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BELO HORIZONTE 

MINAS GERAIS 

ft ASPECTOS FfSICOS - Area: 334 km' 
(1958); altitude: 836 m. 

-!:r POPULA()AO - Recenseada em 1.0 -VII-
-1950: 352 724 habitantes; estimada para 
31-XII-1958 (pelo Departamento Estadual 
de Estatistica de Minas Gerais) : 540 687 
habitantes. 

-t:r ATIVIDADES PRINCIPAlS - Maior centro 
comercial e maior parque industrial do 
Estado. 

1:: EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 11 
matrizes, 27 agencias, 1 casa bancdria. 

-t:r VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal, em 1957) - 9 436 autom6veis 
particulares, 1108 autom6veis de aluguel, 
1 998 caminh6es particulares, 1 422 cami
nh6es de aluguel, 2 187 camionetas parti
culares, 1 329 camionetas de aluguel, 991 
veiculos coletivos e 703 motocicletas. 

-t:r ASPECTOS URBANOS- 75 934 ligar;6es ele
tricas domiciliares , 25 192 aparelhos tele
j 6nicos, 82 hoteis, 43 pens6es, 37 cinemas 
e 1 teatro (dados rejerentes a 1957). 

i:? ASSISTENCIA MEDICA - 37 hospitais com 
5 605 leitos ; 891 medicos em exercicio nes
ses estabelecimentos. 

;:, ASPECTOS CULTURAIS - 253 unidades es
colares de ensino primtirio fundamental 
comum, 78 de ensino secundtirio; 73 esta
belecimentos de ensino superior; 60 tipo
grajias, 30 livrarias, 61 bibliotecas e 8 jor
nais didrios. 

-;,. ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1958 (mi
lhares de cruzeiros ) - receita total pre
vista : 835 118; receita tributdria: 613 844; 
despesa Jixada: 1 074 072. 

Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao 
do C.N.E. Desenho da capa de Q . Campofio
rito. 



APRESENT A(:AO 

Bela Horizonte, Capital d.o Estado 
de Minas Gerais, conta apenas 61 
anos, pais sua inaugura<;fio ojicial 
ocorreu a 12 de dezembro de 1897. 

A populac;fio, nesta ultima data, 
era de cerca de 10 000 habitantes 
apenas; hoje, as estimativas situ
am-na em pouco mais de meio mi
lhfio de habitantes, o que eleva o 
Municipio a categoria de sexto cen
tro de maior grandeza demogrdjica, 
no Pais. 

F:ste jato, par si s6, da uma ideia 
exata do alto desenvolvimento atin
gido pela Capital mineira, em tao 
curta pmzo. 

Vale sempre lembrar que Bela 
Horizonte representa uma experi
encia concreta de engenharia ur
banistica, realizada em epoca em 
que, apesar de recente, o urbanis
mo ainda nao se instituira como 
especializac;ao tecnica. 

Sem chocar o espirito tradiciona
lista mineiro, surgiu Bela Horizonte 
sob o impulso pioneiro de ideias es
sencialmente renovadoras. 

0 superdimensionamento popu
lacional cria agora t6da uma se
quencia de problemas, que podem 
constituir materia de primeira or
dem para os estudiosos de urbanis
mo. Bairros inteiros vao brotando 
a margem da Avenida do Cantor
no, que delimitava a zona urhcma, 
na planta original. 

* * * 

0 presente trabalho pretende 
apenas ressaltar as aspectos fun·· 
damentais da Capital mineira -
os trar;os mais significativos da sua 
vida econ6mica, financeira e cultu
ral -, nao saindo, todavia, do pa
drfio de simples sintese intorma
tiva. 



HIST6RICO E FORillA(;/IO 

ADMINISTRATIV A E 

JUDICI.4RIA 

H rsT6Rrco - 0 devassamento do atual ter
ritorio de Bela Horizonte realizou-se na 

segunda metade do seculo XVII, em decor
renci::t do movimento para conquistas de ter
ras e descoberta de depositos auriferos, de que 
foram pioneiros, entre outros, Fernao Dias 
Pais Leme, Manuel Borba Gato e Bento Pires. 

As correntes de povoamento afluiram pa
ra ali sobretudo em virtude do comercio que 
se fazia entre a zona exclusivamente aurifera 
da bacia do rio das Velhas e a pastoril e agri
cola das margens do Paraopeba, com pouso 
fon;ado nas imediac;oes d·a serra da.s Congo
nhas - a que mais tarde, pelas constantes le
vas de gada que la estacionavam para comer
cia e principalmente para pagamento de im
pastos, receberia a designac;ao de serra do 
Curral d'El Rei. Esta serra foi uma das balizas 
que nortearam os bandeirantes paulistas, gra
c;as aos quais se desvendou a extensa zona cen
tral de Minas Gerais, entao conhecida par ser
tao de Sabarabuc;u. 

No ultimo quartel do seculo XVII deslo
cou-se da bacia do rio das Velhas o interesse 
dos bandeirantes, em virtude da descoberta de 
outros mais ricos depositos de ouro - em Ouro 
Preto e Mariana, por exemplo. Tanto que em 
1680 Fernao Dias partia do Sumidouro rumo 
aos sert6es de Itacambira. Mas ja em 1699 vol
tava a regiao Borba Gato e no ana seguinte, 
com a dispersao dos mineiros, ocon·ida nas 
col6nias marginais do ribeirao do Carma, vol
taram-se de novo as atenc;6es dos pioneiros 
para a area do Curral d'El Rei. 

Em 1702, intenso movimento local ja seve
rificava. Leonardo Nardes Sisao de Sousa des
cobriu as minas de Caete; os irmaos Raposo e 
Penteado fundaram, respectivamente, as po
voac;6es de Raposos e Roc;a Grande. em Sabara: 
Mateus Leme internou-se pelo atual territorio 
de Para de Minas; Bartolomeu Bueno da Silva, 
o Anhangtiera II, estabeleceu-se no rio Sao 
Joao, e seu gem·o. Joao Leite d.a Silva Ortiz, 
passou a explorar a serra do Curral. 

Joao Leite, recebeu em sesmaria, em 1711, 
as terras que ja ocupava. Fundou a fazenda do 
Cercado em cujas terras se formaria o nucleo 
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de habitac;6es que viria constituir o arraial de 
Curral d 'El Rei, nas proximidades do local em 
que se construiu mais tarde uma capela, que 
viria a ser a Matriz de Nossa Senhora da Boa 
Viagem. Ai permaneceu ate 1721, aproximada
mente, quando partiu para Goiits, em busca 
de minas de ouro. 

A salubridade do Iugar e a boa posic;ao pa
ra o intercambio comercial atrairam para a 
incipiente povoac;ao algumas familias , que 
nela se fixaram para dedicar-se a agricultura 
e a pecuaria, ao lado de trabalhos de mine
rac;ao. 

Em 1723, Curral d'El Rei ja era pondera
vel nucleo social e politico e constituia a Fre
guesia de Nossa Senhora da Boa Viagem de 
Curral d'El Rei. As atividades rurais se exer
ciam em t6rno da criacao de bovinos e de la
nigeros e da cultura intensa de algodao e man
dioca, tornando-se notaveis , em certa epoca, 
os magnificos tecidos de algodao e la e a nao 
menos apreciada "farinha do Curral". 

0 interesse local pelas altas que.st6es que 
agitaram o Pais foi sempre marcante. Mais de 
uma vez os habitantes de Curral d 'El Rei de
ram provas de patriotismo, como por ocasiao 
da Guerra do Paraguai, no movimento sub
versive de 1842 e na prouaganda da Reoublica, 
ja nao aludindo ao trabalho intenso pela mu
danc;a da Capital do Estado, que muito de per
to interessava a populac;ao local. 

A mudanc;a da Cap:tal de Minas, de Ouro 
Preto para outro Iugar mais conveniente, foi 
desde muitos anos objeto de cogitac;ao, nao s6 
de politicos como dos poderes constituidos da 
antiga Provincia. Ap6s diversas tentativas sem 
grande repercussao, surgiu a do padre Agosti
nho do Paraiso, cujo projeto, aoresentado a 
entao Assembleia Legislativa da Provincia, em 
6 de novembro de 1867, suscitou debates; o pla
no, embora posto a margem, conquistou a sim
patia de forte em-rente de opiniao publica. 

Proclamada a Repttblica, a questao revi
veu com impetuosidade. Coube ao Dr. Augusta 
de Lima, em 1891, entao governador do Estado, 
urn papel saliente nessa campanha; coube-lhe 
mesmo o decreta que transferia a sede dos po
deres publicos para Belo Horizonte , servindo
se das prerroga tivas esoecktis outorgadas pel a 
Constituinte, que investia o governo de atri
buic;6es legislativas. No entanto, deixou aquela 
autoridade de levar a efeito o intento, vista 
estarem pr6ximas as sess6es do Congresso, ao 
qual preferia submeter a questao. 
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Amparada a ideia, oficialmente, e depois 
de renhida.s discuss6es em que os interesses 
regionais fortemente se empenharam, foi in
cluido na constituic.;ao mineira urn dispositivo 
que determinava a mudanc.;a da Capital para 
local que reunisse condic.;6es necessarias para 
a nova metr6pole, sem especificar com preci
sao 0 lugar. 

A Lei adicional n.0 1 determinou que estu
dos se fizessem nas localidades de Belo Hori
zonte, Parauna, Varzea do Man;al (no Muni
cipio de Sao Joao del Rei), Barbacena e Juiz 
de Fora, para dentre elas ser escolhida a nova 
Capital de Minas Gerais. Dando-se execuc.;ao a 
essa lei, foi confiada a direc.;ao dos estudos ao 
Dr. Aarao Reis que, em seu relat6rio final, jul
gava igualmente boas as localidades de Varzea 
do Marc.;al e Belo Horizonte, mas opinando fi
nalmente por esta ultima. 

Novos e auaixonados debates se sucederam 
ate 17 de deze-mbro de 1893, quando a Lei n° 3, 
adicional a Constituic.;ao, determinou que a 
nova Capital seria con.struida naquele obscuro 
arraial, em cujo local, cerca de duzentos anos 
antes, se fixara Joao Leite da Silva Ortiz. 

A 14 de fevereiro de 1894, era criada a Co
missao Construtora da Nova Capital, insta
lada logo a seguir em 1.0 de mar<;o, sob a che
fia do Dr. Aarao Reis, mais tarde substituido 
pelo Dr. Francisco Bicalho. 

A 5 de junho de 1894 era o distrito de Belo 
Horizonte desligado do Municipio de Sahara, 
ao qual pertencia. 

Em 12 de dezembro de 1897, quando presi
dente o Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, pro
cedeu-se a inaugura<;ao oficial da nova Capi
tal. A cidade inicial custam ao Estado 36 mil 
cantos de reis; contava cerca de 10 000 habi
tantes, possuindo, apenas, 500 casas novas, nao 
sendo raras as edificac.;6es mais antigas. Em 
virtude do art. 8.0 da Lei n° 3, adicional a 
Constituic.;ao, recebera o nome de Cidade de 
Minas. A dualidade de nomes, visto que o dis
tr:to e a comarca .se chamavam Belo Horizonte. 
foi sanada com a Lei n.0 302, de 1.0 de julho 
de 1901, que deu a cidade a atual designa<;ao. 

0 movimento de ascenc.;ao e progresso da 
nova Capital teve algumas fases intermitentes 
de estacionamento, culminando na crise eco
n6mica esbo<;ada em 1912 e que se prolongou 
ate 1916, agravada pela situa<;ao criada pela 
guerra de 1914. 
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Presentemente, Belo Horizonte possui o 
mais importante comercio e o maior parque 
industrial de Minas Gerais, com sensivel in
fluencia em todo o Estado pela sua expressiva 
vitalidade social e cultural. 

Plantada entre as montanhas do sul e do 
leste e os planaltos do norte e oeste, Belo Ho
rizonte esta destinada a integrar aquelas re
gi6es que se completam, tendo ja contribuido 
para o desenvolvimento da area, valorizada, 
por sua vez, em fun<;ao da proximidade da Ca
pita!. 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 31 de dezembro de 1958, Belo Hori
zonte e constituido de.dois distritos, o da sede 
e o de Venda Nova. 

Fonnactio administrativa -- 0 distrito 
criado sob· a denominacao de Nossa Senhora 
da Boa Viagem do CurraJ d'El Rei, por Ordem 
Regia de 1750, passou a chamar-se Belo Ho
rizonte a 12 de abril de 1890, em face do De
creta n.0 36. A sua cria<;ao foi confirmada pel.a 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Pelo disposto na Lei estadual n. 0 3, de 17 
de dezembro de 1893, ficou decidida a criac;ao 
do Municipio denominado "Cidade de Minas", 
cuj a sede, a ser erguida no arraial de Belo 
Horizonte, recebeu logo a categoria de cidade 
e capital do Estado. 0 territ6rio da nova co
muna desmembrou-se do de Sabara, por efeito 
dos Decretos estaduais numeros 716, de 5 de 
junho de 1894. e 776, de 30 de ag6sto desse ano. 

A instala<;ao da Cidade de Minas, na cate
goria de Capital, verificou-se a 12 de dezembrc 
de 1897, em razao do Decreto estadual n.0 1 085. 
Em cumprimento ao Decreto Estadual n.0 302, 
de 1.0 de julho de 1901, o top6nimo foi mudado 
para Belo Horizonte. 

Consoante a "Divisao Administrativa, em 
1911" e os quadros de apura<;ao do Recensea
mento Geral de 1.0 de setembro de 1920, o Mu
nicipio de Belo Horizonte constituia-se de ape
nas urn distrito - o da sede. 

Em virtude da Lei Estadual n.0 843, de 7 
de setembro de 1923, o Municipio passou a 
abmnger mais urn distrito, o de Venda Nova, 
criado com territ6rio desmembrado dos distri
tos-sedes dos Municipios de Santa Luzia do 
Rio das Velhas e Belo Horizonte. :Este, conse
qi.lentemente, na divisao administrativa do Es
tado, fixada por essa lei, aparece subdividido 
em 2 distritos: Belo Horizonte e Venda Nova, 
o que t.ambem se observa no quadro de divisao 
administrativa relativo a 1933. 
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De acordo com os quadros de divi.sao ter
ritorial datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, 
o Municipio passou a compor-se de 4 distritos: 
Bela Horizonte 1.0 , Bela Horizonte 2.0 , Belo Ho
rizonte 3.0 e Venda Nova . Ja no anexo ao De
creta-lei estadual n.0 88, de 30 de margo de 
1938, refere-se uma alteragao: s6 dais di.sti
tos- Belo Horizonte (com zonas 1.a, 2.a e 3.a) 
e Venda Nova. 

Pelo Decreta-lei estadual n .0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, que estatuiu a divisao terri
torial judiciario-administrativa do Estado, a 
vigorar no qiiinqiii'mio 1939-1943, o Municipio 
de Belo Horizonte perdeu, para o de Santa Lu
zia, o distrito de Venda Nova, e, para o de Sa
bara, parte do territ6rio do seu distrito-sede, 
com a qual se criou o novo distrito de Marza
gao. Com preen de, assim, nessa divisao, urn s6 
distrito: o de Bela Horizonte, dividido em qua
tro zonas: 1.a, 2.a 3.a e Barreiro (4.a). 

Segundo a divisao territorial judiciario
administrativa do Estado, no qii~nqi.i€mio 
1944-1948, e estabelecida pelo Decreta-lei esta
dual n .0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, Belo 
Horizonte permaneceu com o distrito-sede, 
apenas, a abranger 4 subdistritos. Nota-se que 
o distrito unico desse Municipio sofreu, em m
zao do mencionado Decreta-lei n .0 1 058, novo 
desmembramento, tendo cedido parte do ter
rit6rio ao distri~o de Contagem, do Municipia 
de Betim. Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro 
de 1948, Belo Hor'zonte readquiriu o distrito 
de Venda Nova, entao perdido oelo Decreta-lei 
n° 148, de 17 de dezembro de -1938. 

A Lei n.O 336 vigorou ate 31 de dezembro 
de 1953, sendo confirmada pela Lei n.o 1 039, 
de 12 de dezembro de 1953 , com vigencia ate 
31 de dezembro de 1958. 

Assim, o Municipio de Belo Horizonte esta 
constituido de do is distritos: o da sede, com 
4 subdistritos (1.0 , 2.0, 3.0 e 4.0 ), e o distrito 
de Venda Nova. 

Formagao judiciaria - A comarca, com o 
nome de Belo Horizonte, foi criada pela Lei 
estadual n.0 223 , de 15 de novembro de 1897, 
instalando-se a 21 de margo do ano seguinte. 

Na conformidade dos quadro.s de divisao 
territorial datados de 31 de dezembro de 1936 
e de 1937, bern como o anexo ao Decreta-lei 
estadual n.0 88, de 30 de margo de 1938, a re
ferida Comarca e integrada por dois termos: 
o da Sede, com os Municipios de Belo Hori
zonte e Contagem, e o de Santa Quiteria. 
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Por efeito do Decreta-lei Est.adual n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1938, a comarca de Bela 
Horizonte perdeu para a de Betim, recem
criada, o termo de Santa Quiteria (hoje Esme
raldas) . Seu termo-sede ficou integrado, ain
da em vista desse Decreta-lei, por urn so Muni
cipio, o de Bela Horizonte, em virtude da ex
tinc;ao do de Contagem. Assim, na divisao ju
diciario-.administrativa do Estado, fixado pelo 
c:tado Decreta-lei n.0 148, como tambem na 
que o Decreta-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, estabeleceu para vigorar no 
qi.linqiienio 1944-1948, o Municipio de Bela Ho
rizonte compreende o t ermo judiciario da co
marca de identico nome. 

Esta divisao permaneceu inalterada pelas 
Leis n .0 336 e 1 039, de 27 de dezembro de 1948 
e de 12 de dezembro de 1953, respectivamente. 

SURTO DRMOGRAFICO 

ENTRE as grandes afSlomerac6es urbana~ de 
mai.s de 100 000 habitantes que existiam 

em 1950 no Brasil , a aue teve maior crescimen
to absoluto, no intervalo intercensitario de 
1940 a 1950, foi a da cidade de Sao Paulo cuia 
popula<;iio excedia, na <egunda data, de 758 543 
habitantes a recenseada na !'rimeira; m?s a 
que teve ma;or cre~cimento relativo foi a da 
cidade de Bela Ho,· izonte, cuj a populacao qua
se dup!icou nos 10 anos do periodo considerado, 
passando de 177 004 para 338 585 J-lab;.tantes, 
com urn aumento de 161 581 h sb't::tntes , on 
seja 91 ,29%. 

As aglomera<;6es urbanas em geral. a a cle 
Belo Horizonte em !"!articular, tern as .o uas po
pula<;6es aumentada.s em virtude tanto do seu 
proprio crescimento vegetativo quanta da ab
sor<;ao de oarta das poouJ.::tc6es do :nterior. 
:Esse segundo fa tor de crescimento urbana , DO
rem, e bas tante mais importante do que 0 pri
meiro . 

Em estudo recente . o Laborat.orio de Esta
tistica do Conselho Nacional de Esta tistica 
ana li~ou os fen6mencs do aumento demogra
fico de Bela Horizonte no decenio de 1940-1950, 
determinando aproximadamente a parcela de
vida ao excedente dos nascimentos s6bre os 
obitos e a parcela devida ao excedente das 
imigrac;6es s6bre as emigrac;6es. No aumento 
de 161 581 habitantes verificado entre as duas 
datas citadas, a parcela de 47 860 corresponde 
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Igreja de Sao Francisco da Pampulha 

ao aumento natural e a parcela de 113 721 se 
refere ao aumento imigrat6rio. 

A intensa urbaniza<;ao que se processa no 
Pais - da qual Belo Horizonte e expressivo 
exemplo - constitui processo inevitavel e ima
nente ao proprio crescimento da economia 
nacional, atualmente em franca transi<;ao da 
fase essencialmente ,::tgricola para a fase in
dustrial. 

De ac6rdo com as previs6es do Laborat6rio 
de Estatistica, assim se processou o desenvolvi
mento demografico do Municipio de Belo Ho
rizonte ap6s 1950 (estimativa para 31 de de
zembro de cada ano): 

1950 ... . .... . ..... 361 699 habitantes 
1951 . . . . . . . . . . . . . . 380 340 
1952 ... . .. . . . .. . .. 399 942 
1953 ... . .......... 420 554 
1954 ...... . .... . .. 442 228 
1955 ...... ........ 465 020 
1956 ··· · ·· · ···· · · · 488 986 
1957 ·············· 514 187 
1958 ··· · ·· ·· · ·· ··· 540 687 

Neste fim de 1958, Belo Horizonte, com 
540 687 habitantes, e a sexta cidade mais im
portante do Pais em popula<;ao achando-se a 
sua frente Sao Paulo com 3 401 831 habitantes, 
Rio de Janeiro com 3 076 948, Recife com 
749 422, Salvador com 561 227 e Porto Alegre 
com 542 742. 
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Basilica N. S. de Lourdes 

N>.SCIMENTOS, 6BITOS E CASAMENTOS - 1953/58 

NUMERO DE OCORR[NCIAS 

ESPECJFICACAO 
i ~~~5_1 1953 1954 ' 1956 

---·- -
1957_1~~1~ 

I 

:t\ Jacimrnlos I 
I 

_:;ascidos VlVJS. 15 57-1 16 G'ii IS !I I~ : 20 7fi\l 
-::asci do~ mwtos 7:)\) 710 7rJt l 027 
.:: as('ido~ em anos an-

tPriorcs :J712 3 ii:-\0 :J 741 ,1 :~ns 

() l tos 5 7GG G :178 G 491 G 799 

121 5!1:1 I !I 10:1 
I 1 oo:1 

1 

423 

I GB!I :I Olil 

6 897 I 2 800 

r:..::llllC'IItOS :~ 7.17 ;) !.HJ2 4 581 :J Sll 

(I) .Tau:'iro a maio. 
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Vista (aerea) da Pra~a Raul Soares 

STTRTO INDUSTRIAL 

B ELO HORIZONTE, coloca-se atualmente el)..l 
11.0 lugar na relagao dos centros mais ii.k 

dustrializados do Pais, acima de Curitiba,. mo 
Piracicaba, Salvador, Santos etc., e dir~l
mente abaixo de Cubatao, Campinas, Sao q~
tano do Sul, Sorocaba, Recife, Volta Redo~da, 
Porto Alegre, Santo Andre, Distrito Fedtilal 
e Sao Paulo. 0 alto indice de expansao 'Um
dustrial que apresenta fica evidenciado has 
series seguintes: 

, . 
NUmero de Capital Pessoal Motores Valor 

ANOS estabele- e reservas empregado (potentia total da 
cimentos fCr$ 1 000) em HP) producao 

(Cr$ 1 DOO) 
------- ---··- ---- ---

1036 . . . 483 01 748 8072 0 562 100 712 
1937. .. . . . . 656 105 103 g 24:l 7 50S 129 70:1 
1a:1s 779 112 02G 10 GOG 8 58G 162 251 
19:39. 7·13 123 I:l8 10 589 9 7.02 1 G2 223 
1040 ... 740 125 67:J 10 72\J \1 881 10:1 2:35 
19·11 .. . 747 1o7 941 11 810 II 271 172 887 
1942. 760 198 n:JD II !1/:l II 3!J:l 210 (i/:l 
1943 761 179 513 12 :lis 11 42:3 :m1 90S 
194·1. .. 75-~< 310 101 J:l 082 12 209 4:14 o:1o 
1945. 765 :35:3 596 1:3 882 12 410 G29 015 
1946. .. . . 769 414 247 14 220 12 495 710 602 
1947 .. . 7.52 4:38 ll95 II 59! II 5.11 826 647 
1948. 909 459 051 t:l 2!!1 11:3!11 872 20!) 
1949 753 4Rn 169 14 322 12 414 908 867 
1!150 .. 59!1 51l5 9CO 11 118 11 7.11 \H):) ~68 
1951 497 6J:l 081 1:)928 lG 570 I 2-07 49G 
1952 .l:ll 807 \1\17 H 795 17 478 1 ·153 Gl5 
1953. .. . 542 870 560 1() 172 18 011 1 S-lfi 035 
19.14 . . . . . 574 I 718 9.j6 17 448 22 271 z 181 o:l!l 
1055 s:1s 1 807 049 18 810 21 fi21 2 917 890 
195f\. 911 2 ~25 850 20 :\:)5 2:l 415 1 809 ID5 
19.17 871 2 .)38 280 1!1 324 2·1 57:) 5 2i2 ()2:~ 
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0 pessoal empregado mais que duplica e 
a potencia dos motores quase quadruplica. 

PRODUQAO INDUSTRIAL, POR CLASSES DE 
INDUSTRIA - 1957 

ORGANIZACAO 

CLASSES DE N.o 
Valor da 

Motores produ~ao 
INDUSTRIA de Capital e Pessoal (Cr$1 OOOl 

esta~ reservas em pre-
beleci- (Cr$1 000) gado Nii- PotBncif'l 

' ·'· 
mentos mer a (H.P.) 
----- - - - - - --- ---

Extrativas minerais. II 29 913 214 12 274 ; J52jj0 
Minerais nfio met{tli- !'· 

cos. 63 69 326 898 308 1 771 119 655 
Metalt'1rg:icas . 93 862 411 3 32\1 1 060 2 661 1 036 121 
Mec:1nicas . 10 13 337 133 1:l3 267 16 671 
Material elC.trico c de 

cornunica~ao . . 22 10 os:l 268 100 1 668 ., 76 725 
Material de transporte 14 12 477 253 175 546 37 680 
Madeira. 71 108 232 477 363 1 719 84 685 
Mobili{trio. 111 40 157 I 107 508 1 478 197 51:1 
Papcl e papclao . . 18 40 392 :ll9 157 88·1 72 870 
Borracha. 11 15 301 124 33 126 34 857 
Couros, pcles e simi-

lare'i . 22 7 961 146 49 171 41 312 
Quimicas c farma.cCu-

ticas. 4li 52 645 421 115 1 306 122 187 
Texteis .. g 522 902 2 569 1 076 4 237 767 565 
Vestu:lrio, calcados e 

artcfato~ de tecidos 1(.)/ 10-1 414 2 081 686 1 034 358 797 
Alimentares . 166 209 316 2 234 1 o:J4 3 186 1 305 234 
Bebida..., . 10 24 080 80\1 212 785 172 993 
Furno . I ( ') (') (*) (') (') 
Editioriais e grl~ficas. 57 ss 079 2 555 5eG I 713 383 829 
Diversas 28 12 63~1 393 227 36u 53 512 
ServiQos de ut ilidade 

Pliblica .. 1 (') (') (') (') (') 

TOTAL .. 871 2 538 280 19 324 7 071 24 573 5 272 623 

(*) Resultados omitidos a fim de evitar individ1mlizaQfio de infor· 
mac5es. Os daJos omitidos acharn-se incluidos no toWl. 

Palacio da Liberdade 



Sede dos Jardins Zoologico e Botanico 

Em 1957, o valor da produgao industrial de 
Belo Horizonte atingiu 5 273 milh6es de cru
zeiros. 

Esses elementos se referem apenas aos es
tabelecimentos industriais que ocuparam, em 
qualquer mes, 5 ou mais pessoas e nao incluem 
os dados relatives a industria de construgao 
civil. 

Ravia 871 estabelecimentos industriais em 
atividade, com urn total de 19 324 pessoas em
pregadas. 

As maiores classes de indfutria eram as 
seguintes: 

Produtos alimentares .. 
Metali1rgica 
Textil ......... . . .... . .. . 

Valor da 
produc;ao 

(CrS 1 000 000) 

1 305 
1 036 

767 

C;{; s/o valor 
geral de t6-
da producao 

industrial 

25 
20 
15 

S6 estas tres classes, em conjunto, abran
gem 60% do valor geral de t6da a produgao 
industrial. As demais classes muito se distan
ciam, em valor, das tres citadas. 
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Produtos aliment<lres 

A PRODU<;AO de generJs alimentares e muito 
diversificada. Indi-Jidualmente con.sidera

dos, os produtos predooinantes, quanta ao va
lor, sao os seguintes (os de mais de 40 milh6es 
de cruzeiros de produ<;ao ) : 

Quantidade Valor 
Unldade Volume (CrS 1 000) 

Leite pasteurizado . . . I 000 I 28 572 
16 593 

7 150 
3 051 
5 521 
1 284 
2 465 
1143 

196 857 
184 693 
164 261 
137 781 

PRes . . . . . Tonelada 
Carne fresca de bovino 
Cafe torracto e moido 
Massas alimenticias 
Manteiga ..... . ...... . 
Biscoitos .. . . 
Banha ..... . 
To•Jcinho fre sco 994 

Prefeitura de Belo Horizonte 

88 563 
85 722 
62 361 
59 797 
42 272 
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Aeroporto da Pampulha 

Infelizmente, os elementos para o agucar 
n iio podem ser revelados a fim de evitar indi
vidualizagiio de dados. 

Em conjunto, o valor dos nove produtos 
arrolados atinge 1 022 307 milhares de cruzei
ros, o que em-responde a 78 % do valor geral 
da classe. 

lndtistria metaltlrgica 

P REDOMINAM econ6micamente as produg6es 
de ago e de tubas de ferro: 

Tubos de ferro ......... . 
A9o ..... ... ... ..... . . 

Soma dos dois p rodutos 

Ou t ros p rod utos 

T otal de t6da a produ-
9iio industrial .. .... . 

Quantidade 
(t) 

33 530 
9 197 

Valor 
(C rS 1 000 000! 

632 
120 
752 

284 

1 036 

Como se ve, o valor da prodw;iio dos dais 
produtos, em conjunto, atinge 73 % do valor 
tot.al de t6da a classe. 

lndtistria textil 

A LISTA de produgiio geral abrange tecidos 
estampados, fios de algodao, tecidos crus, 

blusas de malha, est6pas, rendas, re.siduos e 
toalhas; mas s6 os tres primeiros prod u tos ci
tados concentram, em conjunto, no que se re
fere ao valor, 94% do valor geral d.a classe: 

T ecidos estampados ... . 
Fios de algoctao 
Tecidos c r us 

Soma d os tres p rod u tos 

Outros produtos 

Tntal geral 
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Qua ntidade Valor 
Unidade Volume (CrS 1 000) 

1000 m 
tone!ada 
I 000 m 

31 901 
2 105 

12 140 

441 91 1 
159 372 
122 347 
723 630 

43 935 

767 565 



I g r~ja de N. S. d a floa Viage m 

A alta expansividade industrial de Bela 
Horizonte trouxe o problema de urn adequado 
suprimento de energia eletrica. 

:E q~;e & :;>otfmcia ins ta lada das us!n.as dei
xou de ::on:esponder a demanda. 

A err_presa fornec edora e a concessionaria 
Companhia F6r~a e Luz de Minas Gerais S. A. 

Corr_o )S racionamen tos eram freqi.ientes, 
em virtJde da gr,ande demanda de f6r~a, a 
Companhi<.. passou a adquirir energia, para 
revenda a.o.s consumidores, a principia da Ace
si:a, e <..go~a principalmente da Usina do Ga
fanhoto que pertence ,ao Estado. 

As usL1as que abastecem a zona servida 
pela Coopanhia forn eceram, em 1957, . .... . 
305 123 OCO kWh (mais 31 663 000 kWh do que 
no ano anterior) . 
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A demanda maxima do s:stema elevou-se, 
em 1957, para 67 960 kWh (59 983 kWh em 
1956) . 

Atualmente, sao interligadas ao sistema as 
usinas pertencentes as Centrais Eletricas de 
Minas Gerais (CEMIG), a Companhia Agos 
Especiais Itabira (ACESITA) e a Companhia 
Fiagao e Tecidos de Minas Ger.ais. Dessas usi
nas, continua a Companhia recebendo forne
cimentos supletivos de energia para o abaste
cimento da sua zona de concessao. 

Em 1957 deu a Companhia prosseguimento 
aos trabalhos e estudos que vinha real:zando, 
desde 1956, para interligagao do seu sistema 
com a usina de Peixoto, pertencente a Com
panhia Paulista de F6rga e Luz, examinando, 
cutrossim, a possibilidade de interEgagao com 
outras usinas e sistem.as. 

0 consumo de energia eletrica como f6rga 
motriz, excluida a f6rga para tragao, constitui 
bom indice de desenvolvimento :ndustrial, des
de que a analise dos re.spectivos dados nao sej a 
prej udicada pela ocorrencia de excessivos ra
eionamentos. 

Na Capital mineira, o consumo tern sido 
o seguinte: 

19·14 
1!145 . . 
1946 
1947 .. 
1948. 
!949 
1950. 
!951 
H152 .. 
195:!. 
195L. 
1955 
19.56. 
1957 
1958 (ate junho) . 

PERfODO 
Particular 

como 
for~a motriz 
(1 000 kWh' 

9 2:Jt 
9 122 
9 243 
9 580 

10 ~87 
10 914 
11 104 
12 189 
14 40:l 
16 370 
16 233 
20 9S5 
2:l 549 

( I) 155 197 
91 401 

(I) lncluidos , a parti r de mar~o, os k\Yh consumidos peia Cia. Side
nirgiea ~lannesmann. 

Observe-se que a inclusao dos dados 
corresponden tes a energia fornecida para a 
Mannesmann ac.arretou substancial alteragao 
na serie. 

De 1944 a 1956 o consumo de energia como 
f6rc;a aumentou ininterruptamente, mais do 
ciuplo, apesar da fase de racionamento . 
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Vista aerea da cidade (parcial) 

Vale citar, neste capitulo, a "Cidade In
dustrial", s ituada a poucos quil6metros do 
centro urbana, grande parque fabril de Minas 
GPrais, principalmente de indus trias pesadas. 

Nao pertence ela, administrativamente , ao 
Municipio de Bela Horizonte, mas devido a 
seus reflexos sabre a Capital mineira e a sua 
proximidade da mesma nao pode deixar de 
ser citada . 

Cumpre fazer referencia tambem a Com
panhia Siderurgica Mannesmann, cuj a locali
zacao nc Brasil consti tui u aeon tecimen to eco
n6mico de grande envergadur.a. 

0 grupo Mannesmann figura entre os 
maiores produtores mundia!s de tubas de ac;o 
sem costura. Sen do muito vultoso o con sumo 
desse material no Pais, sua prodU<;ao, dentro 
das fronteiras nacionais , evitara o escoamento 
de apreciavel qu:mtidade de divisas em do
lares. 

Tendo em vista o programa de produc;ao 
da Companhia, torna-se viavel esperar, ainda, 
a possibilidade de o Brasil vir a aparecer no 
mercado internacion-al como exportador de 
produtos de ac;o acabados. 

A Mannesmann lacalizou suas instalacoes 
numa area de 2 000 000 de metros qua.drado.s 
do bairro industrial de Bela Horizonte, atraid.a 
pclas condic;oes de forn ecimento de energia 
eletrica que ofereciam as Centrais Eletricas 
de Minas Gerais, S /A (CEMIG). 

Camec;ou suas atividades em ag6sto de 
1954, visando a uma produc;ao inici·al de cerca 
de 100 mi!hares de toneladas de tubas. Tenha
-se em vista que a demanda no m ercado na
cional a praxima-se deste montante. 
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Seu capital atinge 700 milh.ares de cruzei
ros. A maquinaria e o equipamento custaram 
quase 17 milh6es de US$ d6lares. A Companhia 
constr6i uma cidade operaria que abrigara tres 
milhares de operarios, nao contando ,as res
pecti vas familias. 

SURTO CULTURAL 

B ELO Horizonte e sede de tres Universida
des: Universidade de Minas Gerais, Uni

versidade Rural e Universidade Cat6lica, .ainda 
em formagao. 

A Capital mineira tornou-se, pois, em ape· 
nas 61 anos, urn centro de acentuada atragao 
cultural. 

Acha-se em constrw;ao a Cidade Univer
sitari.a, abrangendo vasta area, que reunira 
todos os estabelecimentos componentes da 
Universidade de Minas Gerais. 

0 ensino primario fundamental comum 
contou, em 1958, com 253 unidades escolares, 
com 68 503 alunos matriculados (inicio do ano 
letivo) . 

0 Governo estadual figura como principal 
entidade mantenedor.a dessa especie de en
sino: 181 unidades escolares (no total de 253) 
com 51 411 alunos matriculados (no total de 
68 503) . 

0 Governo municipal concorre com 24 uni
dades escolares (9 688 alunos) e .a inic:ativa 
particular com 48 (7 404 alunos) . 

Coh\gio Estadual 
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0 movimento escolar referente ao ensino 
media era o seguinte: 

CirJasi,d 
(~o]egial 

Com~'r('ial. 

CURSOS 

Industrial c profissional 
\'orrnal. 

Unidades 
escolares 

(1) 

1:--" 
:)0 

Y\ 
\1\ 
15 

NUmero de 
profess6res 

(2) 

!).t.1 
i) 1 ~ 
:n s 
20~ 

Il-l 

Alunos 
matriculadrs 
no inicio do 
ano letivo 

l:'i i'\l.t 
I 901 
fi GfiO 

023 
I 5()(} 

(I) C'onsidrram-sc unidadcs escoiar('S eada um dos cursos rnantidos 
pelos ('stahclecinJentos. - (2) C'ontarn-Ec n~:tis de unm vez os professOrcs 
que le<:iouarn em mais de um estahclccinwnto. 

0 ensino superior abrangia 73 unidade£ 
escolares, com 4 689 matriculas, no inicio do 
ana, assim discriminadas (ana de 1957) : 

CURSOS 

Cit-:ncias Et•otJDmicas 
CrimiiJologia 
Direito c Doutorado. 
Educac:1o Fisica. 
Enfrrmagcm. 
Engcr1haria. 
Filosofia, Cit·neias e Lctras 
:\f(•dicina. 
.\ft.i~ica c Canto OrfeOnic:o 
(ldorttologia c Fam1<'u:ia 
Sat'lllc Pt'Iblica 
Serninftrio rvfaior .. 
SerYico Socia.\ 
\"etcrin:iria 

TOTAL 

Unirlades 
escolares 

G 
:?I 

11 

73 

Corpo 
docente 

(1) 

-;-s 

1:1 

fl5 
111 
51 
~ll 
; . ..; 
/!I 
.52 
~·) 

;).j 

:):? 
.n 
~:2 

"() 
:J:l 

723 

Matricula 
1
Conclus0es 

inicial 1 de curso 

I 

11.\ 

I 

],:) 

s:1 H 
ll 
:25 

1(:1) 

-t~:~ 
,)!) :lS 

(1~6 1:1/ 
Jill i 14!1 :?9 
fiHi I f):{ 

-t li I llil 
{j.)/ t:J7 
:Uti 1(:1) .l\) 

3:11 /() 

"1"1 :JI} 
lOG I 1R 
5~ 

I iG 1 i 

4 689 
I 

862 

(1) Os profrs30re3 foram con:-:idcrados imlividualmentc no t>staLe
lrcimeuto. ~- (2) SO 2 cursos rstavam funcionando quando sc efctuou a 
matrkula inicial. - (:{) Referc-sc ao ano de Hl5fL 

Instrur:;ao - Ja na ocas1ao do ultimo Re
censeamento, o de 1950, a quota de alfabeti
zac;aQ em ]3el_o_Horizonte era bastante elevada. 

Com base nos dados censitarios, a per
centagem de pessoas alfabetizad.as atingia 
83,3% (calculada sabre 0 total de pessoas de 
10 anos e mais) . 
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Santa Casa de i\lisericordia 

ENSINO FUNDAMENTAL COMUM 
P rincipais r esultados no j im do primeiro mes letivo 

1958-

ESPECIFICACAO 

N Un1NO. 

TOTAL . 

TOTAL . 

Segundo o !-i l~xo 
.~hsculiuo . 
Fcmiuino . . 

RESULTADOS NUMERICOS 

Total 

Segundo a entidade 
manten e dor a do ensino 

Estadual ! Mun;cipal J Particulares 

t::\ ID A DES ESCOLARES 

25:) I 181 24 I 4R 

C'ORI'O DOC'Ei\TE 

2 541 1 873 270 398 

!l17 :l7R 229 :JlO 
81 fi :J:l2 ZIR 266 
101 4f) II ·14 

624 -t9.S .JJ 8S 
.\51 459 :)g s:~ 

7:{ :l6 2 35 

~LHRiCTI,A 1:\IC'L\C 

68 503 51 411 9 688 7 404 

:)I 139 26 313 H95 2 !);ll 
31 36·1 25 0!J8 793 4 173 

Segundo a st·ric do curso 
J,l• sl·rie. 29 009 21 115 5 53:) 2 30 1 
2.~ st~ric . 15 s:Jz I I 888 I .~7 I I i/0 
;j,a sCri"e. Jj 1156 10 8 1:) I 450 I i!n 
.. J.a s{·ri~ . . !I DOli i s:l5 ~:n I 540 
5.a s&ric . 

Esta quota, tao elevada, situava Belo Ho
rizonte em pe de igualdade com as cid·ades bra
sileiras de maior nivel de alfabetizac;ao; Porto 
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Alegre: 84,8% ; Distrito Federal : 84,5 % ; e Sao 
Sao Paulo: 84,4 'fr. 

ENSINO SECUNDARIO 

Principai.s resultados no jim do primei ro mes letivo 
- 1958 

1. Unidades escolares 

CORPO DISCENTE 

.• 
~1 a.:.;tu lino. 
Fcminino 
~1isr o 

TOTAL . 

Tota l 

78 

Primeiro 
cicl o 

10 
IS 
20 

48 

Segundo 
ciclo 

15 

30 

NOTAS - I ConsidrrmHie como " \' uidadc Escolar" cada um 
dos eur~o:; mantidos pclos cstahe!eeimentos. - I I. !>ados :m j('itm a. reti
fi ('a~';lo. 

(;iuasia l 
Ci('u tific:o . 
Cl-'lssico. 

CURSOS 

TOTAL . . 

2. AI unos ma triculados 

NUMERO DE ALUNOS 

Segunrlo .o sexo 

Total 
Mrtsculino Feminino 

15 79.t 7 -Ill s :n ; 
~ '1:!7 .).) :~ 3 r,; .J 

lii'7 3!6 :~ 5 1 

20 698 8 356 12 342 

NOTA - Dados sujritos a retili(·ac;ilo. 

I mprensa peri6dica - Circulan, 8 jornais 
cliarios, com a tiragem tota l de 153 000 exem
plares, e 5 semanais e mensais; revist.as: 5 

Parque l\1unicipal 



Barragem de Santa Lucia 

mensais (tiragem total de 35 000 exemplares), 
3 bimestrais e 4 de outras periodicidades. 

Entre os jornais diarios destacam-se o 
"Estado de Minas" (tiragem media de 35 000 
exemplares); o "Diario de M!nas" (30 000 
exemplares) ; e o "0 Diario" (27 000 exempla
res). Os dados referem-se ao ana de 1957. 

Bibliotecas - Existem 61, com um acervo 
total de 396 925 volumes. 

Radiodifusao - Ha sete emissoras. A mais 
importante e a Radio Inconfidenc:a, com tres 
prefixos e faixa de ondas medias e curtas; esta 
emissora e ouvid.a na Europa. 

No Pais existem apenas cinco esta~6es de 
radiotelevisao em funcionamento : tres na ca
pital paulista, duas na Capital da Republica 
e agora uma na Capital mineira - a "Itaco
lomi", canal 4. 

Divers6es publicas- Bela Horizonte possui 
37 cinemas e cine-teatros, com a capacidade 
total de 37 515 lugares, nos quais se realiza
ram, em 1957, 30 836 sess6es , que foram ass!s
tid·as par 11 5 milh6es de espectadores. 

Teatro, apenas um, de propriedade da Pre
feitura Municipal, no qual foram realizados, 
em 1957 , 292 espetaculos. 

i NDICES DO PROGRESSO URBANO 

Construc6es civis - 0 acelerado cresci
mento popu.lacional da cidade tinha que ser 
ncompanhado de um ritmo de constru~6es civis 
tambem muito rapido. 

Bela Horizonte destaca-se pelo grande nu
mero de predios residenciais, construidos em 
estilo modern a . 
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CONSTRUQ6ES LICENCIADAS DE P R EDIOS , NO 
PERfODO JANEIRO A AG6STO DE 1958 

ESPECIFICACAO 

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

TOTAL . 

Segundo o nUmero de pavimentos 

De t pavimeuto . 

De 2 pavi mentos . 

De 3 

De 4 

De 5 c mais pavimeutos .. 

Segundo a finali!l ade 

Hesidenciais . 
Comr.rci ai~ e iudustriais. 
1\ l istos e para ontros fins . 

Numero 
de 

pre!lios 

---- -

959 

763 

92 

86 

H 

800 

37 

56 

Area 
coberta 

(m2) 

----

132 238 

81 522 

17 426 

23 8~3 

1 066 

8 381 

103 ~10 

12 426 

16 •102 

Area 
de piso 

(m2) 

-----

310 410 

89 ~66 
34 213 

76 575 

4 368 

105 788 

180 972 

32 22:1 

97 215 

Por t6da a zona suburbana e rural vao 
surgindo vilas . 

Em maio de 1958 foram construidas 1 035 
casas populares, nos bairros Carlos Prates e 
Cid.ade Industrial, pela Fundac; ao da Casa Po
pular . 

A Prefeitura Municipal esta fazendo cons
truir conjuntos residenciais para favelados, 
tendo sido inaugurado, em setembro do ano 
findo , o primeiro d€!les com 96 confortaveis 
apa rtamentos . 

0 desenvolv:mento das cons truc;oes civis 
licendadas foi o seguinte: 

19•6 . 
1!1-t i . 
1!148 . 
1949 
l !l.=>O .. . 
195 1 .. 
Hl.1:1 
I n.;:L 
1954 
19.55. 
IH.Sfl . . . 
1957 . 

ANOS 

1958 (ati: junho) . . 

CONSTRUCOES CIVIS LICENCIADAS 
(Inclusive acrescimos e modifica1oes) 

NUmero 
de predios 
licenciados 

2 ~07 
2 :J 19 
2 -i lfi 
:2 89-i 
2 27-t 
:1 !JOG 
4 094 
4 692 
li 005 
.5 460 
4 862 
3 516 
I 9H 

Area 
coberta 

(m2) 

217 057 
224 g;j;J 
20:l 372 
242 440 
228 :12 1 
266 191 
212 967 
256 710 
:J08 152 
:m 342 
252 871 
I 02 830 
109 ~40 

Area 
de piso 

(m2) 

:302 885 
:~:3n 787 
423 855 
~0 \ 922 
:\06 065 
373 435 
347 862 
457 8!11 
li26 799 
(;9:l 772 
500 4 11 
42:3 H 2 
270 297 
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l\1nseu de Arte l\1odcrna 

Com a colabora~ao tecn:oa do Conselho 
Nacional de Estatistica (IBGE), a Prefeitura 
Municipal acaba de proceder a urn levanta
mento Imobiliario e Profissional do Municipio, 
c qual se encontra em fase de conclusao. 

Os result.ados preliminares registram com 
referencia a predios em constru~ao, no pe
riodo 1.0 -XII -1957/30-VI-1958 , urn total de 
1 412, s6 nas zonas urbana e sub urbana. Fo
ram cadastrados 98 355 domicilios, dos quais 
63 798 eram ligados as redes de agua da Pre
Jeitura, e 49 764 as redes de esg6to. Cerca de 
3 551 domicilios encontravam-se v.agos . 0 nu
mero de lotes tambem vagos atingia 122 723 
unidades. 

De janeiro a ag6sto de 1958 foram 
Ecenciadas 959 cons~ru~6es de predios, com 
132 238m' de are.a coberta e 310 410m" de area 
de piso. 

No total de 959 licen<;as , 763 correspondem 
a prectios de 1 pavimento e 866 a predios re
sidenciais. 

As licenc;as para construc;ao de predios de 
5 e mais pavimentos atingem 14 unidades, a 
respectiva area de piso somando 105 788m" (no 
total de 310 410m') . 

Movimento bancario e comercio - 0 alto 
progresso industrial e comerci.al de Belo Ho
rizonte tornou o Municipio da Capital uma 
pra~a de grande concentra<:;ao bancaria dentro 
do Estado. 

Vejam-se, nesse particular, os dados a 
seguir, que confrontam o movimento bancario 
cla Capit.al com o do Estado (dados referentes 
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a saldos em 31-XII-1957, expressos em milha
res de cruzeiros) : 

Estado de Minas Gerais 
Bela Horizonte .... . 

% ................. . 

Emprestimos 

26 975 159 
11 436 908 

42(,{; 

Dep6sitos 

22 772 351 
8 781 065 

39% 

As percentagens de 42% de emprestimos 
e 39% de depositos, demonstram bern o porte 
de Bela Horizonte, como pra<;a comercial no 
Estado de que e capital. 

Alias, Belo Horizonte ja figura entre as 
pra<;as de maior destaque no Pais (saldos re
ferentes .a 31-XII-1957, expressos em milhares 
de cruzeiros) : 

Emprestimos Dep6sitos 

Bela Horlzonte 
Porto Alegre .. . 
Recife .......... . 
Salvador ....... . . .. . . . . 

11 436 908 
1IJ 404 383 
7 059 522 
4 700 995 

8 781 065 
6 482 806 
7 058 176 
5 551 791 

Como se ve, Bela Horizonte figura acima 
de Porto Alegre, Recife e Salvador (excluidos, 
do confronto, Sao Paulo (capital) e Distrito 
Federal). 

Na data referida - 31 de dezembro de 
1957 - existiam em funcionamento na Capital 
mineira, alem de uma c.asa bancaria e um 
banco estrangeiro Co "Bank of London & 
South America Limited"), 22 bancos nacionais. 

Ha em Bela Horizonte uma Camara de 
Compensa<;ao, que vern regis~rando movimento 
sempre crescente: 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 (jan. a set.) 

Nlimero de 
cheques 

compensados 
( unidades) 

946 081 
1 065 587 
1 258 762 
1 397 081 
1 235 513 

Valor dos 
cheques 

compensados 
(CrS 1 000 000) 

24 750 
30 582 
42 526 
52 587 
51 917 

Para .avaEar a importancia comercial do 
Municipio, cumpre ainda recorrer aos dados 
s6bre "giro comercial". Sob esta denomina<;ao 
entende-se o valor total das vendas mercantis. 
calculado a base da arrecada<;ao do impasto 
de vend.as e consigna<;6es que recai s6bre a 
maior parte das vend as. 

Em 1957, o giro comercial de Bela Ho
nzonte atingiu 19 bilh5es de cruzeiros. Em 
todo o Estado o giro comercial alcan<;ou 99 bi
lh6es de cruzeiros, Belo Horizonte figura, pois, 
com 19% sob Minas Gerais. 
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Telefones - E: interessante apreciar o de
senvolvimento aceler.ado dos serviqos telefo
nicos na capital mineira: 

1944 

1945 . 
1946 . 

1947 .. 

1918. 

1949 . 

1950. 

1951 

1953 . 

1953 .. . 

1955 . . 

1956 .. 

1957 .. 

ANOS 
Esta1oes 

ou 
cenlros 

NUmero 
d~ 

aparelhos 

9 200 

9 261 
9 597 

10 266 

10 948 

1l 165 

J.l 451 

15 286 

I 7 320 

18 966 

2·1 283 

24 510 

25 192 

Autom6veis e outros veiculos existentes -
0 Departamento Estadual de Trfmsito informa 
de que existiam em 1957 no Mun!cipio, 9 436 
autom6veis particulares, 1108 de aluguel, 1 998 
caminh6es particul.ares, 1 422 de aluguel, 
2 187 camionetas particulares, 1 329 de aluguel, 
991 veiculos coletivos e 703 motocicletas. 

Servir;o de iluminar;ao eletrica - A ilu
minagao residencial e publica de Belo Hori
zonte vern regist.rando crescimento acelerado, 
como in dice de seu progresso urbana. 

ILUMINACAO 

ANOS 

1940 . 

1950 .. . 

195.5 . 

1956 .. 

1957. 

Residenci a t 

NUmero de I Consumo 
consumidores (1 000 kWh) 

II 158 s 11 8 

42 226 44 124 

64 50S 98 200 

JO OJ5 11 6 951 

75 934 ! :~ ~ 919 

Publica 

NUmero de Consumo 
il~;;~l~~~~ (1 000 kWh) 

7 180 4 111 

9 224 4 355 

10 5~4 5 320 

10 99 1 5 50:) 

I I 43:) 5 620 

Observe-se que, de 1940 para 1957, o con
sumo de energia eletric.a para iluminagao re
sidencial aumentou de modo excepcional: qua
se 17 vezes. 
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FINAN(,AS PUBLICAS 

0 GoVERNO municipal de Belo Horizonte 
arrecadou, no exercicio de 1957, 553 mi

lh6es de cruzeiros. Vale dizer que este mon
tante e superior a arrecada<;:ao de varios Es
tados da FederaQao. 

Entre os Mun:cipios brasileiros, ,apenas 
_ I:tecife, Salvador e Porto Alegre, afora Sao 
Paulo e Rio de Janeiro, oferecem uma arreca
daQao maior que a de Belo Horizonte. 

A evolucao das financas nos ultimos sete 
a nos foi a seguin te: . 

1\1.\1 

I ~-!52 

105:1 

In5! 

ANOS 

FINANCAS ICr$ 1 OQQ , 

Receita nrrecadada 

Total Tributflria 

12\l 2.\1 75 0\15 

Lfi 5:n ~s 2\f) 

:2 -I ~J -l-1\1 J:n 211 

l!l\1 ;!' 120 :;J; 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit" 

do balan90 

t:)\J :~!)5 - 1U 105 

1\lO \1:2S - ,):3 :)S!) 

:2fi5 S\1 I fi ;21j\ 

:L?:) :{71 12:) lj.};) 

I !lS.1 

1\l,)fi 

1U51 
I!J.\S (II 

271 
-IS.) 

552 
.~:15 

O.jO 

I SHO 

;:)\l 

II' 

20>\ 20!1 ~.51 016 17\J ~ltifi 

2:\1 5~:; fi I~ 511 -- 1 :12 ti5-l 

:JS.\ 7!!2 7\1:) 12::> 2-lO :-:q 
r;J:i .>.:nc~ 1 o1-1 012 - :n-.: !1.1-l 

(\) Oryamcnto. 

Eis as principais contas em que se decom
p6e a receita tributaria orQada para 1958: 

Tributaria 
Impastos 

Territorial 
Predial 
S6bre indl1strias e profiss6es 
De !icen9a ... 
Jogos e Divers6es ...... . 
Turisn1o e Hospedagen1 
Outros 

Taxas 

Assistencia e segura1v;a social .. 

( CrS 1 000 I 
613 894 
401 600 

88 000 
183 000 
96 000 
13 000 
17 600 

4 000 

Saneamento ........................ . 

212 294 

21 OH 
25 600 
60 600 Fins Eel uca ti vos 

Custas Judiciftrias e En10lu1nentos .. 
Expediente 
Fiscalizac;ao e servic;os eli versos 
Limpeza pl1blica 
Viayii.O .. 
Melhoramen to3 
outras . ' 

2 000 
2 100 

170 
48 800 
31 350 
20 000 

630 
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Vista noturna de Belo Horizonte 

A despesa municipal, em 1958, se acha dis
tribuida conforme podemos observar pelos da
dos a baixo, segundo os servicos : 

Despesa total 
Admintstr a<;ii-o gera! 
Exa<;ao c fi sc:tli za<;ao fina n cei ra .. . . 
Seguranc;;a pUblica e a~s is te'nc ia social 
Educayiio pUblica ...... ........... ...... . 
Saur!e publica ........ .... . 
Fomento ..... .......... .. , .. . . . .. . .... . . 
Servi<;os iadustriais 
Divida publica ..... . 
Servi<;Os de utilidade p(tt;l!ca ... . . . .. . . . 
En cargos dl versos 

1 074 072 
190 060 

42 064 
21 783 
68 812 
66 103 
17 900 

201 263 
65 000 

344 593 
56 494 

A arrecadacao da receita fede ral , estadual 
e municipal apresentou os seguinte.s dados para 
o periodo 1952/ 57: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Federal Estadual Municipal 

(1) (2) 
··-- ----- ---

10.52 :37:3 2.1-t 2.1S i-t5 
I 

1:37 5:)9 
1!1 ,1:\ .\07 8!10 32!1 OOG 2-1!1 44!1 
\!15 1 flS!l 125 450 :34f, 

I 

100 71 8 
1!1 55 oo:J 160 5Ti 284 271 050 
1!156 I :m 074 .. 485 SGO 
1!157 1 5:l2 fi -lf j 552 7:;!) 

(I) Dirrtoria de Rcndas Intenms, do !\liui1!tl·rio da Fazenda. (2) Ins
pctoria Hegional de i': ii t:ltistiea ~~ unicipal. 

OUTROS ASPECTOS 

Climatologia - A temperatura de Bela 
Horizonte e muito agradavel, sem excessos 
nem de calor nem de frio. 

Em todo o ano de 1957, por exemplo, a 
media das m aximas nao ultrapassou de 28 ,4°C 
(outubro) e a media das minimas nao desceu 
abaixo de 13,2°C (julho ) . 
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A media compensada no ano cu.stuma 
variar aproxim.adamente de 20°C. 

A umidade relativa varia em t6rno de 65%; 
a insoladio efetiva em t6rno de 6 horas e 
50 minutos. 

Os meses de grandes chuvas sao janeiro e 
fevereiro e novembro e dezembro; os de me
nares chuvas os de junho, julho e ag6sto. 

Vejam-se esses dados de temperatura e 
precipitagii.o no ano de 1957 (altura total 
em mm): 

MESES Media ds 
m3.ximas 

Media ctas 
mini mas 

Media 
compensada 

Precipita~ao 
altura total 

(mm) 
- --- - ---- --------- ---
Janeiro . ..... 27,0 17,9 21,9 228,2 
Fevereiro ... 2U,3 18,:l 21,4 239,3 
Mar~o . 26.8 18,3 21,6 112.6 
Abril. . 25,2 15,8 20.0 130,0 
M<!iO . . 22,9 14 ,1 18,1 86,3 
Junho .. 23,2 14,3 li,4 5,0 
Julho . .... 24,0 13,2 18,1 0,0 
Agiloto .. 25.8 14 .2 1!1,4 0,0 
Setembro .. 26,7 16,6 20,9 92,5 
Outubro . . 28. ~ I 7,5 46,9 
Novcmbro . 26,5 17 ,4 21,1 255,9 
Dezern bra . . . 26,4 17,3 21,5 458,2 

FONTE - Instituto H.c~ ional de Mcteorologia de Bela Horizonte. 

Meios de transporte -Bela Rorizonte dis
poe de excelente recte de transporte, constitu
indo entroncamento ferroviario da Estrada 
de Ferro Central do Brasil e Rede Mineira de 
Via<;ii.o. 

Muitas rodovias atingem a capital do Es
tado, contribuindo para o seu desenvolvimen
to industrial e comercial. 

0 Municipio conta com o quarto aeropor
to do Pais, em ordem de grandeza de movi
mento: o da Pampulha. 

0 servigo de taxis-aereos e intenso e cons
titui urn meio de transporte usado com mui
ta freqiiencia no Estado de Minas Gerais, evi
dente indice de progresso. 

0 movimento do aeroporto da Pampulha, 
sempre crescente, registrou, em 1957, 15 488 
pousos de a vi6es, 15 584 decolagens, 179 840 
passageiros embarcados, 183 421 desembarca
dos e 22 645 em transito, 24 toneladas de cor
respondencia embarcadas, 49 tonelada.s de
sembarcadas, 2 956 toneladas de carga em
barcadas e 4 078 toneladas desembarcadas. 

No mesmo ano, a cidade contou com 104 
linhas de transporte de passageiros urbanos 
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(19 de bondes, 2 de 6nibus elE§tricos e 83 de 
6nibus e Iota<;;6es) e 170 interurbanas. 

As linhas urbanas eram servidas por 52 
bondes, 4 "trolleybus" e 564 6nibus e lota<;;6es. 

0 Municipio liga-se as cidades hist6ricas, 
estancias hidrominerais, mineiras e outras ca
pitais, p elos seguintes meios : 

Cidades hist6ricas: 
Congonhas do Campo - 1) Rodovia rio : 

78 km; 2) Ferrovia rio : 154 km. 
Diamantina - 1l Rodoviario: 329 km; 

2) F erroviario: 424 km ; 3) Aereo: 
180 km. 

Mariana - ll Rodoviario: 108 km; 2) 
Ferroviario: 167 km. 

Ouro Preto - 1) Rodoviario : 96 km; 2) 
Ferroviario: 150 km. 

Sao Joao del Rei - 1l Rodoviario: 170 km; 
2) Ferrovia rio : 412 km ; 3) Aereo: 
140 km. 

Estancias hidrominerais : 

Araxa - 1l Rodoviario: 450 km; 2) Fer
roviario: 569 km; 3) Aereo: 315 km. 

Cambuquira - 1) Rodoviario : 400 km; 
2) Ferroviario: 735 km; 3) Aereo: 
266 km. 

Caxambu - 1) Rodoviario: 454 km; 2) 
Ferroviario: 706 km; 3 l Aereo : 253 
km. 

Lambari - 1) Rodovia rio: 429 km; 2) 
Ferroviario: 708 km ; 3) Aereo: 275 km 

Po <;;os de Caldas - 1) Rodoviario: 524 km; 
2) Aereo: 352 km. 

Sao Lourengo - 1) Rodoviario: 480 km; 
2) Ferroviario : 693 km ; 3) Aereo : 273 
km. 

Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gera is 



Capitais: 

Distrito Federal- 1) Rodoviario: 448 km; 
2) Ferroviario: 640 km; 3 l Aereo: 348 
km. 

Sao Paulo - 1) Rodoviario: 475 km ( *) ; 
2) Ferrovia rio : 921 km; 3) Aereo: 
504 km. 

Goiania - Aereo: 682 km. 
Salvador - Aereo: 936 km. 

Meios de hospedagem - Ha na cidade, 
82 hoteis, 43 pensoes. A capacidade dos ho
teis, em conjunto, e de 6 000 h6spedes, aproxi
madamente, a das pens6es, de 1 200 h6spedes. 

Assistencia medico-sanitaria - 0 Muni
cipio apresenta bern organizado servic;o de as
sistfmcia hospitalar quer de carater oficial, 
quer mantido por associac;oes e por parti
culares. 

Os hospitais e sanat6rios existentes des
frutam de 6tima reputac;ao, prestando rele
vantes servic;os nao s6 a populac;ao belorizon
tina como a de todo o Estado. Varias clini
cas tisiol6gicas e sanat6rios estao instaladas 
na cidade de Belo Horizonte, como tambem, 
nos arrectores. 

Segundo informac;oes do Servic:;o de Es
tatistica da Saude, em 1956 havia 133 esta
belecimentos de assistencia hospitalar e para
hospitalar - 71 mantidos por entidades ofi
cial, 62 por particulares. 

0 numero de leitos disponiveis atingia ... 
5 605, dos quais 1 302 destinavam-se a fina
lidade geral, 4 303 a finalidade especializa
da (616 para cirurgia, 257 para traumato
logia e ortopedia, 319 para obstetricia e gi
n ecologia, 253 para pediatria e puericultura, 
786 para neuropsiquiatria, 1 549 para tuber
culose e 523 para outras finalidadesl . Pes
soal em atividade: 891 medicos, 24 dentistas, 
11 farmaceuticos e 783 enfermeiros. 

Os servic;os de saude publica contavam 
com 96 estabelecimentos, dos quais 58 oficiais 
e 38 par ticulares. Havia 588 medicos , 112 den
tistas, 14 farmaceuticos e 431 enfermeiros 
pertencentes a estes servi<;os. 

Cadastro protissional - 0 cadastro pro
fissional de Belo Horizonte arrolou , em 1957, 
951 medicos, 1 390 advogados (em 1955) ' 513 
dentistas, 164 farmaceuticos, 880 engenheiros, 
136 agronomos e 63 veterinarios. 

( *) Ate as d ivisas com o Estado de Sao Paulo. 
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Museu Historico 

NOTAS PARA 

0 TURISTA 

EM visita a Bela Horizonte, mesmo de pas
sagem, logo o turista se sente dominado 

pelos encantos da cidade - as encantos do 
clima, da paisagem urbana e da natureza. E 
ate do ceu, .que e em geral limpido, de um azul 
translucido, .quase .que de janeiro a dezembro. 
Hd muito o .que ver na cidade - a vida dina
mica no centro, com um movimento intenso, 
edificios ganhando alturas; o desenvolvimento 
dos bairros residenciais; as parques, as monu
mentos, as templos. 

Fen6meno expressivo de Bela Horizonte e 
a disseminar;6.o , cada vez maior, de marcas da 
arquitetura moderna, que desde hli anos se 
imp6s aos mineiros e ganhou terreno de forma 
surpreendente. Os pioneiros do estilo funcio
nal ali encontraram campo propicio as mais 
arrojadas experiencias. Neste particular, Pam
pulha tem um significado especial na fisiono-
1nia da cidade . 

De Bela Horizonte pode o turista viajar com 
destino a cidades que sao atrac:;6es autenticas, 
pelas reliquias hist6ricas que representam, 
como Sabarli, Ouro Preto, Congonhas etc . 

A seguir, r .apidas indicaq6es para o visi
tante da capital mineira. 

Museu Hist6rico de Bela Horizonte -
Localizado na antiga Fazenda Velha do Lei
tao, na Cidade Jardim - unico predio intacto 
que resta do antigo arraial de Curral d'El Rey, 
cuja construr;ao data de 1883. A denaminaqao 
"Fazenda Velha do Leitao" provem do C6rrego 
do Leitao, que banha parte da cidade. Em 
1894 essa casa-grande foi desapropriada pela 
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Comissao Construtora da Nova Capital, pelo 
valor de 40 cantos de 1·eis. 0 Museu Hist6rico 
joi criado por ato do prejeito Juscelino 
Kubitschek, pelo Decreta-lei n.o 91, de 26 de 
maio de 1941, tendo sido inaugurado dais a nos 
depois, a 18 de jevereiro. 

Horario de visitas: de 13 as 17 horas, in
clusive aos doming as. Fechado as segundas
j eiras . 

Cond·ucao: 6nibus eletricos e lotar;oes 
" Corar;ao de Jesus" e " Lourdes". 

Pampulha - Centro de atrar;do turistica, 
pel'l beleza natural, pelas construr;oes moder
nas, pelas sedes de organizar;oes culturais e 
desportivas. Localiza-se a poucos quil6metros 
da area urbana de B ela Horizonte. Ha condu
r;ao abundante. Em seguida, alguns de seus 
pontos principais de rejerencia. 

Igrej a de Sao Fr ancisco de Assi.s - Tem
plo que se tornou jamoso, em ambito interna
cional, pela sua jisionomia arquitet6nica mo
derna - obra do arquiteto Oscar Niemeyer - , 
pelos murais que apresenta, de Candido Porti
nari, e pelos jardins de Burle Marx. Edijicio 
de concreto armada, em linhas harmoniosas. 
Em virtude de controversias suscitadas nos 
meios artisticos e religiosos , o templo nao joi 
consagrado. 

Horario de visitas: de 9 as 18 horas, to
dos os dias. 

Condw;ao: 6nibus Pampulha , ponto ini
cial a Avenida Parana, entre as ruas Tupi
nambas e Caetes. 

Museu de Arte - Predio moderno , desti
nado inicialmente a um cassino· Projeto igual
mente de Oscar Niemeyer. Dois andares, em 
6nix de varios matizes, chapas de niquel ino
:ridavel. espelharia, pavimentar;do de vidros 
americanos inequebraveis, tabuas de pau-cetim 
e raiz de nogueira . Esta erguido num pmmon
i6rio, sabre o lago. Ai se realizam habitual
mente exposic;oes de arte, conjerencias, reu
nioes culturais. 

Condur;tio: 6nibus Pampulha. 

Audit6rio acustico do Colegio Estadual 



Casa do Baile - Edificio em forma redon
da, construido entre 1941 e 1942, numa ilha 
artificial, no lado op6sto ao museu de Arte, 
e ligado a avenida Getulio Vargas par uma 
ponte de 11 metros de viio . Destinado a reu
ni6es populares, a jim de tornar-se um centro 
social, conta com um grande saliio, de 300 me
tros de area, para danc:;as. Paredes de vidro 
possibilitam a visiio da paisagem de Pampu
lha . 

Condur;;iio: 6nibus Pampulha. 

Ilha dos Am6res - Um recanto pitoresco, 
em plena lago. Foi construida artificial mente 
essa ilha, t6da arborizada e gramada, com ala
medas estreitas e sombras acolhedoras. Esta 
situada a altura do quil6metro 6, do lado di
reito, s6 podendo ser atingida par rneio de 
barcos. 

Condu r;;ao: 6nibus Pampulha . 

J,ardim Zoo-Botanico - Localizado as 
margens da represa da Pampulha, numa area 
de 1 rnilhao de metros quadrados, t6da ela ar
borizada e ajardinada. A fauna brasileira est a 
representada par nurnerosos exemplares -
aves pernaltas e de rapina, aves aquaticas e 
passaros canoros, bem como antas, veados, on
r;;as pintadas e pardas, rap6sas etc. Da fauna 
exotica destacam-se lei5es, chipanzes, carne
los, veados do Ceildo, cacatuas etc. Qs visitan
tes disp6em de um restaurante no local. 

Horario de v isitas: das 9 as 16 horas, dia
riarnente. 

Condugao: 6nibus Parnpulha. 

l a te Golfe Clube - Outra constrw:;ao de
vida ao arquiteto Oscar Niemeyer, na Pampu
lha. Do is pavimentos: no primeiro, instala
c;oes para a diretoria, secretaria, departamen
tos tecnicos, garage, salas de rnassagem e de 
curativos; no superior, amplo salao de jestas, 
com largas varandas dan do para o lago. Fora, 
urna piscina de 25 x 12 metros, com ilumina
r;;tio interna e ernbutida; tres quadras de tenis, 
z1.ma quadra de basquetebol e urn parque in
fanta. E urn dos gmndes centros desportivos 
da cidade. 

Condw:;ao: 6nibus Pampulha. 

Avenida Getulio Varg.as - Urna larga e 
extensa via, que contorna t6da a Parnpulha 
e cuja construr;;iio toi iniciada ern 1940. Tern 
a extensao de 18 400 metros, corn 15 metros 
de largura - 9 para a pista e 3 para cada 
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lado dos passeios. Do lado interno, t6da a 
Avenida e arborizada com palmeiras imperiais . 
Sao inumeras as residencias particulares de 
acentuado bam gosto ao longo da Avenida. 

Condw;ao: onibus Pampulha. 

Igreja Nossa Senhora de Lourdes - Den
tre os mais belos templos cat6licos de Bela 
Horizonte destaca-se a Igreja Nossa Senhora 
de Lourdes, recentemente elevada a basilica. 
E uma replica da !amasa Igreja de Lourdes, 
imponente pelas suas puras lin has g6ticas . 

Minas Tenis Clube - Localizado no bairro 
de Santo Antonio, junto a prar;;.a da Liberdade. 
It uma organizar;;ao esportiva considerada mo
delar. Alem da sede social, dotada de todos as 
recursos de contorto e luxo, conta com um 
grande gintisio (lotar;;ao para 10 mil pessoas), 
piscina olimpicct, quadras de volei e basquete, 
campos de tenis e parque intantil. Entrada 
privativa dos s6cios. Pode ser visitado , con
tudo, mediante entendimento com a adminis
trac;ti.o. 

Feira Permanente de Amostras - Insta
lada num vasto edificio da Prar;;a Rio Branco. 
Exposic;ao permanente de produtos mineiros. 
Biblioteca, mapoteca etc. Tambem esta ai ins
talada a Radio Inconfidencia . 

Parque Municipal - Recanto pitoresco da 
cidade, em plena centro urbana. A sombra das 
arvores, um lago, um bar, um parque infantil, 
pistas para ciclistas, alamedas e pontes rus
ticas. 

Pra<;a da Liberdade - Um dos belos lo
gradouros publicos de Bela Horizonte, todo 
ajardinado. Ai se encontram local izados o 
Palacio do Governo estadual e as sedes de 
quase todas as Secretarias de Estado. 

Condur;ao: bondes, onibus e lotac;6es 
Carma e Santo Antonio. 

Pra<;a Raul Soares - Outra prar;a que 
desperta a atenr;ao , pela simetria dos jardins, 
pela riqueza de arborizar;ao. Localizada na 
confluencia das Avenidas Augusto de Lima, 
Bias Fortes, Amazonas e Olegario Maciel. Si
tua-se ai o Conjunto Residencial Governador 
Kubitschek, obra corajosa da engenharia ur
bana brasileira . 

Condur:;ao: entre outras, as onibus Bar
roca, Gameleira, Santo Agostinho, Prado e Ca-
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lafate, e os eletricos " Lourdes e Corar;tio de 
Jesus" . 

Cidade Industrial - Um grande centro de 
trabalho - hoje um dos grandes centros in
dustriais da America Latina - que merece a 
visita do turista. Esta situada a 15 quil6me
tros do centro da cidade, no vizinho munici
pio de Contagem. Principal via de acesso a 
Avenida Amazonas, asfaltada durante a admi
nistrar; iio do prefeito Celso Melo de Azevedo. 

Condur;tio: linha regular de 6nibus com 
ponto inicial a rua Guarani com Caetes; e 
trens de suburbios da Central. 
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Fontes 

Fontes dos dados e informag6es divulgados 
neste trabalho, na sua maioria compilados 
e fornecidos pela Inspetoria Regional de Es
tatistica Municipal de Belo Horizonte (IR ) : 

Hist6rico - Documentos constantes dos Ar
quivos de Documentagao Municipal, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
(Secretaria-Geral do CNE) e "Enciclope
dia dos Municipios Brasileiros". 

Popu lcu; ao - Laborat6rio de Estatistica, do 
CNE; Servi<;o de Demografia Sanitaria 
(Minas Gerais ) ; Servic;o de Estatistica De
mogratica, Moral e Politica (Ministerio da 
Justic;a) . 

Prodw:;ao industrial - Secc;ao Industrial , do 
Servic;o de Estatistica da Produc;ao (Secn:
taria de Agricultura do Estado). 

Energia eletrica - Informa<;6es colhidas pela 
IR na Companhia F6n;a e Luz de Minrs 
Gerais, e na Divisao de Document.acao 2 
Estatistica, da Prefeitura de Bela Hori
zonte. 

Ensino - Servic;o de Estatistica da Educac;ao 
(Minas Gerais ); Sec<;ao de Estatistica d3 
Capital (da IRJ; Servi<;o de Esta tistica 
da Educacao e Cultura (Ministerio da 
Educa<;ao) : 

Outros aspectos culturais - Secc;ao de Esta• 
tistica da Capital (IR ) . 

Construc;6es civis - Secc;ao de Estatistica da 
Capital (IRJ , Divisao de Documenta<;ao e 
Estatistica (Prefeitura de Bela HorizonteJ 
e Cadastro Imobiliario e Profissional de 
Bela Horizonte. 

Movimento banccirio - Servico de Estatistica 
Econ6mica e Financeira, (Ministerio da 
Fazenda). 

Compensar;ao de cheques - Banco do Brasil. 

Telefones - Departamento Estadual de Es
tatistica de Minas Gerais. 

Finanr;as publicas - Divisao de Documenta<;ao 
e Estatistica (Prefeitura de B. Horizonte), 
Conselho Tecnico de Economia e Finan
<;as (Minist. da Fazenda), Diretoria de 
Rendas In tern as (M. da Fazenda l e IR. 
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Climatologia - Instituto Regional de Meteo
rologia, de Belo Horizonte. 

Aeronautica - Diretoria de Aeronautica Civil 
(Ministerio da Aeronautical. 

Tabuas itinerarias de Bela Horizonte - Seccao 
de Estatistica da Capital (IR) . . 

Meios de hospedagem - IR, reportando-se a 
uma "Sinopse de Belo Horizonte". 

Assistencia medico-sanitaria - Servico de Es
tatistica da Saude (Minist. da Saudel . 

Cadastro Projissional - Sec<;ao de Estatistica 
da Capital (IR) . 

Guia Turistico - Servi<;o de Turismo e Re
crea<;ao, do Departamento de Educagao 
e Cultura (Prefeitura de Belo Horizon tel. 

E STA publica9iio taz parte da serie d e monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen-

ta9a0 e Divulga9iio do Conselho Nacional de Estatistica. 
A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolU<;iio his
t6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa nc 
sentido de sintetizar, com adequada sistematiza9iio, 
elementos esparsos em dijerentes documentos. Ocorrem, 
em alguns casos, divergencias de opiniiio1 co1nuns em 
assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias jontes de pesquisa. Par isso, o 
CNE acolheri a com o maior interesse qualquer cola
bora9iio, especialmente de historiadores e ge6grajos, a 
jim de que se possa divulgar de futuro, sem receio 
de controversias, o esc6r9o hist6rico e geogr(zfico dos 
m unicipios brasileiros. 



PUBLICA~OES A VENDA NO CONSELHO 

NACIONAL DE ESTATISTICA 

Estatistica Geral e Aplicada - CROXTON e CowDEN 
Encic lopedia dos Municipios Brasileiros cada 

volume ..................................... . 
Anwirio Estatistico do Brasil - 1958 
Vocabulario Brasileiro de Estatistica - MILTON 

DA SILVA RODRIGUES . . . . . . . . . . . . ........ . 

Pantos cle Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO ... . 
E xercicios de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO 

B i b l i oar a f i a Geograjico-Estat istica Brasi-
leira ( 1936/50) .......... . 

Teoria dos Levantarnentos par Autostragent 
WILLIAM G. MADOW .. 

Ferrovias do Brasil 

0 Mundo em Numeros .. 
Nomenclatura Brasileira cle Mercacl orias 
A jecundiclade da mulher no Brasil - GIORGIO 

MORTAHA 

Curso Elementar cle Estatistica Aplicaclo a A dmi
nistrac;iio - GIORGIO MORTARA 

Grcijicos: Constru9ilo e Empr ego ARKIN e 
COLTON .... , ..... , ..... . 

B razil Up-to -Date 

Bresil d'Aujourd'Hui ... ................ . 
Vida e Marte nas Capitais Brasileiras - LINCO LN 

DE FREITAS 

Anci.Use Matemlitica do Estilo - TULO HOSTiLIO 
MONTEN EGRO 

Geo~ra fia clos P;ec;os - MOACIR ~1ALHEIROS DA 

500,00 

400,00 
250,00 

150 ,00 
150,00 
150,00 

130,00 

120,00 
100,00 
100,00 

100,00 

90,00 

80,00 

80,00 
80,00 
80,00 

80,00 

80,00 

SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 
Divisao Territorial clo Brasil - 1."-Vll-955 70,00 
Estatistica do Comercio Exterior: 

ntestrais, cada 

Brazilian Commodity Nomenclature 
Brasil - Censo Dentogrdjico 
Brasil - Censo Agricola ..... 

B rasil - Censo Inc!ustrial .. 

oolumcs tri-

F6nnnlas E1npiricas - T. RuNNING ... .. 

PERI6DICOS 

Revista Brasileira clc Estati stica (assina tura 
anual) ................... ... ................ . 

R cvista Brasileira clos Mun icipios ( ass lna tura 

60.00 
50,00 
50,00 
50 ,00 
50,00 
40 ,00 

100,00 

anualJ 100,00 

Bol.etim E statistico (asineturet anual\ . . . . . . . . . . 100,00 
Vendas pelo reemb6lso postal au mediante remessa 

do numer8.rio correspondente, en1 cheque vale postal ou 
com valor declarado, a favor do CoNSELHO NAciONAL DE 
ESTATiSTICA (Av. Franklin Roosevelt 166 - Rio de 
Janeiro, DF). os funciom\rios do s istema estatistico, 
os profess6res e alunos de cursos oficiais de estatistica 
c os s6cios quites da Sociedade Brasileira de Estatistica 
tern dire ito a urn desconto d e 50 ~(. . exceto para o 
Anuitrio Estatistico e peri6dicos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATlSTICA 

Presidente: Jura.ndyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Hildebrando Martins 

COLE<;:iiO DE MONOGRAFIAS 

(3 .a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
ti'mio Prado. 204 - Camat;ari. 205 - Belo Horizonte . 

AcaiJrnt-se de illljHimir, 110 Serviro Cui
fico do IBGE, aos <'inte e sete dias do m es de 
de jan eiro de mil nrmecentos e cin qiienta e 
nove. 








