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OLIVEIRA 
MINAS GERAIS 

tr ASPECTOS F!SICOS - Area: 1238 km' 
(1961); altitude: 962 m; temperatura 
media em °C - das maxi mas: 30; das mi
nimas: 11; compensada: 20; precipitac;ao 
anual: 1 517 mm. 

* POPULAC)AO - 28 701 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogrcifica: 23 habi
tantes par quil6metro quadrado. 

tr ATIVIDADES PRINCIPAlS PecuariJ 
( criac;ao de bovinos) e agricultura. 

T:r EST ABELECIMENTOS 
6 agencias. 

BAN CARlOS 

tr VE!CULOS REGIST RADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 128 autom6veis e jipes, 230 
caminh6es e 92 de outros tipos. 

tr ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 797 liga
c;oes eletricas, 40 aparelhos telef6nicos, 4 
hoteis, 2 pens6es, 2 cinemas e 1 teatro. 

tr ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 3 hos
pitais gerais com 328 leitos; 2 estabeleci
mentos para-hospitalares e 9 medicos no 
exercicio da profissao. 

tr ASPECTOS CULTURAIS - 42 unidades es
colares do ensino primario (fundamental 
comum) e 3 de ensino media; 2 tipografias, 
2 livrarias, 4 bibliotecas (2 estudantis e 
2 particulares) e 1 jornal. 

T:r OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 8 382; tributaria: 4 618; despesa fi
xada: 8 232. 

T:r REPRESENTA()li.O POL!TICA - 11 verea
dores em exercicio. 

Texto de- Aldalita Medeiros, da Diretoria 
de Documentagao e Divulgagao do C.N.E. De
senho da capa de Q. Campofiorito. 



RESUMO HIE'f6RICO 

0 LIVEIRA figu:-a ~ntre Municipio.> do Oeste 
Mineiro q•~ tiveram origem na mine

ra<;ao. 
Pelos idos dE 1750, uma chapacla existen

te n3. area ond~ hoje se encontra o Munici
pio era o ponco pr-eferido para pousada das 
bandeiras a ca:n_nho de Goias, em virtude da 
amenidade do c:Jma e da abundanda de agua 
no local. Com :1. d~coberta de our~ nas mar
gens do riacho Lsvrinha, ai se c.esenvolveu 
uma povoa<;ao, :,1e inicialmente era conheci
da como "Picada d~ Goias" e depois passou a 
ser chamada de Nc•ssa Senhora de Oliveira, e 
Oliveira. 

Duas sao as .-erroes sobre o toponimo: 
originou-se, segundo uns, da prese:L<;a de oli
veiras entre a3 arvores frutiferas existentes 
na regiao ; segti_do outros, do none de uma 
senhnra, Maria c.e Oliveira, que teria residido 
na c:hapada e Hdhido os tropeilos quando 
por ali passaratc c~ primeiros desbravadores. 

A primeira da ~a :;>recisa menc:ionada em 
fonte hist6rica rel:J.Cionc.da com o Municipio, 
e a da conclusao d:t Mat::-iz de Japso (uma de 
suas mais antJ[;1S povoa<;6es, hoje desmem
brad:~. ), em 17:&. Atribui-se a epoca pouco 
posterior a col1.Cf..ls:io da Matriz de Oliveira, o 
que, juntamentf cc•m a im.tala<;ao de servi<;o 
je a~ua na locslid3.de, em 1824, faz presumir 
:j_ue a vida CODllr:al de Oliveira r:,eve inicio 
ante.o e nao em ne3.dOs co seculo XVIII, como 
sup6em alguns hi~riadores . 

Igr€ja Matriz , haj' Catedral Diocesana :le Oliveira. 



Desde 1892 a cidade tern rede de esgotos. 
A luz eletrica, com energia captada na Ca
choeira Grande, no Rio Jacare, foi instalada 
em 1907, e as comunicag6es telef6nicas, em 
1912. Em 1914 foi inaugurada a primeira fa
brica de tecidos local , surgindo em 1920 os 
primeiros estabelecimentos de fabricacao de 
calgados e aguardente. Em 1923 foi concluida 
a construc;ao do teatro municipal. 

FORMA{:AO ADWliNISTRATIV A 

P oR f6rga do Decreto de 14 de julho de 
1838, a povoagao de Nossa Senhora de 

Oliveira passou a categoria de di.strito. 
Em virtude da Lei n° 134, de 16 de mar

go de 1839, da antiga Assembleia Provincial 
de Minas Gerais, foi criado o Municipio da
quele nome, que se instalou a 9 de junho de 
1840, com territ6rio desmembrado da comuna 
de Sao Joao del Rei (posteriormente Tiraden
tesl e sede na aludida povoac;ao, elevada, pelo 
mesmo ato, a categoria de vila e, pela Lei 
provincial n° 1 102, de 19 de setembro de 
1861 , ao nivel de cidade. 

Na "Divisao Administrativa" de 1911 e 
nos quadros de apura<;ao do Recenseamento 
Geral de 1.0 de .setembro de 1920, o Municipio 
aparece com o nome de Oliveira, simplesmen
te, e e constituido por 5 distritos: Oliveira , 
Carmo da Mata. Sao Francisco de Paula, Ja
pao e Santana do Jacare. Posteriormente sua 
composic;ao distrital sofreu diversas altera
c;6es, ficando, afinal, o Municipio integrado 
apenas pelos distritos de Oliveira , Morro do 
Ferro e Sao Francisco de Oliv·eira, de ac6rdo 
com a Lei n.o 336, de 27 de dezembro de 1948. 

FORMA{:AO JUDICIARIA 

D E ac6rdo com a Lei provincial n.0 2 002, 
de 15 de novembro de 1873, foi criada 

a Comarca de Lambari, abrangendo o Muni
cipio. Mais tarde, ·em virtude da Lei provin
cial n .0 11, de 13 de novembro de 1891, foi 
o nome da comarca alterado para Oliveira. 

Nova alteracao verificou-se em decorr€m
cia do Decreto-Lei estadual n.0 88, de 20 de 
margo de 1938, passando o Municipio a termo 
judiciario da Comarca de Oliveira, cuja ju
risdic;ao foi ampliada. Esta a situagao em 
vigor. 
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"Coqueiro dos .\br;:,~os" em uma das prc~as centrais da 
cidade, uma p.almeira e uma. gameleira cre5(!eram jun
tas e estao atualmer_te e:nla<;adas. sao arvcres ~entencirias. 

LOCAL/ZAt;fiO DO MUNICIPIO 

0 MUNICiPIO, situado a 20° 42 de latitude 
sul e 44° 4'3' c.e longitude W.:JL di.sta 125 

quil6metros , em linha reta, da Capital 
do Estado. Lo~aliz::tdo na zona fi>iognifica do 
Oeste Mineiro, ~nt~gra a gmnde Teg.iao Leste 
do Bmsil, benefidando-se da i::lfldmcia do 
Sao Francisco, ·~om a maior densda.:ie demo
gnifica e a maior produc;ao pecuar:a na re
giao. 

ASPECTOS FiSICOS 

C oRTADo pel a se ~ra C.o Diamant e. na serra 
da Mantiquei::-a, o distrito-st-de esta edi

ficado s6bre bela colina a quasE mil metros 
acima do nivel jo mar. Com urns temperatu
ra maxima de 30°C e minima de 1:°C, tern uma 
precipita<;ao anual de 1 517mm. 3-m:a de ex-
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celente clima e bom tratamento de agua. Nao 
tem rios importantes - 0 Jacare e 0 unfco 
digno de men<;ao. Suas quedas de agua im
possibilitam a navega<;ao. 

E NTRE os 56 Municipios localizados na Zona 
Fisiografica do Oeste Mineiro, Oliveira 

ocupa o 8.0 lugar, quanta a popula<;ao. Se
gundo o Departamento Estadual de Estatisti
ca, em 31-XII-1958 era estimada em 26 054 
pessoas. Os dados prellminares do Recensea
mento Geral de 1960 situam-na em 28 701. A 
confirmar-se esse dado, o aumento da popu
la<;ao tera sido de 21% entre 1°-VII-1950 e 
1.0 -IX-1960 (datas dos ultimos Censos). 

Verifica-se em Oliveira certo equilibria 
na distribui<;ao dos habitantes pelo territ6rio 
municipal: apenas pouco mais da metade 
(55%) habitam na Zona Rural, o que foge 
as caracteristicas da maioria das comunas mi
neiras, que apresentam, quase sempre, maior 
preponderancia da popula<;ao rural. 

A densidade demognifica e de 23 habi
tantes por quilometro quadrado, uma das 
mais altas do Estado no grupo de Municipios 
com menos de 30 mil habitante.s. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

A AGRICULTURA e a pecuaria congregam 
62% da popula<;ao ativa do Municipio. 

Criadores desde longos anos, os oliveirenses 
orgulham-se da qualidade de sua produ<;ao de 
gado, colocada com destaque, desde 1920, em 
exposi<;6es pecuarias nacionais. Essa e real
mente, a principal fonte de riqueza local. 

Quanta a agricultura, apoiada no cafe e 
no milho, apresentou, em 1957, uma produ
<;ao de quase noventa e cinco milh6es de cru
zeiros. 

Pecwiria 

0 VALOR dos rebanhos existentes em Oli
veira, em 1959, foi estimado em cerca 

de 324 milh6es de cruzeiros. 0 gado bovina, re
presentado por 50 000 cabe<;a.s, absorv.~ 77% 
desse total. 0 segundo grupo em importan-
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cia e o de suinos, com uma populagao de 13 500 
cabec;as no valor de 47 milh6es de cruzeiros . 
A discriminagao a seguir permite veriricar a 
participagao de t6das as especi-es para o to
tal dos efetivos pecuarios: 

Quantidade Valor 
(cabe~as) 1 crs 1 OOO) 

Bovinos 50 000 250 000 
Eqi.iinos 5 100 15 300 
Asininos 180 1 080 
Mua res 2 300 9 200 
Sui nos .. 13 500 47 250 
Ovinos ... ... . . ... 1 500 600 
Caprinos 1 300 455 

No ano anterior, o gado abatido contrl
buiu com 25 milh6es de cruzeiros para o mo
vimento financeiro do Municipio. 

MOVIMENTO BA NCARIO 

E xrsTEM, no Municipio, 8 agencias banca
rias: 5 de bancos estaduais, 1 do Banco 

do Brasil, 1 da Caixa Econ6mica Federal e 
outra da Estadual. 

Em relac;ao ao ano anterior, foi aprecia
vel a evolucii.o do movimento bancario de Oli
veira, em 1959, como se verifica confrontando 
os saldos das principals contas : 

CONTAS 

SALDOS EM 31-XII 
(Cr$ 1 OOOl 

1959 
- - - - · ·- ··-- - - - _ _ 19_sa _ _ j _ ___ 1 

Empr(-stimos CIU c;c .. 
Titulos tl.cscontados . .. 

Dep6.3itos :\ vist.a c a c11rto 
prazo . . .. 

DepOsitos a prazo . . 

8 331 

5·1 603 

80 522 

20 265 

25 808 

G7 S75 

l1 3 -JUO 

28 178 

<;-;, de 1959 
sobre 1958 

·---- -

3 10 

124 

141 

nv 

A lavoura e a pecuaria absorveram 91% 
dos emprestimos bancarios, em 1958, sendo 
que 65 % couberam a primeira dessas ativi
dades. 

TRANSPORTES E COMUNICA(:6ES 

0 LIVEIRA, em materia de transportes e co
municac;6es, e Municipio privilegiado. 

Servem-no a BR-55 irodovia Fernao Dlas ), 
a qu;:;.l e:sta ligado diretamente por uma vari
ante asfaltada , de 5 km ; a Rede Mineira de 
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Viac;ao, que o liga a toda a recte ferroviaria 
mineira e, indiretamente, a Central do Brasil, 
com baldeac;6es em Barbacena. A distancia 
entre Oliveira e Bela Horizonte e de 240 qui
lometros, par via fer rea ; par estrada de ro
dagem, menos 93 km. 0 percurso ferroviario 
para Guanabara e de 647 quilometros, para 
500 de rodovia . Essa viagem pode ser feita 
via Barbacena, passando par Sao Joao del 
Rei , ou seguindo a rota Lavras, Tres Cora
<;6es, Caxambu, Rio . Para Sao Paulo o me
lhor percurso e via Poc;os de Caldas. 

CARMO DA 
CACH0£1RA 

CONVENCOES 
RODOVI AS 

COIISTRUID AS -
A CONSTRUIR = 

FERROIIIAS 

Distancias entre Oliveira e os Municipios 
vizinhos: Bonsucesso - 56 quilomefJros por 
ferrovia e 60 par rodovia; campo Bela - 166, 
ferrovia e 98, rodovia; Candeias - 190, fer
ravia e 118, rodovia; Carma da Mata 

25, ferrovia e 24 , rod~wia; Carm6po
lis de Minas - 42 , rodovia ; Itapecerica - 76, 
ferrovia e 67 , rodovia; Passa Tempo - 57, 
rodovia; Santiago - 66 , rod::>via; Santo An
tonio do Amparo - 48 , rodovia. 

Nao ha urn sistema regular de trafego 
aereo. o campo de pouso, no Alto de Sao 
Sebastiao, r ecebe geralmente avi6es pequenos, 
do genera taxi-aereo. 
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As comunicac;6es estao a cargo do Depar
t~mento de Correios e Teh\grafos , servigo te
legn'tfico da Rede Mineira de Viagao e Com
p:anhia Telef6nica de Minas Gerais. 

Constam no registro da Prefeitura 128 
a::J.tom6veis e jipes e 230 caminh6es. 

FINAN(;AS POBLICAS 

0 ORC(AMENTo de 1960 previa uma receita 
de 8 383 mil cruzeiros, concorrendo a 

rEnda tributaria com 55%. 0 saldo previsto 
fd de 150 mil cruzeiros. 

A principal parcela dos tributos corres
po)nde aos impastos e, dentre estes, 0 de in
d·istrias e profiss6es e 0 que proporciona 
rraior arrecadagao (quase 2 milh6es de cru
ze:rosJ, representando 47% do total. A arre
cadagao oriunda de taxas constitui apenas 
3!i% da receita tributaria, situando-se as 
"'t.axas de melhoramentos" e as "rodoviarias" 
c~:~mo as de maiores indices. 

A despesa para 1960, na sua discrimina
t;io, previa aplicagao de maiores parcelas em 
"3ervigos de utili dade publica" (35%!, "admi
~'iistragao geral" (19% l e "servigos industri
a_s" (14%). 

Em 1959, a Uniao arrecadou 9 milh6es de 
c:-uzeiros de impastos federai.s em Oliveira. 

ENS/NO 

H A, no Municipio, 45 unidaaes escolares -
3 de ensino media e 42 de primario fun

d3.mental comum. 0 Estado mantem o Cole
g .o Estadual Professor Pinheiro Campos (gi-

Escola Normal Nossa Senhora de Oliveira, instalada 
em 1905. 



nasial e cientificol, S·endo a Escola Normal 
(ginasial e normal ) e a Escola Tecnica de co
mercia (comercial) entidades particulares. 
Nas unidades de ensino primario, em 1961, es
tavam matriculados 3 745 alunos e lecionavam 
108 professores. Nas de ensino medio h avia 45 
profess6res para 620 alunos matriculados 

ASSISTENCIA SANITARIA 

0 s 3 hospitais da cidade sao providos de 
328 leitos . Disp6em de 9 medicos e 19 

enfermeiras. Merece destaque o Hospital de 
Neuropsiquiatria Infantil, destinado ao re
colhimento de criancas e adolescentes ataca
dos de doen<;as meritais. 

SALARIOS 

PELO Decreto n.0 49.119-A, de 15-X-1960, e 
de 6 mil e 80 cruzeiros o salario minimo 

mensa! do trabalhador oliveirense, compor
tando descontos de 50% para alimentagao, 
28% para habitagao, 11% para vestuario, 6% 
para higiene e 1% para transporte, respeita
da a taxa minima de 30 % para pagamento 
em especie , de ac6rdo com o a rtigo 82 da 
Consolidagao das Leis do Trabalho. 

OUTROS ASPECTOS 

COM temperatura media de 20°C e Clima 
dos mais saudaveis do sertao mineiro, a 

cidade e muito procurada para repouso . 
Entre as cidades de Minas Gerais, Oli

veira e das que cuidam com mais carinho 
de seu perimetro urbano. Possui moderna 
edificagao , ruas calgadas e arborizadas, pra
gas ajardinadas e urn sistema de esgotos que 
lhe assegura a limpeza mesmo sob o rigor da 
mais forte enxurrada. 

Disp6e o Municipio de 1 797 ligag6es ele
tricas , 40 telefones particulares e 1 publico, 
4 hoteis e 2 pens6es. 

Em relagao a aspectos culturais e diver
s6es publicas , registram-se 4 bibliotecas, 2 li
vrarias,. 2 cinemas, 1 teatro , 2 t ipografias e 
1 peri6dico. 

0 c. N . E. man tern uma Agencia de Esta
t istica no Municipio. 

A Cama ra Municipal e constituida de 
11 vereadores. 
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FONTES 

A s informac;6es divulgadas neste trabalho 
foram, em sua maioria, compiladas e for

necidas pela Agencia Municipal de Estatistica 
de Oliveira, 6rgao integrante do sistema es
tatistico brasileiroo 

Outras fontes : Servic;o de Estatistica da 
Produc;ao (Ministerio da Agricultural; Servi
c;o de Estatistica Econ6mica e Financeira 
(Ministerio da Fazenda) ; Servic;o de Estatis
tica da Educac;ao e Cultura CMinisterio da 
Educac;ao e Cultural; Servic;o de E~tatistica 
da Saude CMinisterio da Saudel ; "Oliveira" 
(Ligeira noticia s6bre o municipio, seu desen
volvimento e riqueza - Imprensa oficial do 
Estado de Minas Gerais) ; "Notas s6bre o mu
nicipio de Oliveira" - Francisco de Paula Oi
ticica; Sinopse estatnstica municipal de Olivei
ra - Divisao Grafica do Departamento Esta
d ual de Esta tistica: Sinopse Esta tis tic a do Mu
nicipio de Oliveira CMGJ - CNEo 

E STA publica<;ao faz parte da Serie de mo
nograjias municipais organizada pela Di

retoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do 
Conselho N acional de Estatistica 0 A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolu<;ao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;:ao, elementos esparsos em dife
rentes documentos 0 Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opiniao, comuns em as
suntos dessa natureza , nao sendo raros as equi
vocos e erros nas pr6prias jontes de pesquisao 
Par isso , o CNE acolheria com o maior interes
se qualquer colabora<;ao, especialmente de his
toriadores e ge6grajoso a jim de nue se possa 
divulgar de futuro , sem receio de controver
sias, o esc6r<;o hist6rico e geograjico dos muni
cipios brasileiros 0 

OLIVEIRA - 11 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Rafael Xavier 
Secretario-Geral: Raul Lima 

COLE!;liO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 
- Itubera. 207 - Min.duri. 208 - Valen~a. 209 - Hum
berto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 
212 - Canavieiras. 212 - Tupa. 214 - Pombal. 215 
Jucas. 216 - Mandagt:ari. 217 - Para de M inas. 218 -
Nossa Senhora das Dores. 219 - Serra Negra, 220 
Caucaia, 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - ~imao Dias. 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmelra dos indios. 229 
- Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 -
Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 
Guaruja. 236 - Porte· Nacional. 237 - Sahara. 238 -
Oliveira. 

Acabou-se dJ imprimir, no Servifo Grdfico 

do IBGE, aos vinte e nove dias do mes de agosto 

de mil novecentos e sessenta e um. 




