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-ti ASPECTOS FiSICOS - Ar~a . 744 km' 
(1960); altitude : 167 m _: temperatum me
dia em °C: das maximas: 28,5; das mi
nimas : 21; precipitac;ao -:~luviometrica: 
1 400 mm (1960). 

-ti POPULAQAO - 42 088 habi:antes 1 dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960) ; densidade demograj:ca : 56 habi
tantes por quilornetro quad;ado . 

--!.: ATIVIDADES PRINCIPjj.lS - fndustrias de 
tmnstormac;iio. 

1"< EST ABELECIMENTOS DE CR-EDITO - 4 
agencias bancarias, 1 da Caixa Econ6mica 
Federal e 1 da Estadual . 

-:> VEiCULOS REGISTRADOS t na Prejeitura 
Municipal ) - 190 autom6veis, 159 carni
nh6es, 6 onibus, 3 camioneta,;;, 3 motociclos 
e 9 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 3 610 liga
r;6es eletricas, 641 aparelhc•s telef6nicos, 
4 hoteis, 1 pensiio e 2 cine-teatros. 

1> ASSISTENCIA MEDICA·· (.sede) - 1 hospital 
geral com 213 Zeitos ; 12 ' medicos no exer
cicio da profissiio; 10 fannccias ; 15 den
tistas; 11 jarmaceuticos. 

·' ASPECTOS CULTURAIS - 61 unidades 
escolares de ensino primario fundamental 
comum; 3 e ensino secundlirio; 3 corner
cial, e 1 pedag6gico; 3 tipcgrafias. 2 li
vrarias, 4 bibliotecas e 1 jor'1al. 

-~ ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 12 000; renda trib-z.taria : 6 715; 
despesa fixada: 12 000. 

-:" REPRESENTACAO POLiTICA - 13 verea
dores em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da 
Diretoria de Documenta<;iio e Divulgac;ao do 
CNE . Desenho da capa de Q . Gampofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

C ONSTA que em 1809 OU 1810 VariOS padres, 
atraidos pelas noticias da existencia de dia

mantes no local, aportaram no Rio Pomba, 
em um ponto que passou entao a ser chamado 
de "Porto dos Diamantes" . Em consequencia, 
ali se formou urn pequeno nucleo populacional , 
constituido por alguns brancos e varias al
deias de indios coroados, carapos e pur is. 

Outra versao, divulgada por Moreira Pin
to , em seu "Dicionario Geografico do Brasil", 
diz que aventureiros exploradores da regiao 
sudoeste de Minas Gerais teriam acampado 
no mesmo local e colhido o peso de meia pa
taca de ouro em uma so bateada nas areias 
de um ribeirao proximo, afluente do rio 
Pomba, passando o ribeirao , por esse motivo, 
a ser conhecido pelo nome de "Meia Pataca" . 

0 fato e que, inspecionando OS trabalhos 
da estrada que deveria ligar Minas Gerais aos 
campos de Goitacases, a cargo da Terceira 
Divisao Militar do Rio Doce, sob seu comando, 
o Coronel Guido Tomaz Marliere, frances de 
nascimento e Diretor-Geral dos indios, chegou 
ao Porto dos Diamantes e, em nome do Go
vernador da Provincia, recebeu do Sargento 
Henrique Jose de Azevedo, ali residente, ter
renos destinados a construgao de uma igreja 
consagrada a Santa Rita de Cassia e fundagao 
de um povoado . Assim surgiu no local refe
rido um arraial denominado Santa Rita de 
Meia Pataca ou, simplesmente, Meia Pataca. 

Desenvolveu-se o arraial na base de cui
dadoso plano urbanistico, elaborado pelo Co
ronel Marliere, sendo elevado a categoria de 
curato pela Lei provincial n.o 209, de 7 de 
abril de 1841. 

Por essa epoca foi fundada nas proximi
dades a Fazenda da Gloria, numa area de 3 
alqueires de terra e cujo proprietario, Major 
Joaquim Vieira da Silva Pinto, muito veio a 
contribuir para o desenvolvimento do arraial, 
de tal forma que em 10 de outubro de 1851, 
pela Lei provincial n .0 534, foi o curato elevado 
ao nivel de freguesia, fa,zendo parte do Mu
nicipio de Sao Jose do Presidio, hoje Visconde 
do Rio Branco, com sede em Meia Pataca e 
dois outros curatos sob sua jurisdigao : Sao 
Francisco de Assis de Capivara e Nossa Se
nhora da Conceigao do Laranj al . 

Pela Lei n .o 666, de 27 de abril de 1854, 
foram incorporadas a nova freguesia diversas 
fazendas e posteriormente sofreu ela varias 
redugoes em seu territorio. 
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Consta que o top6nimo Cataguases foi 
adotado por sugestao do Coror.el Jose Vieira, 
filho do Major Joaquim Vieira e nascido numa 
fazenda banhada por um pequeno rio com 
aquele nome, situado no dual Municipio de 
Prado . Seu significado e, segunjo uns, "gente 
boa", segundo outros, "terra da.s lagoas tor
tas", ou, ainda, "povo que mon no pais das 
matas". 

FORMA(:AO ADMINISTR~TIV A 

E JUDICIARIA 

0 DISTRITo foi criado, com a denominac;ao 
de Santa Rita de Mei.a Pataca, pela Lei 

n .0 534, de 10 de outubro de 1851, da As
sembleia Provincial mine ira. 

Em 25 de novembro de 1875, !l. Lei n.o 2 180, 
da mesma Assembleia, criou o Municipio de 
Cataguases, com territ6rio desnembrado dos 
de Leopoldina, Muriae (ex-Sao Paulo do Mu
riae l e Uba, e o fez termo judiciario da co
marca deste ultimo nome. A inst3.lac;ao do Mu
nicipio verificou-se a 7 de sete111bro de 1877. 

Por efeito da Lei provincia~ n .o 2 766, de 
13 de setembro de 1881, a vila de cataguases 
foi elevada a categoria de cidaje e o Muni
cipio passou a termo judiciario da comarca 
de Leopoldina . 

Em 14 de setembro de 1891, 3. Lei estadual 
n .0 2 confirmou a criagao do di!strito-sede de 
Cataguases . 

Segundo a divisao administrativa do Bra
sil referente ao ano de 1911, o Municipio 
comp6e-se de 9 distritos: Cataguases, Vista 
Alegre, Laranjal , Cataguarino, It:amarati, Por
to de Santo AntOnio, Mirai, Sereno e Santana 
do Cataguases. Esta compos~gao aparece 
tambem na apuragao do Recenseamento de 
1920. 

A Lei estadual n.0 843, de 'i de setembro 
de 1923, cria o distrito de Astolfo Dutra , e 
desmembra o de Mirai, continuando Catagua
ses com 9 distritos . 

0 Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
margo de 1938, manteve a mesma divisao ad
ministrativa; quanto a judiciari.a, estabelece 
que o Municipio de Cataguases eompreende o 
termo judiciario unico da comarc:~, desse nome. 

0 Decreto-lei n .o 148, de 17 de dezembro 
de 1938, desmembra diversos cistritos para 
formarem novos Municipios e e~tende o am
bito do termo e comarca de Cataguases a 
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Pra~a Jose Imicio Peixoto 

mais dois Municipios: Astolfo Dutra e La
ranjal. 

Segundo a divisao administrativa vigente 
a 1.0 de janeiro de 1961, o Municipio e cons
tituido de 6 distritos: Cataguases, Catagua
rino, Itamarati, Santana do Cataguases, Se
reno e Vista Alegre. 

LOCALIZA(;AO DO iVIUNICiPIO 

CATAGUASES situa-se na "Zona da Mata", 
uma das 17 zonas fisiognificas em que o Es

tado esta subdividido. Limita-se com os Muni
cipios de Mirai, Muriae, Laranjal, Leopoldina, 
Descoberto, Astolfo Dutra e Uba . 

Situada a 167 metros de altitude, a cidade 
dista, em linha reta, 209 km, rumo S . S . E., da 
capital estadual, correspondendo-lhe as se
guintes coordenadas geograficas: 210 23' e 10" 
de latitude sui e 42° 41' 30" de longitude W.Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRENO em Cataguases e bastante aci
dentado, apresentando algumas florestas 

quase exclusivamente nas partes mais elevadas 
dos morros . :E irrigado por diversos rios, entre 
os quais se destacam o Pomba, o Novo, o Meia 
Pataca e o Passa Cinco . 

0 clima, de modo geral , e quente e umi.do, 
com precipitagao relativamente grande: 
1 400 mm anuais. Temperatura em graus cen
tigrados: media das maximas, 28,50; das mi
nimas, 21; compensada, 24,75. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

CONTAVA o Municipio, no Recenseamento de 
...A 1950, 33 827 habitantes. Urn decenio depois, 

de ac6rdo com os dados preliminares do Censo 
de 1960, alcangou 42 088, marcando urn au-
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menta superior a 24%. A de::J.sidade demo
grafica, que era de 45 habitantes por quil6-
metro quadrado, em 1950, pa3sou, em 1960, 
a 56. 

Segundo os mesmos dado.s preliminares, 
59% da populac;fw (24 867 habitantes) vivem 
nas zonas urbana e suburbana e 41% (17 221) 
na rural, contra, respectivamer.te, 45% e 55% 
verificados em 1950, ano em q·Je a media do 
Estado era de 70% na .zona rural. Verificou-se, 
pois, inv.ersao do quadro, pass:tndo a predo
minar no Municipio a populsc;ao urbana e 
suburbana. 

1 9 50 1960 

Z 0 N A URBANA E SUBURBANA 

ZONA RURAL 

Em relac;ao a outros aspectos demografi
cos, OS dados disponiveis sao apenas OS de 
1950, quando o numero de mulheres em ca
taguases superava em 2% o dE homens; 69% 
dos habitantes eram brancos, 18% pretos e 
13% pardos; 93% eram cat6liccs, 4% espiritas 
e 2% protestantes. 

PRODU(.AO INDUSTRIAL 

CATAGUASES coloca-se em 13.0 lugar na re
lac;iio dos cen tros mais industrializados 

do Estado de Minas Gerais (379 relacionados), 
diretamente abaixo de Belo Horizonte, Rio 
Piracicaba, Juiz de Fora, Contagem, Uberaba, 
Sabara, Ituiutaba, Itauna, DiYin6polis, Nova 
Lima, Montes Claros e Ouro P::-eto. 

Em 1958, o valor da produgao industrial 
atingia 541 879 milhares de cruzeiros, corres-
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pondendo 517 470 a 28 estabelecimentos de 5 
ou mais pessoas e 24 409 a 29 estabelecimentos 
de menos de 5 pessoas. Nesses 57 estabeleci
mentos (28 + 29) trabalhavam, em media 
mensa!, 2 626 openl.rios. 

As maiores classes de industrias sao a 
textil (45% do valor da produgao), a de papel 
e papelao (27%) e de produtos alimentares 
06%) . As tres perfazem 88 % do valor geral 
de t6da a produ<;ao industrial do Municipio. 

Em 1955, a produ<;ao industrial de Cata
guases era de 312 milh6es de cruzeiros, em 
1957, de 368, e, em 1958, de 542. 

Industria textil 

EM 1905 foi fundada a primeira grande 
fabrica de tecidos de Cataguases (Compa

nhia de Fiagao e Tecelagem de Algodao) . 
Bern sucedida a iniciativa, outras foram 

aparecendo, e o Municipio conta atualmente 
com 5 grandes estabelecimentos, ocupando em 
media mensa! 2 227 operarios, com produgao 
que alcangou, em 1958, o valor de 244 560 mi
lhares de cruzeiros. 

Cataguases e o 8.o parque textil de Minas 
Gerais, vindo logo ap6s Juiz de Fora, Belo 
Horizonte, Contagem, curvelo, Sao Joao del 
Rei, Montes Claros e Ita una . 

OESENVOLVIMENTO OA INOt.iSTRIA TE:XTIL 

1955 I 58. 

CRS 1000,00 

2 2 0 

19 0 

160 

, 3 0 

100~~==========F=========~========~ 
1955 l9f5 1957 1958 

(,.,~ 
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Industria do papel 

e papeliio 

E M 1958, cataguases aparece nas estatis
cas como o 2.0 produtor de pa.pel e papeHiil, 

em Minas Gerais, so superado par Juiz de 

,NOU!TRtA Of PAPEL E PAPElAO 

Posu;Ao oo NUNtciPto NO ESTAOO 

JU!! OE FORA e " % 
CAH.GVASES CJ 28 % 

ALEJrol PARAI8A ~ 20% 

t.ELO llORIZ.ONTE D 17% 

OUTROS -4% , ..... 

lndz'istria de produtos 

alimentares 

Fora e contri
buindo com 28% 
para o valor da 
prcdugao (146 
milh6es de cru
zeiros) total do 
Esta.do. Opera
rim:.: 159, em me
dia mensa!. 

Ha no Muni
cipio uma gran
de fabrica do ra
mo, da Cia. Mi
neira de Papeis, 
que foi instalada 
com o capital de 
40 milh6es de 
cru3eiros, em ... 
1956, e produz 
varias especies de 
papel: manilha, 
kraft, strong, etc. 

E M 1958 havia 6 estabelecimentos de pro
dutos alimentares que ocupsvam, em me

dia, 150 operarios e cujo valor dJe suas produ
goes alcangou 84 milhoes de c:-uzeiros. 

Produ~iio de orzgem 

animal 

No mesmo ana, foram produzidas 1 273 to
neladas de produtos de matadouro, no 

valor de 44 294 milhares de cruzeiros, sendo os 
principais: carne verde de bovin-J, com 433 to
neladas, no valor de 14 608 miL1.ares de cru
zeiros; toucinho fresco, 497 toneladas e 18 391 
milhares de cruzeiros; carne vErde de suino, 
273 toneladas e 10 844 milhares de cruzeiros; 
e couro verde de bovina, 60 toneladas, no va
lor de 240 milhares de cruzeiro1: . 
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Pra~a e Igreja Santa Rita 

Foram abatidas 2 447 cabec;as de bovinos, 
9 946 de suinos e 681 de caprinos . 

Energia eletrica 

..,ATAGUASES enfrenta serio problema, que 
•.....~ cria dificuldades a maior expansao de 
sua industria : a carencia de energia eletrica . 

A companhia Luz e F6rc;a de cataguases
Leopoldina, fornecedora de energia, possui ca
pacidade de cerca de 18 000 H.P., entre quatro 
usinas hidraulicas: Mauricio-A, 1 280 kw (Rio 
Novo); Mauricio-B. 9 872 (devera alcanc;ar 
17872 ate 1963); Ituere (rio Pombal, 4040; e 
Coronel Domiciano (em Muriae) , 1680 ; e uma 
termica : Diesel (em Cataguases), 1 600 kw. 

PRODU(:A.O AGROPASTORIL 

Pecuaria 

E M 1958, a popula<;ao pecuaria era de 50 800 
cabec;as, no valor total de 216 milh6es de 

cruzeiros, assim discriminada: 
Qua ntidade Valor 

(cabegas) (G:S 1 000) 

Bovines .. .. . . .. . . . . 32 500 195 000 
E'qi.iinos 1 200 3 000 
Asininos 30 90 
Muares . . . . .. . .. . . 1 400 3 500 
Suinos ... .. ..... 14 500 14 500 
Ovinos . .. . . . .. .. .. .... 220 44 
Caprinos ....... .... ... 950 152 

Ainda em 1958, foram produzidos 4 730 
milhares de litros de leite, no valor de 33 110 
milhares de cruzeiros, e 93 mil duzias de ovos 
de galinha - 2 325 milhares de cruzeiros. A 
criac;ao de aves representava-se por 1 800 pa
tos, marrecos e gansos - 72 mil cruzeiros; 
180 perus - 39 600 cruzeiros e 88 mil galinhas 
e frangos - 7 040 milhares de cruzeiros . 
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Agricultura 

0 VALoR global da produc;ao agricola, em 
1957, atingiu 102,4 milhoe~ de cruzeiros, 

sendo 70,5 de culturas tempora:ias e 31 ,9 de 
culturas permanentes. 

0 cafe, cana-de-agucar, milho e arroz 
contribuiram, em conjunto, com 76 % para o 
valor da produc;ao. Os 24% restantes cor
respondem as seguintes culturas: abacaxi, 
alho, amendoim, batata-doce e ingH~sa, cebola, 
feijao, fumo, mamona, mandiocE.-mansa e to
mate (temporarias); abaca:.e, b:tnana, laran
ja, limao, manga, tangerina e UVR (permanen
tes) . 

A cultura do cafe e tradiciooal no Muni
cipio. Havia, em 1957, 3 300 milhoes de pes 
de cafe frutificando (em 1955 havia 3 145 mi
lhoes), cobrindo 1 320 hec_tares. · 0 volume da 
produgao foi de 941 toneladas, no valor de 
23 826 milhares de cruzeiros. 0 cafe contri
buiu com 23 % para o valor total da produgao. 

A segunda cultura, a d3. cana-de-agucar, 
que contribui com 21 % para o mesmo valor 
(21 735 milhares de cruzeiros) , ocupou uma 
area de 1 570 ha e alcangou 62 100 toneladas . 
0 milho (17 % do valor ) e arro<: (14 %) pro
duziram 3 687 e 2 640 tonelada>, respectiva
mente. 

Os principais compradores dos produtos 
agricolas de Cataguases sao OS Municipios vi
zinhos. 

Ha 2 agr6nomos e 1 veterinario no e~erci
cio da profissao. 

A PRA(JA DE CATAGUASES 

CATAGUASES foi grande centro comercial 
para uma vasta regiao . 0 :a to de fazer 

parte da linha-tronco da Estrada de Ferro 
Leopoldina e de ter sido ponta oo trilhos, du
rante algum tempo, tornou-o, naturalmente, 
emp6rio do comercio da zona e ponto forgado 
de exportagao e embarque (principalmente de 
cafe) de t6da a regiao circunjacente . Tal si
tuagao foi abalada com a chegada da estrada 
de rodagem Ria-Bahia a Leopcldina, mas o 
Municipio, em geral, foi favorec_do pelos be
neficios que a rodovia trouxe a t•'lda a regiao . 

Atualmente, a atividade industrial, atra
indo a populagao rural para a cidade e au
mentando o volume das exportacoes, reforc;ou 
bastante a posigao do comercio d~ Cataguases. 
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Em 1957, entre as principais firmas co
merciais na sede municipal, contavam-se 17 
estabelecimentos, sendo 9 do ramo de "generos 
alimenticios"; em 1960, havia 11 atacadistas e 
174 varejistas. 

No periodo 1958/60, as contas de deposi
tos e as de emprestimos tiveram o seguinte 
desenvolvimento (saldos em Cr$ 1 000 em 
31-XII): 

Dep6sitos . ........ . .. . .. . . . 
Emprestimos 

1958 

114 359 
316 085 

1959 

162 784 
399 280 

1960 

262 605 
303 923 

Os emprestimos, em 1960, assim se discri
minavam, segundo ;1s contas e os beneficiarios: 

NATUREZA OAS ENTIOAOES 
BENEFICIADAS 

Govcrno. 
Comercio . 
Industria. 
Lavoura . . 
Pecu3.ria. 
Particulares . 

SALOOS EM 31-XII-1960 
(Cro 1 000) 

Titu1os 
descontados 

ro .1a2 
197 sgs 
12 721 

24m I 

EmprCstimos 
em 

Conta Corren:e 

4 54j 
33 045 
P5 144 

ll7 382 
.5R Gi4 

5 133 

Estao localizadas no Municipio agencias 
do Banco do Brasil, Comercio e Industria de 
Minas Gerais, Credito Real de Minas Gerais 
e Hipotecario e Agricola do Estado de Minas 
Gerais . 

MEIOS DE TRANSPORT£ 

Rede ferroviaria 

EM 1877, foi inaugurado em Cataguases o 
primeiro trecho da linha-tronco da Estra

da de Ferro Leopoldina, por coincidencia no 
mesmo dia da elevac;ao do arraial a categoria 
de Vila . 

A referida linha, que vai do Rio de Ja
neiro , GB (Barao de Maua), ate Ligac;ao, MG, 
ao passar pelo Municipio apresenta 4 estac;6es 
(Aracati, Cataguases, Barao de Camargos e 
Sinimbu) , a parada de Turiac;u e 2 ramais: 
Linha de Mirai e Ramal de Sereno. 

0 tempo mectio gasto de Cataguases, por 
ferrovia, ate Astolfo Dutra e de 1 hora; ate 
Leopoldina, 1 hora; ate Mirai, 1 hora e 30 
minutos; ate Muriae, 5 horas; ate Sao Joao 
Nepomuceno, 7 horas; Uba, 2 horas; Bela 
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Horizonte, 16 horas (EFL e EFCB) ; Juiz de 
Fora, 6 hora.s; Ponte Nova, 7 horas, e Rio de 
Janeiro, GB, 11 horas . 

R ede rodoviaria 

COM a chegada da Rio-Bahia {BR-4), em 
.4 1939, a Leopoldina e sua ligac;ao, par e.s

trada de rodagem regular (30 a 40 minutosl, 
a Cataguases, este Municipio sofreu grandes 
modificac;6es, s6 comparaveis co::n a instala
c;ao, ali, da estrada de ferro . 0 caminhao 
passou a ser o principal meio d~ trans porte. 

Muito breve, o Municipio cantara plena
mente com outra rodovia de penetrac;ao 
BR-32 - ligando o porto de Sao Joao da 
Barra, RJ, a cidade de Araraquara, SP . 

Entre as varia.s estradas q·1e servem a 
Cataguases, encontram-se a BR-32 e a BR-31 
(quase totalmente concluidas), comunicando 
o Municipio com diversos outro~: e com Bela 
Horizonte. 

s.PI>Il 
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Recanto da Pra~a Rui Barbosa 

0 tempo media gasto de Cataguases, em 
:-octavia, ate Astolfo Dutra e de 1 bora; ate 
Descoberto, 2 boras; Guidoval, 1 bora e 30 
::ninutos; Laranjal, 1 bora; Leopoldina, 35 mi
nutos; Mirai, 1 bora e 10 minutos; Muriae, 
2 boras e 30 minutos; Sao Joao Nepomuceno, 
2 boras; Uba, 2 boras; Juiz de Fora, 3 boras 
e 30 minutos; Rio de Janeiro, GB, 8 horas; 
Bela Horizonte, 12 horas, e Brasilia, DF, via 
Belo Horizonte, 2 dias. 

Em 1960, o Municipio era servido por 15 
linhas rodovilirias, sendo 1 de ambito urbano, 
localizada na sede municipal, 2 interdistritais 
e 12 intermunicipais. 

VIDA CULTURAL 

I nstrU(;;iio 
;> 

E nos mai.s elevados o indice de alfabeti
zac;ao de Ca taguases: estima-se acima 

rle 64% a percentagem da populac;ao, de 10 
anos e mais, que sa be ler e escrever. Essa 
quota e superior a estimada para o Estado 
(44 %). 

No local onde outrora funcionava o Gina
sio da cidade (fundado em 1910) foi construido 
urn moderno estabelecimento de ensino, pro
jetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer : Colegio 
de Cataguases S.A. Funciona desde 1950, 
abrangendo os ciclos de ensino primario, ad
missao, ginasial e colegial (classico e cienti
ficol . Possui campos de esportes e piscina 
e e freqiientado, em regime de internato, por 
estudantes procedentes de t6das as partes do 
Pais. 

Existem no Municipio mais dois estabele
cimentos de ensino medio: a Escola Normal 
e Ginasio Nossa Senbora do Carma e a Escola 
Tecnica de Comercio de Cataguases S . A. 
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Ensino Prinuirio 

EM 1958 havia 44 unidades escolares de en· 
:J sino primario fundamental comum (29 

estaduais, 12 municipais e 3 particulares) . 0 
corpo docente constituia-se de 129 professores, 
dos quais 108 estaduais, 12 municfpais e 9 par
ticulares . No principia do ano, estavam ma
triculados 4 984 alunos (4 404 nas unidades 
estaduais, 461 nas municipais e 119 nas par
ticulares) . Em 1960 crescera pare. 61 o ntnne
ro de unidades. 

Ensino M edio 

0 ENSINO medio e difundido atraves de 7 
unidade.s escolares (3 comerciais, 1 nor

mal, 2 ginasiais e 1 colegia!) , eom 45 pro
fessores e 31 professoras (respec-:.ivamente 19 
e 11 no comercial, 2 e 7 no norms!, 12 e 12 no 
ginasial e 12 e 1 no colegiall . Em 1959 foram 
matriculados 992 alunos: 329 no comercial 
(217 rapazes e 112 meninas1; 99 no normal 
(meninas); 497 no ginasial (250 rapazes e 
241 meninas) e 67 no colegial (-31 rapazes e 
6 meninas) . Concluiram cursos, em 1958, 167 
estudantes: 39 o comercial (15 rapazes e 24 
mogas); 35 o normal (mogas); 'i9 o ginasial 
(31 rapazes e 48 mogas) e 14 rapa.zes o co
legial. 

Outros aspectos culturais 

V M 1906 surgiu o primeiro numero do jornal 
J"~ "Cataguases", que permanece em circula
gao . 

Em atividade, a Radio catagu:ases, prefixo 
ZYM-3 (em ondas medias e 580 cuilociclos de 
freqiiencia, inaugurada a 7 de ·3etembro de 
1947) e a Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
fun dada em 1950. 

Bibliotecas, ha 4; tipografia~, 3, e livra
rias, 2. 

ASSIST EN CIA MEDICO-HOSPIT ALAR 

CONTA o Municipio com 1 estabelecimento 
de assistencia mectico-hospita~ar, mantido 

por particulares, com 213 leitos C. 71 de clini
ca-geral, 18 de cirurgia e 24 de pediatria) . 
Ha 13 medicos, 6 enfermeiros e 6 auxiliares, 
1 farmaceutico, 1 tecnico de laborat6rio e 
1 operador de raios-x. 
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Ha, tambem, 1 estabelecimento estadual 
de assistencia em ambulat6rio, que contava, 
em 1958 (1.0 de janeiro), com 1 medico, 2 en
fermeiras e 2 outros auxiliare.s. 

FINAN(:AS POBLICAS 

PARA 1960, a previsao or<;amentaria estimou 
a receita e a despesa do Municipio em 12 

milh6es de cruzeiros e a renda tributaria em 
6 715 milhares. 

0 desenvolvimento das finan<;a.s munici
pais no periodo 1957 j60 
fica demonstrando no 
grafico ao lado: 

OESENVOLVIMfNTO OA RECfiTA 

E DESPESA-19~7/60 . 

A renda tributaria, "''""'"·" 
proveniente principal- " 
mente dos impastos, 
tem como principal par
cela a que incide sabre 
industrias e profiss6es 
(em 1959, cerca de 2 mi
lh6es de cruzeiros) e 
a predial (1,6 milhao) . 

A principal rubrica 
da despesa e a de ser-
vi<;os de utilidade pu-
blica (60% em 1959), 
seguida da de servi<;os 
industriais (13% l . 

A arrecada<;ao da 
receita federal, estadual 

1960 

•·"' 
e municipal, apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1957/60: 

ANOS 

1057 .........• . . . 
19.58 ... 
1959 .. 
1960 (1) .... 

(I) Or ,amen to. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

Federal 

52 453 
55 022 
80 037 

147 72:) 

Estadual 

29 692 
38 380 
50 050 

100 86~ 

Municipal 

5 7UG 
G 785 

12 879 
12 000 

0 impasto de vendas e consigna<;6es, ar
recadado pelo Estado em 1959, foi de 24 332 
milhares de cruzeiros, o que colocou catagua
ses em 26.0 lugar entre os 485 municipios que 
contribuiram para esta renda. 

Na receita federal arrecadada em 1959, o 
Municipio situou-se em 8.0 lugar entre as 

CATAGUASES - 15 



438 comunas contribuintes, vindo logo ap6s 
Belo Horizonte, Sabara, Juiz de Fora, Conta
gem, Pratapolis, UberHl.ndia, Uberaba, e ime
diatamente acima de Itauna . 

DESENVOLVJMENTO URBANO 

NA margem e.squerda do Pomba, onde se 
originou o arraial, desenvolv8u-se a cida

de: ruas retas e regulares , cmtando-se em 
angulos retos. Neste trecho esta o conhecido 
"quadrilatero", do patrim6nio m 1nicipal, com 
a zona nitidamente comercial qm vai ate pou
co alem da est a gao da estrada de ferro. 

Nesta parte da cidade, ape:;ar de ser a 
mais antiga, encontram-se tambem constru
g6es de estilo moderno, provocarrlo contrastes 
vivos entre as duas epocas. Ai estao o Hotel 
Cataguases, o Cine-teatro Catagu3.ses e a nova 
Matriz. 

A Vila Domingos Lopes, zor.a proletaria, 
e bastante antiga. Sua rua princ:i.pal da saida 
para Mirai , Cataguarino, Sereno Santana de 
Cataguases, Gloria :e Joaquim Vieira . Vila 
Reis, tambem muito antiga, nao acompanhou 
o progresso, devido a sua distanda do centro 
da cidade . 

Os bairros mais recentes d~sta margern 
do Pomba sao: Granjaria, exclus:i.vamente re
sidencial, apresentando casas rr.odernas e o 
famoso Colegio de Cataguase.s; Chacara das 
Palmeiras, em continuagao a Vila Domingos 
Lopes, depois da ponte s6bre o 1rlleia Pataca; 
Bairro Popular, onde estao as l:abitag6es da 
Fundagao da Casa Popular, praticamente no 
limite da zona suburbana com :a rural; e, o 
mais novo d€Hes, Haidee FajardJ Dutra, su
bindo a encosta do morro a leste de Romual
dinho . 

Na margem direita do Pombs fica a zona 
proletaria. Esta ali situada a fal:Jrica de teci
dos da Companhia Industrial dE Cataguases, 
com sua vila operaria - Bairro Jardim -, 
constituida por casas de estilo moderno e com 
arborizagao em que predominao plantag6es 
de Eucaliptos. 

Cerca de 80 % da cidade esta :;Javimentada 

A bastecimento de ag ua 

D ATA de 1953 a instalagao dJ servigo de 
agua en canada na cidade. 

Os mananciais captados sao 5, alem de 
po<:;os artesianos, e a adugao se processa por 
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Col<\gio Cataguases 

canalizagao direta. A capacidade total de 
captagao em 24 horas e de 2 216 m". 0 servigo 
compreende 4 estag6es elevat6rias, com ma
quinas de 75 c.v. A extensao das linhas adu
toras e de 1 714 m e ha 8 reservat6rios, poden
do arma.zenar 2 800 m" de agua. 

As linhas distribuidoras cobrem as zonas 
urbana e suburbana da cidade, percorrendo 
cerca de 14 quil6metros e distribuindo, em 
media diaria, 2 240 m" de agua. 0 tratamento 
e feito por cloragao. Ha 107 logradouros pu
blicos com canalizagao e 3 885 ligag6es pre
diais. A Prefeitura Municipal administra di
retamen te o servigo. 

Rede de esgotos 

A recte de esgotos, instalada em 1892, es
tende-se por mais de 15 quil6metros; serve a 
213 logradouros (111 com esgotos de despejos 
e 102 de aguas superficiais) ; 2 149 prectios sao 
esgotados pela rede. 0 sistema adotado e 0 
separador-absoluto. 

A administracao da recte e feita, tambem, 
pela Prefeitura Municipal. 
Arquitetura moderna 

CATAGuAsEs apresenta apreciavel feigao ar
quitet6nica moderna. Destaca-se, por 

exemplo, o predio do Colegio de Cataguases, 
em cujo "hall" principal ha urn mural de 
Portinari sabre a Inconfidencia Mineira. 

Outros predios de estilo modemo sao o do 
Hotel de Cataguases, Cine-teatro de Catagua
ses, Casa de Saude Nossa Senhora do Carmn, 
Companhia Industrial Cataguases e Cia. Mi- _ 
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netra de Papeis, alem de numerosas resid€m
cias particulares e urn coreto para banda de 
musica, na praga principal. 

Merece referencia .especial, pela origina
lidade da concepgao, a Igreja Matriz de Santa 
Rita de Cassia, de linhas arrojadas. Em seu 
interior poderao ser realizadas simultanea
mente, quando as obras estiverem concluidas, 
cerim6nias religiosas diversas, sem prejuizo 
para qualquer del as. 

Servir;os de comunicar;oes 

A CIA. Telef6nica de Minas Gerais tern 641 
aparelhos instalados em Cataguases. 

Ha, tambem, uma agencia postal-telegra
fica do Departamento dos Correios e Telegra
fos e urn p6sto radiotelegrafico do Governo 
do Estado. 

Iluminar;iio eletrica 

A SEDE municipal conta com 3 610 ligag6es 
eletricas. 

Em 1959, foram consumidos 450 300 kwh 
para iluminagao particular e outros fins. 

OUTROS ASPECTOS 

0 MUNICiPio contava, em 1958, com 6 esta
belecimentos para hospedagem, com 

89 quartos (73 com agua Corrente) e 16 aparta
mentos e capacidade para 135 h6spedes. Des
taca-se, pelas suas instalag6es, o Hotel Ca
taguases. 

Duas siio as casas de espetaculos existen
tes: o Cine-teatro Cataguases, de construgao 
moderna, inaugurado em 1953, e o Cine-teatro 
Machado, que funciona desde 1947. Com ca
pacidade para 2 097 espectadores, deram, em 
1957, 137 850 espetaculos. 

Possui tambem Cataguas·es urn estadio e 
uma praga de esportes com piscina. 

Os principais festejos populares sao OS de 
fundo religioso e o folcl6rico denominado 
Bai-le, que se realiza no dia 13 de maio, co
memoranda a aboligiio da escravatura. 

Acha-se instalada no Municioio uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao in
tegrante do sistema estatistico brasileiro. 
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FONTES 

As informag6es divulgadas neste ~rabalho , 
foram, na sua maioria, fornecidas pela 

Agencia Municipal de Estatistica de Catagua
ses. 

Outras fontes: Servico de Estatistica da 
Produgao (Ministerio da Agricultura) : Servi<;o 
de Estatistica Econ6mica e Financeira (Minis
terio da Fazenda l ; Servi<;o de Estatistica da 
Saude (Ministerio da Saude); Servigo de Es
tatistica da Educacao e Cultura (Ministerio 
da Educagao e Cultura l ; Enciclopedia dos 
Municipios Brasileiros; Aspectos Estatisticos 
de Minas Gerais, do Departamento Estadual de 
Estatistica, junho 1960; Aspectos GeograJicos 
da Cidade de Cataguases, de Maria Francisca 
T . C . Cardoso; e Registro Industrial. do Con
selho Nacional de Esta tistica. 

E sta publicagao jaz parte da serie de mo
nografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentagiio e Divulgar;iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolur;ao hist6-
rica do Municipio, c01-responde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizaT, com adequada 
sistematizaf;iiO, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros as equivo
cos e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. 
Por isso , o CNE acolheria com o maioT inte
resse qualquer colaboragao, especialmente de 
historiadores e ge6grafos, a tim de que se 
possa divulgar de futuro, sem receio de con
troversias, o esc6rgo hist6rico e geogritfico dos 
municipios brasileiros. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Rafael Xavier 

Secretario-Geral: Raul Lima 

COLE<;A.O 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 - Minduri. 208 - Valenca. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 2ll - Japa
ratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. S.• das Dores. 219 - Serra Negra. 220 
Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Pa1meira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. - 234 - Taperoa. 
235 Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabara. 
238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 

Acabou-se de imprimir no Servi(O Grdjico do 
IBGE, aos vinte e quatro dias do mis de outubro 
df mil no·vecentos. e sesserzta e um. 




