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MANHUACU 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FJSICOS - Area: 1143 km' (1960); al
titude: 612 m; temperaturas medias em oc 
(1964) : das mciximas, 28; das minimas, 18: 
precipitar;ao pluviometrica anual (1964 ) : 
1 289 mm. 

POPULAC)AO - 45 674 habitantes (dados preliJmina
res do Recenseamento Geral de 1960 ) ; densidade 
demogrdfica: 40 habitantes por quilometro qua
drado. 

A.TIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (cafe e 
milho), pecuciria, 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 4 agencias 
banccirias, 1 da Caixa Economica Federal e 1 da 
Caixa Economica Estadual. 

VEJCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici 
pal) - 155 autom6veis, 334 caminh6es, 3 onibus, 
121 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 2 009 ligar;6es eletricas ; 
442 aparelhos teletonicos; 7 hoteis, 5 pens6es, 
80 bares e restaurantes . 

. 4.SSIST/tNCIA MEDICA - 2 hospitais com 112 lei
tos; posto de saude, posto de puericultura; 6 me
dicos, 6 dentistas e 14 enjermeiros, no exercicio 
da protissao; 8 tarmcicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 83 unidades escolares 
do ensino primtirio fundamental comum, 5 uni
dades escolares do ensino medio (3 de ensino 
secundtirio e 2 de normal ) ; 5 bibliotecas; 1 jor
nal (semancirio) ; 1 radiodifusora; 2 tipograjias, 
2 livrarias ; retransmissao de TV; e 2 cinemas. 

FINANQAS MUNICIPAlS EM 1964 (milh6es de cru
zeiros) - receita arrecadada: 53,8; renda tri
buttiria : 33,7; despesa realizada : 55,8 . 

REPRESENTA9AO POLITICA - 15 vereadores em 
exerci cio. 

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



ASPECTOS HIST6RICOS 

A DECADENCIA da minera<;ao nos sert6es planaltinos 
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 va
lidos 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 re
giao tivesse ficado, por tao longo tempo, a margem 
do povoamento; avultando, sem duvida, entre (lies. 
a. formidavel barreira da floresta tropical que, da 
Bahia (margem esquerda do Paraguagu) para o sui. 
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 1553, e a de Sebastiao Fernan
des Tourinho, atraves dos rios Guandu e Manhua<;u. 
ao rio Doce, em 1573. 

Na bacia do rio Doce, a colonizagao, em sua fase 
mineradora, atinge os altos afluentes do rio, la
vrando-se, desde meados do seculo XVIII, ouro em 
pequenas proporg6es nos rios Suaci-Grande, Cuiete 
(Caratinga) e Manhuagu. Varias cidades atuais des
ta zona, nasceram dos a.campamentos dos faiscado
res de ouro. 

Em fins do seculo XVIII, ao declinar a produ
<;ao aurifera das Minas Gerais, afrouxa-se a poli
tica restritiva do governo colonial, que chega mesmo 
a. incentivar uma campanha de "pacificagao dos 
indios" as "areas proibidas", na regiao norte da En
costa P:analtina. 

Os habitantes primitivos foram os indios aimo
res (OU botocudos). A localidade de Ponte de Aldeia. 
a 3 quil6metros da cidade, teria sido uma das aldeias 
destes indigenas. A atual sede municipal foi fun
dada com o nome de Sao Lourengo do Manhuagu. 

Seu desenvolvimento s6 tomou vulto com a fi
xagao de familias suigas, vindas da Colonia. de Nova 
Friburgo, em meados do seculo passado, quando a 
Iavoura cafeeira, sobretudo. tomou notavel incre
mento e firmou-se. 
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Escola :-lormal 

0 primeiro nucleo organizado foi no entao po
voado de Sao Simao, que, em 1875, foi a distrito. Pas
sou a vila em 1877, s6 perdendo este predicado, 
em 1880, quando a sede do Municipio transferiu-se 
para a povoac;ao de Sao Lourenc;o ou Sao Lourenc;o 
do Manhuac;u . 

0 toponimo municipal "'Manhuac;u" ("Rio Gran
de" J provem da pala.vra indigena Maiguac;u, das 
cronicas coloniais, e que, atraves de diversas formas 
de transic;ao , chegou a sua feic;ao atual. 

fom1ar;ao Administratira e .f11diciaria 

0 DISTRITO foi criado, com sede no entiio povoado de 
Sao Simao, pela Lei provincial n.0 2165, de 20 de 
novembro de 1875. 0 Municipio, desmembrado do 
de Ponte Nov.a , pela Lei provincial n.0 2 407. de 5 
de novembro de 1877. Pela Lei provincial n.0 2 557, 
de 3 ou 13 de janeiro de 1880, a sede municipal 
foi transferida para a povoac;ao de Sao Lourenc;o 
ou Sao Lourenc;o do Manhuac;u e ai instalada., a 30 
de outubro do mesmo ano. Pela Lei provincial 
n.0 2 766, de 13 de setembro de 1881, foram conce
didos, a sede municipal, foros de Cidade. 

0 Municipio comp6e-se, atualmente, de 6 ciistri
tos : Manhuac;u (sede), Sao Sebastian do Sacramen
to, Sao Pedro do Avai, Sao Joao do Manhuac;u. Re
duto e Luisburgo . 

A comarca de Manhuac;u, criada pela Lei pro
vincial n .0 2 655, de 4 de novembro de 1880, com a 
denominac;ao de Rio Manhuac;u, passou ao top6nimo 
atual, .pela Lei estadual n.0 11, de 13 de novembro de 
1891. Pela Lei estadual n.0 2 764, de 30 de dezembro 
de 1962, foi elevada a 3.a entrancia, compreendendo 
sua a rea jurisdicional, a partir de entao, tres tennos 
municipais: Manhua<;u (sede), Santana do Manhua 
r;u e Simonesia. 
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ASPECTOS F15IC05 

Localizafao 

0 MUNICiPio pertence a Zona da Ma.ta. A area mu
nicipal e de 1143 quilometros quadrados. Limita 
com os Municipios de : Raul Soares, Matip6, Santa 
Margarida, Divino, Manhumirim, Simonesia, Cara
tinga e Espera. Feliz. 

A cidade de Manhua~u localiza-se, a margem do 
rio homonimo, a 612 metros de altitude. Posi~ao geo
grifica: 20° 15' 10" de latitude sul e 420 01' 45" de 
longitude W. Gr. Dista 205 quilometros, em linha 
reta , rumo ESE, de Bela Horizonte . 

Acidwtes Geograficos 

SITUA-SE o Municipio na Encosta do Planalto, no 
t:recho ocupado pelo sistema. orografico denominado 
serra da Mantiqueira, no seu ramo oriental. 

Entre as serras estao a dos Turcos, na divisa 
com os Municipios de Simonesia e Caratinga, e a 
de Sao Joao, onde se ergue o Pico da Gameleira, 
com 1 300 metros de altitude, e o Pico d.a Taquara 
Preta, com 1 615 metros. 

Seu principal curso dagua, o Manhua~u, afluen
te do rio Doce, nasce no proprio territorio munici
pal. :E rio caudaloso, no periodo d.as chuvas, quando 
pOe, as vezes, em risco OS . bens e a Vida das po
pula·~OeS Tibeirinhas. Em territorio municipal, seu 
curso e interrompido por tres quedas dagua, que 
sao aproveitadas para obten~ao de energia eh~trica: 
Cachoeira Alta, Ro~a Grande e Salta da Ponte do 
Silva. Existem, ainda, diversos ribeiroes irrigando 
todo o Municipio. 

No revestimento floristico encontramos, entre 
outros, peroba, cedro, canela, arariba, a~oita-cava
lo, ipe, oleo vermelho, angelim, jatoba, paineira. 

Como riquezas minerals, dispt)e de argila, uti
lizada na fabricac;ao de telhas e tijolos, e de pedras 
para constru~ao. 

Na fauna silvestre local, sao encontradas a paca, 
a capivara e diversas especies de macacos. 

Na fluvial, sao encontrados o acara, o lambari, 
o bagre e a traira. 

Clima temperado e ameno, tipo subtropical de 
altitude, com chuvas de verao. A temperatura me
dia das maximas e de 2so e das minimas 18°C. 0 
frio comec;a em maio e vai ate agosto, sendo junho 
e julho os meses mais frios, quando a temperatura 
desce a 8°C. A precipitac;ao pluviometrica, em 1964, 
totalizou 1 289 mm. 
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.1.SPECTOS DEMOGRA.FICOS 

A SINOPSE preliminar do Censo pemografico de 1960 
contou 45 674 habitantes no Municipio, registrando 
aumento demografico de 31,4% em relagao ao Censo 
anterior de 1950. Nas zonas urbana e suburbana, 
viviam 29,1% da popula<;ao municipal e na rural 
70,9%. 

Distribuigao da popula<;ao por distritos: Ma
nhuagu (distrito-sede), 19 792 habitantes; Sao Joao 
do Manhua.gu, 5 772; Sao S~>bastiao do Sacramento, 
5 604; Reduto, 5 027; Sao Pedro do Avai, 4 866; e 
Luisburgo, 4 613. 

A cidade cresceu, no ultimo decenio intercensi
tario, de 74,3%, passando a 10 546 habitantes; as vi
las de Sao Joao do Manhuac;u, de 129,8%, passando 
a 664 habitantes; Luisburgo, de 33,0%, passando a 
540; Sao Pedro do Avai, de 13,0%, passando a 514; 
e Sao Sebastiao do Sacramento, de 18,7%, passando 
a 425. Reduto foi a unica vila que perdeu popula
gao, fica.ndo com 586 habitantes. 

Foram recenseados 8 534 domicilios: 3 783 no 
distrito-sede; 1 085, no de Sao Joao do Manhuagu; 
989 no de Sao Sebastiao do Sacramento; 951 no de 
Reduto; 918 no de Luisburgo; e 808 no de Sao Pe
dro do Avai. 

A densidade demografica municip::>J era de 40 
habitantes por qui16metro quadrado. 

0 Censo Escolar de novembro de 1964 contou 
46 502 moradores ·no Municipio, sendo 23 494 homens 
e 23 008 mulheres. No distrito-sede havia 22 270 pes
soas, sendo na zona urbana e suburbana, 17 510. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960 contou, segundo dados 
preliminares, 2 381 estabelecimentos agropecuarios, 
com 111 612 hectares, sendo a area destinada a Ia.
vouras de 31 872 ha. Dos estabelecimentos existen
tes, 820 possuiam menos de 10 hectares; 1 305, de 
10 a menos de 100; 253, de 100 a menos de 1 000; 
e 3, de 1 000 a menos de 10 000. 

Os estabelecimentos agropecuarios mumc1pais 
ocupavam 12 123 pessoas. Havia nesses estabeleci
mentos 4 tratores e 82 arados. 

Em 858 dos estabelecimentos recenseados havia 
bovinos, sendo que em 837 deles estavam menos de 
100 cabegas, em cada um; e nos 21 restantes, de 
100 a menos de 500 cabec;as. 
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Forum 

Agricultura 

A SAFRA agricola municipal de 1964 rendeu 2,2 bi
lh6es de cruzeiros e foram cultivados 30 043 ha. Sa
fras de sete culturas - cafe, milho, feijao, laranja, 
arroz, banana e tomate- integralizaram 96,2% da.
quele valor. 0 cafe, com 6 390 t e 58,7% do valor; 
o milho, com 7 796 t e 17,9%; o feijao, com 1 692 t 
e 8,5% ; a laranja, com 6,9 milh6es de frutos e 3,8% ; 
o arroz, com 781 t e 2,7% ; a banana, com 73 mil 
cachos e 2,4% ; e o tomate, com 400 t e 2,2%. Os 
3,8% restantes do valor compreendiam 15 outros 
produtos. 

Dois agronomos e 6 agrimensores prestam as
sistencia tecnica aos agricultores municipals. Atuam, 
no Municipio, o 6.0 Distrito de Terra.s, do Estado de 
Minas Gerais , e 2 cooperativas de prodm;ao. 

Pecuaria 

0 REBANHO municipal foi estimado, em 1963, em 
53 310 cabegas, no valor de 2,3 bilh6es de cruzeiros. 
0 bovino, com 25 mil cabegas, contribuiu com 77,7 % 
para o valor total da populac;ao pecuaria; o suino, 
com 20 mil e 17,8% ; o muar, com 2 500 e 2,8%; e o 
eqiiino, com 3 700 e 1,6%. Os ca.prinos (2 miD, ovi
nos (100) e os asininos (10), contribuiram, em con
junto, com 0,1% para o valor total. Principal raga 
bovina criada: guzera (zebuina) . 

Em 1963, foram produzidos 2,5 milh6es de li
tros de leite, no valor de 125 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola do Municipio foi estimado em 
83 400 ca.bec;as: 80 100 galinaceos (100 perus) e 3 300 
palmipedes, no valor total de 54,0 milh6es de cru
zeiros, em 1963. A produglio de ovos, no mesmo ano, 
alcangou 160 mil duzias, no valor de 32 m1lh6es de 
cruzeiros. 

Tres veterinarios prestam assistencia tecnica aos 
criadores municipals . 
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Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 contou 81 estabeleci
mentos, todos na industria de transformagao, cujo 
valor de produgao atingiu 218,7 milhoes de cruzei
ros (valor da transformagao industrial: 20,1 mi
lhoes), utilizou 652 cv de f6rga motriz e ocupou 
195 operarios em media mensal. 

0 principal genera industrial - produtos ali
mentares - contribuiu com 96% para o valor total 
da produgao, 60 estabelecimentos, 509 cv de forga 
motriz e ocupou 128 operarios em media mensa!. 

Contavam-se, ainda, 9 estabelecimentos de be
bidas, 7 de minerais nao metalicos, 3 de editorial 
e grafica, 1 de mecanica e 1 de madeira. 

Indrlstria 

A PRODugA.o industrial, em 1962, rendeu 423,1 milh6es 
de cruzeiros: 407,4 milhoes o genero de produtos 
alimentares (372,2 milh6es, o cafe beneficiado), 6,6 
milhoes o de ma.deira, 3,9 milhoes o de minerais 
nao metalicos, 2,4 milhoes o de ·ial e grafica, 
2,1 milhoes o de material eletri de comunica-
<;oes, e 0,7 milhoes o de bebidas. Neste ano. con
tavam-se 78 estabelecimentos. 

Em 31 de dezembro de 1964, existiam no Muni
cipio 76 estabelecimentos da industria de transfor
magao, inclusive os pequenos estabelecimentos agro
industriais. Entre eles, se destacavam: a Fiagao 
e Tecelagem Manhua<;u Ltda.; as Industrias Ali
menticias Vencedora, fabrica de massas alimenti
cias, com 9 operarios, em media mensa!; a Fundi
cao Castelo, com 6 operarios, em media mensa!; a Industria Mecanica Schaffer, fabrica de ferra
mentas, com 5 operarios, em media mensa! ; a Fa
brica de Ladrilhos Rochedo, ladrilhos, manilhas, 
pastes de cimento armada, pias, etc, com 5 ope
rarios, em media mensa!; Expert-Confecgoes, fa
brica de camisas para homens, com 10 operarios, 
em media mensa!; a Fabrica de Soutiens Solene, 
com 6 operarios, em media mensa!. Outros gene
ros ou ramos industrials existentes: beneficiamento 
de cafe, de arroz, panificagao, produgao de lingi.ii
gas, bebidas (aguardente), ceramica (telhas e ti
jolos), pedreiras, mobiliario (4 estabelecimentos), 
calgados (2 estabelecimentos), brinquedos e per
fumes. 

Estava, ainda, sendo instalada uma. moderna 
fabrica de Ieite em p6. 
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Edlficio dos Correios e Telegrafos 

Abate de Reses 

A PRoougA.o de carne e derivados atingiu, em 1963, 
urn total de 588,2 toneladas, no valor de 210,6 mi
lhoes de cruzeiros. Na pauta da produc;iio, figu
ravam, praticamente, apenas tres produtos, que em 
conjunto totalizavam 99,5% da produ<;iio: carne ver
de bovina, 242,2 t e 48,9% do valor; carne verde 
suina, 104,9 t e 20,4%; e toucinho fresco, 209,5 t e 
30,2%. No ano em referencia, foram abatidos 1443 
bovinos, 3 502 suinos e 95 caprinos. 

Comhcio e Bancos 

EM 31 de maio de 1965, existiam 10 estabelecimen
tos comerciais a.tacadistas, 111 varejistas e 35 de 
presta<;iio de servigos; urn silo da CASEMG (Cia . 
de Armazens e Silos do Estado de Minas Gerais! ; 
dois armazens (da CASEMG e dos Armazens 
Gerais de Produc;iio Ltda.) ; 4 agencias bancarias 
dos bancos: do Brasil, Mineiro da Produc;iio, Nacio
nal de Minas Gerais e Hipotecario e Agricola de 
Minas Gerais; uma da Caixa Econ6mica Federal e 
outra da Estadual; duas cooperativas de consumo. 

As principais contas bancarias apresentavam os 
seguintes saldos, em 31 de dezembro de 1964 (em 
milhoes de cruzeiros): caixa em moeda corrente, 
94,9; emprestimos em contas correntes, 898,3; titu
los descontados, 1 098,8 ; depositos a vista e a curto 
prazo, 911,3; dep6sitos a prazo, 16,2. A compensac;iio 
de cheques registrou em 18 dias de janeiro de 1965 
o seguinte movimento: numero dos cheques com
pensados, 3 584; valor dos cheques compensados (em 
milhoes de cruzeiros) , 845. 

0 Municipio exporta cafe, milho, frutas em ge
ral, charque, aves, Jeite, entre outros produtos. Suas 
principais relac;6es comerciais sao mantidas com a. 
cidade do Rio de Janeiro e a de Belo Horizonte . 
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:L 'raJ!Jf!orte.r 

DuAs IMPORTANTES rodovias federais atravessam o 
Municipio: a Rio-Bahia e a Vit6ria-Belo Horizonte. 
Parte de Ma.nhuac;u tambem uma importante ro
dovia estadual (ainda em construc;iio): a Manhuac;u
Aimores. Ha, ainda, diversas estradas municipais . 

A sede municipal e servida por linhas de oni
bus urbana. (uma), interdistritais e intermunicipais. 

Manhua<;u e ponto terminal da linha-tronco 
Porto das Caixas-Manhuac;u, da Estrada de Ferro 
Leopoldina, onde estiio as estagoes de Reduto e Ma
nhuac;u. 

0 Municipio conta. com dois aeroportos: Salgado 
Filho, localizado a 2 km da cidade, com pista na
tural de 620 x 60 metros; e o Manhuac;u, a 22 km 
da cidade, com 1 250 x 90 metros, de piso de saibro 
! com estac;ao aeroviaxia) . 

PjSA VAOOII 

SAN TO 

-CONVENpOES 
ROOOV!A RtiV!MENTAOA 

TRAFEGO PERMANE!YTE 
FERRO VIA ++ 
L /MITE 1/YTEI?ESTAO/.JAL >---~+-< 

Veiculos registrados na Prefeitura. MunicipaL 
em 31 de dezembro de 1965: autom6veis, 155; ca
minh6es, 334; onibus, 3; outros veiculos, 121. 0 
Municipio e sede do 6.0 DRF do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem. 

A ligac;iio com Belo Horizonte, de onibus, via 
Santo Amaro, Matip6, Rio Casca, Ponte Nova, Ma
riana, Ouro Preto e Itabirito, e feita em 8 horas e 
30 minutos; ou por ferrovia em 25 horas e 20 mi
nutos ; ou, ainda, via aerea, em 55 minutos. Com 
Brasilia, DF, em rodovias federais, via Belo Hori
zonte, em 26 horas. 
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Hospital 

Ligagoes com as cidades vizinhas: Matipo -
em rodovia federal, via Realeza, Santo Amaro e En
troncamento, em 1 hora e 50 minutos (6nibus) ; 
Santa Margarida - em rodovia, via Ponte do Silva, 
Pontoes, Sao Joao do Manhuac:;u, em 2 horas e 20 
minutos (6nibus); Divino - em rodovia, via Ponte 
do Silva e Luisburgo, em 2 horas (autom6vel); 
Presidente Soares - em rodovia, em 1 hora e 20 
minutos, ou em ferrovia , igualmehte em 1 hora e 
20 minutes; Manhumirim - em redevia., via Re
duto e Independencia, em 45 minutos (6nibus), ou 
em ferrevia, em 1 hora; Simonesia - em rodovia, 
em 1 hora e 10 minutes (6nibus) ; Caratinga - em 
rodovia, via Realeza, Sao Pedro do Avai, Santa Bar
bara e Santa Rita, em 1 hora (6nibus), ou taxi
-aereo, em 25 minutos; Raul Soares - em rodovia, 
via Realeza, Santo Amaro, Entrencamento, Matip6 
e Granada, em 4 horas (6nibus); Espera Feliz -
em rodevia, via Reduto, Independencia, Manhumi
rim, Capara6, Santa Rita, Sao Sebastiao da Barra 
(autom6vel) , em 3 horas, ou em ferrovia, em 2 
horas e 45 minutos. 

C omttnicafoes 

EsTA.o instaladas, no Municipio, 2 agencias postais
-telegraficas e 4 agencias postais, do OCT. Dispoe 
tambem de servigo de radiocomunicagao da Estrada 
de Ferro Leopoldina (radiotelegrafia e telefonia) , 
do DNER, da Delegacia da Policia e do 2.0 Batalhao 
da Policia Militar Estadual. 0 servigo telef6nico 
automatico, urbano e interurbane, e explorado pela 
empresa Telef6nica Manhuagu SA, com 442 apare
lhos instalades ate abril de 1965. 

ASPECTOS SOCIAlS 
A CIDADE, situada no vale do rio Manhuac:;u, de as
pecto agradavel, tern topografia muito acidenta-
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da. As ruas do centro urbana, contudo, sao amplas 
e planas, pavimentadas e, algumas, arborizadas. Di
vidida em quatro balrros, onde estao distribuidos 
2 050 predios em 69 ruas, 3 a venidas e 4 pragas. As 
avenidas, as pragas e 11 ruas sao calgadas a para
lelepipedos; 7 ruas, com "pe-de-moleque" (pedras 
irregularesl . 

A recte de abastecimento dagua, com 12,5 qui
lometros de extensao, serve a 61 logradouros e a 
1 300 predios; a de esgotos, 3,7 quilometros, distri
buida por 40 logradouros, atendia a 1180 predios. 

A energia eletrica e fornecida a cidade, desde 
1918, pela Cia. Leste Mineira de Eletricidade, com 3 
usinas hidreletricas: Cachoeira Alta, a 16 km da 
cidade, Roga Grande e Sinceridade estas, a 
6 km da cidade. Potencia instalada: 6 turbinas hi
draulicas "Francis", 3 530 HP; 6 geradores, com 
3 108 kVA. Corrente alternada., de 60 ciclos;seg, de 
220-380 V, para forga e de 120 V, para luz. 0 con
sumo total de energia, em 1964, alcangou 3,4 mi
lhoes de kWh. A iluminagao eletrica publica se es
tendeu por 50 logradouros, totalizando 570 focos. As 
liga<;oes domiciliarias, sao em numero de 1 976, pa.ra 
luz e de 33, para forga. 

A empresa fornece tambem energia eletrica ao 
distrito de Reduto e aos municipios de Manhumi
rim e Presidente Soares. 

A Cia. Hidreletrica do Rio Sao Luis - CIRILUX, 
localizada no povoado de Ponte do Silva, no dis
trito-sede, fornece energia eletrica aos distritos de 
Luisburgo e Sao Joao do Manhuagu, aos povoados de 
Ponte do Silva e Pont6es, e a algumas fazendas. 
A potencia instala.da e de 248 HP; gerador de 
218 kVA. A corrente e alternada, de 60 ciclosjseg, 
e de 220-127 V. 0 consumo de energia eletrica, em 
1964, totalizou 176,7 mil kWh. 

Ha, ainda, cerca de 76 pequenas usinas para 
uso exclusivo de fazendas e sitios. 

Os servigos de hospedagem na cida.de, em de
zembro de 1965, estavam a cargo de 4 hoteis, 5 pen
soes, 2 dormit6rios. Existiam, ainda, 3 hoteis e 2 
clormit6rios em Realeza no distrito de Sao Pedro do 
Avai; 1 dormit6rio no km 350 da rodovia federal 
no distrito de Sao Sebastiao do Sacramento; e 1 dor
mit6rio-bar em Sao Joao do Manhuagu. Totalizava 
80, o numero de bares, botequins e semelhantes. 

Exercem suas profissoes liberais 7 advogados e 
6 engenheiros. 

AniJtencia JVledico-Sanitaria 

MANHUA<;:u possui 2 hospitais, totalizando 112 lei
tos: Hospital de Manhuagu e Casa de Saude Sao 
Lucas, mantida pela Sociedade Medica Manhuagu 
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Ltda; 1 posto de puericultura e outro de higiene; 
3 laborat6rios de analises clinicas; e 8 farmacias. 
Prestam assistencia a popula<;ao municipal 6 medi
cos, 5 dentistas e 14 enfermeiros. 

Assistencia Social 

A ASSISTENCIA social e prestada pela. Loja Ma<;onica 
de Manhuagu e pelo Lar Irma Sheila, orfanato. com 
sede em fase final de construgao, que dara abrigo 
e ensino profissional. Ha, ainda, um estabelec imen
to para doentes mentais. 

Religiao 

0 MUNiciPIO possui 4 par6quias do culto catolico, 
com 19 capelas publicas e 2 semi-publicas : Sao Lou
rengo e N. s.a de Fatima, no distrito-sede ; Sao Luis, 
no distrito de Luisburgo; e Sao Sebastiao, no distri
to de Sao Sebastiao do Sacramento. Pertencem a 
Diocese de Carating.a e subordinadas a Arquidio
cese de Mariana . 

Entre as efemerides religiosas, comemoradas no 
Municipio, destaca-se a do Padroeiro da cidade -
Sao Louren<;o - festejada a 10 de agosto . 

Existem, ainda, 5 centros espiritas e 6 t emplos 
do culto protestante. 

Ylatriz de Sao Louren~o 



ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO ESCOLAR de 1964, segundo dados prelimina
res, contou 20 624 criangas de 0 ate 14 anos (6 570 
nas zonas urbana e suburbana) : 9 226 ate 5 anos 
(2 869 nas zonas urbana e suburbana) ; 1 284 de 6 
anos (331 nas zonas urbana e suburbana); e 10 114 
de 7 a 14 anos (3 370 nas zonas urbana e subur
bana). 

Das criangas de 7 a 14 anos, 6 976 freqiienta
vam escolas (2 796 nas zonas urbana e suburbana). 

Contavam-se 199 professores regentes de classe 
(106 nas zonas urbana e suburbana) ; 3 do sexo 
masculino (na zona rural ) e 196 do feminino (90 
na rural); e 11 nao regentes de classe e do sexo 
feminino todos nas zonas urbana e suburbana. 

Dos regentes de classe, 121 er.am normalistas, 
todas do sexo feminino, sendo 96 nas zonas urbana 
e suburbana; e 78 nao normalistas, sendo 75 do 
sexo feminino, das quais 10 nas zonas urbana e 
suburbana, e 3 do masculino (na zona rural) . 

Emino 

0 ENSINO primario fundamental comum contava, em 
1965, com 83 unidades escolares e urn corpo docente 
de 223 professores. A matricula de alunos, no inicio 
do ano letivo, fora de 7 847. 

0 ensino de nivel media era ministrado, na
quele ano, em 5 unidades escolares (3 de ensino 
secundario e 2 de normal) . No secundario havia 93 
professores e 918 alunos matriculados. No normal 
lecionavam 20 professores e estudavam 145 alunos. 

Cultura 

HA 5 BIBLIOTECAS, particulares, pertencentes aos es
tabelecimentos de ensino medio e aos grupos esco
Iares primarios, algumas com quase 3 000 volumes. 

Edita-se urn semanario - A Noticia - porem 
sem continuidade. A tiragem costuma ser de 2 mil 
exemplares. Ha 2 tipografias e 2 livrarias em fun
cionamento. 

A Radio Sociedade Manhuagu, de prefixo 
ZYV-20, transmite em ondas medias na freqiiencia 
de 1 560 kcs. No pica da Taquara Freta fica a torre 
de retransmissao de TV, possibilitando a captagao 
da imagem da Tupi e Globo do Rio de Janeiro, GB. 

Entre as entidades associativas estao o tradi
cional Clube Recreativo, o Rotary Clube, o Lions 
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Clu_be, o Country Clube, este com nova sede em 
construc;:iio, e a Loja Magonica de Manhuac;:u. A 
Liga Esportiva de Manhuagu congrega 6 clubes atle
ticos e de futebol locais. 

0 cine-teatro Dom Bosco possui 522 poltronas e 
o Sao Lourenc;:o, 315. 

A principal festa do Municipio e a do aniversa._
rio da cidade, a 5 de novembro. Ha desfiles de estu
dantes, militares, com suas bandas de musica, e de 
carros aleg6ricos, lembrando .aspectos hist6ricos lo
cals e de Minas Gerais, riquezas minerais e os imi
grantes, entre outros. Realiza-se tambem exposic;:ao 
agropecuaria e campeonatos esportivos. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ACHAM-SE sediadas no Municipio uma Delegacia 
Region.al da Fazenda Publica, do Estado de Minas 
Gerais, uma Exatoria Federal e uma Coletoria Es
tadual. Estiio, ainda, o 2.0 Batalhiio de Infantaria 
da Policia Militar de Minas Gerais e a Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finanfas Publicas 

FoRAM arrecadados, em 1964, no Municipio, 72,3 mi
lhoes de cruzeiros pela Uniiio (renda tributaria de 
49,1 !nilhoes) ; 490,5 milhoes pelo Estado (renda tri
butaria de 381,4 milhoes); e 53,8 milhoes pela muni
cipalidade (renda tributaria de 33,7 milh6es) . A des
pesa municipal, no referido ano, alcanc;:ou 55,8 mi
lhoes de cruzeiros. 

Representafao Politica 

A CAMARA Municipal e composta. de 15 vereadores. 
Nas eleic;:oes realizadas em 3 de outubro de 1965 

estavam inscritos 11 620 eleitores. 

FONTES 

As INFORMAI;OES divulgadas foram, na sua maioria, 
do Agente Municipal de Estatistica de Manhuac;:u, 
Alcino Sanglard de Paula . 

Utilizados tambem dados dos arquivos de do
cumentac;:iio municipal da Secretaria-Geral do CNE 
e de diversos 6rgiios do sistema est.atistico brasileiro. 
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lBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaido Jose Senna Campos 

Secrctario-Geral: SebasWio Aguiar Ayres 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(4." serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - .4.ssare, CE. 309 - Penapolls, SP. 3W - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315- Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR . 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2." edi~ao). 320 - Porto d e Pedras, AL. 321 - Be1em, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, sc (2." edif;ao) . 325 - Brasilia, DF (2." edl~ao). 
326 - Campinas, SP (2." edi~ao). 327 - Sao Paulo de 011-
venc;a, }1.:\f. 328 - ltapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2.a edi
c;ao). 330 - Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Frei
tas, PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - BraslhHa, AC. 335 - Ri
beirao Preto, SP (3."' edic;:ao). 336 - Bauru, SP (2." edlc;:ao). 
337 - Carangola, MG. 338 - Crlstalina, GO. 339 - Manhuac;:u, 
MG. 

Acabou-se de imprimi1·, no Servi<;o Grajico do 
IBGE, aos cinco dias do mes de setembro de mil 
novecentos e sessenta e seis, 30.o da criagao do 
Instituto. 




