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FORMIGA 
Minas Gerais 

f < ASPECTOS FiSICOS - Area: 1 646 km' 
(1956); altitude: 820 m; temperatura me
dia em °C das maximas: 28; das minimas: 
18; compensada: 23. 

i? POPULACAO - 36 343 habitantes (estima
tiva do~ Departamento Estadual de Esta
tistica para 31-XII -57 J; densidade demo
grafica: 22 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

f:J ATIVIDADES PRINCIPAlS Pecuaria 
(principalmente gado bovina e suino); 
agricultura (milho, caf€ e arroz); e in
dustria metalurgica e de produtos ali
mentares. 

f:J ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 
agencias e 1 escrit6rio. 

f:J VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 108 autom6veis e 117 cami
nh6es. 

f:J ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 248 liga
c;6es eletricas, 5 hoteis, 8 pens6es e 2 ci
nemas. 

1< ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
geral com 58 leitos; 9 medicos no exerci
cio da profissiio. 

ASPECTOS CULTURAIS - 64 unidades es
colares de ensino primario geral, 1 de en
sino pre-primario infantil, 3 e'Stabeleci
mentos de ensino media, 2 tipografias e 
1 biblioteca publica. 

f:J FINAN()AS MUNICIPAlS EM 1956 (milha
res de cruzeiros) - receita total: 5 782; 
receita tributaria: 2 952; despesa: 6 565. 

'A( REPRESENTACAO POLiTICA - 13 verea
dores em exe'rcicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6, da Diretoria 
de Documentagao e Divulgagao. Desenho da 
capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A DENOMINAgA:o de Formiga esteve ligada ao 
Municipio atraves de t6da a sua hist6ria: 

primeiramente, foi "Rancho ou sitio da For
miga", depois "Arraial de Sao Vicente Fer
rer da Formiga', "Vila Nova da Formiga" 
e, quando da elevagiio da sede munici
pal a categoria de cidade, simplesmente 
"Formiga". A origem do top6nimo e explicada 
pe!o Sr. Nelson c. de Sena, no Anuario 1909 
(ou Anuario III) , com base em tradigao popu
lar, segundo a qual alguns tropeiros que trans
portavam agucar tiveram a carga atacada por 
formigas ao acamparem proximo a urn ribei
riio, logo batizado como "Ribeirao da Formiga", 
nome que se estendeu ao rancho que ali se 
formou. 

Leopoldo Correin. , entretanto, em seu livro 
"Achegas a Hist6ria do Oeste de Minas", enu
merou uma serie de argumentcs que o levaram 
a concluir pela orig2m indigena do nome . Se
gundo aquele autor, em certa epoca foi obser
vada na regiao a presenga de Tapuias, e os 
aldeamentos de indios , em determinadas cir
cunstancias, denominavam-se formigas . 

A hi.st6ria de Formiga remonta a segunda 
metade do seculo XVIII. Saint Hilaire, porem 
("Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro 
et Minas Gerais") registra o transito por aque
la.s paragens, entre o.s anos de 1647 e 1689, de 
m ui tos bandeiran tes: Manuel Correia, Ferniio 
Dias :rae.s Leme, Felix Jacques, Lourengo Cas
tanhO.. ' Taques e Matias Cardoso, alem de 
outro.s. 

0 isolamento em que viviam, no inicio do 
seculo XVIII, as localidades de Tamandua 
(atual Itapecerical e Piui - onde se agru
pavam mineradore.s, na maioria oriundos de 
Sao Paulo -, foi a causa indireta do apareci
mento do povoado. 0 desejo de ligar os dois 
nucleos fez que o.s habitantes abri.s.sem, atra
ves da regiao inculta que a.~ separava, uma 
picada que facilitasse tambem a exploragao da 
area adjacente. Nessa area surgiria o atual 
Municipio. 

A iniciativa do empreendimento coube ao 
capitao E.stanislau de Toledo Pisa, foragido da 
corte por que.st6es de dividas, e a .seu prima, 
o guarda-mor Feliciano Cardoso de Camargos, 
que habitavam, ambos, o local "Casa da 
Casca". Aberta a picada, outros sertanistas re
quereram sesmarias "da margem de ca do Sao 
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Francisco", alguns di\les permanecendo as 
margens do Ribeiriio da Formiga. 

Luis Diogo Lobo da Silva, quando gover
nador da Provincia, no intuito de desenvol
ver os povoados do vasto sertao do oeste, atri
buiu a Inacio Correia Pamplona a incumbi'm
cia de formar e admini.strar uma "companhia 
de pe.ssoas idoneas, gente de valor, a fim de 
penetrarem com animo de estabelecer na zona 
do Campo Grande e alem da Serra de Mar
cela, obrigando-se o governo a lhes conceder 
par sesmaria as terras que escolheram". Do 
grupo de pessoas que se associaram a Pam
plana ne~.~. a empresa, Domingos Antonio da 
Silveira fixou-s;; em Formiga, onde fundou a 
fazenda do C6rrego Fundo, que obteve em ses
maria no ana de 1777. Tambem o padre Inacio 
e Bernardin:J Correia Pamplona, paren1les do 
mestre-de-campo, estabeleceram-se na regiao, 
tendo o ultimo deixado numerosa descen
dencia. 

0 naturalista Saint Hilaire menciona o 
padre Arante.s como urn dos que primeiro ha
bitaram o lugar. Ainda hoje se pode ver, em 
local proximo a cidade, vestigios do cemiterio 

Igreja Sao Vicente Ferrer 
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Santa Casa Sao Luis 

do "Padre Doutor", como era apelidado aquele 
religioso. 0 conego Raimundo Trindade asse
vera, porem, que Joao Gongalves Chaves foi 
quem primeiro ali se estabeleceu, r equerendo 
provisao de Capela em 1765 ("Instituic;6es das 
Igrejas do BLspado de Mariana"). 

Em 1832 foi criada a par6quia de Sao Vi
cente F errer de Formiga, sendo nomeado pri
meiro vigario o padre Andre Martins Fer
reira . 

0 povoado progrediu rapidamente. Foi 
criado o dLstrito de Formiga, por ·efeito do 
Decreta de 14 de julho de 1832, e, depois, o 
Municipio, com a denominac;ao de Vila Nova 
da Formiga, pela Lei provincial n .0 134, de 
16 de margo de 1839, com t errit6rio de.smem
brado de Itapecerica. Verificou-se a instala
c;ao a 29 de setembro do mesmo ano. 

A Lei estadual n.0 880, de 6 de junho de 
1858, concedeu a sede municipal foros de 
cidade. 

0 distrito-sede teve sua cria<;ao confir
mada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setem
bro de 1891. 

A composi<;ao adminLstrativa do Munici
pio passou por varia.s alterac;6es. Na divisao 
fixada pela Lei estadual n .0 843, de 7 de se
t embro de 1923, figurava com 4 distritos: o 
da sede e os de Arcos, Pains e Porto Real de 
Sao Francisco. Essa situa<;ao .somente foi mo
dificada em 1938 quando, em virtude do 
Decreta-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro, foram de.smembradcs o.s dLstrito.s de Ar
cos e Porto Real (ex-Porto Real do Sao 
Francisco), que passaram a integrar o novo 
Municipio de Arcos. Restaram o distr1to-sede 
e Pains, constituic;;ao mantida durante o 
qiiinqiienio 1939!1943. 

Par forc;a do Decreta-lei e.stadual n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, Formiga perdeu o 
distrito de Pains, elevado a categoria de Mu
nicipio . Par outro lado, foram criados os novas 
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distritos de Albertos, B:1i6es e Pontevila. :Es
tes e mais o distrito-sede comp6em o Muni
cipio atualmente, segundo a divisao adminis
trativa vigente em 31-I-1958. 

Formiga e sede de Comarca, que abrange 
ainda o termo de Pimenta. 

tOCALIZAf;A'O DO MUNICiPIO 

F ORMIGA e Uill dOS 56 MunicipiOS mineircs 
que integram a Zona Fisiografica do 

Oeste do Estado e limita-se com as .seguintes 
comunas: Pimenta. Pains, Arcos, Santo An
tonio do Mente , Itapecerica, Candeias, Cris
tais e Guape. 

II lo H J A 

A sede municipal acha-se a 820 m de alti
tude. A distancia em linha reta ate a Capital 
estadual e de 166 km no rumo SO e suas coor
denadas geograficas sao: 20° 27' 45 '' de latitude 
sul e 45° 25 ' 40" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MuNiciPIO e irrigad.o por numerosos 
· cursos de agua. 0 rio Grande e franca

mente navegavel no pequeno trecho em que 
estabelece os limites com a comuna de Guape. 
0 Lambari e seu afluente Formiga (que ba
nha a sede municipal), ate a confluencia do 
Pouso Alegre, cerca de 22 km da cidade, apre
sentam profundidade media nunca inferior a 
9 metros. nao havendo cachoeiras ou outro 
qualquer obstaculo que impe~am a navega~ao 
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r;or embarcac;6es de pequeno calado. Existem 
ainda o Santana e os ribeir6es J.Vie<.tJ. Cavalos 
e Pou.so Alegr e, entre outros. 

Quanta a orografia, nao ha, propriam <:;i t 2, 
grand e.s elevac;6es. Apenas pequenos serros e 
morro.s que sobressaem sobre outros de menor 
altura ou por apresentarem encostas m ais es
carpadas e ordinariamente pedregosas. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 ULTIMO Recenseamento Geral, rea lizado 
em 1950, con.statou a pressn a de 33 275 

habitantes - 16 181 homens e 17 094 mulhe
r es. Para 31-XII-1957 o Departamento Esta
dual de E.statistica estim cu uma populac;ao de 
36 343 pes.soa.s, di.stribuida pelos 1 646 km" que 
correspondem a area municipal. Resulta a 
densidade demografica de 22 habitantes por 
quilometro quadrado. 

Segundo a cor, a.ssim se distribui a popu
lac;ao: cor branca, 78 % ; cores preta e pard a, 
21 % . Essas quotas diferem das registr adas no 
Est ado: 58% e 41 %, respectivamente. 

Quanta a religiao, 98 % declararam-se ca
t6licos romanos (no Est ado, 96 %) . Os protes
tante.s e espirita.s apena.s r epresentam 1% da 
populac;ao, h avendo ligeira predominancia dos 
t!l timo.s. 

Com referencia a n acionalidade, os es
trang=iros e naturalizado.s constitu 2m 0,20 % 
(pouco m eno.s da metad.e da corre.spondente 
percentagem estadual: 0,42 % . 

Na cidade (quadros urbana e suburbano 
d 2 distrito-.sede) localizam-se 35% dos habi
tantes e nas vilas , 2%. A vila mais populosa 

era a de C6rrego 
Fundo, seguindo-se 
Albertos, Pontevila 
·s Baioe.s. 

No quadro rural 
concEntram-se G3 % 
da populaGaO, no 
urbana 30 % e no 
suburbano 7% . Tra-

QUADRO URBANO ~ 30% ta-se, pois , de Muni-
ClplO preponderan
temen~.·e rural, ca
racter isti c'l comum 
ao Estado de Mi

OUADRO SUBURBANO. 7"/o 

OUADRO RURAL ill 639'o 

na.s Gerai.s , qu:o apresenta, apr :xl:n ·::. damente, 
"i ll % c\o.-:; h abitantes nesse quadro. 

FORMIGA - 7 



PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MJCAS 

D ENTRE as atividades economicas exercidas 
pelos h abitantes de 10 ano.s e mais, de.s

tacam-se a "agricultura, pecuaria e silvicul
tura" e "inC:u.strias de transformacao" como 
as que reunem maior numero de pessoas -
62 % e 11 %, respectivamente (percentagens 
calculadas com exclusao dos habitante.s ina
tivos, do.s que exercem atividades domesticas 
nao remunerada.s, escolares discentes e aque
le.s cuj a atividade nao foi declarada cu nao 
pode ser bern definida) . 

Os demai.s ramos tern pouca expressao, 
citando-se "tran.sporte, comuni::agoe.s e arma
zenagem" ( 6%) e "comercio de mercadorias" 
(5%J, alem de outro.s de mena importancia. 

A "prestagao de servigos" congrega 11 % 
do.s habitante.s, .situagao decorrente mais da 
importancia de Formiga como centro urbana 
do que da importancia do ramo na economia 
local. Apen as a terga parte da.s pess oas que 
declararam exercer atividades no referido 
ramo as exerciam em estabelecimentos devi
damente instalado.s; as demais ou se dedica
vam a atividades particulare.s ou eram empre
gados dome.sticos . 

Agricultura, pecuiiria e silvicultura. 

A PEcu!,:n' e a atividade de maior expre.ssao 
na c~onomia local. Em 1957, segundo a 

Inspetoria Regional de E.statistica Municipal, 
era de 175 milh6es de cruzeiros o valor de 
todas os rebanho.s , ccntribuindo o g·ado bovina 
com aproximadamente 82 % desse valor . Na
quele ano, assim se discriminavam os efetivos 
de gada: 

Bovlnos 

Eqliinos 

Asininos 
Muares 

Suinos .. .. . . . ... .. ... .. . 

Ovinos .. . .....•.. ... ... . 
Caprinos .. ...... .... . . . 

Quantidade 

(cabegas) 

55 000 

3 800 

30 
2 500 

20 OQO 

1 000 
450 

Valor 

(CrS 1 000) 

143 000 

4 560 

135 
7 500 

20 000 
160 

54 

No mesmo ano produziram-se 3 050 000 Ii
tro.s de leite, no valor de 12 milh6es de cru-
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zeiros e 420 kg de Iii, valendo 50 milhares de 
cruzeiros. 

A area utilizada com pastagens com
preende cerca de 72 % da extensao ocupada 
par todos o.s estabelecimentos agropecuario.s. 
0 gado produzido e, em parte, exportado para 
outras cidades, figurando Campo Belo, Tres 
Corac;6es, Belo Horizonte e Santa Cruz entre 
os principaLs centres compradores. 

A criac;ao de aves domesticas para corte 
ou produc;ao de ovo.s e outra atividade que 
merece regi.stro. Em 1957, as 87 860 cabec;as 
exi.stentes, valendo aproximadamente 5,5 mi
lh6es de cruzeiros, prciduziram ~60 000 duzias 
de avos, no valor de 6 milh6es de cruzeiros. 

A agricultura tambem se apresenta como 
atividade de realc·e econ6mico. O.s dados da 
!REM, r elacionados na tabela a seguir, refe
rentes ao ano de 1957, permitem verificar a 
importancia da.s principai.s culturas agricolas: 

PROOUTOS AGR , COLAS 

MiiJ. o .. . 
Cafe . . 
Arroz corn easel. 
Feijilo. 
Mandioca . ~~~sa . 
Banana . . 
Outro; (1 ) .. 

TOTAL . 

Area 
(ha) 

6 235 

1 1 ~0 
310 
128 

VALOR DA PRODUCAO 

NUmeros 
absolutos % sObre 

(Cr$ 1 000) o total 

27 3GO ai ,86 
21 600 29,89 
12 500 17,30 
2 R4 1 3,93 
2 12·1 2,94 
1 890 2,G1 
3 954 5,47 

72 269 100,00 

(I ) Em "outros" C3t:1o incl l!ldos: laranja, cana-de~acUcar mlrmelo. 
b:~ta ta-ing!C-.a , abacatc, fu :n o, alho, tomatc, amendoi m, ce.lwb, b~tata.doce . 
uva e ab1caxi. 

Como .se pode ver, o milho, cafe e arroz 
sii.o OS mai.s importantes produtos da agricul
tur~ local. No qiiinqiienio 1951/ 55, a produ;;ao 
as.s1m se desenvolveu (Servic;o de E.stati.stica 
da Produc;aol : 

ANOS 

195 1 . 
1952... 
1953.. .. 
1954. 
195L 

rAFE J MJLHO I ARROZ 
BENEFICJAOO COM GASCA 

-Q~i~!i- (C~a~ o;~J:•- Q~fr~!~~~a~o;OO) Q~~~!i- (C~a~ c;DO) 
540 7 920 
270 4 500 
375 7 875 
378 • 12 096 
525 1 H 700 

6 900 
5 400 
6 ~00 
5 370 
5 700 

5 750 
9 000 
8 400 

11 635 
13 300 I 

5 520 
2 400 
2 700 
2 352 
1 920 

11 500 
6 400 

18 000 
16 464 
11 200 
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Vista parcial da cidade 

lndustrias de transformar;ao 

A s "industria.s de transforma<;ii.J'' con.sti
tuem o .sEgundo ramo de atividade (11 % 

da.s pessoas econ6micamente ativas) . 
De acordo com os resultados pr eliminare.s 

do Registro Industrial para 1955, cuj a pes
qui.sa se limitou ac.s estabelecimentos devid[;.
ment2 instalado.s que ocupavam 5 ou mais 
pe.s.soas, os sub-ramo.:; m?.is imnortante.s sao 
o.s da indi1stria metalurgica e o de produtos 
alimentares que contribuiram, respectiva
mente, com 8 e 7 milh6e.s de cruzeiros, ou 
seja, 30% e 27% do valor de t6das a.s indus
trias. De industrias metalurgicas havia 5 es
tabelecimentos, e de produto.s alimontares, 6. 

Dentre as atividades compreendida.s no 
primeiro desses sub-ramos, fig·uram: fabrica
<;ii.o de prego.s, ferraduras, freios, arados, 
plantadeiras etc. e, no segundo, farinha de 
milho, ma.ssas alimenticias etc. Dos 6 estabe
cimentos que se dedicav am a tran.sforma<;ii.O 
de produto.s alimEntares, 3 ocupavam-.se da 
fabricagao de farinha de milho, neles traba
lhando 14 do.s 23 operarios corre.spondentes ao 
total. 0 valor da produ<;ii.o alcanc;ou 56 % da 
referida classe. 

Ainda se pode citar a i'ldustria do mobi
liario que atingiu 17% do valor de t6das as 
industrias. 

A.s.sinale-se a importancia do ramo "pre
parac;ao de carnes", cujo valor de produ<;ii.o, 
no mesmo ano, foi superior ao.s dos sub-ramos 
anteriormente citadcs, deixando-se de men
ciona-lo a fim de evitar individualizac;ao de 
informac;6es. 

Outras atividade.s fabris sao praticadas, 
como sejam: industria do vestuario, cal<;ado e 
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Pra~a Sao Vicente Ferrer 

artefatos de t ecidos e transforma<;ao de mine
rais nao metalicos, dentre outras de menor 
expressa:. 

lndustrias extrativas 

A PRODU<;:A.o extrativa totalizou, em 1957, 
cerca de 10 e meio milh6e.s de cruzeiros, 

assim discriminada <IREMJ : 

-
ESPECIFICACAO Unidado Quantidade 1/alcr 

(Cr$ 1 000) 
- ---

Carv:'io VP.f!cta l .... . . ..• • • . . kg 8·12 000 1 GSI 
Ca~eas t.~. n ilaas .. 650 OOQ !110 
Dor1nentcs .. .. unirlaUe 65 000 2 fjf)O 

Lenha . . tn~ 85 000 • 2511 
MaJoira .. . \ l'l:l sso 
Pci xc kg 3 •so 9'l 

ME/OS DE TRAIVSPORTE 

SA.o vari3.d :s o.s meio.s de tran.~pJrte que ser
vem i.t popula9ao local. Os trilhos da Rede 

Mineira de Via9ao c01·tam o M:micipio em 
trechos dos distrito.s c\ 3 Bs.i6es e Albertos e, 
em m g. ior extensao, o distrito-sede. Diversas 
rodovia.s e.sts.dual.s e municipais p 3rmitem 
acesso a diferentes pontos de .seu territ6rio e 
a outras comunas. Disp6e ainda de um 2ero
porto, com pista de 1 200 metros . 

F : rmiga liga-se a.s .sedes municipais vizi
nhas e as Capitais Estadual e F ederal: 

Pains - Rodoviario: 35 km. 
Arcos - 1l Rodoviario: 32 km; 2) Fei·ro

viario <RMVJ : 30 km. 
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E~cola Normal Ofici".l de Formiga 

Santo Antonio do Monte- 1J Rodovhirio: 
61 km; 2J Ferrovia,rio: 131 km. 

Itapecerica - Rodovi:irio: 80 km. 
Candeias - 1l Rodoviario: 50 km; 2) 

Ferroviario: 59 km. 
Cristais - Rodoviario: 82 km. 
Guape - Rodoviario: 90 km. 
Pimenta ~ Rodoviario: 52 km. 
Capital Estadual - 1) Rodoviario: 235 

km; 2) Ferroviario: 356 km. 
Capital Federal - 1) Rcdoviario: 760 

km; 2) Ferroviario (RMV e EFCB) : 591 km. 

Transporte aereo 

0 NUMERO de aeronaves que transitaram 
em 1957 pelo aeroporto de Formiga ele

vou-.se a 201, segundo a In.spetoria Regional 
de Estatistica Municipal. 

Quanta ao movimento de pas.sageiro.s, em
barcaram 381 pe.ssoa.s e desembarcaram 392. 
0 Ccns6rcio Real-Aerovias-Nacional mantem 
uma linha regular de transporte aereo. 

COMERC/0 E BANCOS 

As atividades comereiais sao bastante de
.senvolvidas, mantendo-.se con.stan te.s as 

rela<;6es de compra ·e venda com o.s Municipios 
vizlnhos e a Capital do Estado. Em 31-XII-57, 
hwia 7 e.stabelecimento.s atacadista.s (todos 
localizadcs na .sede municipal) e 309 varejistas 
(des quais 263 na sedel. Muito embora a pro
du<;ao agricola sej a insuficiente, faz-se, por 
m :io de revenda. a exporta<;ao de inumeros 
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Grupo Escolar "Rodolfo de Almeida" 

produtos, em grande parte prccedente.s de 
Uberaba, UberHl.ndia e Pato.s. 0 gada e expor
tado com frequ€mcia, figurando Campo Bela, 
Tre.s Cora<;6es, Bela Horiz:nte e Santa Cruz 
entre o.s principaLs centros compradores. 

0 movimento bancario e bern expressivo e 
sua imuortancia uode .ser avaliada atrave.s dos 
sald:s da.s princi9ais contas em confronto com 
os de Divin6polis, importante praca bancaria 
da Zona Oeste (Servi<;o de Estati.stica Econ6-
mica e Financeiral : 

CONTAS 

SAL DOS EM ;,1-! ·1957 
(Cr$ 1 000\ 

MuiliCi;Jio 
de 

Formiga 

Munitioio 
de 

Divino polis 

% de 
Formiga 

sObre 
Divin6polis 

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

EmprPs~i mos em c/c . ......... . 
T1tu!os desro;1:ados . ....... . 
Depi,sitos ii vista e a rurto pra?;o 
Dq16si toil a prazo . ...... . 

n1 ~ss 
45 580 
3D :l? .. J I 

:l 81 ~ 

iS S02 
1 o:~ 7R5 
76 :;:n 
18 721 

ll5.9i 
-n.n:J 
'i\.51 
20.39 

E:.sses saldo.s reouJtaram de operac;6e.s rea
lizadas par intermedio dos 5 estabelecimentos 
banciuio.s: Bane:; do Brasil S.A., Banco Co
mercia e Industria de Mina.s Gerais , Banco Hi
potecario e Agricola do Estado de Minas Ge
rais, Banco Mercantil de Minas Gerais <=scri
t6riol e Banco de Minas G~rai.s . 

SA LARIOS 

P ARA aplica<;iio dos niveis de sallirio minimo, 
vigorante a partir de ag6sto de 19n6, a.s 

Unidades da Federa<;ii.o foram grupadas em 
regi6e.s e sub-regi6::.s. 

0 E.stado de Mina.s Gerais (18.a regiii.o) foi 
dividido em 3 sub-regi6es, figurando Formig:t 
na 3.a, a qual foi atribuido 0 sala rio min!mo 
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Colegio "Santa Teresinha" 

mensal de 2 850 cruzeiros. As percentagens 
corr2 .~.pondente.s ao.s desconto.s estabelecidos 
par lei sao : alimentagao - 54; habitagao -
28 ; ve.stuario - 11 ; higiene - 6; trans
p :rte - 1. 

INSTRUc;AO POBLICA 

0 s dado.s divulgados pelo Recenseamento 
_ G eral de 1950 possibilitam estimar-se 

que, atualmente, a quota de pe.ssoa.s alfabeti
zada.s no Municipio atinja cerca de 49 % da 
populagao presente de 10 anos e mais . Essa 
quota, ccnquanto inferior a de muito.s Muni
cipios mineiros. e superior a observada para 
o conjunto do Estado (44%). 

Ensino 

E M 1957, .segpado a IREM, havia 64 estabele
cim snto.s c.e ensino primario geral com 

4 194 matricula.s efetiva.~. Mencione-s~ ainda 
uma unidade dedicada ao ensino pre-primario 
infantil. 
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Do en.sino secunclario ha via no mesmo a no 
3 estabelecimentos: Cclegio e Escola Tecnica 
de Comercio (curso ginasial, cientifico e tec
nico de contabilidadel; Ginasio e Escola Nor
mal Santa Teresinha (ginasial e formac;ao de 
profess6res primarios) : Gina.sic Estadual e 
Escola Normal Oficial de Formiga (cursos gi
nasial e de formst<;ao de profes.s6res prima
rios) . 

FlNANf;AS PUBLICAS 

EM 1956, a receita total arrecadada pelo 
Municipio foi de 5 782 milhares de cru

zeiros, do.s quais 2 952 corre.spondente.s a tri
butaria; a de.spe.sa realizada foi de 6 565 mi
lhares de cruzeiros. 

No oeriodo 1951/56, as financ;as muni
cipais atingiram as seguintes cifras (Inspeto
r,a Regional de Estati.stica Municipal) : 

Fl NAN<;AS (Cr$ 1 0001 

ANCS Receita arrecadada 

Total i Tribut1ria 

1951 2 952 1 :ns 
1052 2 821 I .)~9 

195:l 4 03-1 2 115 
105.t 4 llS3 2 IO:l 
l!J55 ~ 747 2 532 
Hl5G(l) 5 782 2 n.s2 

I 

Despeg~ 

realizada 

4 2-15 
•I 908 
4 851 

' !)!)!) 

5 602 
li 5ti5 

Saldo ou 
" deficit" 

do balcn~o 

-- 1 203 
2 OS7 

Rl7 
3 !JIO 

R55 
iS:~ 

(1) Dados do Consrlho TCcnico de Economia P. FinanCl..l. 

As principai.s conta.s em que se decomp6e 
a receita tributaria arrecadada em 1956 sao as 
seguintes: 

Tributaria 
Impoctos 

Territorial 
Predial .... . ..... . 
S6bre indUstrias e profiss6es .. 
De licenc;a 
Jogos e divers6es .. 
Selo 
Turismo e hospedagem 

Taxas 
Rodoviarias ... 
Fi:.::calizac;ao e servic;os di versos 
Limpeza publica 
Via9ao .. 
1\1elhoramen tos 

(Cr$ 1000) 
2 952 

2 498 

329 

692 

1 125 
172 

16 

117 

47 

454 

283 

2 

18 
20 

131 
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A despesa municipal, no mesmo ano, se 
achava a.ssim distribuida: 

Despe-a total ....... . 

(CrS 1 000) 

6 565 
370 AdministraQ§.O geral 

Exag!lo e fiscalizac;ao fin~nceira 218 
Seguranya pUblica e assistencia social 12 
Educa9ao iniblica . 414 
ServiQos industriais . . . . . . 999 
Divida publica 1 505 
ServiQos de utilidade publica 2 366 
Encargos diversos 681 

A arrecadacao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguinte.s dados 
para o periodo 1951/56: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

1951. 
19.52. 

ANOS 

1953 ...... .. ..... . 
1951 .. 
195.5 .. 
1956. 

2 810 
2 906 
:~ 712 
± o:Js 
5 077 
6 113 

5 ns:J 
6 861 
7 ssn 
8 9.17 

12 050 
15 281 (1) 

(U Dados do Con~clho TCcnico Je Economia e Financas. 

DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

2 D.j2 
2 821 
4 o:H 
4 os:l 
·l HI 
5 782 

0 MuNICIPIO de Formiga vern apresentando 
notavel progresso nos ultimos ano.s. Em 

todo.s o.s setore.s de atividade pode-se testemu
nhar a opercsidade da populac;ao local. 

Em 1957, havia 3 829 prectios edificados 
(3 054 na zona urbana e 775 na suburbana do 
distrito-sede) , dos quais 3 303 de alvenaria. 
De.s.ses prectios, 2 420 eram servidos de luz ele
trica e 1 826 abastecidos com agua canalizada. 
A pavimentac;ao, que se estende por cerca de 39 
lograd:uros, e feita com paralelepipedos 
(120 000 m"J e com pedras irregulares ....... . 
(33 032 m"). 

A antiga usina eletrica, que aproveita a 
unica queda de agua existente em Formiga, si
multaneamente com a construida na vizinha 
comuna de Candeias, re.spondem pelo forneci
mento de energia .. Os 228 441 kWh produzidos 
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Vista parcial da cidade 

em 1956 foram assim con.sumidos: 7 387 com 
iluminac;ao publica, 73 294 com iluminac;ao 
particular e 147 760 como f6rc;a motriz. 

A Companhia Telef6nica Formiguense S.A. 
esta promovendo a instalac;ao dos primeiros 
500 aparelhos automaticos. 

A populac;ao local conta com 1 agencia 
pcstal-telegrafica do Departamento dos Cor
reios e Telegrafos, 3 estac;oes radiotelegra.ficas 
(1 do Governo Estadual, 1 do Departamento 
de Estradas de Rodagem e 1 do Consorcio 
Real-Aerovias-Nacional) e 7 estac;6es telegra
ficas da Rede Mineira de Viac;ao. 

0 comercio, a industria e, principalmente, 
a pecuaria e a agricultura, sao bastante desen
volvidcs. 

Alem de 5 estabelecimentos bancarios, lo
calizam-.se em Formiga agencias da Caixa 
Econ6mica Federal e Estadual, existindo ainda 
3 cooperativas. 

No que se refere a as.si.stencia medico-sani
taria, ha 1 hospital com 58 leitos, 1 servic;o de 
saude e 9 medicos no exercicio da profissao. 

Outro.s profi.ssionais liberai.s em ativida
des: 7 advogados, 7 agr6ncmos e agrimen.sores, 
10 dentistas, 2 engenheiros e 8 farmaceuticos. 

No setor assistencial contavam-se, em 1957, 
46 instituic;oe.s de caridade, com 1 484 a.sso
ciados. 

Quanta a parte cultural, havia 64 unida
des escolares do ensino primario, 3 de ens ino 
.secundario e 1 pre-primario infantil. o numero 
de biblioteca.s existentes em estabelecimentos 
de ensino elevava-se a 8, possuindo a biblio
teca publica municipal cerca de 1 000 volumes. 
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Ha ainda 2 entidade.s artistico-literarias; 4 as
sociag6es de cultura fi.sica e 4 pragas de es
portes. 

Como meio de divulga<;ao disp6e o Muni
CipiO da Radiodifusora Formiguense S.A.
ZYB-6, freqiiencia de 1 250 quilociclos. 

Destinados a diversao publica contam-se 
2 cinemas .. urn cto.s quais com 1 256 lugares. Os 
meios de ho.spedagem sao r epresentados por 5 
hotei.s e 8 p·en.s6e.<> . 

A igreja matriz, dedicada a Sao Vicente 
Ferrer, caracteriza-se pelo estilo colonial ; no 
interior, ricos ornatos e esculturas sacras. 

As festividades realizada.s tradicional
mente sao de car iter religioso : procis.s6es da 
Semana Santa e da Imaculada Conceigao, com 
grande afluencia de fieis . 

Acha-se in.stalada em Formiga uma Agen
cia Municipal de Estatistica, 6rgao integrante 
do sistema esta tistico brasileiro. 
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E ST A publica~;iio jaz parte da serie de monograjias 
municipals organizada pela Diretoria de Do

cumenta~;iio e Divulga~;iio do Conselho Nacional de 
Esratistica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da 
evolu~;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematiza~;iio, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opiniiio 1 comuns em assuntos dessa natureza, ntio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora~;iio, especialmente de his
toriadores e ge6grajos, a jim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o esc6r~;o his
t6rico e geograjico dos municipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral em exercicio: Hildebrando Martins 

COLE<;iiO DE M:ONOGRAFIAS 

(2.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fidoms. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. Ill - Cip6. 112 - Cachoeira 
do Sui. 113 - Fioriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 

116 - Ponte Nova. 117 - Goiania. 118 - Caxambu. 119 
Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 -
Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 - Ca
ruaru. I26 - Sao edro do Sui. 127 - 0 Vale do Ca
riri. 128 - A~u. 129 - Len~6is. 13C - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - ltajuba. 136 - Buquim. 
137 - Concei~ao do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 Picui. 143 - Territ6rio do Acre. 144 - Russas. 
145 Tres Pontas. 146 - Juitzeiro. 147 - Sao Lou-
ren~o. 148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 -
Barra Mansa. 151 - Marques de Valen~a. 152 - Osorio. 
153 - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 - Vas
souras. 157 - Mage. 158 - Cantagalo. 159 - Santa
rem. 160 - Araraquara. 161 - Pau dos Ferros. 162 -
Itambe. 163 - Sao Carlos. 164 - Estre1a do Sui. 165 
- Garanhuns. 166 - Itacoatiara. 167 - Nazare. 168 -
Tapes. 169 - Aiem Paraiba. 170 - Espirito Santo. 171 
- Natal. 172 - Sao Francisco do Conde. 173 - Passos. 
174 - Senhor do Bonfim. 175 - · piau. 176 - Remanso. 
177 - Santa Maria. 178 - Joaima. 179 - Bragan~a. 

180 - Itatiba. 181 - Jequitinhonha. 182 - Caragua
tatuba. 183 - Ribeira do Pombal. 184 - Formiga. 

Acabou-se de imprimir, no Sn·vico Grdjico 
do lEGE, aos doze dias do mes de junho de mil 
noruecentos e cinquenta e oito. 


