiqueira, 
percorrendo a região onde vivia livre o indígena. Ao trans
porem o vale do Paraíba, encontraram um aldeamento de 
índios, no qual pernoitaram, levantando depois no cimo 
do morro, onde pousaram, um rancho de fôlhas de pal
meira, denominando-o Pouso Alto. E no local do antigo 
rancho, ergue-se hoje a igreja Matriz, em tôrno da qual 
se estende a bela e acolhedora cidade. 

A capelinha primitiva foi constituída canônicamente 
em 1784, sendo dela encarregado o Rev.m• Padre Vital 
Gomes Freire. Elevada à freguesia coletj.ra em 16 de ja
neiro de 1752, ficou criado o curato de Nossa Senhora da 
Conceição dos Pousos Altos, ·por Ordem régia de 2 de 
agôsto do mesmo ano. O Decreto imperial de 14 qe julho 
de 1832 elevou o curato de Nossa Senhora da Conceição 
dos Pousos Altos à categoria de freguesia, edificando-se a 
seguir a primeira igreja Matriz, tendo por oráculo Nossa 
Senhora da Conceição. Constituído o distrito de Paz em 
1843, pela Lei n.0 2 079, de 18 de dezembro de 1874, 
ficou criada a vila e município de Pouso Alto, elevada a 
cidade por fôrça da Lei n.0 2 461, de 19 de outubro de 
1878. A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
manteve o distrito-sede do município de Pouso Alto, que, 
na "Divisão Administrativa, em 1911", e nos quadros de 
apuração do Recenseamento Geral, realizado em 1,0 de 
outubro de 1920, se apresenta constituído por 4 distritos: 
Pouso Alto, Sant'Ana do Capivari, São José do Picu e 

Vista parcial da cidade 

Outro aspecto parcial da cidade 

Itanhandu. Pelo disposto na Lei estadual n.0 843, de 7 de 
setembro de 1923, o município de Pouso Alto cedeu ao de 
Itanhandu, recém-criado, o distrito dessa designação e o 
de São José do Picu. Adquiriu, por outro lado, do muni
cípio de Silvestre Ferraz, o distrito de São Lourenço, ao 
que se anexou parte do território do distrito de Pouso Alto. 
Dêsse modo, na divisão administrativa do Estado, fixada 
pela citada Lei n.0 843, o município em aprêço apareceu 
composto de 3 distritos: Pouso Alto, Sant'Ana do Capi
vari e São Lourenço. Em virtude do Decreto n.0 7 562, de 
1.0 de abril de 1927, o município perdeu parte de seu ter
ritório com o qual se constituiu o município de São Lou
renço. Figura, todavia, no· quadro de divisão administra
tiva relativo a 1933, integrado por 3 distritos: Pouso Alto, 
Sant' Ana do Capivari e São Lourenço, o último, porém, 
com sede de Prefeitura e autonomia administrativa. De 
conformidade com os quadros de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem assim o anexo do 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o 
município de Pouso Alto era formado por 2 distfitos: o 
da sede e o de Sant' Ana do Capivari, assim permanecendo 
nas divisões territoriais do Estado, vigentes nos qüinqüê

nios 1939-1943 e 1944-1948, e estabelecidos, respectiva
mente, pelos Decretos-leis estaduais números 148, de 17 
de dezembro de 1938, e 1058, de 31 de dezembro de 
1943. Nota-se que em razão do primeiro dêsses Decretos
-leis, o distrito de Pouso Alto cedeu parte de seu território 
ao distrito-sede do município de Itanhandu. A Lei nú
mero 336, de 27-12-1948, manteve a mesma composição 
distrital, somente alterada por fôrça da Lei n.0 1 039, de 
12-12-1953, que criou o distrito de São Sebastião do Rio 
Verde, no povoado da Estação. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Pouso Alto, 
criada pela Lei Provincial n.0 2 462, de 19 de outubro de 
1878, abrange, consoante os quadros de divisão territorial 
datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
dois têrmos: o da sede (com os municípios de Pouso Alto, 
São Lourenço e Virgínia) e o de Itanhandu. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, que fixou a divisão judiciário-adminis
trativa do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, a 
comarca de Pouso Alto perdeu para Itanhandu, recém
-criado, o têrmo dêsse nome. Nessa divisão, como também 
na em vigor no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecida pelo 



Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 
a comarca de Pouso Alto compreende unicamente o têrmo
-sede, a que permanecem jurisdicionados os municípios de 
Pouso Alto, São Lourenço e Virgínia. As leis números 336, 
de 27-12-1948 e 1 039, de 12-12-1953, que estabeleceram 
novas divisões judiciári~administrativas do Estado, man
tiveram subordinados ao têrmo e comarca de Pouso Alto 
os municípios de São Lourenço e. Virgínia. Atualmente 

compõe-se dos distritos de Pouso Alto, Santana do Capi

vari e São Sebastião do Rio Verde. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO Situa-se o muni-

cípio na zona .Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Rios principais: Ver

de, Santos e Capivari, além de inúmeros ribeiros. A área é 

de 343 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus 
centígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas 

- 30; das mínimas- 12; compensada 21. A sede muni

cipal, situada a 875 metros de altitude, tem como coorde

nadas geográficas 22° 11' 50" de latitude Sul e 44° 58' 40" 
de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha 

reta, 276 quilômetros, no rumo su-sudoeste. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 6 916 habitantes a população do 

. município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 7 407 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo
gráfica de 22 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 a vila de Santana do Capivari. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950; assim se localizava a população do muni
cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

----------------- ----- ----- ---·· -----
Sede ............... ... 619 696 I 315 19,01 
Vila de Santana do C~Pi~~~i ~ : 196 232 428 6,18 
Quadro rural. . 2 664. 2 509 5 173 74,81 

TOTAL GERAL. 3 479 3 437 6 9!6 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária c sílvicoltura 
Indústrias extrativas ... 
Indústria de transformação .. 
Comércio de mercadorias ...... 
Comércio de imóveis e valores mobi·-

liflrios, crédito, seguros e capitali-
zação. 

Prestação de serviços 
Transporte, comunicaçÕes. e ~~~·a·z~~ 

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

e Justiça ................ 
Defesa nacional e segurança púbÚc~ 
Atividades domésticas não remu-

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

Condições inativas .. 

TOTAL. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolut~ o total 

-geral 

I 517 24 I 541 32,56 
3 3 0,06 

85 3 88 1,85 
55 55 1,16 

4 4 0,08 
39 68 107 2,25 

69 3 72 1,52 
3 3 0,06 
9 30 39 0,82 

61 2 63 1,33 
lO !O 0,21 

262 2 130 2 392 50,54 
246 112 358 7,56 

2 363 2 372 4 735 100,00 

Ainda outro aspecto parcial da cidade 



A base econômica do mumc1p1o- está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo agricultura, pecuária e silvicultura. 

Por motivos óbvios, do total de 4 735 pessoas, devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 2 750 pessoas. Das restantes, 1541 dedicavam
-se ao ramo agricultura e pecuária, representando mais da 
metade da população ativa do município. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Da agricultura, pouco · 
desenvolvida no municÍpio, destaca-se a produção de ce
nouras com 900 mil cruzeiros, seguida pela da batata

-inglêsa, feijão, milho, arroz e amendoim. 

A atividade típica rural é a pastoril. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % a6bre 
o total 

-----------------------------
A,ininos .................. . 12 24 0,05 

Bovinos ..... 20 000 38 000 81,12 

Caprinos ................. . 150 18 0,03 

Eqüinos ............... . 1 000 1 500 3,20 

Muares ....................... . 900 800 3,84 

Ovinos ........................ . 100 15 0,03 

sufnos ................... . 5 500 5 500 11,73 

TOTAL .............. . 46 857 ioo,oo 

Produção de origem animal: 

PRODUTO UNIDADE 

Leite ....... . Litro 

Ovos ......... . Dúzia 

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

QUANTI
DADE 

VALOR 
(Cr$) 

6 650 000 18 620 000,00 

160 000 1 920 000,00 

20 540 000,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.o de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE Esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci- empre- -------- --------
mentos gado Cr$ 1 000 % sObre N.o de Potência 

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

ção e beneficiamento 
de produ tos agrícolas 2 3 200 11,83 3 28 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... .. ········ 11 28 I 490 88,17 10 16 

TOTAL. .... 13 31 I 690 100,00 13 44 

A indústria de laticínios está bem desenvolvida, che

gando a constituir-se como das principais fontes de riqueza 

do município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

Prefeitura e Fôro Municipais 

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

ESPECIFICAÇÃO 

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

Loj.radouros públicos 

Existentes ......... . 

Pavimentados ..... 
{ 

Inteiramente ............... . 
. . . . Parcialmente ............... . 

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

Outros ... 

Abastecimento d'água 

. . {
Possuindo penas ............ . 

PrEdios servidos ......... . 
TOTAL .... , ............ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente ............... . 

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

Esgotos 

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

De águas superificiais ....... . 

... {
Pela rêde ....... . 

Pr~dios esgotados ....... . 
Por fossas ...... . 

Iluminação pública e domiciliar 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares 

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

Consumo em kWh ......... . 

De fôrça ............. . 
. { Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ..... . 

Casa de Caridade São Vicente de Paulo 

DADOS 
NUMB.RICOS 

260 

15 

4 
2 

6 

9 

91 

91 

11 
4 

15 

3 

5 

20 

61 

4 
213 

4 745 

268 

94 957 

19 

27 340 



Grupo Escolar Ribeiro Lenz 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 137 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 34 se acham sob a administração federal, 10 sob a 
estadual e 93 sob a municipal. lt servido pela Estrada de 
Fêrro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com
petente 20 automóveis, 7 camionetas, 5 caminhões e um 
ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇAO DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇCiES 

--------------------- -----~-----

Município8 
Limltrofes 

38 Onibua (•) 
31 Onibuo (•) 
32 Onibuo (•) 
15 Onibuo (•) 
18 Onibuo 
22 Onibua (•) 
33 Onibuo (•) 
30 Automóvel 

711 Ferrovia Rede Mineira de Vi· 

Baependi. .............. . 
Carmo de Minao ........ . 
Caxambu ............... . 
Itanhandu .............. . 
ltamonte ............... . 
São Lourenço ........... . 
Soledade de Minae ...... . 
Virgfnia ................ . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 245 Onibuo 
ação 

c·~ ~ tranop?rte para OI Municfpioo assinalados tamb~m pode ser feito pela 
Rede Mmetra de Vtação. 

VIAS DE COMUNICAÇÃO - Poss~i o município duas 
agências postais-telegráficas e duas postais, e ainda um 
serviço telefônico urbano e interurbano, contando sua rêde 
4 aparelhos. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu
niCípio com 30 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 4 situados na sede; aí se encontram 3 bombas que 

:47-24940 

vendem gasolina e óleo combustível. Dispõe 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 municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % eôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e e1crever ler e 
eaerever(•) eacrever(•) ----

{Homens ... 680 507 173 74,55 25,45 
. Quadro urbano Mulheres .. 799 546 253 68,33 31,67 

TOTAL 1 479 1 053 426 71,19 28,81 

{Homens ... 2 167 1 031 1 136 47,57 52,43 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 069 783 1 286 37,84 62,16 

TOTAL 4 236 1 814 2 422 42,82 57,18 

{Homens ... 2 847 1 538 1 309 54,02 45,98 
Em geral...... Mulheres .. 2864 1 329 1 535 46,40 53,60 

TOTAL 5 711 2 867 2 844 50,20 49,80 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao 
Estado, 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: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidadeo escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM~RICOS 

1954 1955 1956 

17 
29 

990 

18 
31 

964 

17 
32 

1 054 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
61,89%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1956 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

Oelpeoa 
realizada 

------------------ ------------------
1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ....•..................... 
1955 ......................... . 
1956 ......................... . 

496 
724 
914 
866 
779 
985 

177 
307 
191 

. 209 
174 
163 

1 187 
1 864 
1 758 
2 433 
2.320 
3 035 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, 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 ........................ . 
1956 ........................ .. 

279 
392 
254 
355 
527 
841 

1 216 
I 820 
1 796 
2 307 
3 175 
3 983 

496 
724 
914 
866 
779 
985 



ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 
Pouso Alto está situado em região montanhosa. Apresenta
-se bem desenvolvida a indústria de laticínios, tendo o seu 
valor atingido quase treze milhões de cruzeiros em 1955. 
No distrito-sede há 1 cinema e uma pensão. A assistência 
médica é prestada à população local por 1 médico, que 
clínica no Pôsto de Higiene e na Santa Casa de Miseri
córdia São Vicente de Paula que conta com 30 leitos. Dois 
farmacêuticos e um dentista prestam seus serviços profis
sionais ao povo local. 

A Lei estadual n.0 738, de 2 de outubro de 1951, 
transferiu a sede do município e da comarca para a cidade 
de Pouso Alto, deslocando-se do povoado da Estação, ele
vado a distrito pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de de
zembro de 1953. 

O Legislativo municipal está composto de 9 \"erea
dores. Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 873 
eleitores, dos quais votaram 1 944. 

Encontra-se instalada no município a Agência Muni
cipal de Estatística, órgão integrante do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Delcídio Branquinho. ) 

PRADOS- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O atual município de Prados data de 
1704, quando, segundo a tradição, ali se fixaram dois serta
nistas irmãos, membros da família Prado, de Taubaté, 
iniciando a exploração do ouro, ·então abundante naquele 
local. A povoação que logo surgiu teve como pr:imeiro tem
plo uma humilde capelinha coberta de sapé, consagrada 
a Nossa Senhora da Conceição. Pouco depois, um dos fun
dadores, já então senhor de considerável fortuna, junta
mente com outros habitantes ricos, contrataram artistas de 
comprovada competência e entregaram-lhes a incumbência 
de construir um magnífico templo. Suas obras, desde logo 
iniciadas, só puderam ser terminadas 50 anos depois, sem 
que tivesse havido interrupção nos trabalhos. A freguesia 
foi criada em 1712 e a ela filiavam-se as capelas de Nossa 
Senhora da Lapa, de Olhos d'Água, criada em 1733; as de 
Santo Antônio, de Lagoa Dourada, em 1738, ambas por 
Provisão episcopal de D. Frei Antônio Guadalupe, de Nos
sa Senhora da Glória,_ da Ressaca. O Alvará de 16 de ja

neiro de 1752 conferiu à freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Prados a natureza de coletiva; seu primeiro 

Vigário Colado foi o Padre Manoel Martins de Carvalho, 

que ali viveu por mais de 40 anos. O distrito deve sua 

criação a Ordem régia de 1752. O município de Prados, 

cujo território foi desanexado dos de Tiradentes e Barba
cena, ou somente do de Tiradentes, criou-o o Decreto-lei 

estadual n.0 41, de 15 de abril de 1890, tendo ocorrido sua 

instalação a 1.0 de janeiro do ano seguinte. A Lei estadual 

n.0 11, de 13 de novembro de 1891, criou a comarca de 

Prados, cuja instalação ocorreu a 26 de março de 1892. 
A sede municipal recebeu foros de cidade por fôrça da Lei 

estadual n.0 23, de 24 de maio de 1892. Em publicações 

datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, como também no 
anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 

1938, a referida comarca abrange os têrmos judiciários de 
Prados e Tiradentes, formados, o primeiro pelos muni

cípios de Prados e Lagoa Dourada, e o segundo pelos de 

Tiradentes e Resende Costa. A divisão territorial do Es
tado, em vigor no qüinqüênio 1939-1943, estabelecida pelo 

Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
apresenta a comarca de Prados constituída pelos 3 seguin

tes têrmos: o da sede e os de Lagoa Dourada e Resende 

Costa. O têrmo de Prados forma-se do município dêsse 
nome e do de Dores de Campos, êste instituído pelo refe

rido Decreto-lei n;0 148; os demais são integrados pelos 

respectivos municípios, e o têrmo de Tiradentes, extinto, 

passou à jurisdição do têrmo e da comarca de São João 

del-Rei. Verifica-se o mesmo na divisão territorial judi
ciário-administrativa do Estado, fixada pelo Decreto-lei 
estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, para vigo
rar no qüinqüênio 1944-1948. Os têrmos de Lagoa Dou
rada e Resende Costa foram elevados à categoria de co
marca, de acôrdo com o artigo 25, do "Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias", de 14 de julho de 1947, pas
sando a comarca de Prados a constituir-se dos municípios 
de Prados e Dores de Campos. A Lei estadual n.0 1 039, 
de 12 de dezembro de 1953, criou a comarca de Dores de 
Campos, tendo sido esta instalada em conformidaqe com 

0 Decreto n.0 4 731, de 9 de setembro de 1955, ficando a 
comarca de Prados constituída exclusivamente do muni
cípio do mesmo nome. 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Prados 



LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O 

aspecto geral do seu território é montanhoso. Está o mu

nicípio banhado pelos rios das Mortes e Carandaí. A área 

é de 411 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus 

centígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas 

- 26; das mínimas - 11; compensada - 18. A sede mu

nicipal, situada a 1 025 metros de altitude, tem como co

ordenadas geográficas 21° 03' 30" de latitude Sul e 

44° 05' 00" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es

tado, em linha reta, 127 km, no rumo su-sudoeste. 

SITUAÇÃO A 

'-----------_________________ _J 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 8 829 habitantes a população do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 9 638 pessoas como sua po

pulação provável em 31-XII-1955, e densidade demográ
fica de 23 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 a vila de Coroas. 

Localização da população- .De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃ,O PRESENTE 
(1.0 -VII-1950) 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 

geral ------------------- ----- ------------ ----
Sede ... · ........... . 
Vila de Coroas ....... . 
Quadro rural. ........ . 

TOTAL GERAL ....... . 

811 
375 

3 176 

4 362 

961 
411 

3 095 

·4 467 

1 772 
786 

6 271 

8 829 

20,07 
8,90 

71,03 

100,00 

Hotel São Vicente 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuis a popu
laÇão municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Númeroe % aObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuâria e silvicultura 1 742 25 1 767 28,94 
Ind6atrias extrativas ............. •21 - 21 0,34 
Ind6atria de transformaçilo ....... 248 3 251 4,10 
Com&cio de mercadorias ......... 114 
Com&cio·de imóv~is e valores mobi· 

3 117 1,91 

lillrios, cr~dito, seguros e capita· 
lizaçilo ........................ 2 1 3 0,04 

Prestaçilo de serviços ............ 52 
Transporte, c<;>municações e arma. 

140 192 -3,14 

zenagem ...................... 48 3 51 0,83 
Profissões liberais ................ lO 1 11 0,18 
Atividades sociais. ~ .............. 21 39 60 0,98 
Adminiatraçilo pública, Leiislativo 

e Juatiça ....................... 29 1 30 0.49 
Defesa nacional e aegurança pública 9 - 9 0,14 
Atividades dom&ticas nio remune-

radas e atividades escolares dia· 
centes ............. ; .......... 376 2 775 3 151 51,61 

Condições inativas ............... 329 117 446 7,30 

TOTAL ..................... 3 001 3 108 6 109 100,00 

Por motivos óbvios, do total de 6 109 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 3 597 pessoas. Das restantes, 1767 dedicavam
-se ao ramo de agricultura e pecuária, representando boa 
parcela da população ativa do município. 

Prefeitura Municipal 



Pradense Clube 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantide.de Cr$ 1 000 % sôbre 
o total ---------- ----- ------ ----- ----- -----

Milho .. ... .... 1 670 Saco 60 kg 29 000 4 350 52,66 

Arroz . 235 > > > 3 760 1 278 15,47 

Outraz .. 409 - - 2 633 31,87 

TOTAL .. ... 2 314 - - 8 261 100,00 

Além de outros produtos de valor inexpressivo, pro
duz, ainda, feijão e outros cereais. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos. 

Bovinos .. 

Caprinos . .... ·········· 

Eqüinos. .............. 

Muares. 

Suinos. 

TOTAL. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 

10 950 

770 

480 

2 320 

VALOR 

Cr$ 1 000 

25 

15 330 

1 001 

1 056 

1 856 

19 268 

% sôbre 
o total 

0,12 

79,58 

5,19 

5,48 

9,63 

100,00 

Produção de ori&em animal - 1955 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

Cêra de abelha ............. . 
Leite ....................... . 
Ovos .................... ·.·· 

TOTAL ................ . 

Quilo 
Litro 
D6zia 

46 
2 150 000 

56 000 

1 840,00 
5 160 000,00 

565 000,00 

5 726 840,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE Esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % aObre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
------------- ---- ---- ---~ ----------
Ind6stria extrativa mi· 

neral. ............... · 4 92 12 752 67,75 - -
Ind6stria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrfcolas 27 47 323 1,12 - -

lnd6stria manufatureira 
e fabril .............. 32 408 5 861 13,31 10 64 

TOTAL ........... 63 447 18 825 100,00 10 64 

MEIOS DE TRANSPOR'!' E - O território municipal é 
cortado por 93 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 23 se acham sob a administração estadual e 70 sob 
a municipal. :É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mi
neira de· Viação. 

Em 1955, encontravam-se .registrados no órgão com
petente 4 automóveis, uma camioneta, 16 caminhões e 
3 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAC0ES 
(km) TRANSPORTE 

-------------------------------
Municlpios lim1troles 

Barbacena ............... 76 Ferroviário R.M.V. 
Barbacena ............... 60 Rodoviário 
Barro&o ................. 29 Ferroviário· R.M.V. 
Barrono ................. 29 Rodoviário 
Carandaf ................ 40 Rodoviário 
Carandaf ................ 117 Ferroviário R.M.V. e E.F.C.B. 
Dores de Campos ........ 16 Rodoviário 
Lagoa Dourada .......... 50 Rodoviário 
Resende· Costa ........... 42 Rodoviário 
São João dei Rei. ........ 32 Rodoviário 
São João dei Rei ......... 42 Ferroviário R.M.V. 
Tiradentes ............... 28,5 Ferroviário R.M.V. 
Tiradentes ............... 34 Rodoviário 
Capital Estadual. ........ 196 Rodoviário 

R.M.V. Capital Estadual. ........ 338 Ferroviário e E.F.C.B 
Capital Federal. ......... 371 Rodoviário 
Capital Federal. ......... 454 Ferroviário R.M.V. e E.F.C.B. 

Fôro Municipal 



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 DADOS 
NUMI!:RICOS 

Número de prédios existentes ............. . 

Lo~radouros públicos 

Existentes ............................................. . 

{ 

Inteiramente ................ . 
Pavimentadoa. . . . . . . . . . . . . Parcialmente . ............... . 

TOTAL ................. . 

Ajardinado ............................................. . 
Outros .................................... · ... ·.· .. ···· 

Abastecimento d'IJ~ua 

{ 

Possuindo penas ............. . 
PrMios servidos ........ ·:. Com ligações livres .......... . 

TOTAL ................. . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Es~otos 

Logradouros servidos ...... { De despejo .................. . 
De águas superficiais ......... . 

Pr~dios esgotados ......... {Pela rMe ................... . 
Por fossas ................... . 

IIuminação pública e domiciliar 

{ 

N6mero de logradouros ...... . 
Logradouros iluminados... N6mero de focos ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

Li~açôes domlciliares 

De luz ............ , ...... { N6mero de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ................. { N6mero de ligações .......... . 
. Consumo em ICWh ........... . 

440 

21 

7 
5 

12 

1 
8 

128 
16 

144 

20 

20 

20 
12 

149 
37 

21 
117 

7 633 

213 
42 818 

3 
31 039 

COMÉRCIO E BANCOS .- Conta a população do muni
cípio com 50 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 21 situados na sede. Dispõe também de 6 correspon
dentes bancários. 

INSTRUÇÃO PÚBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES. DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
N6meros absolutos % sObre o total 

Sabem I Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

, e-screver ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) - ----- ----------------

r~ 
1 001 772 229 77,12 22,88 

Quadro urbano Mulheres .. 1 174 829 345 70,61 29,39 

TOTAL 2 175 1 601 574 73,60 26,40 

r~ 
2 629 1 460 I 169 55,53 44,47 

Quadro rural . . Mulheres .. 2 548 1 060 1 488 41,60 58,40 

TOTAL 5 177 2 520 2 657 48,67 51,33 

r~ 
3 630 2 232 1 398 61,18 38,53 

Em beral. . . . . . Mulheres .. 3 722 1 889 1 833 50,74 49,25 

TOTAL 7 452 4 221 3 231 56,64 43,36 

I•) Inclusive pessoas de instrução ni!.o declarada. 

Ensino primário - Segundó os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

Santa Casa de Misericórdia 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICACAO 

Unidades escolares .......... . 
Corpo dpcente ................ . 
Matrícula efetiva . .... . 

DADOS NUMI!:RICOS 

12 
34 

1 21b 

13 
35 

1 231 

12 
36 

1 201 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

54,19%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1956 está bem 

caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ........... 
1952 ............ 
1953 ............ 
1954 ............ 
1955 ............ 
1956 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

464 177 
580 175 
844 184 
861 196 
869 265 
216 316 

Despesa 
realizada 

401 
568 
730 
969 
807 
924 

Saldo 
ou 

deficit 

63' 
12 

114 
108 
62 

296 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ........................ . 
1~6 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00\ 

Federal 

372 
460 
433 
879 

1 052 
I 384 

Estadual 

1 013 
1 430 
1 260 
1 383 
2 236 
2 174 

Municipal 

464 
580 
844 
861 
869 
216 

Enquanto a receita federal subiu de 372 mil cruzei

ros em 1951, para 1384 mil cruzeiros em 1956 e a Es
tadual de 1013 mil cruzeiros em 1951 para 2 174 mil cru

zeiros em 1956, a municipal aumentou de 464 mil cru
zeiros para 1 216 mil cruzeiros, em igual período, repre

sentando cêrca de 30% dos totais arrecadados no muni

cípio em 1956 pela União e o Estado. 



VULTOS ILUSTRES - Entre outros, eram filhos do mu
nicípio as seguintes personalidades ilustres: 

José de Resende Costa, pai, inconfidente, capitão-de

-cavalaria, nascido no Engenho Velho, no antigo arraial de 

Prados. 

Padre Antônio Rodri8ues Dantes - autor de uma 

Gramática Latina adotada, ainda hoje, nos vários seminá

rios do Brasil. Padre Dantes era primo de Tiradentes e 

há provas documentais de ter sido um dos inconfidentes. 

Morreu no exílio como professor de Latim na Universi

dade de Coimbra. 

Padre Manoel Rodrif1Ues Dantes irmão de Padre 

Antônio, também inconfidente, morreu repentinamente na 

cidade de Caeté, de onde era Vigário, ao. ter notícia de 

que havia ordem de sua prisão. 

Coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes - Pro

prietário da Fazenda Ponto do Morro, na qual se reuniram 

os inconfidentes. 

Estêvão Ribeiro de Resende - marquês de Valença, 

foi depositário das Pastas Políticas da Regência. Advogado, 

Juiz de Fora, Desembargador, Deputado à constituinte de 

1823, Senador, Presidente ·do Senado em 1841, grande 

do Império, fidalgo cavalheiro, dignitário de várias ordens 

do mérito, etc. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Localiza-se a 

cidade em um vale e está banhada pelo córrego de Prados. 

Em 31 de dezembro de 1955, havia na sede municipal 

449 prédios, sendo 280 na zona urbana e 169 na subur

bana. Em 1956, os logradouros públicos calçados corres

pendiam a uma área de 36,5% (pedras irregulares- po

liédricas) e 9% (paralelepípedos). 

São consideradas como principais atividades econômi

cas no município a criação de gado bovino para produção 

de leite, a agricultura e as indústrias de arreios e extração 

de calcário. 

Havendo grande quantidade de grafita no lugar deno

minado Quilombo, situado no distrito-sede, já se tomam 
as primeiras providências no sentido de ampla exploração 
dêsse útil minério~ 

A Matriz de Nossa Senhora da Conceição é obra de 

grande beleza e, por isso, muito apreciada. 

Assistindo os habitantes, há na cidade 1 hospital com 

34 leitos, 1 serviço de saúde e 1 médico no exercício da 

profissão. Aipda no distrito-sede encontram-se 1 hotel, dois 

cinemas e uma tipografia. O município conta com duas 

agências postais. 

O Legislativo Municipal está representado por. 9 ve

readores. Para o pleito de 3-X-1955, eram 2 565 os elei

tores, dos quais votaram 1 506. Encontra-se instalada no 

município a Agência Municipal de Estatística, órgão inte

grante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Gil · Pôssos. ) 

.f/.30 

PRATA- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de l813, o sargento-mor An
tônio Eustáquio da Silva e Oliveira, que já havia fundado 
Uberaba, fêz várias incursões pela região onde, hoje, se 
localiza o município de Prata, demarcando sesmarias para 
si e outros que o acompanhavam. Afirma-se que o obje
tivo não só dêstes, como de quase todos os que se fixaram 
no Triângulo Mineiro por aquela época, era a conquista 
de terras para a vida rural. Posteriormente, o mesmo An
tônio Eustáquio da. Silva e outros sesmeiros doaram o ter
reno para a construção do arraial que, em 1839, pela Pro
vincial n.0 125, foi elevado à categoria de Distrito de Paz 
com a denominação de Nossa Senhora do Carmo dos Mor
rinhos. No ano seguinte, pela Resolução n.0 164, de 1.0 de 
março, a capela era elevada à freguesia. Prosseguindo em 
seu desenvolvimento, o povoado recebeu foros de vila em 
setembro de 1848. Perdeu essa prerrogativa, que readqui
riu 4 anos depois, e continuou progredindo até 1873, quan
do foi à cidade, com a denominação que até hoje conserva. 
O topônimo é o mesmo do rio que atravessa o município. 

Desde sua fundação até há pouco, a economia do mu
nicípio girou em tôrno da agricultura; só posteriormente a 
pecuária atingiu importância definitiva, relegando a pro
dução agrícola ao quase estritamente necessário ao seu 
con~umo. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de paz 
foi criado em 1839, pela Provincial n.0 125, com a deno
minação de Nossa Senhora do Carmo dos Morrinhos; a 
freguesia foi criada pela Resolução n.0 164, de 1.0 de março . 
de 1840. A sede foi elevada à categoria de vila pela Pro
vincial n.0 363, de 30 de setembro de 1848, prerrogativa 
que perdeu em 31 de maio de 1850, pela Provincial nú

mero 472; em 1854, readquiriu o antigo privilégio, com o 

nome de Prata, pela Lei provincial n.0 668, de 27 de abril, 

dando-se a reinstalação a 2 de dezembro de 1855. A vila 

recebeu foros de cidade a 15 de novembro de 1873, pela 
Provincial n.0 2 002. Na divisão administrativa de 1911, o 

município figura com três distritos: o da sede e os de Bom 

Jardim e Campo Belo, permanecendo em situação idên
tica no Recenseamento Geral de 1920. Segundo a divisão 

administrativa estabelecida pela Lei estadual n-0 843, de 

7 de setembro de 1923, os distritos de Prata, Jardim (an

tigo Bom Jardim) e Campina Verde (antigo Campo Belo 

Grupo Escolar Municipal 



Hospital Municipal 

e depois Rio Verde) compõem o münicípio de Prata, man
tendo-se esta organização nos quadros da divisão adminis
trativa relativa a 1933, insertos no "Boletim do Minis
tério do Trabalho, Indústria e Comércio", como também 
nos das divisões territoriais datados de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937 e no anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de 
março de 1938. Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1938, o município de Prata perdeu 
para o de Campina Verde o distrito de Campina Verde e 
passou a compor-se com o de Patrimônio, criado com ter
ritório desmembrado do de Jardim. Dessa forma, na di
visão judiciário-administrativa, fixada pelo Decreto-lei nú
mero 148, para vigorar no qüinqüênio de 1939-1943, Prata 
continua formado por três distritos: o da sede, Jardim E 

Patrimônio, observando-se o mesmo na divisão territorial 
do Estado, vigente em 1944-1948, estabelecida pelo De
creto-lei n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943 com alte-

, ' 
ração apenas do topônimo de Jardim que passou, então, 
a denominar-se Jardinésia. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Prata, cria
da pela Lei provincial n.0 1 740, de 8 de outubro de 1870, 
e extinta pela estadual n.0 375, de 19 de setembro de 1903, 
foi restaurada em cumprimento da Lei estadual n. o 663 
e sua reinstalação deu-se a 18 de o~tubro de 1918, em 
virtude do Decreto estadual n.0 5 095, de 3 de setembro 
dêsse ano. Segundo os quadros da 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, o município 
de Prata é o único de que se compõe o têrmo .e a comarca 

Igreja Màtriz Municipal 

de igual nome, enquanto nas divisões territoriais judiciário
-administrativas do Estado, firmadas pelps Decretos-leis 
estaduais números 148, de 17 de dezembro de 1938, e 
· 1 058, de 31 de dezembro de· 1943, para vigorarem, res
pectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, 
dois são os municípios da comarca de Prata: o da sede e 
o de Campina Verde. Em 27-XII-1949, com a criação da 
comarca de Campina Verde, pela Lei estadual n.0 336, a 
comarca de Prata passou a constituir-se unicamente do 
município da sede. 

Ginásio São Luiz 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. 
Sua área é de 4 737 quilômetros qu~drados. A tempera
tura, em graus centígrados, apresenta as seguintes médias: 
das máximas- 34; das mínimas- 10; compensada- 22. 
A sede municipal, situada a 603 metros de altitude, tem 
como coordenadas geográficas 19° 18' 32" de latitude Sul 
e 48° 55' 33" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 532 quilômetros, no rumo oés-noroeste. 

SITUAÇÃO .. 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 14 063 habitantes a população do 

1131 



Clube Recreativo do município 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 15 265 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-1955, e densidade demo· 
gráfica de 3 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 Jardinésia e Patrimônio. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(J.o-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Númeroa % sObre 
absolutos o total 

&!'r ai ------------------- ---------------
Sede ............................ 1 379 1 569 2 948 20,96 
Vila de Jardinlõaia ............... 128 148 276 1,96 
Vila de Patrimônio .............. 473 428 901 6,40 
Quadro rural. ................... 5 230 4 708 9 938 70'68 

TOTAL GERAL ........... 7 210 6 853 14 063 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............. 
Indústria de transformação ....... 
Comlõrcio de mercadorias ......... 
Comlõrcio de imóveis e valores mobi· 

liârios, cr&tito, aeguroa e capita~ 
lização ........................ 

Prestação de serviçoa ............ 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 
Profissões liberais ................ 
Atividades sociais ............. : . . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades doml;aticas não remu-

neradas e atividades escolares dia· 
centes ........................ 

Condições inativas ............... 

TOTAL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

3 328 38 
20 

180 2 
126 3 

8 
139 263 

67 7 
22 1 
23 41 

32 2 
10 

518 4 113 
380 206 

4 853 4 676 

Total 

Númeroa 
absolutos 

3 366 
20 

182 
129 

8 
402 

74 
23 
64 

34 
10 

4 631 
586 

9 529 

% sObre 
o total 

geral 

35,35 
0,20 
l,90 
1,35 

0,08 
4,21 

0,77 
0,24 
0,67 

0,35 
0,10 

48,64 
6,14 

100,00 

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 

----·------ ----- ------ ----- ----- ------

Arroz ... ... ...... 1 720 Saco 60 kg 61 000 21 350 55,98 

Milho .. .. .. ... . .. I 810 ' . ' 51 500 7 725 20,25 

Feijão ........ .. .... 840 > ' > 14 750 5 900 15,46. 

Mandioc·a. .. . .... 230 Tonelada 2 760 I 187 3,11 

Outraa .. ....... .... 185 - - 1 985 5,20 

TOTAL ........ 4 785 - - 38 147 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos ................ 

Bovinos ................ 

Caprinoo ................ 

Eqüinoa ..... ........... 

Muares ................ 

Ovinos .......... 

Suinoa .... ·········· 

TOTAL .......... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

50 

180 000 

900 

6 100 

1 300 

2 300 

30 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

75 

288 000 

72 

7 320 

2 340 

184 

27 000 

324 991 

% sObre 
o total 

0,02 

88,64 

0,02 

2,25 

0,72 

0,05 

8,30 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relatívos a 1955: 

N.0 de CAPITAL FORCA 

TIPO DE Esta- Pessoal MEPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci- empre-
mentos gado 

% aObre N.• de Pot~ncia Cr$1 000 
o total motores em c.v. 

------------ ---- ------- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 4 14 1 506 14,68 - -
Indúatria manufatureira 

e r .. bril. ............. 173 244 8 737 85,32 23 101 

TOTAL ........... 177 258 10 241 100,00 23 101 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na . sede municipal 

Piscina da Praça de Esportes 
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em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

Número de prédios existentes............ . 783 

Logradouros públicos 

Existentes .......... . 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Ajardinados ........ . 
Outros. 

Abastecimento d'água 

Pr~diGs servidos. possuindo penas ........................ . 

l ... ogradouros servidos. 
{

Totalmente ........ : ......... . 
Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Esgotos 

Logradouros servidos, de despejo ........ . 
Prédios esgotados, pela rede ........................... . 

llumina.ção pública e domiciliar 

{

Número de logradouros. 
Logradouros iluminados... Número de focos ...... . 

Consumo em kWh ..... . 

LiAações domiciliares 

De luz ..... . { 
Número de ligaçõea ..... . 

· · · Consumo em kWh ...... . 

De fOrça .... { 
Número de ligações .......... . 

· · · · · Consumo em kWh ........... . 

44 

2 
7 

!I 

35 

586 

12 
14 

26 

10 
133 

31 
402 

47 600 

506 
1!15 694 

16 
50 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 509 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 464 se acham sob a administração municipal e os 
restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, encontravam-se registrados no órgão com
petente 59 automóveis, 57 camionetas, 42 caminhões e 
10 ônibus. 

Para as distâncias e vias de comunicação da sede com 
os municípios vizinhos e capitais do Estado e da República, 
damos as seguintes 

Tábuas itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Monte Alegre .............................. .. 
Ituiutaba ................................... . 
UberiAndia .................................. . 
Verfssimo ................................... . 
Campina Verde .............................. . 
Comendador Gomes ........................... . 
Campo Florido .............................. . 
Capital Estadual ............................. . 
Capital Federal. ............................. . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

57 Onibus 
102 Onibua 
108 Onibus 
105 ·Onibua 
78 Onibus 
70 Automóvel 
77 Autom6vel 

754 Automóvel 
184 Diveroas 

COM:S:RCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 2 situados ua sede, e ainda com 88 varejistas; dêstes, 
78 se localizam na cidade. Dispõe também de duas agên
cias e um correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes a alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % s6bre o total 

Sabem Nio Sabem Nio 

Total ler e ubem ler e aabem 
ler e ler e escrever 

escrever(*) 
escrever 

escrever(*) 
--------

{Homens ... 1 657 1 007 650 . 60,77 3!1,23 
Quadro urbano Mulheres .. 1 871 !175 896 52,11 47,84 

TOTAL 3 528 1 !182 1 546 56.18 43,82 

{Homens ... 4 265 1 686 2 579 3!1,53 60,47 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 84!1 1 356 2 493 25,22 64,78 

TOTAL 8 114 3 042 5 072 37,4!1 62,51 

{Homens ... 5 !122 2 6!13 3 22!1 45,47 54,53 
Em geral...... Mulherea .. 5 720 2 331 3 38!1 40,75 59,25 

TOTAL 11 642 5 024 6 618 43,15 56,85 

(*) Incluaive pessoas de instrução nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de. Minas Ge-

Estação Rodoviória 



rais, no período 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

. ESPECIFICACAO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMltRICOS 

1954 

19 
40 

1 176 

1955 

18 
33 

1 116 

1956 

19 
44 

1 273 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
36,26%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Rec·eita arrecadada· Saldo 
Deapeoa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------- ------- ------- ------- --------
1951 ............ 1 843 861 1 657 186 
1952 ............ 2 189 1 094 1 833 356 
1953 ............ 2 295 1 148 2 126 169 
1954 ............ 2 770 1 263 2 174 596 
1955 ............ 3 158 1 523 2 803 355 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1951. ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1%5 ........................ . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

798 
1 083 
1 379 
1 755 
2 648 

Estadual Municipal 

3 794 
4 655 
5 281 
4 798 
7 311 

1 843 
2 189 
2 295 
2 770 
3 158 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade de 
. Prata está situada junto aos córregos Chácara e Carmo, 
ao sopé de duas elevações que receberam o pitoresco nome 
de Seios de Môça; sua altitude é de 603 metros, com bom 
clima e apreciáveis melhoramentos urbanos (50% dos lo
gradouros públicos pavimentados, iluminação pública e 
domiciliar elétrica, rêde de esgetos etc.). 

A principal atividade econômica do município é s 
pecuária, tanto de corte como leiteira. Em 1955, o rebanho 
bovino era de 180 000 cabeças, com uma produção lei
teira de 9 300 000 litros. Não só quanto ao .número, mas 
também pelas raças, o rebanho é valorizado ainda pela 
constante preocupação de melhoria por parte dos pecua
ristas locais, recorrendo constantemente à veterinária pre
ventiva e ao cruzamento dos melhores espécimes . São co
muns, nos rebanhos locais, as raças gir, hindu-brasil, nelore, 
guzerat, zebu etc. A par da criação bovina, também o re
banho suíno é cuidado e se constitui em fonte de renda, 
pela constante exportação para outros municípios, notada
mente os de Barretos, no Estado de São Paulo, e o da 
própria capital paulista. Em seguida, vem a indústria ma
nufatureira e fabril, onde a principal parcela é forneci
da pela produção de manteiga, que, em 1955, atingiu 
396 999 quilogramas. O município é também fabricante de 

queijo tipo minas. Na agricultura, produz milho, feijão, 
arroz, mandioca e quase todos os cereais, mas em quan
tidade apenas suficiente para seu consumo. 

A comuna possui duas quedas d'água, situ~:tdas no rio 
da Prata: a de Bálsamo e a de Cachoeirão, com potencial 
hidrelétrico calculado em 700 e 350 H.P., respectivamente, 

ambas inexploradas. 
Na sede municipal são realizados os festejos popula

res congado e moçambique, com as características já des
critas para outras unidades mineiras. 

Nasceu em Prata o artista de rádio, teatro, televisão 
e cinema, de renome nacional, Sebastião Prata, ídolo po
pular sob o nome artístico de "Grande Otelo", negrinho 
humilde que recebeu várias propostas para atuar nos prin
cipais ce~tros artísticos do mundo (Nova Iorque, Paris, etc). 

Assistem os habitantes 1 hospital, com 43 leitos; 1 ser
viço de saúde e 3 médicos. Na cidade há um serviço tele
fônico (285 aparelhos instalados), 4 hotéis, duas pensões 
e 1 cinema. No setor cultural, citam-se uma unidade de 
ensino secundário, duas bibliotecas, uma tipografia e um 
jornal. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 4 678 
eleitores. dos quais votaram 2 446. O Legislativo Muni
cipal compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José de L. Lopes de Figueiredo.) · 

PRATAPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro nome da sede foi Espírito San
to do Prata, em homenagem ao padroeiro da capela ergui
da no local, proximidades do córrego da Prata. 

A origem do povoado primitivo deveu-se a uma doa
ção feita pelo fazendeiro local, João Evangelista de Pádua, 
ao patrimônio de uma capela, em época não precisada, mas, 
certamente, anterior a 1874, pois a 24 de dezembro dêsse 
ano já o povoado recebia foros de distrito, subordinado ao 
município de São Sebastião do Paraíso, assim permanecen
do até sua emancipação política, em 1943. 

A denominação atual foi dada inicialmente pela Estra
da de Ferro Mogiana à estação da vilà de Espírito Santo da 
Prata; o novo topônimo passou a vigorar, oficialmente, por 
fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938. 

Vista parcial da cidade 



Igreja Matriz do Divino Espírito Santo 

Quanto aos desbravadores da região, são êles os mes

mos mencionados na parte histórica do município de São 

Sebastião do Paraíso. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Espí

rito Santo do Prata deve sua criação à Provincial n.0 2 087, 

de 24 de dezembro de 1874, confirmada pela Lei estad_ual 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891, subordinado ao município 
de São Sebastião do Paraíso. Por fôrça do Decreto-lei esta

dual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que estatuiu a 
divisão territorial do Estado, a vigorar no qüinqüênio ..... 
1939-1943, o distrito de Espírito Santo do Prata passou a 
denominar-se Pratápolis, continuando subordinado ao mu
nicípio de São Sebastião do Paraíso. Em face do Decreto-lei 
estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, criou-se o 
município de Pratápolis que, na divisão territorial do Es

tado, vigente no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecida por 
êsse Decreto-lei, apresenta-se integrado por dois distritos: o 
da sede, transferido do município de São Sebastião do Paraí
so, e o de Itaú de Minas, constituído por território do distri
to de Passos, do município de São Sebastião do Paraíso. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pela divisão territorial do 
Estado, vigente no qüinqüênio 1944-1948 e fixada pelo 
Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 
o município de Pratápolis, criado por êsse Decreto-lei, juris
diciona-se ao têrmo e à comarca de São Sebastião do Pa
raíso. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Sua área é de 
374 km2• A temperatura, em graus centígrados, apresenta 
as seguintes médias: das máximas- 32; das mínimas -
10. A sede municipal, situada a 687 m de altitude, tem 

como coordenadas geográficas 20° 44' 45" de latitude Sul 
e 46° 52' 00" de longitude W.Gr. Dista da capital do Estado, 
em linha reta, 321 km, no rumo oés-sudoeste. 

SIIUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capitaf. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 8 875 habitantes a população do municí
pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dãq 9 946 pessoas como sua provável po
pulação em 31-XII-55, e densidade demográfica de 25 ha
bitantes por quilômetro quàdrado. 

Principais a!Jlomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950; as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e a vila de Itaú de Minas. 

Localização 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 Itaú de Minas ........... 
Quadro rural . ..... 

TOTAL .. . ......... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
11."-VII-1950) 

Hotnens Mulheres 

I 298 I 402 
996 964 

2 178 2 037 

4 472 4 403 

Total 

Números 
absolutos 

2 700 
1 960 
4 215 

8 875 

% sôbre 
o total 
geral 

30,42 
22,08 
47,50 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-



Aspecto do início do calçamento da Rua Cel. Neca Lemos 

mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuâria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
Com&-cio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seg,uros 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 dombticas não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ..... . 

Condições inativas. 

TOTAL .... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

11 338 
12 

756 
89 

8 
89 

116 
6 

26 

27 
7 

319 
269 

3 062 

Mulheres 

8 

3 
2 

135 

2 

33 

2 714 
158 

3 055 

Total 

Números 
absolutos 

346 
12 

759 
91 

8 
224 

118 
6 

59 

27 
7 

3 033 
427 

6 117 

%sObre 
o total 
geral 

22,02 
0,19 

12,40 
1,48 

0,13 
3,66 

1,92 
0,09 
0,96 

0,44 
0,11 

49,62 
6,98 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------- ----- ------ ------ ----- -----
Arroz ...... ........ 1 609 Saco 60 kg 28 600 10 010 46,01 
Milho. ········· .... 1 133 > > > 41 200 6 592 30,29 
café ........ ... 176 ArrOba 4 700 2 820 12,95 
Algodão ........ 315 > 9 860 1 479 6,79 
Outras ... ······ 134 ~ --· 863 3,96 

TOTAL ..... ... 3 367 ·- - 21 764 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos .. 
Bovinos .... 
Caprinos ... 
Eqüinos .... 
Muares .... 
Ovinoa ..... 
Sufnos. 

TOTAL. 

11-36 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

8 
16 200 

100 
I 000 

200 
130 

4 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

28 
27 540 

10 
1 500 

440 
20 

3 600 

33 138 

% sObre 
o total 

0,08 
83,13 

0,03 .· 
4,52 
1,32 
0,06 

10,86 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORCA 
TIPO DE esta-

Pesooal EMPREGADO MOTRIZ 
INDÚSTRIA beleci-

empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ---------------- ---- -------------

Indústria extrAtiva mi-
neral. ............... 

Indústria de transforma-
14 609 302 455 99,08 101 35,33 

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 14 

Indústria manufa tureira 
14 1 832 0,60 11 1,16 

e fabril. ............. 8 67 979 0,32 16 1,34 

TOTAL ........... 36 690 305 266 100,00 128 37,83 

MELHORAMENTO$ 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 ............... · ............ . 

Logradouro~ públicos: 

Existentes ............................................. . 

{ 

Inteiramente ................ . 
Pavimentados............. Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento d'água 

PrEdios servidos ...... . ~ Possuindo penas ............. . 

TOTAL .............. . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 
Esgotos 

Logradouros servidos .. :. { 
De despejo .................. . 
De éguas superficiais ......... . 

Prédios esgotados. . . . . . . . . 1\ Pela rede· · · · · · · · · · · · · · · .· · · · · 
Por fossas ........... . 

Iluminação pública e domiciliar 

{

Número de logradouros ....... . 
Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

Liga~;ões domiciliares 

De luz ....... . {
Número de ligações .......... . 
Conaumo em kWh ........... . 

De fôrça ....... . { 
Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUMitRICOS 

707 

29 

1 
4 

5 

1 
23 

264 

264 

9 
9 

18 

5 
7 

42 
15 

31 
237 

52 440 

501 
213 400 

17 
346 412 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 141 km de estradas de rodagem, dos quais 3 se 

Vista de um algodoal 



acham sob a administração estadual, 135 sob a municipal 
e os restantes pertencem a particulares. É servido pela Es
trada de Ferro Mogiana. 

Em 1955, os veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal eram 30 automóveis, 12 camionetas e 36 caminhões. 

Para as respectivas distâncias e vias de comunicação 
com os municípios vizinhos e capitais do Estado e da Re
pública, damos as seguintes: 

Tábuas Itinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofes 

Capetinga .............. . 
Cássia .................. . 
Jacu!. .................. . 
Passos .................. . 

São Se bastião do Paralso 

Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. . . . ... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

40 Onibus 
22 Onibus 
72 Onibus 
33 Onibus 
46 Ferrovia 
30 Onibus 
31 Ferrovia 

995 Ferrovia 
816 Ferrovia 

OBSERVAÇÕES 

C.M.E.F. 

C.M.E.F. 
C.M.E.F. - R.M.V. 
C.M.E.F. -- R.M.V. 

E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais estão 7 situados na sede, e ainda com 123 varejistas; 
dêstes, 70 se localizam na cidade. Dispõe também de 3 
agências e um correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

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 ... 1 92t 1 247 674 64,91 35,09 
Quadro urbano Mulheres .. I 990 I 101 889 55,32 44,68 

TOTAL 3 911 2 348 I 563 60,04 39,96 

{ Hoinens ... 1 750 823 927 47,02 52,98 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 630 690 940 42,33 57,67 

TOTAL 3 380 1 513 1 867 44,76 55,24 

{Homens ... 3 671 2 070 1 601 56,38 43,62 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 620 1 791 1 829 49,47 50,53 

TOTAL 7 291 3 861 3 430 52,96 47,04 

( •) Inclusive pessoas de instrução não dcdarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

Vista de uma casa comercial atacadista 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 l955 1956 
-----:----------- ------- --·----- -------
Unidades escolares ..... . 
Corpo docente ........ . 
Matricula efetiva ...... . 

19 
36 

1 194 

20 
40 

1 384 

23 
4t 

1 453 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
20,74%. 

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 dcficit 

-------- ------- ------- ------- -------
1951. ....... 1 080 654 1 459 - 379 
1952 ........ .. 1 080 654 1 837 - 757 
1953 ........ .. 1 370 580 2 737 -- 1 367 
1954 ...... .... 1 113 316 1 084 29 
1955 ........ 1 393 597 1 033 360 

Quanto à arrecadação, 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 

lO 570 
10 141 
13 524 
21 428 
35 042 

Estadual 

2 490 
4 438 
5 727 
7 370 

11 620 

Municipal 

654 
654 
580 

1 113 
l 393 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade de Pra
tápolis está em região levemente montanhosa, cortada pelo 
córrego do Prata e pelo rio Palmeiras, e possui os melhora
mentos urbanos condizentes com seu desenvolvimento. A 
principal atividade econômica do município é a indústria 
extrativa do distrito de Itaú de Minas, onde a fabricação de 
cimento, em 1955, atingiu 3 155 602 sacos de 50 quilogra
mas, além de uma produção subsidiária de 11 44 7 ·toneladas 
de fertilizantes calcários, 22 053 905 kg de cal virgem. 
Produziu ainda aquela região 2 471 000 tijolos. Na agricul
tura, o município conta com os produtos já enumerados, 
possuindo, em 1955, 111000 pés de algodão. 

Na pecuária, o principal rebanho é o bovino, onde pre
domina a raça zebu, havendo, no momento, preocupação 
pela melhoria dos espécimes. 

Os principais rios locais são o Santana e o São João; 
neste, sofrem aproveitamento hidrelétrico as quedas de 
"Monte Alto" e de "São João"; naquele é aproveitada a 
queda da Usina Santana. 

Dos festejos populares realizados na sede, o mais carac
terístico é o congado. 

Dois médicos exercem -suas atividades no distrito-sede, 
onde há 28 telefones, 1 hotel, duas pensões, 2 cinemas e 1 

jornal. 

1/.37 



Para o pleito de 3-10-1955, estavam inscritos 5 417 
eleitores, dos quais apenas 2 491 votaram. Foram sufraga
dos na ocasião os 9 vereadores que compõem o legislativo 

da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Luiz Aguinaldo Pereira). 

PRATINHA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Não guarda a tradição local a data exata 
em que teriam surgido os primeiros desbravadores da re
gião; onde hoje se localiza o município. Sabe-se que, em 
1871, foi criada a paróquia e que o Cartório de Paz e de 
Notas foi criado em 30-6-1897, o que possibilita localizar 
os primeiros descobrimentos para o período anterior à pri
meira dessas datas. Sabe-se, também, que José Pedro Lara 

Vista panorCmiça da cidade 

foi dos primeiros moradores de Pratinha, senão o seu fun
dador. Construiu três igrejas, a de Santo Antônio, a de 
Nossa Senhora do Rosário e a de Santa Cruz, tendo sido 
sepultado ao lado do altar-mor do primeiro dêstes tem
plos. :ltste José Pedro Lar a foi filho de Leandro Rodrigues 
da Provença Lara, dos primeiros moradores do município 
de Campos Altos. 

Pratinha teve vida econômica e importância decisiva 
na região até o advento da comunicação férrea que, passan
do distante de sua sede, atraiu para as comunas diretamen
te servidas pelo melhoramento os moradores de maior ini
ciativa. Tempo houve, também, em que o município era 
centro de atração, mercê de celebrações religiosas organi-

Igreja Matri:lr Municipal 

Prefeitura, Câmara Municipal, Agência de Estatística e Coletoria Estadual 

zadas por um sacerdote filho do lugar (cônego Ananias, 
filho de uma escrava com o seu senhor, mandado educar 
por êste) · que usava figurantes para as procissões, evocan
do a tradição oral a participação de rapazinhos negros, ves
tidos de calções e com pequenas correntes atadas às mãos, 
com as quais fingiam se flagelar nas costas, por isto mesmo 
recebendo o nome de "flagelados". 

Desde o início, a agricultura e a pecuária foram · as 
principais ocupações dos habitantes. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
distrito data de 30-6-1897, quando foi criado o Cartório 
de Paz e Notas. O município, criou-o o Decreto número 
336, de 27-12-1948, dando-se sua instalação no ano se
guinte. Está jurisdicionado à comarca e ao têrmo de Ibiá . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais . Sua área 
é de 633 km2 • A temperatura, em graus centígrados, apre
senta as seguintes médias: das máximas - 28; das míni
mas - 18; compensada - 22 . A sede municipal, situada 
a 936 m de altitude (em alguns pontos do município atin
ge até 1 200 m), tem como coordenadas geográficas 
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19° 44' 42" de latitude Sul e 46° 23' 48" de longitude 
W. Gr. Dista da ~apitai do Estado, em linha reta, 259 km, 
no rumo oés-noroeste. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 4 753 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 4 996 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-55, e densidade demográfica de 
8 habitantes por quilômetro quadrado. 

Vista de uma parada estudantil no centro da cidade 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu- · 

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZACii.O DA 
.POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % s6bre 
absolutos o total 

geral 
----------------------- -----· -----
Sede ............................. 514 518 1 032 21,71 
Quadro rural. ................... 1 909 1 812 3 721 78,29 

TOTAL GERAL ........... 2 423 2 330 4 753 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Aqicultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias e:x;trativas ............ . 
Indústrias de transformação ..... . 
Com&cio de mercadorias . ....... . 
Coml!rcio de imóveis e valores mo-

bilillrioa, crl!dito, seguros e capita-
lização ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte. comunicações e arma· 

zenagem ...................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades aociaia . ............... . 
Administração pública, Legislati-
vo e Justiça ............. :· .... . 

Defesa nacional e segurança pública 
Atividades doml!sticas nio remu· 
neradas e atividades escolares dis-
centea ........................ . 

Condições inativas . ..... . 

'FOTAL ............ . 

POPULAÇÃO PRESENTE DE 
10 ANOS E MAIS 

Homens 

1 138 
7 

46 
30 

1 
53 

10 
3 
4 

9 
1 

190 
190 

I 682 

Mulheres 

4 

67 

8 

1 524 
63 

1 668 

Total 

Números 
absolutos 

1 142 
7 

46 
31 

1 
120 

11 
3 

12 

9 
1 

1 714 
253 

3 350 

% s6bre 
o total 
geral 

34,11 
0,20 
1,37 
0,92 

0,02 
3,58 

0,32 
0,08 
0,35 

0,26 
0,02 

51,21 
7,56 

100,00 

Cachoeira da Prata 

Agricultura e silvicultura - A produção agrícola do mu
nicípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRfCOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % a6bre 

o total ----------- --------- -----
Cafl! ............... 630 Arr6ba 25 000 11 250 79,59 
Milho ............... 629 Saco 60 kg. 15 800 2 370 16,76 
Outras ............. 393 - - 517 3,65 

TOTAL ........ 1 652 - - 14 137 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininoa ..................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinoa ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL .................. . 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

5 
32 000 

200 
2 300 

750 
500 

6 000 

VALOR 

Cr$ 1. 000,00 

9 
54 400 

16 
2 760 
1 875 

_75 
4 200 

63 335 

% s6bre 
o total 

0,01 
85,89 

0,02 
4,35 
2,96 
0,11 
6,43 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de CAPITAL FORCA 
TIPO DE Esta Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci- empre-
mentoa gado 

Cr$ 1000 % a6bre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

-----------~- -------------------
Indúotria extrativa mi· 

neral ................ 4 14 17 2,50 ·- -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtoa agrlcolaa 34 64 208 30,67 3 45 

Indústria manufaturei-
ra e fabril. ..... , .... 7 10 435 66,83 2 15 

TOTAL ........... 45 88 678 100,00 5 60 

Casa das máquinas da Usina Hidrelétrica na Cachoeira da Prata 



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 

NUM~RICOS 

Número de prédios existentes ..... 

Logradouros públicos 

Existentes ............................................. . 
Outros .............................. ·················· 

Abastecimento d' áf!ua 

P H· 'd {Com ligações livres ......... . 
rcutOI aervt os . .......... . 

TOTAL ................ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos....... Parcialmente ............... . 

TOTAL ............... . 

249 

15 
15 

103 

103 

5 

5 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 102 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administração municipal. É servido pela Estrada 
de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Localização topogr6fica da cidade 

Em 1955, os veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal eram 2 automóveis, 14 camionetas e 12 caminhões. 

Para as respectivas distâncias e vias de comunicações 
da sede com os municípios vizinhos, e capitais do Estado e 
Federal, damos as seguintes 

Tábuas itinerárias -

ESPECIFICAÇÃO 
OIS- VIA DE 

TANCIA TRANSPORTE OBSERVAC0ES 

------------- ---------------
Municípios limitrofes 

Tapiral. ................... . 
Tapirai. ................. . 
Bambu!. ................. . 
Bambu!. ................. . 
Campos Altos ............. . 
Campos Altos ............. . 
Ibiâ ...................... . 
Ibiâ .................... ; .. . 
Capital Estadual. ......... . 
Capital Federal. .......... . 

90 Rodovia 
63 Ferrovia 
88 Rodovia 
84 Ferrovia 
42 Rodovia 
24 Ferrovia 
42 Rodovia 
41 Ferrovia 

437 Ferrovia 
788 Ferrovia 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 
R.M.V. e Central 

do Brasil 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas e 12 
varejistas, todos situados na sede. Dispõe também de 2 
correspondentes bancários. 

Outro apecto do desfile estudantil no centro da cidade 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

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 ... 449 256 193 57,01 42,99 
Quadro urbano Mulheres.· 473 239 234 50,52 49,48 

TOTAL 922 495 427 53,69 46,31 

{Homens ... 1 597 671 926 42,01 57,99 
Qua<lro rural. . Mulheres .. 1 547 492 1 055 31,80 68,10 

TOTAL 3 144 1 163 1 981 36,99 63,01 

{Homens ... 2 046 927 1 119 45,30 54,70 
m geral...... Mulheres .. 2 020 731 1 289 36,18 63,82 

TOTAL 4 066 1 658 2 408 40,77 59,23 

E 

{*) Incluoive pessoas de in•trução 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 no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ............. . 
· Corpo docente ................ . 

Matricula efetiva .............. . 

DADOS NU~RICOS 

6 
11 

146 

1955 

5 
10 

423 

1956 

6 
10 

457 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 39,80%. 

Vista parcial da Rua do Comércio 



Vista parcial do centro da cidade 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FIN~ÇAS (CR$ 1 000,00) 

ANOS 

1954 ........... . 
1955 ........... . 

Receita arrecadada 

Total Tributllria 

641 
496 115 

Despesa 
realizada 

496 

Saldo ou 
deficit 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951 ......................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

319 
540 
730 
793 

1 089 

Municipal 

641 
496 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A principal ati
vidade econômica do município é a pecuária, sendo pro
duzidos 4 000 000 de litros de leite em 1955. Tal produ
ção é responsável pela indústria local de queijos, que atin
giu no mesmo ano, 286 775 quilogramas. Produto de boa 
qualidade, é exportado para São Paulo e Uberaba. Para 
as mesmas praças e outras, são enviados os excedentes da 
pecuária de corte, outra fonte de renda municipal. A agri
cultura tem seu ponto alto na produção de café, com uma 
produção que alcançou 25 000 arrôbas, no ano de 1955, 
quando existiam 700 000 pés desta rubiácea. Produz, ain
da, o município, milho e outroS" cereais, cujos excedentes 
são enviados para Varginha e para o Rio de Janeiro. No 
setor industrial, o beneficiamento de café e de madeira 
são as principais atividades. 

A Rêde Mineira de Viação passa distante do distrito
-sede cêrca de 18 quilômetros, em território do. município. 

Pratinha possui jazidas de manganês, atualmente inex
ploradas. 

O topônimo explica-se pela transparência prateada de 
uma fonte junto à cidade. 

No distrito-sede há uma pensão, 1 cinema e uma bi
blioteca. Para o pleito de 3-10-1955, estavam inscritos 

28-24940 

1 301 eleitores, dos quais votaram 590. Foram sufragados 
na ocasião os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Guilherme Ribeiro). 

PRESIDENTE BERNARDES - MG 
Mapá Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro topônimo foi Calambau, ex
. pressão indígena que, segundo Napoleão Reis, pode ser tra
duzida por "mato raso", "ôéo" ou "vazio". 

A região era, nos primórdios, habitada por índios de 
tribos provàvelmente Carijós, havendo dúvida a respeito. 
Por volta de 1730, desbravadores paulistas, dos quais o 
mais importante foi João Siqueira Afonso, invadiram a re
gião, atraídos pela ocorrência de ouro. Sôbre os primeiros 
brancos a se fixarem na região onde 'hoje se ergue a sede 
do município, pouco se sabe de positivo, admitindo a tra
dição tenham êles se localizado à margem de rio Piranga, 
com garimpos; posteriormente, se teriam dedicado à agri
cultura ou à pecuária, pela exaustão das catas. 

A atual denominação de Presidente Bernardes foi 
dada à vila de Calambau, quando da emancipação do mu
nicípio, em 1953, em homenagem ao mineiro, Sr. Artur da 
Silva Bernardes, antigo Presidente da República. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JIDICIARIA - A 
vila de Calambau era distrito do município de Piranga até 
sua emancipação, que se deu com a elevação a município, 
com a denominação de Presidente Olegário, em virtude 
da Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953. A instala
ção solene da comuna deu-se a 1.0 de janeiro de 1954. O 
município jui:isdiciona-se à comarca de Piranga. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - Situa-se o municí
pio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Sua 
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área é de 234 km2 • A temperatura, em graus centigrados, 
apresenta as seguintes médias: das máximas - 32; das 
mínimas- 14; compensada- 23. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 8 068 habitantes a população do mu
nicipio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatis
tica de Minas Gerais dão 8 571 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, e densidade demográfica de 37 ha
bitantes por quilômetro quadrado. 

Pelos dados do mesmo Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Calambau, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu
nicípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres % o6bre Númeroa 
aboolutoa o total 

~~:era! 
------·------- --------------------
Quadro urbano ...... .... 277 343 620 7,68 
Quadro suburbano ....... 31 32 63 0,78 
Quadro rural. ............ 3 681 3 704 7 385 91,54 

TOTAL ............. 3 989 4 079 8 068 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade-

Agricultura- A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRtCOLAS (ha) 

% eôbre Unidade Quantidade cr$ 1 ooo 
o tota,l 

---------- ------ -------------- -----
Milho .............. 1 945 Saco 60 kg 39 800 5 960 40,72 
Caf~ .............. · 108 Arrôba 8 800 3 168 21,64 
Feijão .............. 910 Saco 60 kg 7 000 2 100 14,34 
Arro:r: .............. 780 > > > 5 600 1 400 9,56 
Cana-de-açúcar ...... 540 Tonelada 10 650 1 065 7,27 
Outras ............. ... - - 948 6,47 

TOTAL ........ ... - - 14 641 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aeininoe ...................... . 
Boyinoe ....................... . 

~~~~=-·.·.·. ·. ·. ·. ·.·.·:::::::::::::: 
Muareo ....................... . 
Ovinoe ........................ . 
Sufnoe ........................ . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

12 
9 000 

490 
1 100 

550 
380 

7 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

36 
14 400 

49 
540 
210 
53 

5 600 

22 888 

% eôbre 
o total 

0,15 
62,95 
0,21 
6,72 
5,28 
0,23 

24,46 

100,00 

Indústria - A ·organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Penoal EMPREGADO Mo:rRIZ 
TIPO DE eota- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % eôbre N.• de Potencia 

o total motoreo em CaV. 
--·----------- ------ ---------------
Indúotria extrativa mi· 

neral ................ 4 11 22 495 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
9s,os da produção agrfcola 12 28 422 3 10 

TOTAL ........... 16 39 444 100,00 3 10 

Igreja Matriz de Santo Antônio 

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 priJdios existentes ........................... . 

Logradouroa públicoa 

Exietenteo .............................................. . 

{
Parcialmente ............... . 

Pavimentado. ............. . 
TOTAL ................. . 

Outroe ................................................. . 

Abaatecimento d'água 

{ 
Pouuindo penao ....... . 

Pr~ioe eervidoe ........... . 
TOTAL ........ . 

{
Totalmente ................. . 

Logradouroe eervidoe. . . . . . . Pardalmente ............... . 
TOTAL ................. . 

lluminar;ão pública e domiciliar 

{
Número de logradouroe ..... . 

Logradouro. iluminadoe..... Número de focao ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

{
Número de ligaçõea ......... . 

De lu:r: ..•................. 
• Consumo em kWh ......... . 

{
Número de ligaçõea ......... . 

De fôrça .................. -
Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMI:RICOS 

195 

9 

8 

80 

80 

4 
1 
5 

51 
11 400 

76 

17 150 

2 

2 550 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 
cortado por 46 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administração municipal. 



Em 1955, os veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal eram 30 automóveis, 12 camionetas e 36 caminhões. 

Para as distâncias e vias de acesso da sede municipal 
aos municípios vizinhos e capitais do Estado e Federal, 
damos as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municipios limitrofes 

NORTE 
Com o municlpio de POr-

to Firme ........... . 
Com o municfpio de Pi

ran&a .... 

LESTE 
Com o m..niclpio de Pau-

!• CAndido ...... . 
Com o municlpio de Se

nador Firmin•.> . ... 

OESTE 
Cem o municlpio de Pi-

rans:a . .............. . 
Com o municfpio Senho-

ra de Oliveira ..... . 

SUL 
Br6a Pirea ............ . 
Senador Firmino ...... . 

Capital Eatadual (1) .. (•) 
Capital Federal (1) .. (•) 

Tábuas itinerárias 

DISTÂNCIA VIA DE 
lkml TRANSPORTE 

18 Jipe e outros 

22 Jipe e outroo 

18 A cavalo 

24 Jipe e outros 

22 J pe e outros 

27 Jipe e outros 

9 Jipe e outros 
24 Jipe e outros 

253 Jipe e outros 
515 Jipe e outros 

OBSERVACOES 

(1) Aa informações referentea a bte item niio tem li&açiio diretamente à 
capital. 

· (•) Via Conaelheiro Làfaiete. Rodovi6ria. 

COM2RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 19 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 12 estão situados na sede. Dispõe, também, de 2 cor
respondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númeroa absolutos % sObre o total 
DISCRIMINACAO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

eac:rever ler e eacrever ler e 
eacrever(•) eacrever(•J 
---

Romena ................... 263 176 87 66,92 33,08 
Mulherea .................. 322 195 127 60,55 39,45 

TOTAL ............... 585 371 214 63,41 36,59 

(
0

) Incluaive peuoaa de inatruçiio níl.o declarada. 

Grupo Escolar Cl6vis Salgado 

Praça C&nego Lopes 

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 NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO - 1954 

Unidadea eacolares ............. . 
Corpo docente .... : ........... . 
Matricula efetiva .............. . 

5 
13 

494 

1955 

3 
11 

401 

1956 

3 
11 

401 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 20,34%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município em 1955 é bem caracterizada pela ta
bela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00\ 

ANOS Receita arrecadada 
Deapeoa Saldo ou 

Total Tribut6ria 
realizada deficit 

------------------ ------------
1955 ............ 664 112 283 381 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento nos anos de 1954 e 1955 foi: 

ANOS 

1954 ........... ' ........................... -. 
1955 ....................... · ................. . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

24 
732 

Municipal 

664 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede municipal 
está situada à margem esquerda do Rio Piranga, em terre
no plano, circundada por morros, destacando-se, entre êles, 
o do Cruzeiros. 

A atividade econômica do município gira em tôrno 
da agropecuária. Na agricultura, a principal produção, 
quanto ao valor, é a de milho, seguida da de café, havendo 
114 000 pés dessa rubiácea, em 1955. Na pecuária, o re
banho bovino é o mais importante sendo de 1 016 000 li-



tros de leite a produção em 1955. Na indústria de trans
formação, o município produz aguardente de cana e rapa
duras. Na indústria extrativa, o setor mais importante é 
o de produção de combustível vegetal, calculado em 20 000 
metros cúbicos de lenha, no ano de 1955. 

Dos festejos populares locais, o que assume maior im
portância é o congado, que se festeja nos dias 6 e 7 de 
janeiro, sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. Os 
grupos percorrem as ruas dá cidade entoando o ''Canto da 
Embaixada" e executando a "Dança do Congo"; o cortejo 
é dirigido pelo "Rei do Congo", figurante que leva um bas
tão, símbolo de seu "poder"; figura, também, no cortejo, o 
"Reio do Meio", que empunha uma espada com a qual 
executa o movimento denominado "corta-vento"; o traje co
mum é o paletó e calças brancas, faixa da mesma côr à 
cintura, capacetes de côres vistosas adornados com penas 
de pássaros, multicoloridas e entremeadas de espelhos, con
tas coloridas, etc. Instrumentos musicais: violas, cavaqui
nhos, reco-recos, chocalhos e pandeiros. Os cortejos visi
tam os fe .. teiros, denominados "Rei e Rainha", tanto os do 
ano anterior como os sorteados para o ano próximo. 

O principal rio a cortar a região, que é montanhosa, 
é o Piranga (antigamente, Guarapiranga) que, com seus 
afluentes, se constitui numa rêde hidrográfica, até aqui sa
tisfatória para as exigências da irrigação municipal. 

Há no distrito-sede 1 serviço de saúde, além de 2 tele
fones e duas pensões. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 200 
eleitores, dos quais votaram 1 321 . Foram sufragados na 
ocasião os 9 vereadores que compõem o Legislativo da ci
dade. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Ulisses Romualdo da Silva. ) 

PRESIDENTE OLEGARIO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Em princípios do século XIX, o lugar de
nominava-se Brejo Alegre e não passava de ponto de pou
sada para tropeiros que demandavam Paracatu. A 
amenidade do clima, a fartura de água potável e a boa 
qualidade das terras foram, sem dúvida, o fator preponde
rante a influir no ânimo dos que ali se fixaram pela pri
meira vez. Aos poucos, se foi formando uma povoação que 
recebeu o nome de Santa Rita da Boa Sorte. 

O mais antigo documento referente ao local é a es
critura de doação de um terreno para que se construísse, 
no sítio, uma igreja sob a evocação de Santa Rita, daí a 
origem do topônimo. Foram doadores Joaquim Inácio de 
Sá com sua mulher, Inácia Maria Roiz e o documento foi 
passado no dia 10 de outubro de 1851. No terreno doado 
pelos fazendeiros, em tôrno da capela, começaram às edi
ficações de forasteiros que se foram fixando, surgindo assim 
o arraial que, em 1867, foi elevado a distrito do município 
de Paracatu. Em 1880, êsse distrito passou à jurisdição do 
município de Patos, mudando-se também, em conseqüên
cia, o nome para Santa Rita dos Patos. 

Na tradição histórica do município, ' conta-se que o 
povoado hoje denominado Onça teria sido desbravado por 

Passagem no rio da Prata, limite entre Presidente Olegário e João Pinheiro 

um certo Manoel Afonso Pereira que, vindo ou deman
dando os sertões do Paracatu, aí se teria fixado até seu 
desaparecimento, vitimado por um bando de escravos re
fugiados num quilombo próximo e que lhe teriam roubado 
um grande tesouro em barras de ouro e ouro em pó; êstes 
escravos foragidos, responsáveis não só pela morte de Ma
noel Afonso Pereira como por outros assaltos, teriam sido 
atacados pela "tropa de linha", como se denominava a po
lícia provincial, e trucidados, restando dêles um único so
brevivente. :f:tste, forçado a mostrar o local onde os qui
lombos escondiam o produto de seus assaltos, guiou seus 
vencedores até o local denomi~ado Lagoa Sêca, aí mor
rendo sem revelar a ninguém os seus tesouros. Ainda se
gundo a mesma tradição, um indivíduo não identificado 
teria encontrado um caldeirão contendo ouro em barras 
e em pó; contudo, por desconhecidas razões até então, tal 
indivíduo se teria suicidado sem revelar a ninguém o pa
radeiro do dito tesouro. 

Há no município restos de construções e grandes pi
lões de aroeira atribuídos aos quilombolas, o que de certa 
maneira tem servido para nutrir as lendas acima narradas 
e profundamente enraizadas na tradição local. 

O atual nome, dado quando da elevação a município, 
foi uma homenagem ao Sr. Olegário Dias Maciel, chefe 
político no município de Patos e que faleceu na Presidên
cia do Estado de Minas Gerais. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do pela Provincial n.0 1 444, de 2 de dezembro de 1867, 
com o nome de Santa Rita, fazendo parte da freguesia de 
Alegres, município de Paracatu. Pela Provincial n.0 1656, 
de 4 de novembro de 1880, p distrito foi desmembrado de 

Vista parcial da Praça Padre Porfírio 



Paracatu e incorporado ao município de Santo Antônio 
dos Patos, adotando o nome de Santa Rita de Patos. A 
17 de dezembro de 1938, pe},:, Decreto n.0 148, recebeu 
sua autonomia, com o nome· __ de Presidente Olegário. A 
instalação deu-se a 1.0 de jan·~iro de 1939. 

FORMAÇAO JUDICIARIA -- A comarca foi criada pela 
Lei n.0 1039, de 23-12-1953 e instalada, solenemente, a 
25 de setembro de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona de Urucuia do Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 5 516 quilômetros quadrados. A temperatura, 
em graus centígrados, apresenta as seguintes médias: das 
máximas - 34; das mínimas - 17; compensada - 25. 
A sede municipal, situada a 9•50 metros de altitude, tem 
como coordenadas geográficas 18° 25' 02" de latitude Sul 
e 46° 25' 15" de longitude W. Gr. Dista da Capital do 
Estado, em linha reta, 311 quilômetros, no rumo oés
-noroeste. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇAO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 29 394 habitantes a JX?PUlação do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís-

Pasto de Saúde Estadual 

Grupo Escolar Farnese Maciel 

tica de Minas Gerais dão 31 213 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-1955, e densidade demográfica 
de 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - Em .t0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do mu

nicípio eram a sede e as vilas de Lagamar e Ponte Firme. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, assim se localizava a po

pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-·1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homen. Mulheree 
Numeras %sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ---- -------
Sede ........ ······· ...... ······ 673 815 1 488 5,06 

Vila de Lagamar ................ 205 204 409 1,39 

Vila de Ponte Firme ....... ······ 127 129 256 0,87 

Quadro rural .. ·············· .. 13 774 13 467 27 241 92,68 

TOTAL GERAL ... ········ 14 779 14 615 29 394 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Censo de 
1950, dêsse modo se distribuía . a população municipal, 
segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuéria e silvicultura 
Indúetria extrativa .............. . 
lndúetria de tran.,formaçio .... . 
ComErcio de mercadorias ..... . 
Com~rcio de imóveis e valoree mo-

bili.arioe, cridito, aeguroe e ca· 
pitalim~o.... . . . . . . . .. 

Preeta~o de serviços ........... . 
Traneporte, comunicações e arma-

zenagem .................... ·· 
Proíl88õee Jiberaio ............... . 
Atividade. IIOCiais ............ , .. . 
Adminiotta~o pública, Legielativo 

e Juatiça ..................... . 
Def- nacional e segurança pública 
Atividade. dom&ticao nio remu

neradao e atividade. eecolaree dis-
cente. .................. . 

Condiçõeo inativas ..... . 

TOTAL ............. . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

7488 
215 
125 
92 

I 
56 

27 
9 

24 

26 
5 

475 
1 113 

9 656 

Mulheree 

47 

(i 

123 

I 
I 

42 

8 838 
627 

9 687 

Total 

Números 
absolutos 

7 535 
215 
131 
92 

I 
179 

28 
lO 
66 

28 
5 

9313 
I 740 

19 343 

%.Obre 
o total 

&era I 

38,98 
1,11 
0,67 
0,47 

0,92 

0,14 
0,05 
0,34 

0,14 
0,02 

48,17 
8,99 

100,00 



A~ricultura, pecuária e silvic:ultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

I'RODUCXCI VALOR 
ARBA 

CULTURAS (ba) 
!15 o6bl'e AGRlCOLAS UDI~ade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----- --------
Feijlo .............. 5 000 Saco 1i0 1<1 104 300 37 704 36,64 
Arroa .............. 2 450 . . . 87 000 31 320 30,43 
Milho .............. 8 300 • . . 302 300 27 207 26,43 
Mandioca .......... 202 Tonelada 4111 2415 2,34 
Caf6 ............... . .. Arr6ba 2 !170 1 203 1,16 
Cana ............... · 180 Tonelada 10 200 1 020 0,!19 
Outrao ............. ... - - 2 070 2,01 

TOTAL ........ ... - - 102 !13!1 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955,. era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

Nl):l,fBRO 
DE 

CAUECAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1.000,00 !15 o6bl'e 

o total 

AoiDIDoo ...................... . 
BoviDoo ...................... . 
Capriooo ..................... . 
EqlliDoo ...................... . 
Muareo ..................... · · · 
Oviooo ....................... . 
Sulooo ..................... · · · 

TOTAL ................... . 

20 
70 000 

1 000 
6500 

CiOO 
1 500 

35 000 

64 
112 000 

100 
6 500 
1 380 

150 
28 000 

148 1!14 

0,03 
75,61 

O,OCI 
4,38 
0,!13 
0,10 

18,8!1 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos" a 1955: 

de 
CAPITAL FORCA 

N. Peoooal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eota· em, .. e. 

INDOSTRIA beleci· caclo 
mentoo Cr$1 000 !15 o6bl'e N.• de Poteocia 

o total motoreo f:ID c.v. 
--------- ---

Iod6otrla Extrativa Mi· 
oeral. ............ 5 18 28 1,61 - -

Iad6otrla de tranororma-
çlo e beneficiamento 
de produtoo qrlcolao 100 :175 732 42,14 5 52 

lad6otrla maoufaturelra 
e fabril. ............. 187 :120 !177 56,25 4 5CI 

TOTAL ........... 2!12 ,513 .• 737 100,00 !I 101 

MELHORAMENTOS URE:ANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentw1 urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registrc's existentes nos ServiçOs de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICACX<> 

N(ímero de pr6dioa e:riatentea ........................... . 

Lotlradouroa públicoa 

E:rloteoteo ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ajard!Dado ............................................. . 
Outroo ................................................ . 

llumina~•o pública e domiciliar 

{ 
N6mero de locradouroo ..... . 

Logradouroo llumiDadoo..... N6mero de focao ........... . 
Cooowno em kWh ......... . 

Litla~õea domiciliara• 

{ 
N6meso de lipc;6eo ......... . 

De lu:r. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · "---woo em kWb ~ ......... . 
,.._ { N6mao de li~c;6eo ......... . 

De '"'~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Cooowoo em Wb .......... 

DADOS 
NUidRICOS 

347 

18 
1 

17 

10 
125 

14 321 

13!1 
28 435 

28 
8 CI80 

MEIOS DE TRANSPORT:B: - O território municipal é 
cortado por 808 quilômetro11 de estradas de rodagem, dos 

F&ro Municipal 

quais 293 se acham sob a administração estadual, 233 sob· 
a municipal e os restantes pertencem a particulares. Dis
põe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, os veículos registrados no órgão competente 
eram 3 automóveis, 9 camionetas, 15 caminhões e 5 ônibus. 

Para conhecimento das distâncias e Vias de comuni
cação da sede com os municípios vizinhos, damos as se
guintes 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICACXO 
DIS. VIA DE 

TANCIA TRANSPORTE OBSERVAC0BS 
(km) 

----·-------·----·-·-1·------~-----------·- ----·--------· 
Municlpioa 
Limltrofes 

De Pte. OteaArlo a CORO· 
MANOEL .............. . 

De Pte. OteaArlo a JOXO 
PINHEIRO ............ . 

De Pte. OJeaArlo a PARA· · · 
CATU ..... ; ............ . 

De Pte. OteaArlo a SXO 
GONÇALO DO ABAET& 

De Pte. OteaArlo a VAZAN-
TES .................... . 

DeD:atÍI~~~-~ -~. ~-~~~~ 
De Pte. OteaArlo l Capital do 

Eatado .................. . 
De Pte. OleaArlo l Capital 

Federal ................. . 

137 

120 

227 

143 

!17 

31 

4!12 

1 132 

OoibWI 

ODlbua e Eatrada 
de Ferro 

Via Patoo de M!Dao 

Via Patoo de M!Dae 

Por 6Dibua at6 Be 
lo Horiaoote e 
pela Eatrada de 
Ferro at6 o Rio 
de Janeiro. 

COM:!RCIO E BANCOS - Conta a população do mu--.. 
nicípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas si-
tuados na sede, e ainda com 115 varejistas; dêstes 18 se 
localizam na cidade. Dispõe também de 4 correspondentes 
bancários. 

Vista parcial da cidade 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetizaçiio fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAl s 

DISCRIMINAÇÃO 
N6meroe aboolutoo 9ií eôbre o total 

Sabem Nlo Sabem Nlo 
Total ler e ac1bem ler e eabem 

eec:rever ler e C11Crever ler e 
C11CreVer(•) eacrever(•J 

-------------- ---- ----- -------- ----
{Homene .. 822 467 355 56,81 43,1!1 

Quadro urbano Mulheree .. !172 468 584 48,14 51,86 

TOTAL 1 794 !135 85!1 52,U 47,88 

{ Homene ... 5 25!1 2 437 2 822 46,33 53,67 
Quadro rural.. Mulheree .. 10 !176 1 371 !I 605 12,4!1 87,51 

' TOTAL 16 235 3 808 12 427 23,45 76,55 

{ Homene ... 12 081 2 904 !I 177 24,03 75,!17 
Em geral...... Mulheree .. 11 948 I 83!1 10 10!1 15,3!1 84,61 

TOTAL 24 02!1 4 743 1!1 286 1!1,73 80,27 

(•) Inclueive peeeoao de inotruçiio niin declarada. 

último tombo da cc hoeira Manabrini 
• 

Ensino primário --.:.. Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaçíio do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICA CÃO 

1!1!;4 1!155 1!156 ------------
Unidadee eocolaree .............. 31 26 28 
Corpo docente ................. 46 46 47 
Matricula efetiva ............... 1 !146 .I !167 2 141 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
29,82%. 

Pra~a Afons.• de Sá 

Vista da parte esquerda da Pr~a Padre Porfírio 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município no período de 1951-1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Deopeoa Saldo ou 

Total Trlbut6ria 
realieada def"J.Cit 

1!151. ..... o ..... !187 441 828 15!1 
1!152oooooooo .... 1 053 522 1 037 UI 
1!153oooooooo 00. o 1 382 56!1 1 332 50 
1!154.oooooooo. o o 1 702 60!1 1 786 - 84 
1!155ooooooo. o. 00 1 876 770 1 401 475 

Vista parcial da cidade 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1!15100 ....... . 
1!152 .... ooo••••O•••· 
1953 ........... . 
1!154 ....... . 
1!155 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000) 

Eotadual 

1364 
I 787 

.2 462 
2 726 
3 060 

Municipal 

!187 
1 053 
I 382 
1 702 
1 876 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A atividade eco
nômica fundamental é a agropecuária. Na pecuária, tanto 
são importantes o rebanho suíno como o bovino, pois o 
município exporta bovinos de corte para Cruzeiro (São 
Paulo), Três Corações, Patrocínio e Patos, êstes em Minas 
Gerais. Os suínos para abate são também enviados aos mes
mos municípios. Além da pecuária de corte, a leiteira é 
também de grande importância econômica; em 1955, a 



produção de leite atingiu 2 700 000 litros . Outro fator de 
importância na vida econômica municipal é a indústria 

extrativa, onde figura em primeiro lugar, quanto ao valor, 
a extração de madeira de lei. Na indústria manufatureira 
e fabril a produção de creme de leite, em 1955, atingiu 
97 335 quilogramas; neste setor, produz ainda, em valo
res decrescentes: sola, tanino, calçados, arreios, manteiga, 
queijo etc. Possui riquezas minerais inexploradas, tais como 
bauxita, xisto betuminoso, duas .fontes de águas sulfurosas, 
calcário, salitre, etc. 

O município é banhado pelos rios Paranaíba, da Prata, 
Paracatu e Santa Catarina, os mais importantes,' além de 
outros menores, como o Manabuiú, o do Peixe, o Cricó, o 
Taboca, o Salitre, o Pirepetinga, e ribeiros de menor im
portância, constituindo uma rêde satisfatória. Duas cachoei
ras são aproveitadas, na zona municipal: a do Maribondo, 
no córrego do Barreiro, onde foi instalada a usina hidrelé
trica que fornece luz e energia à sede municipal, e a de 
Ponte Firme, no córrego São Gonçalo, onde uma pequena 
usina hidrelétrica fornece fôrça e luz à vila de Ponte Firme. 

A sede municipal localiza-se sôbre a serra das Ver
tentes, gozando dos melhoramentos urbanos condizentes 
com suas possibilidades econômicas; além dos transcritos, 
podem ainda ser citados, na sede, um aparelho telefônico, · 
1 hotel, 3 pensões, 1 cinema e uma biblioteca. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 4 797 
eleitores, dos quais votaram 2 207 . O Legislativo Muni
cipal compõe-se de 13 vereadores. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Domingos Ribeiro Borges. ) 

PRESIDENTE SOARES - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO- O primeiro nome da região onde, hoje, se 
localiza o município foi Alto Jequitibá. Há pelo menos três 
versões para a origem dessa denominaC}ão. A primeira 
baseia-se na existência de um jequitibá, de grande altura, 
nas proximidades de um dos pousos do caminho que cor
tava a região, transitado por tropeiros; ao referir-se. a êste 
pouso, os viajantes o .denominavam de "pouso do alto 

Desfile dos alunos do Colégio Evangélico de Alto Jequitibá, 
no dia 7 de setembro 

Igreja Matriz Municipal 

jequitibá". Outra versão refere-se a um tronco da mesma 
espécie de árvore, caíào sôbre um ribeiro, servindo de 
ponte aos viajantes; a terceira versão difere da segunda 
apenas em afirmar que o tronco sôbre o ribeiro está exata
mente no local onde hoje se encontra a sede municipal. 

A tradição local não indica com segurança o nome dos 
primeiros brancos a pisarem a região. Guarda, contudo, o 
das primeiras famílias que aí se fixaram; em 1862 chegaram 
dois irmãos, Eugênio Antônio e Leon Antônio José San
glard, acompanhados de 4 escravos; mais ou menos na 
mesma época e no mesmo local onde hoje está a cidade, 
fixou-se a família Eller; pouco mais tarde, vieram as fa
mílias Heringer, Emerick, Werner, Knupp, Gripp, Sathler 
e outras, tôdas provenientes de Nova Hamburgo. 

Em 1894, os Senhores Eduardo Leôncio Sathler, An
tônio Luiz Alves, Francisco Rodrigues Nunes e Pedro Hen
rique Eller compraram a D. Catarina Eller uma pequena 
área destinada ao primeiro patrimônio, para o primeiro 
núcleo da povoação. A área do patrimônio foi aumentada 
em 1902, por obra do Major Leandro Estêvão Gonçalves, 
que adquiriu uma faixa de terreno a João José Eller e a 
doou ao patrimônio; em 1906, o mesmo major adquiriu dos 
herdeiros de D. Catarina Eller, então falecida, mais terreno 
doado ao patrimônio. Nessa época, o referido major Lean
dro contratou o engenheiro de terras de Manhuaçu para 
a medição de tôda a área do patrimônio e medidas preli
minares de urbanização, sendo então traçadas as primeiras 
ruas, das quais uma recebeu o nome de Silviano Brandão, 



Vista parcial da cidade 

e outra, o de Francisco Sá, respectivamente Presidente e 
Vice-Presidente do Estado de Minas Gerais. Nessa época, 

foi instalada a agência do Correio; em 1923, foi inaugurado 

o serviço de iluminação elétrica, pública e domiciliar; em 

1924, foi a comuna elevada a distrito com o nome de Raul 

Soares e emancipou-se em 1953, quando se elevou a mu

nicípio, conservando o nome de Raul Soares, homenagem 
ao conhecido homem público. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
distrito foi criado por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 

7 de setembro de 1923, com parte do território desmem

brado de Manhumirim, com a denominação de Raul Soa

res. Em 12 de dezembro de 1953, em face ao Decreto-lei 

estadual n.0 1 039, foi criado o município de Raul Soares, 

com o desmembramento do distrito de igual nome, até 

então subordinado ao município de Manhumirim. A ins

talação solene deu-se a 1.0 de janeiro de 1954. O primeiro 

Prefeito eleito empossou-se a 31 de janeiro de 1955, tendo 

o município sido governado, no interregno, por. um inten

dente nomeado pelo Govêrno do Estado. Jurisdiciona-se 
à comarca de Manhumirim. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na zona da Mata do Estado de Minas Gerais. Sua 

área é de 144 quilômetros quadrados. A temperatura, em 

graus centígrados, apresenta as seguintes médias: das má
ximas - 37; das mínimas - 18; compensada - 36. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 



Hospital de Alto Jequitibá 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 5 829 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 6 298 pessoas como sua po

pulação provável em 31-XII-1955, e densidade demográ
fica de 44 habitantes por quilômetro quadrado. 

De acôrdo com os dados censitários de 1950, era a 
seguinte a situação do distrito de Presidente ~oares, núcleo 
em tômo do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
N6meroe % o6bre 
absolutos o total 

geral --------- ----
Quadro urbano .......... 588 668 1 256 21,54 
Quadro euburbano ....... 66 74 140 2,40 
Quadro rural ............ 2 308 2 125 4 433 76,06 

TOTAL ............. 2 962 2 867 5 829 100,00 

P~INCIPAIS ATIVIDADES ECONOMICAS 
AAricultura - A produçãc;; agrícola no município, em 

1955, foi expressa pelos dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AO RI COLAS (ha) 

% o6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ---- -------------- -----

CarE ............... 345 Arróba 135000 35 100 79,57 
Milho .............. 1 500 Saco 60 kg 30 500 3 965 8,98 
FeiJio .............. 950 . . • 8 200 1 558 3,53 
Banana ............. 18 Cacho 72 500 1 080 2,44 
Outrae ............. 692 - - 2 420 5,48 

TOTAL ........ 3 505 - - 44 123 100,00 

Pecu~ia- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NOMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 '000 % o6bre 
o total 

----------------~ ----------------
AliniDoe ...................... . 
Bovinoe ...................... . 
Caprinoe ...................... . 
Eqllinoe ...............•....... 
Muaree ....................... . 
Ovinoe ........................ . 
Sulnoe ........................ . 

20 30 0,19 
4 000 6 ooo 38,67 

500 40 0,25 
500 700 4,50 
400 640 4,12 
200 18 0,11 

9 000 8 100 52,16 

TOTAL ................... . 15 528 10:1,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Peuoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eeta- empre-

INDOSTRIA beleci· gado 
mentoe Cr$1 000 % ebbre N.• de Potencia 

o total motoree em c.v. - -·---------------
Ind6etria de traneforma-

çlo e beneficiamento 
de produtos agrícola• 11 16 5 161 98,38 4 41 

Ind6etria manufatureira 
e fabril .............. 5 10 85 1,62 - -

TOTAL ........... 16 26 5 246 lOO,CO 4 41 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte 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 DADOS 
NUM&RICOS 

-----·-------
Númer.o de prUios existentes ....................... · .... . 

Lo'radouroa públicos 

Exietentee ...................................... · · · · ... . 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentada............... Parcialmente ............... . 

TOTAL ................ .. 

Outroe ............................................... . 

Abastecimento d'411ua 

Predios servi~;os ........... . {
Possuindo penas ............ . 

TOTAL ................. . 

{

Totalmente............. . .. 
Lotr;radouros eervidoe ..... : . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Esgotos 

Logradouros servidos ...... . {
De deepejo ................ . 

De éguas euperflclaie .. , .... . 

PrEdioe ee~~:otados........... Pela rede ..... · ....... ··· ... · 

fluminagJio pública e domici/ier 

{ 
N6mero de logradouros ..... . 

Logradourõ. iluminados. . . . . N6mero de focoe ........... . 
Coneumo em kWh ......... . 

LiAar;aes domiciliares 

... {N6mero de ligaçõee ......... . 
De luz.··············· · · Coneumo em kWh ......... . 

De fbrÇa ................. . { 
N6mero de ligaçõee ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

368 

13 

3 
5 

8 

5 

87 

87 

2 
1 

3 

9 

5 

130 

6 
88 

19 092 

2711 

97 312 

·9 

18 844 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
126 quilômetros de estradas de rodagem, dos quais 96 se 
acham sob a administração municipal e os restantes per
tencem a particulares. 2 servido pela Estrada de Ferro 
Leopoldina. Dispõe de 1 campo. de pouso e de 1 pôrto 
fluvial. 

Em 1955, os veículos registrados no órgão compe
tente eram 46 automóveis, 12 camionetas, 12 caminhões e 
3 ônibus. 



Tem1_1lo Presbiteriano Municipal no dia em que foi consagrado ao 
serviço de Deus 

Tábuas itinerárias - Para as distâncias e vias de comuni
cação da sede aos municípios vizinhos e capitais do Esta
do e Federal, damos as seguintes • tábuàs itinerárias: 

ESPECIFICAÇAO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇOES 
lkm) TRANSPORTE 

-------------------1------------
Municlpioa 
Limltrolea 

PRESIDENTE SOARES 
a Manhwilirim ........ . 
a MaDbuaçu .......... . 
a Eopei'a Felia ........ . 
a lONA - Eopfrito 

Santo 

Pela E.P.L., de Preoi
dente Soareo a Manhu-
mirim .............. . 

-por &nibuo, de Manhu-
mirim a Idaa ....... . 

Capital do Botado -
Belo Horilonte 

Por avilo ............ . 

Pela E.F.L., de Preoi
dente Soareo a Tre. 
Rioo .. ;, ........... . 

- pela E.F .C., de Tre. 
Rloo a Belo Horilonte 

Ao Rio de Janeiro ...... . 

9 Ferrovia 
35 ·Ferrovia 
44 Ferrovia 

9 Ferrovia 

103 Rodovia 

112 

200 Aerea 

361 Ferrovia 

442 Ferrovia 

803 
486 Ferrovia 

E.F. Leopoldina 
E.JI'. Leopoldiaa 
E.F. Leopoldiaa 

E.F. Leopoldina 

Onibuo 

Aero-Sita 

E.F. Leopoldina 

E.F.C. do Braoil 

E.F. Leopoldina 

COM2RCIO E BANCOS - _Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 47 varejis~as, dos quais 35 loca
lizados na cidade. Dispõe, também, de duas agências e 
2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Ndmeroa aboolutoo l'l> a6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

·, 

Sabem I Nilo Sabem Nlo 
Total ler e .sabem ler e sabem 

escrever ler e eocrever ler e 
eacrever(•) eocrever(•) 

--------
Homeno ................... 579 449 130 77,54 22,46 
Mulhereo ............... .. 662 444 218 67,06 32,94 

TOTAL ............... 1 241 893 348 71,96 28,04 

( 0 ) Incluoive peoaoao de inatruçilo 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&RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 -- -
Unidadeo eacolareo .............. 14 11 13 
Corpo docente ................. 17 19 27 
Matricula efetiva ............... 722 850 950 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po;, 
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
65,60%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município, nos anos de 1954 e 1955, está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) · 

ANOS Receita arrecadada 
Saldo ou Deopeaa 

Total TributAria 
realilada deficit 

------- -· 
1954 ............ 895 374 1 095 - 200 
1955 ............ 938 399 517 421 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1954 .... ' ' .................................. . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Eotadual 

2 741 
3 642 

Municipal 

895 
938 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A sede municipal, 
a 645 metros de altitude, na Zona da Mata, possui os me
lhoramentos urbanos condizentes com suas possibilidades 
econômicas. 

A principal atividade econômica é a agrícola, sobres
saindo-se, nela, a cultura cafeeira; em 1955, existiam 
4 800 000 pés de café, dos quais, 300 000 novos e 4 500 000 
em produção. O município ainda produz quase todos os 
gêneros de primeira necessidade, conquanto em escala re-
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Outro aspecto do novo templo Presbiteriano 

duzida, apenas para o próprio suprimento. Na indústria de 
transformação e beneficiamento de produtos agrícolas, a 
de beneficiamento de café é a mais importante. Como 
forma de trabalho coletivo podemos citar os "mutirões", 
ao término das colheitas de café, quando todos os vizi
nhos se reúnem numa propriedade rural para o desem
penho de uma última tarefa, terminada a qual têm lugar 
os banquetes, danças regionais, queima de fogos, etc., na 
residência e por conta do beneficiado pela tarefa coletiva 

executada. 

Na vida cultural da cidade, destaca-se a influência do 
Colégio Presbiteriano, orientado por um Conselho de En
sino da Igreja Presbiteriana, Colégio êste que possui boas 
edificações, destinadas, umas ao internato masculino, outras 
para as aulas e parte administrativa, prédios separados em 
um conjunto. São estas edificações as mais importantes da 
cidade, com exceção do Templo da Igreja Presbiteriana e 

da Igreja Católica, ambos dignos de nota pela imponência 
arquitetônica. · 

A assistência médica na sede é prestada por 1 hospi
tal (23 leitos) e 2 méqicos no exercício da profissão. Há 
na cidade 2 hotéis e 1 cinema, estando o setor cultural re
presentado por duas unidades de ensino secundârio e uma 
de comercial, uma biblioteca e 1 jornal. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 501 
eleitores, dos quais votaram. 1331. O Legislativo Muni
cipal compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por César de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Celso Simões. ) 

QUARTEL GERAL - MG 
Mapa Municipal no· 9.0 Vol. 

,• 

HISTORICO - Não se sabe ao certo quem desbravou a 
região onde se localiza o atual município de Quartel Geral, 
mas a notícia da existência de diamantes na vasta região, 
que a princípio chamavam Abaeté, data de 1745, quando 

o guarda-mor José Rodrigues Fróis enviou ao General Go
mes Freire amostras de preciosas gemas ali encontradas. 
Em 1786, com o esgotamento, que já se fazia sentir, nas 
lavras de ouro, o Govêrno Metropolitano, no afã de me

lhorar as condições do erário público, determinava provi

dências para pesquisas oficiais na região do Abaeté, por 

peritos retirados do Tijuco (hoje Diamantina). Com os 
resultados obtidos, era, em 1790, o Govêmo da Província 
de Minas autorizado a estabelecer ali uma extração oficial 
de diamantes, o que teve início em 1791 por uma turma 

de duzentos trabalhadores sob a administração de Antô
nio José Alves Pereira. Para alojamento da tropa e fisca

lização dos serviços, a cargo do alferes José Dias Bicalho, 

foi criado o Quartel Geral do Indaiá. Interrompida a a

tração régia em 1795, por falta de numerário, a clandes

tina e a particular continuavam com resultados compensa
dores, campeando livre o comércio ilegal. Os maiores con

trabandistas eram o capitão Isidoro Amorim Pereira e o 
alferes Manuel Gomes Batista que, posteriormente, viriam 

ocupar cargos importantes na nova extração oficial. O pri

meiro como "guia e diretor de todos os serviços" e o seo 

gundo como tesoureiro. Paralisados novamente os traba· 
lhos, voltam os mesmos a ser reiniciados em 1807, com a 

nomeação de Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos para 
o cargo de Caixa do novo distrito de Abaeté ou Lorena. 
Além das tropas que trabalhavam na extração régia, foi 

grande o afluxo de aventurE'iros, garimpeiros e trabalhado
res civis para a região. Diogo de Vasconcelos permaneceu 
no Quartel Geral até 1809, quando,· definitivamente sus

pensa a extração oficial, retirou-se da localidade com tôda 
a tropa e o material empregado nos serviços. Com tal reti
rada, o Espírito Santo do Quartel Geral do Indaiá entrou 
em decadência. Somente mais tarde, com o término da 
febre diamantina, as atenções dos moradores do lugar se 
voltaram para a agricultura e a pecuária, com relativo pro

gresso econômico para os burgos. O distrito veio de ser 

Igreja do Divino Espírito Santo 



Prefeitura Municipal 

criado em 1889, pela Lei provincial n.0 3 798. Guardando 

hoje na sua história os áureos anos de 1791 a 1807, quando 

o Quartel Geral do lndaiá foi o mais importante sítio do 

então município de Dores do lndaiá, foi o distrito de Quar

tel Geral elevado à categoria de município pela Lei esta

dual n.0 1039, de 1953. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria

do com a denominação de Espírito Santo do Quartel Ge

ral por Lei provincial n.0 3 798, de 16 de agôsto de 1889, 

e por Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, teve 
confirmada a sua criação. 

Publicação oficial de 1911, a "Divisão Administra

tiva do Brasil" apresenta o distrito com o nome de Quartel 

Geral, figurando no município de Dores do Indaiá. De 

acôrdo com os resultados do Recenseamento Geral de 

1.0 -IX-1920, o distrito de Espírito Santo do Quartel Geral 

continua figurando no mesmo município de Dores do Indaiá. 

Por Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, o 

distrito de Espírito Santo do Quartel Geral passou a de

nominar-se Quartel Geral, simplesmente. O texto da cita

da Lei n.0 843 apresenta o distrito em referência figurando 

no município de Indaiá (antigo Dores do Indaiá). O mu
nicípio de lndaiá vbltou a denominar-se Dores do Indaiá 

por Lei Estadual n.0 9~1, de 24 de dezembro de 1926. 

Publicação oficial de 1933 apresenta o distrito de Quartel 

Geral figurando no município de Dores do Indaiá, assim 

permanecendo em publicações oficiais datadas de 31 de 

dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937; no quadro 

anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 

1938, bem como no quadro fixado pelo Decreto-lei estadual 

n.0 148, de 17 de dezembro de 1938 para o período de 

1939-1943. Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 1 058, 

de 31 de dezembro de 1943, que fixou o quadro territorial 

para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o distrito de Quar

tel Geral figura igualmente no município de Dores do In-. 

daiá. Em igual situação permanece o distrito em aprêço 

na divisão territorial judiciário-administrativa fixada pela 

Lei estadual n.0 336, de dezembro de 1948, vigorante no 
qüinqüênio 1949-1953. 

Pela Lei estadual n.0 1039, de. 12 de dezembro de 

1953, ·que fixou a divi!;ão do Estado para vigorar no pe· 

ríodo 1954-1958, foi criado o município de Quartel Geral 

que aparece constituído de um só distrito: o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A Lei estadual n.0 1 039, 

de 12 de dezembro de 1953, que criou o município de 

Quartel Geral e fixou a divisão administrativo-judiciária 

para o qüinqüênio 1954-1958, colocou o município recém

-criado sob a jurisdição da comarca de Dores do lndaiá. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O seu 

território é plano. A área é de 630 quilômetros quadrados. 

A temperatura, em graus centígrados, apresenta as seguin

tes médias: das máximas - 32; das mínimas - 13; com

pensada 22. A precipitação pluviométrica anual é da ordem 

dos 3 000 milímetros. 

SlfUAÇÂO 

o 

Posiçiio do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

·Geral de 1950, era de 4 881 habitantes a população. do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 5 125 pessoas como sua po

pulação provável em 31-XII-1955, e densidade demográ

fica de 8 habitantes por quilômetro quadrado. 

De acôrdo com os dados censitários de 1950, era a 

seguinte a situação do distrito de Quartel Geral, núcleo em 

tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual muni

cípio: 

' TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
% sôbre Números 

absolutos o total 
geral 

------·-·------ ------ ------ ------ ------
Quadro urbano 207 223 430 8,80 
Quadro suburhan~·- · .. .. 173 190 363 7,43 
Quadro rural .. 2 060 2 028 4 088 83,77 

TOTAL 2 440 2 441 4 881 100,00 
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~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no municipio, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AO RI COLAS (ha) 

Cr$ 1 000 % s&bre Unidade Quantidade 
o total 

-------
Caff ............... 153 350 Arr&ba 69 000 34 500 66,32 
Arroa .............. 1 200 Saco 60 kg 22 000 9 460 18,18 
Milho .•............ 1 800 . . . 38 600 4 632 8,90 
Outraa ............. ... - - 3 434 6,60 

TOTAL ........ ... - - 52 025 100,00 

O municipio contava, em 1955, com 2 300000 pés de 
café em produção. Ao café, arroz e milho, seguem-se cul
turas, em pequena escala, de laranja, banana, mandioca, 
algodão e cana-de-açúcar. O café é exportado para o Dis
trito Federal. 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % s&bre 
o total --·----------------·----------

Aaininos ........ . 30 54 0,11 
Bovinos ....... . 27 000 40 500 86,07 

100 8 
1 250 1 250 2,65 

Caprinos .......... . 
Eqüinos ......... . 
Muares ............ . 120 216 0,45 
Ovinos ............. . 600 48 0,10 
Sulnoa ......... . 10 000 5 000 10,62 

TOTAL ...... . 47 075 100,00 

~ muito acentuada a importância da pecuária na eco
nomia local. Os criadores de Quartel Geral se dedicam ao 
gado leiteiro e de corte. As raças mais comuns são gir, zebu 
e hindu-brasil. A exportação de gado, feita em pequena 
escala, se destina aos municípios de Barretos (SP) e Cam
po Belo. Quanto à produção de leite, que em 1955 atingiu 
2 230 000 litros, parte é consumida pela população local e 
parte, transformada em creme ou industrializada na fabri
cação de queijo. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta· 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleei· 
empre-
gado 

mentoa Cr$ 1000 % s&bre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. --------------- ---- ---- -------

Ind6stria de transforma-
çlio e beneficiamento 
de produtos ag"lcolas 2 3 310 2 2 59 

TOTAL - - - 100,00 - -

A indústria do município, ainda em formação, apre
sentou, em 1955, os seguintes valores: 

Indústria de transformação: 300 mil cruzeiros; 

Indústria extrativa vegetal: 600 mil cruzeiros, com 
destaque da extração de cascas taníferas. 

Salienta-se a extração de diamantes no rio Indaiá, 
feita, ainda, sem organização. 

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 

NUM&RICOS 

--------------------------------
Número <ie prédios existentes ........................... . 215 

Logradouros públicos 

Existentes ............................. · . · · . · · . · · . · · · · · · 12 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Ajardinados ........................................... ·. 
12 Outros ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 114 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 15 se acham sob a administração estadual e 99 sob 
a municipal. 

Em 1955, estavam registrados no órgão competente 
5 automóveis, uma camioneta e 1 caminhão. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

----------- -----·1---·----- ---------
Municipios limitrofes 

Abaet~ ........ . 
Dores do Indaié. . . . . 
Martinho Campos . . . . 
Siio Gotardo ........ . 
Tiros ......... . 
Belo Horizonte ..... . 
Rio d" Janeiro. . . . . . 

18 Rodovia 
27 Rodovia 
60 Rodovia 

113 Rodovia 
!65 Rodovia 
311 Rodovia 
971 Ferrovia 

2 &nibus diãrios 
2 &nibus diãrios 
Onibus via Abset~ 
Onibus via D. Indaié 
Onibus via D. Indaié 
Via Dores do Indaié 
Onibus at~ Dores do 

Indaiâ-R.M.V. at~ 
Belo Horizonte, 
E.F.C.B. at~ o Rio 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do mu
nicípio com 12 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 6 situados na sede. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de. 
1950 referentes à alfabetização fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % s&bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever l"r e escrever ler e 
eacr..ver(*) escrever(*) 
-------- ----

Homens. 311 175 136 56,27 43,73 
Mulheres 355 176 179 49,57 50,43 

TOTAL ............... 566 351 315 52,70 47,30 

(*) Inclusive pessoas de instruçlio nlio 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 NUM&RICOS 

1954 1955 1956 -------------------------- -----------
U nidndes escolares ............. . 
Corpo doc:-ente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

12 
18 

697 

10 
17 

629 

11 
18 

685 



Vista da Lagoa existente na cidade 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
58,14%. 

FINANÇAS PúBLICAS - O movimento das finanças 
públicas no município nos anos de 1954 e 1955 está bem 
caracterizado na tabela abaixo: 

ANOS 

1954. 

1955 ....... . 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributliria 

581 

694 127 

Despesa 
realizada 

534 

415 

Saldo ou 
deficit 

47 

279 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

75 
1 193 

Municipal 

581 
694 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Quartel Geral, 
situado na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais, tem o 

seu território bastante plano. Município agrícola e pastoril, 
tem suas principais atividades na cultura do café e na 
criação de gado vacum. Mantém relações comerciais com 
Belo Horizonte, Distrito Federal, São Paulo (principal
mente com o município de Barretos), Campo Belo e outras 
comunas vizinhas. A cidade de Quartel Geral, localizada 
entre os rios São Francisco, Indaiá e ribeiros dos Veados 
e Santiago, é de topografia plana. Aí encontramos uma 
pensão. 

No setor de assistência a desvalidos o município conta 
com a Conferência Vicentina do Divino Espírito Santo. 
Destaca-se o acidente· geográfico - Pico da Pedra Menina. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam registrados 1106 
eleitores, dos quais votaram 599. O Legislativo Municipal 
compõe-se de 9 vereadores. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística 'Odilon Guimarães. ) 

/1.55 
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