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ASPECTOS FISICOS - Area: 537 km' r1960); 
altitude: 399 m; temperatura, em °C , maxima 
de 38 e minima de 21. 

POPULA()AO - 34 943 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densidade 
demogrdfica: 65 habitantes por · quiwmetro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura ( feijdo , 
milho e cafe) , pecuciria (bovinos) e laticinios. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS- 4 age:·•cias e 
um correspondente b.anccirio; 1 agenda da 
Coixa Economica Federa! e outra da Est'.tdual. 

VEICULOS REGISTRADOS rna . Prefeitura Muni
cipal) - 227 automoveis e jipes, 59 caminhoes, 
10 6nibus e 65 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 2 550 ligar;oes eletricas, 
503 aparelhos telefonicos; 9 hoteis, 2 pensoes e 
7 restaurantes; 2 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 hospitais com 172 
leitos; 17 medicos, 15 dentistas e 6 enfel·meiros, 
no exercicio da profissiio ; 9 f ·armcicias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 71 unidades de ensino 
primcirio fundamental comum e 6 estabeleci
mentos de ensino media (secundcirio, normal e 
comercial); 5 tipografias, 2 livrarias, 3 biblio
tecas e 1 jornal . 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milhoes de 
cruzeiros) - receita prevista: 79,5; despesa fi
xada: 79,0. 

REPRESENTA<;;AO POLITICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



.-15PECTOS HIST6RICOS 

A DECADENCIA da mineragao nos sert6es planaltin,Js 
provocou, em fins do seculo XVIII e principios do 
XIX, urn refluxo de povoamento do interior para o 
litoral, determinando a vinda de muitos bragos 
vaJidos as zonas de "mata" da Encosta do Planalto, 
favoraveis a agricultura e ainda cobertas, entao, 
pelo seu manto florestal primitivo. 

Diversos fat6res concorreram para que esta 
regHio tivesse ficado, por tao longo tempo, a margem 
do povoamento; avultando, sem duvida, entre eles, 
a formidavel barreira da floresta tropical que, da 
Bahia (margem esquerda do Paraguac;u) para o sul, 
se estendia "ininterruptamente, vestindo os flancos 
e os altos das serras que bordam o litoral", ate a 
altura da entao Capitania de Sao Paulo. 

Para ela haviam fugido as tribos indigenas que 
nao se tinham submetido ao dominio do colonizador 
quando da conquista do litoral e, mais tarde, desde 
os principios do seculo XVIII, do planalto. 

Na parte norte da Encosta Planaltina, algumas 
penetrag6es haviam sido feitas ja no seculo XVI, 
compreendidas ainda no chamado "ciclo das entra
das". Entre elas, cumpre destacar a de Spinosa ao 
rio Sao Francisco, em 1953, e a de Sebastiao Fer
nandes Tourinho, atraves dos rios Guandu e Ma
nhuagu, ao rio Dace, em 1573. 

Na bacia do rio Dace, a colonizagao, em sua 
fase mineradora, atinge os altos afluentes do rio; 
lavrando-se, desde meados do seculo XVIII, ouro 
em pequenas proporc;6es nos rios Suaci-Grande, 
Cuiete (Caratinga) e Manhuac;u. Varias cidades 
atuais desta zona, nasceram dos acampamentos dos 
faiscadores de ouro. 

Em fins do seculo XVIII, ao declinar a prodU<:;ao 
aurifera das Minas Gerais, afrouxa-se a politica 
restritiva do governo colonial, que chega mesmo a 
incentivar uma campanha de "pacificac;ao dos 
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indios" as "areas proibidas", na regiao norte da 
Encosta Planaltina. 

As atividades agricolas fixariam os primeiros 
habitantes na regiao do atual Municipio, em princi
pios do seculo XIX. Em 1833, ja havia no local onde 
hoje esta edificada a cidade, pequeno arraial -
Arraial Novo - fundado por cac;adores de animais, 
e extrativistas da poaia (ipecacuanha) . A essa 
epoca, as vertentes do rio Carangola, desde as cabe
ceiras ate a sua foz no rio Muriae, eram matas 
virgens habitadas por indios purls, de indole paci
fica, com os quais os civilizados logo estabeleceram 
relac;oes de amizade. 

Em 1840, chegaram ao Arraial Novo outros 
membros da familia Lanes, vindos da barra do 
Muriae, fazendo-se amigos dos puris, que os auxilia
vam na plantac;ao de cereais e na extrac;ao da 
poaia. 

Em homenagem ao episodic da Sublevac;ao 
Mineira (combate de Santa Luzia do Rio das Ve
lhas), os habitantes do Arraial Novo passaram, em 
1842, a denomina-lo de santa Luzia do Carangola. 

A cultura do cafe, introduzida pouco depois, 
atrairia corrente continua de novos colonizadores, 
que ao Arraial de Santa Luzia iam aportando, 
procedentes de diversos pontos do territ6rio mineiro 
e fluminense : a familia Batalha, os Vasconcelos, os 
Frossard, os Pereira de Souza, os Pedrosa, os 
Machado, os Soares, os Carlos e tantas outras. 

Em 1847, ja era grande o nucleo civilizado no 
Carangola. 

Tombos de Carangola foi a primeira povoac;ao 
formada . Mais abaixo estavam as povoac;oes de 
Santo Antonio e Natividade. Posteriormente, sur
giu a de Sao Mateus. 

Em 1859, em reuniao presidida pelo vigario de 
Tombos, padre Antonio Bento Machado, ficou de
cidida a construc;ao da Capela, em Santa Luzia do 
Carangola, cujo patrimonio seria doado pelo Coronel 
Maximiano Pereira de Souza, Jose Moreira Carneiro 
e Manuel Jos.§ da Silva Novais. Em 1862, Dom 
Vic;oso, Bispo de Mariana, criava o curato de Santa 
Luzia do Carangola, elevado a freguesia em 1868. 

A principio, o casario do Arraial Novo se enfilei
rava ao longo de ambas as margens do rio Carango
la, disposi~;ao conservada ate 1878, data da elevac;ao 
da freguesia de Santa Luzia a Vila. A partir de en
tao, as novas casas comec;aram a ser levantadas para 
os !ados da serra . A proporc;ao que o arraial ia 
crescendo para a montante do rio, os novos coloni
zadores iam embrenhando-se pelas matas, para 
desbrava-las. 
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Escola Normal 

Acredita-se que o nome de Carangola, dado ao 
rio e posteriormente estendido ate o Municipio, 
seja devido a existencia de cards em abundancia 
no meio do capim angola, nas margens do rio. 0 
cara por estar misturado ao capim era chamado de 
card-angola. 

Forma{ao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITO policial, criado em 7 de outubro de 1860, 
(Lei provincial n.0 1 860) , foi eleva do a freguesia e 
distrito pela Lei provincial n.0 1273, de 2 de janeiro 
de 1866. 

A Vila e Municipio foram criados com territorio 
desmembrado do Municipio de Sao Paulo de Muriae 
(atual Muriae), pela Lei provincial n.O 2 500, de 12 
de novembro de 1878. 

A Lei provincial n.0 2 848, de 25 de outubro de 
1881, elevou a categoria de cidade a entao vila de 
Carangola, cuja instalac;ao se verificou a 7 de ja
neiro do ano seguinte. 

0 Municipio de Carangola tern sofrido diversas 
perdas territoriais, para serem criados novos Muni
cipios. 

A Lei municipal n.0 326, de 19 de abril de 1963, 
reformulou a divisao administrativa passando a 
existirem 6 distritos: Carangola (sede), Alvorada, 
Fervedouro, Siio Pedro do Gloria, Lacerdinha e Pon
te Alta de Minas. 

A Comarca de Carangola, criada em 25 de ou
tubro de 1881, pela Lei provincial n.0 2 843, foi ins
talada no mesmo dia com a Vila. Pela Lei estadual 
n.0 2 764, de 30 de dezembro de 1962, foi elevada a 
3.a entrancia, compreendendo sua area jurisdicional, 
a partir de entao, os termos de Carangola (sede) , 
Faria Lemos, Sao Francisco do Gloria, Espera Feliz, 
Caiana e Caparao. 
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ASPECTOS F1SICOS 

Localizafao 

0 MUNICiPIO de Carangola localiza-se na reg1ao da 
Encosta do Planalto (Brasileiro ou Atlantica). na 
Zona da Mata, uma das 15 zonas fisiograficas em que 
se divide o Estado de Minas Gerais . Limita-se com os 
Municipios de Caiana, Espera Feliz, Divino, Abre 
Campo, Sericita, Araponga, Miradouro, Sao Francisco 
do Gloria, Pedra Dourada, Faria Lemos e o Estado 
do Rio de Janeiro. Area municipal: 537 km" 0960) . 

A cidade de Carangola localiza-se as margens do 
rio hom6nimo, a 399 metros de altitude. Posi<;ao 
geognifica: 20° 44' 10" de latitude sui e 42o 02' 00" 
de longitude W. Gr. Dista de Bela Horizonte. em 
linha reta, rumo ESE, 220 quil6metros. 

A .rpectos G eograficos 

No MUNiciPIO, localizado s6bre o ramo oriental da 
Mantiqueira, destacam-se as serras do Brigadeiro, 
onde se ergue o Pica dos Soares; da Concei<;ao : e do 
Cafarnaum, com o Pica do Fuba . 

Na Zona da Mata, mineira, o trecho mais rebai
xado foi sulc.ado pelos rios Muriae e Pomba, como 
se observa nas regi6es circunvizinhas das cidades 
de Leopoldina, Muriae e Carangola ; de vales largo.~ 
e profundos, com talvegues de 540 a 600 metros dE: 
largura. A alguns poucos quil6metros da cid.ade de 
Carangola, o terreno ascende, novamente, para cotas 
de 870 a 900 metros. 

E irrigado por dais afluentes da margem esquer
da do rio Muri.ae: rios Carangola e Gloria ; e pelos 
ribeir6es Papagaio, Mar:.mhao, Turvo do Jorge e da 
Mata, entre outros. Ha duas importantes quedas 
dagua: a do Pi tao, com 34 metros de desnivel e 
potencia estimada de 3 200 HP, e a do Boi, com 25 
metros de desnivel e potencia de 1 200 HP . 

Na sua composi<;ao floristica , as especies mais 
comuns podem ser apontadas : angico, jequitiba , 
caroba, peroba e canela. 

Riquezas lvlinerais 

ENTRE as riquezas minerais do Municipio, merecem. 
especial destaque as "Aguas do Fervedouro", locali
zadas no distrito municipal hom6nimo, nas proximi
dades da rodovia federal Rio - Bahia, procuradas 
para a cura das doengas do figado, rins, est6mago, 
etc. 0 local, por seus atrativos naturais e seu clima 
ameno, recomenda-se tambem como estancia clima
tica. As aguas minerais do Fervedouro ja foram 
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Tenis Clube 

analisadas pelo Departamento de Produgao Mineral, 
do Ministerio da Agricultura. Nao sao, ainda, 
exploradas. 

Existe uma jazida de mica em explorac;ao e, em 
diversos locais, sao encontradas "pedras de ferro" 
(utilizadas na construc;ao civil), otimas argilas. para 
as industria.s de ceramica e de porcelana. 

Clin:.t 

0 CLIM-"' e temperado, tipo SUbtropical de altitude, 
com chuvas de verao e com temperaturas que 
variaram entre a maxima de 38 e minima. de 21oc, 
em 1965. 

0 trac;o essencial no regime de chuvas e a esta
gao seca bern marcada no outono-inverno (abril
-setembro). A prima vera e, sobretudo o verao, sao 
marcados por abundantes chuvas. As zonas de maior 
altitude assinalam tambem modificag6es no regime 
termico, com registro de temperaturas mais baixas. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

o CENso Demografico de 1960 contou, no MUnicipio, 
34 943 habitantes: 20 975, no distrito-sede; 5 271, no 
de Alvorada; 4 716, no de Fervedouro; e 3 981 , no de 
Sao Pedro do Gloria. Na cidade viviam 11 896 pes
soas, mais 31,4% do que no censo de 1950, e nas 
vilas de Fervedouro, 558; na de Alvorada, 307, mais 
8,4 % ; na de Sao Pedro do Gloria, 260. 

0 Municipio era preponderantemente rural, 
com 63 % dos municipes na zona rural. A densidade 
demografica era de 65 habitantes por quilometro 
quadrado. 

Foram contados, em todo o Municipio, 6 639 
domicilios : no distrito-sede, 4 056, no de Alvorada, 
987, no de Fervedouro, 893, e no de Sao Pedro do 
Gloria, 703. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agricola 

0 CENSO Agricola de 1960 contou, segundo dados 
preliminares, 1174 estabelecimentos agropecuarios, 
com 57 225 hectares. dos quais 11 126 destinados a 
lavovra. 

Predominava a media propriedade: 308 estabe
belecimentos tinham menos de 10 hectares; 740, de 
10 a menos de 100 hectares; 125, de 100 a menos 
de 1 000 hectares; e apenas urn tinha mais de 1 000 
hectr.res de area. 

As atividades agropecuarias ocupavam 6 515 
pessoas. Utilizavam-se 2 tratores e 135 arados. 

Nos est.abelecimentos agropecuanos, havia 
19 752 bovinos: 11 886, nos 501 estabelecimentos com 
menos de 100 cabec;as cada urn; 7 356, nos 39 com 
100 a menos de 500 cabec;as: e apenas 1 estabeleci
mento com 510 cabeGas . 

.~1gricultura 

A PRODUQAo agricola, em 1964, com 8 091 hectares 
c.e area cultivada. rendeu 600,4 milh6es de cru
zeiros. 

As tres principais culturas, cafe, milho e fei
Hi.o, contribuiram, em conjunto, com 85,9% para 
u valor total da safra. A primeira, com 43,5% do 
valor, 1152 t e 2 560 ha. cult.ivados; a segunda, com 
26,8% do valor, 3 215 t e 3 390 ha; e a tcrceira, com 
18,6% do valor, 905 t e 1 230 ha. 

Dos 18 produtos que completaram os 14,1% do 
valor total da safra. destacam-se: o arroz, com 
3,8% do valor, 344 t e 277 ha; a ca.na-de-ac;ucar, 
com 2,2% do valor, 11 900 t e 350 ha; a banana, 
com 1,3% do valor. 30 mil cachos e 12 ha; o fumo, 
com 1,1% do valor, 45 t e 99 ha; e a laranja, com 
1.0% do valor, 1 094 mil frutos e 8 ha. 

Atuam no Municipio tres Cooperativas de Pn
duc;ao: a dos Cafeicultores da Zona de Carangola; 
a Sociedade Cooperativa de Produc;ao dos Agentes 
das Atividades Agrarias do Municipio de Car angola; 
e a Sociedade Cooperativa Agropecuaria de 
Carangola. 

Existe um Posto Agropecuario e uma Agencia do 
Instituto Brasileiro do Cafe. A Associacao Rural de 
Carangola atua na defesa da classe n.iralista. Tres 
agronomos prestavam, em 31 de dezembro de 1964, 
assistencia tecnica aos lavradores municipais. 
Exposic;ao Agropecuaria e realizada. de dais em dais 
a nos. 
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Colegio Carangolense 

Pecuaria 

0 MuNICiPIO cria gado leiteiro e de corte. Principais 
ragas: hola.ndesa, zebuina e gir. 

0 rebanho municipal contava, em 1963, 68 297 
cabec;as, no valor de 2,4 bilh6es de cruzeiros, predo
minando os bovinos, com 38 000 cabec;as, e os suinos, 
com 26 000 cabec;as. Havia, ainda, 1 750 eqiiinos, 1 300 
caprinos, 730 muares, 390 ovinos e 127 asininos. 

Os rebanhos bovino e suino integralizaram, no 
ano em referencia, 79,1 % e 18,4% do valor da popu
lac;ao pecuaria municipal, respectivamente. 

Foram produzidos 8 958 mil litros de Ieite, no 
valor de 313,6 milh6es de cruzeiros. 

0 plan tel avicola contava 89 300 cabecas : 84 400 
galinaceos (1 300 perus) e 4 900 palmipedes, avalia
das em 47,3 milh6es de cruzeiros. 

Foram produzidas 280 mil duzias de ovos de 
galinha, no valor de 50,4 milh6es de cruzeiros; e 527 
quilos de mel e cera de abelha, valendo 107 milhares 
de cruzeiros. 

A a.ssistencia zootecnica e prestada aos criadores 
municipais por urn veterinario. 

Censo Industrial 

SEGUNDO o Censo Industrial de 1960, havia 75 esta
belecimentos da industria de transformac;ao, em 
Carangola, onde foram ocupados 247 operarios em 
media mensal e utilizados 561 cv de forc;a motriz. 
o valor da produc;ao alcanc;ou 174,3 milhoes de cru
zeiros, sendo 62,2 milhoes relativos a transforma
c;ao industrial. 

Segundo os generos de industria, predominou o 
de produtos alimentares, com 58,2% do valor total 
da produc;ao, 26 estabelecimentos, 78 operarios em 
media e 276 cv de forc;a; seguido do de prod1Itos de 
perfumaria, sab6es e velas, com 20,5% do valor, 3 
estabelecimentos, 13 operarios em media e 12 cv 
de f6rc;a. Os 21,3% do valor total da produc;ao fa
ram cobertos pelos seguintes generos: minerais nao 
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metalicos 00 estabelecimentos), metalurgica \2), 
madeira (7), mobiliario (.4), couros e peles e produ
tos similares (2), quimica (1), textil (1), vestuario, 
calc;ados e artefatos de tecidos (4), bebidas (4), 
editorial e grafica (7) e, ainda, 4 estabelecimentos 
nao especificados. 

Industria 

0 vALOR da produc;ao industrial, em 1962, ascendeu 
a 411,6 milhoes de cruzeiros e empregou 269 opera
rios, em media mensa!, nos 52 estabelecimentos entao 
existentes 03 com 5 ou mais pessoas e 39 com 
menos de 5). 

0 principal genero de industria era o de produ
tos alimentares, com 17 estabelecimentos, 118 opera
rios em media e 264,9 milh6es de cruzeiros de pro
duc;ao. Seguiam-se o de produtos de perfumaria, 
sab6es e velas, com 3 estabelecimentos, 27 operarios 
em media e 67,9 milh6es de cruzeiros de produc;iio; 
o de madeira, com 4 estabelecimentos, 14 operarios 
em media e 14,5 milh6es de cruzeiros de produc;iio; 
o de minerais nao metalicos, com 9 estabelecimen
tos, 37 operarios em media e 13,9 milhoes de cruzei
ros ; o de metalurgica, com 4 estabelecimentos, 9 
operarios em media e 11,1 milh6es de cruzeiros de 
produc;ao; e o de bebidas, com 4 estabelecimentos, 
19 operarios em media e 10,5 milh6es de cruzeiros. 
Havia, ainda, 1 estabelecimento de mobiliario, 1 de 
textil, 4 de vestuario, calgados e artefatos de tecidos, 
e 5 niio especificados. 

As massas alimenticias formaram o principal 
produto, seguidas do fabrico de manteiga e de 
sab6es. 

Abate de ReseJ 

FoRAM abatidas, em 1963, 4 955 cabec;as de suinos 
e 2 713 de bovinos, resultando 992,1 toneladas de pro
dutos, no valor de 313,1 milhoes de cruzeiros. 

A carne verde de bovino contribuiu com 56,0% 
para o valor total e 495,8 toneladas, o toucinho fres
co, com 27,1% e 297,3 toneladas, e a carne verde de 
suino, com 15,7% e 148,7 toneladas. 0 1,8% restante 
do valor foi coberto pelos couros seco e salgado de 
bovino. 

Comercio e Bancos 

DEsTACA-SE o Municipio pelo seu ativo comercio 
exportador de produtos agricolas (cafe, cereais, aves 
e ovos) e agroindustriais Oaticinios) . Principal 
centro importador dos produtos municipais e o Es
tado da Guanabara, figurando Belo Horizonte, 
em segundo lugar. 
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Ha 10 estabelecimentos comere1a1s atacadistas, 
240 varejistas e 180 de presta~;ao de servi~;os, entre 
os quais 9 hoteis, 2 pensoes, 7 restaurantes, 35 ba
res, 15 barbearias e 6 institutos de beleza. 

Existem agencias dos seguin tes ban cos: do 
Brasil, Hipotecario e Agricola de Minas Gerais, do 
Credito Real de Minas Gerais e do Mineiro da Pro
dugao; e ainda um correspondente do Banco Co
mercio e Industria de Minas Gerais, uma agencia da 
Caixa Economica Federal e outra da Estadual. 

Os saldos das principals contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1964 (milhoes de cruzeiros) , 
eram: caixa em moeda corrente, 127,0; emprestimos 
em contas correntes, .425,5; titulos descontados, 
1 657,8; depositos a vista e a curto prazo, 1 092,0 ; e 
dep6sitos a prazo, 16,9. 

Atua em defesa da classe comercial, a Associa
~;ao Comercial de Carangola. 

Trans porte 

A CIDADE de Carangola situa-Se a margem da 
ferrovia da Estrada de Ferro Leopoldina (atual 
Linha de Manhuagu) desde 1890, ano em que a 
E.F. Leopoldina incorporou a sua rede a entao Linha 
Ferrea de Carangola, de propriedade particular. 
Localiza-se tambem proxima a rodovia federal 
Rio - Bahia, que atravessa o Municipio de sul para 
o norte, passando pela vila de Fervedouro, ligada a 
cidade por rodovia estadual (pavimentada). Possui 
um campo de pouso, com pista de 600 por 40 metros, 
servido pelos taxis-aereos da empresa AEROSITA, 
ligando-a, duas vezes por semana, a Belo Horizonte. 

Carangola liga-se, pela rodovia estadual ate 
Fervedouro, dai, pela rodovia federal em 12 horas 
de onibus, ou em 55 minutos, por via aerea, ou, 
a!nda, por ferrovia, em 21 horas e 55 minutos, a 
Belo Horizonte; via Juiz de Fora, Belo Horizonte, 
Sete Lagoas, Cristalina (GO), LuzH\nia (GO), em 
rodovias federais, em 23 horas e 45 minutos, de 
onibus, a Brasilia, DF. Leva-se 3 horas e 30 minutos, 
de onibus, via Divino, Vargem Grande, Sao Joao 
de Manhuagu e Realeza, ate Abre Campo; 1 hora 
e 20 minutos, de onibus, via Sao Manoel do Boi, 
ate Divino; 5 horas e 15 minutos, via Muriae, 
ate Ervalia; 40 minutos, via General, de onibus, ou 
1 hora, por ferrovia, ate Caiana; 40 minutos, de 
onibus, ou 35 minutos, por ferrovia, ate Faria Lemos; 
2 horas, de onibus, ate Miradouro; 2 horas e 30 mi
nutos, de onibus, ou 1 hora e 30 minutos, de auto
move!, via Alvorada e Residencia, ate Silo Francisco 
do Gloria; 1 horae 20 minutos, de onibus, via Faria 
Lemos, on 1 hora e 10 minutos, por ferrovia, ate 
Tombos. 
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A rede rodoviaria. municipal e formada de 
rodovias federais, 10 km, estaduais, 39 km , e munici 
pais, 88,8 km. 

RODOVIA PAVIMENTADA -
TRAFEGO PERMANEHTE -
FERRO VIA 
UMIT£ /Nr£R£SfAOliAL ·)""(·H 

A Estrada de Ferro Leopoldina p<>ssui, em 
territ6rio municipal, 3 esta~5es (Carangola, Lacer
dinha e General) e 2 paradas. 

Veiculos a motor registrados, na Prefeitura Mu
nicipal, em 31 de dezembro de 1964 : autom6veis e 
jipes, 227; caminh5es, 59; 6nibus, 10; outros, 65. 

C omunicafoes 

A SEDE municipal possui agencia postal-telegr:ifica 
do DCT e agencia telegrafica da Estrada de Ferro 
Leopoldina, de uso _t:rivativo. 

0 servi~o telef6nico, a cargo da Cia. Carango
lense de Telefones, inaugurad.a em 1955, mantinha 
em opera~ao, em 31 de dezembro de 1964, 503 apare
lhos, com sistema automatico de chamada. A sede 
municipal, conta, tambem, com 2 postos de telefones 
publicos e esta ligada a recte telef6nica interurbana. 

ASPECTOS SOCIAlS 

AspectoJ Urbanos 

A CIDADE, de aspecto agradavel, com boas edifica~5es 
e pra~as ajardinadas, e formada par 83 logradouros 
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publicos, 60 dos 
quais pavimentados. 
Ha 7 pragas ajardi
nadas. Foram con
tados, em 31 de de
zembro de 1963, 2 331 
predios, sendo 1 982 
na area urbana. 

0 servigo de 
abastecimento de 
agua, iniciado em 
1886, tern, atualmen
te, rede de distri
bui~ao de 11,2 km, 
atendendo a 56 lo
gradouros publicos e 
1 630 ligag6es. Novas Igreja Matriz 

obras de melhora-
mento e ampliagao, 
inclusive moderna estac;ao de tratamento, visam 
aumentar consideravelmente, em breve, o abasteci
mento de agua a cidade. 

A rede de esgotos sanitarios, instalada tambem 
em 1896, serve a 51 logradouros, esgotando 1 480 
predios e estende-se por 4,9 quil6metros. 

A iluminac;ao publica e domiciliaria data de 
1913, quando era explorada pela Cia. Brasileira 
Tramway, F6rga e Luz. Atualmente, a energia ele
trica e fornecida a cidade pela Empresa Fluminense 
de Energia Eletrica e procede da Usina Hidreletrica 
de Tombos (Municipio de Tombos). Com dais gera
dores de 1 800 kVA cada, fornece a usina corrente 
alternada de 50/60 ciclos e voltagem de 120/220. 

Em 1964, foram abastecidos com encrgia eletri
ca 73 logradouros, com 730 focos de iluminac;ao pu
blica, 2 435 ligac;6es domiciliarias e 115 ligac;6es de 
f6rc;a. 0 consumo de energia eletrica totalizou 2,8 
milh6es de kWh. 

Existe urn servic;o de 6nibus urbana, fazendo a 
ligagao entre a Prac;a Governador Valadares e o 
Bairro Santa Emilia, no percurso de cerca de urn 
quil6metro. 

Na cidade, destacam-se os predios da Matriz, da 
Prefeitura Municipal, so Forum, do Colegio Caran
golense e da Estac;ao da E. F. Leopoldina. Em fase de 
planejamento, encontram-se, no Municipio, as se
guintes obras: Nova Usina Hidreletrica da Cacho
eira do Boi, Esta~ao Rodoviaria, Mercado Municipal. 

Exercem profissao liberal: oito advogados e urn 
engenheiro. 

Assisterzcia Ml:dico-Hospitalar 
A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada por 
dais hospitais: Casa da Caridade de Carangola, 
com 150 leitos; e Hospital Evangelico de Carangola, 
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com 22 leitos. Em 1963, foram atendidas na Casa 
da Caridade, 2 553 pessoas (1199, gratuitamente); 
no Hospital Evangelico, 162 (41, gratuitamente) . 

A assistencia medico-sanitaria e prestada pelo 
Centro de Saude, da 7.a Circunscric;;ao Sanitaria do 
Estado, pelo Posta do SAMDU e pelo Ambulat6rio 
da Sociedade Sao Vicente de Paulo. 

No Municipio, a.tuavam, no setor medico-sani
taria, em 31 de dezembro de 1964, 17 medicos, 15 
dentistas e 6 enfermeiros; havia, ainda, 9 
farmacias. · 

A H!_itencia Social 

NA AssrsTENCIA social, alem da. ja citada Casa da Ca
ridade, mantida pela Associac;;ao de Santa Luzia, ha, 
ainda, o Asilo dos Invalidos, com 25 velhos e invalidos 
intemados; o Instituto Sao Jose, recolhimento femi
nine, com 20 meninas internadas; a Vila Vicentina, 
da Sociedade Sao Vicente de Paulo, com 52 pessoas 
em suas residencias; o Ambulat6rio da Sociedade 
Sao Vicente de Paulo, que distribui remedios e gene
ros alimenticios a pobres e desamparados; e urn 
Posto de Assistencia das Pioneiras Socials. Existe, 
ainda. uma sociedade beneficente mutuaria: So
ciedade Beneficente 21 de Abril - prestando a seus 
associados assistencia. medica e farmaceutica; man
tern , tambem, uma caixa de peculio. 

A.1 [ '<"!OJ Re!igioJoJ 

CARANGOLA e sede da par6quia de Santa Luzia Virgem 
e Martir, com 1 Igreja Matriz e 23 capelas publicas, 
pertencente a diocese de Caratinga. E subordinada 
a Arquidiocese de Mariana, criada a 10 de dezem
bro de 1915, pela buia "Pastorale Romani Pontifici 
Officium", do Papa Bento XV. Dirigidas por ordens 
catolicas femininas, existem a Escola Normal e Gi
nasio Regina Pacis e a casa da caridade. 

Existem, ainda, oito templos de diversas seitas 
protestantes e urn grupo espirita. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ct r:_ o E.rcolar 

0 Censo Escolar de 1964, segundo dados preli
minares, contou 14 064 crianc;;as de 0 ate 14 anos 
(5 490 nas zonas urbana e suburbana): 5 864 ate 
5 anos (2 142 nas zonas urbana e suburbana), 959 
de 6 anos (381 nas zonas urbana e suburbana) e 
7 241 de 7 a 14 anos (2 967 nas zonas urbana e 
suburbana) . 
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Das crian~as de 7 a 14 anos, 4 973 freqi.ienta va m 
escolas (2 410 nas zonas urbana e suburbana) . 

Contavam-se 210 professores regentes de classe 
051 nas zonas urbana e suburbana): 6 do sexo 
masculino e 204 do feminino; e 29 nao regentes de 
classe e do sexo feminino , todas na zona suburbana. 

Dos regentes de classe 139 eram normalistas, do 
sexo feminino, e estavam na area urbana e subur
bana, 132 delas; e 71 nao, sendo 6 do sexo masculino 
( 4 na urbana e suburbana) e 65 do feminino (15 
nas zonas urbana e suburbanal . 

Ensino 

CARANGOLA atua como centro de atra~ao pedagogica, 
para ela afluindo estudantes das cidades pr6ximas. 

Ensino Primario 

CoNTA o Municipio com 71 unidades de ensino pri
mario fundamental comum, 262 professores e 7 404 
alunos matriculados no inicio do ano letivo de 
1965. Destaca-se a cidade com 5 Grupos Escolares. 

Ensino Media 

0 ENSINO mediO e prestado pelos seguintes estabele
cimentos: Colegio Carangolense, Colegio Comercial 
Antonio Marques, Ginasio Santa Luzia, Ginasio 
Regina Pacis, Escola Normal Artur Bernardes e 
Colegio Estadual. 

Em 1965, contavam-se, no ensino secundario, 4 
unidades escolares, com 1150 alunos matriculados 
e 59 professores. Estavam incluidas nestes totais 2 
unidades de ensino normal. 

No ensino comercial eram 111 o numero de alu
nos matriculados, uma unidade escolar e 11 profes
sores. 

Outros Ct<rsos 

CONSERVATORIO BRASILEIRO DE MUSICA (Departamento 
de Carangola) , com cursos de piano, canto coral, 
teoria, harmonia, morfologia e de acordeao. Havia 
10 professores e 73 alunos matriculados em 1965. 

Instituto Sao Jose - trabalhos manuais e 
servi~os domesticos, com 2 professores e 20 alunos. 

Escola Remington - datilografia, com 1 pro
fessor e 60 alunos. 

Centro de Atividades do SESC - cursos de 
corte e costura, trabalhos e decora~ao e de recrea
<;iio infantil, com 3 professores e 130 alunos. 
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Cu!tura 
ExisTEM tres bibliotecas especializadas : a do Ce
naculo de Estudos Evangelicos e Nucleo Esperantis
ta Ismael Gomes Braga (fundada em 1940) , com 
cerca de 2 700 volumes; a do Grupo da Fraternidade 
Irmiio Emanuel (fundada em 1930), com cerca de 
1 500 volumes ; e a da Sociedade Beneficente "21 de 
Abril" (fundada em 1917 ) , com cerca de 1200 volu
mes. Existem 2 livrarias. 

Aos sabados, circula a Gazeta de Carangola, 
fundada em 1917. Ha 5 tipografias. 

0 Cine Brasil, com capacidade para 550 espec
tadores, e o Cine Mocambo, para 220, em 1964, 
deram 820 sess6es cinematograficas, assistidas par 
119 mil pessoas. 

Registrou-se, em 1964, a existencia das seguintes 
sociedades recreativas e desportivas : Carangola 
Tenis Clube, com 1182 assoeiados, Clube Carangola, 
com 500 associados, Ipiranga Esporte Clube, com 
118 associados (futebol). Comercial Futebol Clube. 
com 115 associados. 

Destaca-se, entre os festejos populares, o dedi
cado a padroeira - Santa Luzia Virgem e Martir 
realizado no dia 13 de dezembro, com fieis vindos 
de outras localidades. 

As festas de Sao Joiio tambem merecem menc;iio, 
guardando a tradic;iio local. 

ASPECTOS ADiviiNISTRATIVOS 
E POLITICOS 
0 MUNiciPIO possui coletorias federal e estadual, e 
uma Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de 
coleta do IBGE. 

Finan[aS PzlblictiJ 
EM 1964, foram arrecadados (em milh6es de 
cruzeiros ) : pelo Governo Federal, 129,3 (renda 
tributaria, 97,9) ; pelo Estadual, 437,3 (renda 
tributaria, 203,0) ; e pelo municipal , 97,7 (renda 
tributaria, 51,1) . A despesa do Municipio, no mesmo 
ano, alcanc;ou 122,5 milh6es de cruzeiros, sendo de 
n ,8 milh6es a importancia gasta com a rubrica de 
Servi c;os de Utilidade Publica. 

0 orcamento municipal para 1965 previa re
ceita de 79,5 milh6es e fixava a despesa em 79,0 
milh6es de cruzeiros. 

Re presenta{ao Politica 
A CAMARA Municipal e formada de 13 vereadores. 

Nas eleig6es para o governo do Estado, rea
lizadas em 3 de outubro de 1965, estavam inscritos 
9 641 eleitores. 
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FONTES 
As INFORMAg6ES divulgadas foram, na sua maioria , 
do Agente Municipal de Estatistica de Carangola, 
Cleto Romualdo Vieira . 

Utilizados, tambem, dados procedentes dos ar
quivos de documentagao municipal da Diretoria de 
Documentagao e Divulga<;ao da Secretaria-Geral do 
CNE e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 
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EST;._ publica<;ci.o faz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagtio e D ivu lgagtio do Conselho Nacional de 
Estat istica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolugiio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma t entativa no sentido de sintetizar, com 
adequadct sistematizagiio, elementos esparsos em 
dijerentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos dessa 
natureza, niio sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias jontes de pesquisa. Por isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
gtio , especialmente de historiadores e ge6gratos . 
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