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CARATINGA 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS FISICOS -Area: 2 204 km' (1965)~· al
titude: 575 m; temperaturas medias em °C: das 
mdximas: 26,9,· das minimas: 16,2; precipitar;iio 
pluviometrica an'lUJl: 1 207,2 mnn (1,964). 

POPULAQAO - 107 654 habitantes (dados prelimi
nares do Recensea11Umto Geral de 1960) ; densi
dade demogrtijica: 49 habitantes por quilome
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Agricultura (cafe, mi
lho e feijiio) e industria (massas alimenticias, 
cafe beneficiado) . 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 8 agencias 
banccirias e 2 de Caixas Econamicas (estadual 
e federal) . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Muni
cipal) - 325 autom6veis e jipes, 425 caminh6es, 
90 onibus e 113 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 4173 ligar;6es ezetri
cas, 500 aparelhos telefonicos; 15 hoteis, 11 pen
s6es e 8 restaurantes. 

ASSIST:tNCIA MEDICA - 3 hospitais, com 149 
leitos, 3 postos de saUde; 22 ' medicos e 18 
dentistas, no exercicio da profissiio; 15 farma
cias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 99 unidades escolares 
do ensino primtirio fundamental comum, 8 do 
ensino secundtirio, 3 do normal, 2 do comercial 
e 2 de cursos avulsos; 6 tipografias, 2 livrarias, 
4 bibliotecas (registradas), 2 jornais, 1 radio
emissora e 2 cinemas. 

OR{;AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista : 250,0; despesa 
fixada: 250,0. 

REPRESENTA9AO POL!TICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documentagiio e Divulgagiio do CNE. 



ASPECTOS HISTORJCOS 

A DECADENCIA da minerac;ao nos sertOes planaltinos 
provocou, em fins do seculo XVIII e principios do 
XIX, urn refluxo de povoamento do interior para o 
Htoral, determinando a vinda de muitos brac;os va
lidos as zonas de "mata" da. Encosta do Planalto, 
favoniveis a agricultura e ainda cobertas, entao, 
pelo seu manto florestal primitivo. 

Diversos fatores concorreram para que esta re
giao tivesse ficado, por tao Iongo tempo, a margem 
do povoamento; avultando, sem duvida, entre eles, 
a formidavel barreira da floresta tropical que, da 
Bahia (margem esquerda do Para.guac;u) para o sui, 
se estendia "ininterruptamente, vestindo os flancos 
e os altos das serras que bordam o litoral", ate a 
altum da entao Capitania de Sao Paulo. 

Para ela ha viam 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 
penetrac;oes haviam sido feitas ja no seculo XVI, 
compreendidas ainda no chamado "ciclo das en
tndas". Entre elas, cumpre desta.car a de Spinosa 
ao rio Sao Francisco, em 1553, e a de Sebastiao Fer
nandes Tourinho, atraves dos rios Guandu e Ma
nhuac;u, ao rio Doce, em 1573. 

Na bacia do rio Doce, a colonizac;ao, 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 poli
tica restritiva do governo colonial, que chega mes
mo a incentivar uma campanha de "'pacificac;ao dos 
indios" as "areas proibidas", na regiao norte da 
En costa Planaltina. 

0 pioneirismo no desbravamento do territorio 
do atual Municipio de Caratinga e atribuido a Do
mingos Fernandes de Lara, natural de Araponga, 
Municipio de Vic;osa. Teria vindo, em companhia 
de amigos, servic;ais, escravos e "indios catequiza
dos", a procura da poaia (ipecacuanha)' abundante 
na regiao e de grande valor comercial. Acredita-se 
que ali tenha permanecido desde o principia de 1841 
ate 1847, Propagando-se as noticias das riquezas da 
regiao habitada por indios de indole mansa atrairam 
a mesma, em 1847 ou 1848, Joao Caetano do Nas
cimento, Joao Antonio de Oliveira e Joao Jose da 
Silva., vindos com o intuito de ai se estabelecerem 
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em definitivo. Abrigando suas . familias em habita
qoes provis6rias, come<;aram eles a esquadrinhar a 
regiao, a procura de local apropriado a sua fixa
cao. Percorreram os vales dos rios Caratinga, Ma
nhua<;u, Joao Pinto e Cuiete (baixo curso do Cara
tinga), ate o rio Dace. Abandonaram logo a. zona 
do va.le do Cuiete, devido ao clima e as febres. Em 
seguida, separaram-se, dirigindo-se Joao Caetano 
t:·ara a regia a dos rios Pre to e Jacutinga. 

Em sua viagem de regresso, procurou Joao Cae
t:mo atingir as nascentes dos rios Laje e Preto, fi
xa.ndo-se de vez em urn dos contrafortes da serra 
que mais tarde ficou conhecida por "da Jacutinga". 
Legitimou, entao, como posseiro, o seu direito sobre 
vastas sesmarias, trazendo parentes e amigos para 
participarem da explora<;ao das novas terras. Sur
giu assim a povoa<;ao, cujo rapido desenvolvimento 
!he valeu a cria<;ao do conselho distrital em junho 
de 1848, sua eleva<;ao a categoria de par6quia em 
1873, e sua autonomia da de Manhua<;u, em 1890. 

Gozando da posi<;ao privilegiada de ponta de 
trilhos, serviu de apoio as penetra<;6es para o norte 
em dire<;ao ao rio Dace. Constituiu-se, assim, como 
o principal centro urbana da margem direita da
que:e rio. Projetou-se como centro regional de am
plo raio de a<;ao. 

0 advento da rodovia federal Rio-Bahia, cor
tando-lhe o territ6rio, aproximou-o mais dos gran
des centros, ativando seu comercio e seu desenvol
vimento. 

FMmafao AdministratitJo-f udiciaria 

0 DISTRITO (e freguesia.) foi criado pela Lei pro
vincial n.0 2 027, de 1.0 de dezembro de 1873. 0 Mu
nicipio (e Vila) , desmembrado de Manhua<;u, com 
sede no povoado de Sao Joao de Caratinga, e com 
essa denomina<;ao, surgiu pelo Decreta estadual 
n.0 16, de 6 de fevereiro de 1890. 

A Lei estadual n.o 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a cria<;ao do distrito-sede do Municipio 
de Cara.tinga, cuja instala«;ao se verificou a 12 de 
maio de 1892. 

Pela Lei estadual n.0 23, de 24 de maio de 1892, 
a vila foi eleva da a cidade . 

Sofreu diversas perdas territoriais e reformula
qoes administrativas, ate 1958, quando passou a com
par-se dos atuais distritos de Caratinga (sede), Sao 
Candido, Vargem Alegre, Entre Folhas, Dom Lara, 
Sapucaia, Ubaporanga, Imbe, Santo Antonio do Ma
nhua<;u, Sao Joao do Jacutinga, Santa Rita e Santa 
Barbara. 

A Ccmarca de Caratinga foi criada pela Lei 
n° 11 . de 13 de novembro de 1891 , ocorrendo sua 
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Pra<;a Cesario Alvim 

instalac:;ao a 7 de marc;o de 1892. Suprimida em 24 
de julho de 1912, foi restaurada em 1.0 de dezem
bro de 1917. 

Compreende sua area jurisdicional, desde 1958, 
dois termos: Caratinga (sede) e Born Jesus do 
Galho. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNICIPIO de Caratinga pertence a zona do Rio 
Doce. A area municipal e de 2 204 quilometros qua
drados . Limita-se com os Municipios de Ipanema, 
Inhapim, Iapu, Mesquita, Ipatinga, Born Jesus do 
Galho, Raul Soares, Manhuac;u e Simonesia. 

A cidade localiza-se a margem do rio homoni
mo a 575 metros de altitude. Posic;ao geografica : 
190 37' 30" de latitude sui e 42° 09' 00" de longitu
de W . Gr . Dista 189 quilometros, em linha reta, 
rumo ENE, de Belo Horizonte . 

0 Municipio situa-se na regiao da Encosta do 
Planalto <Brasileiro ou Atlantica), no trecho ocupa
do pelo sistema orografico denominado serra da 
Mantiqueira. 

Entre as serras imp<>rtantes, citam-se a da Ag'ua 
Limpa, de Sao Silvestre, da Noite Grande, de Santo 
Apolinario, dos Turcos, da Jacutinga. ou Caracol, 
Itauna e Agua Santa. Dos morros e picos, merecem 
ser mencionados: Pico do Rio Preto, com 1 510 me
tros; Pico (ou Pedra) do Itauna, com 1 012 metros ; 
Pico Born Sera, com 890 metros; Pico da Piedade e 
o Morro Sao Sebastiao. 

0 Municipio, Iocalizado na bacia. do rio Doce, 
e fortemente irrigado por numerosos cursos dagua, 
entre os quais, o proprio rio Doce, o Caratinga, o 
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Manhuac;u, o Preto e os ribeir6es Jacutinga, Laje, 
Sao Silvestre, do Boi, Entre FOihas, Vargem Alegre 
e Suic;o. 

Das quedas dagua existentes, sobressaem a Ca
choeira da Neblina, parcialmente aproveitada para 
fornecimento de energia aos municipios de Ipanema 
e Pocrane; a Cachoeira do Laje, fornecendo ener
gia eletrica ao proprio Municipio. 

Ha diversas lagoas, na parte ocidental, desta
cando-se a Santa Clara ou do Silvana, na divisa 
entre os distritos de Sao Candido e Vargem Alegre . 

. Conta com reservas florestais, principalmente 
no distrito de Entre Folhas, a margem do Rio Dace, 
onde ainda sao encontradas madeiras de lei, plan
tas medicinals e fibras vegetais. 

Entre as reservas minerais, acredita-se na exis
tenc;ia de minerio de ferro, na serra dos Turcos, e 
ja foi iniciada a explorac;ao de feldspato, nos dis
tritos de Ubapora.nga e Vargem Alegre, alem da tra
dicionalmente ativa explorac;ao de areias e pedras, 
para construc;ao . 

As observac;6es meteorol6gicas registradas em 
1964 foram as seguintes: media das temperaturas 
maximas, 26,9°C; media das minimas, 16,2; media 
compensada, 21 ,5; e precipitac;ao pluviometrica 
anual de 1 207,2 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENso Demografico de 1960, segundo dados pre
liminares, contou 107 654 habitantes no Municipio, 
registrando aumento demognifico de 45,7% em re
!a.c;ao ao Censo de 1950. 

Nas zonas urbana e suburbana viviam somente 
32,3% da populac;ao municipal. 

Distribuic;ao da populac;ao par distritos: Cara
tinga (sede), 32 076 habitantes; Ubaporanga, 10 937; 
Vargem Alegre, 10 834; Sao Candido, 10 177; Santo 
Antonio do Manhuac;u, 7 655; Sao Joao do Jacutinga, 
6 555; Entre Folhas, 6 001; Imbe, 5 661; Santa Rita, 
5 660; Sapucaia, 4 801; Santa Barbara, 4 174 e Dam 
Lara, 3123. 

0 crescimento demografico da cidade, no ultimo 
intervalo censitario, foi de 72,3%, passando a 22 275 
ha.bitantes. Os das vilas foram: Ubaporanga, 35,4% 
(passando a 2 538 habitantes); Entre Folhas, 20,9% 
(1 582); Santa Rita, 45,3 % (1446); Santo Antonio 
do Manhuac;u, 38,0% (976) ; Imbe, 50,8% (903) ; San
ta Barbara, 28,1 % (747) ; Sapucaia., 26,1% (633) e 
Dam Lara, 2,4% (586). As novas vilas de Sao Joao 
do Jacutinga, Vargem Alegre e Sao Candido regis
traram 495, 1 797 e 764 habitantes, respectivamente. 
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Foram conta.dos 19 099 domicilios: 5 750 no dis
trito-sede, 529 no de Dom Lara, 1 081 no de Entre 
Folhas, 1 001 no de Imbe, 742 no de Santa Barbara, 
1029 no de Santa Rita, 1284 no de Santo Antonio 
do Manhua<;;u, 1 751 no de Sao Candido, 1167 no 
de Sao Joao do Jacutinga, 814 no de Sapucaia., 1 975 
no de Ubaporanga e 1 976 no de Vargem Grande. 

A densidade demografica era de 49 habitantes 
por quilometro quadrado. 

Segundo o Censo Escolar de 1964 a popula<;;ao 
municipal, naquela data, era de 110 056 habitantes, 
sendo de 39 076 nas areas urbana e suburbana. 

ASPECTOS ECONOldiCOS 

0 MUNICiPIO tern, nas atividades agropecuanas e 
industriais delas decorrentes, sua principal fonte 
economica. 

Prodttfao Extratiz:a Vegetal 

A PRODug.Ao extrativa vegetal, em 1964, rendeu 28,1 
milh6es de cruzeiros. 0 carvao contribuiu com 30 
toneladas e 1,4 milhao de cruzeiros, a lenh~, com 
12 000 m• e 12 milh6es, e a madeira, com 1 000 m• 
e 15 milh6es. 

Censo Agricola 
0 CENSO Agricola de 1960 contou, no Municipio, 3 773 
estabelecimentos agropecuarios, com 177 704 hecta
res (area de lavoura: 46 213 hectares), segundo da
dos preliminares. 

Dos estabelecimentos existentes, 1 092 possuiam 
area de menos de 10 hectares; 2 269, de 10 a menos 
de 100 hectares; 405, de 100 a menos de 1 000 hec
-tares; 3, de 1 000 a menos de 10 000 hectares, e 4 
nao declararam area. 

Cine Itaima 



Os estabelecimentos agropecuanos municipais 
ocupavam 17 224 pessoas e utilizavam 16 tratores 
e 311 arados. 

Em 1 591 dos estabelecimentos recenseados 
havia bovinos, sendo que em 1549 deles, contavam
-se menos de 100 cabe((as, cada um, e em 42. de 100 
a menos de 500. 

Agricultura 

0 VALOR da produ((ao agricola municipal, em 1964, 
era de 1,9 bilhao de cruzeiros e a area plantada 
de 23 391 ha. 

0 cafe contribuiu com 52,0% para o valor total, 
8 250 t e utilizou 13 475 ha ; o feijao, com 11,1 %, 
1890 t e 2 650 ha; a mandioca, com 10,9%, 4 050 t 
e 180 ha; o milho, com 10,8%, 4 800 t e 4 700 ha; e 
o arroz, com 6,8%, 2 160 t e 1800 ha. 

Os 8,4% restantes do valor da safra foram co
bertos por 22 outras culturas. Contam-se 5 agro
nomos servindo aos agricultores de Caratinga. 

Pecuaria 

0 REBANHO municipal totalizava, em 1963, 96 504 ca
be((as, avaliadas em 1,4 bilhao de cruzeiros. 

Era constituido, · praticamente, pelos bovinos, 
com 32 mil cabe((as, integralizando 68,7% do valor, 
e suinos, com 52 mil cabegas e 18,6%. 

Completavam o rebanho, 5 500 eqiiinos, 3 700 
muares, 2 850 caprinos, 420 ovinos e 34 asininos. 

No ano em pauta, foram produzidos 2,8 milhoes 
de litros de Ieite, no valor de 98 milhoes de cruzeiros. 

0 plan tel avicola municipal, com 200 600 cabe
((as, era avaliado em 55,4 milhoes de cruzeiros. Pre
dominavam os galinaceos, com 195 400 cabel(as (400 
perus) ; os palmipedes somavam 5 200 cabegas . 

Foram produzidas 300 mil duzias de ovos de 
galinha, no valor de 36 milhoes de cruzeiros. 

A produgao apicola foi de 800 quilogramas de 
mel e 100 de cera, valendo 98 milhares de cruzeiros. 

Os pecuaxistas de Caratinga contam com ser
vi((os profissionais de 2 veterinarios. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou 30 estabeleci
mentos, que utilizaram 307 cv de forga motriz e 
ocuparam 108 operarios em media mensa!. 0 valor 
total da produgao alcangou 63,8 milhaes de cruzei-
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ros, sendo de 14,8 o va
lor da transformacao 
industrial. · 

0 principal genero 
era o de produtos ali
mentares. com 10 esta
belecimentos, 258 cv de 
f6rc;a utilizada, 59 ope
rarios ocupados, em 
media, e produc;ao de 
55,4 milhoes de cruzei
ros. Contavam-se, ain
da, 3 estabelecimentos 
de bebidas (2 ,7 milhoes 
de cruzeiros de produ
c;ao ) , 2 de mobiliario 
( 1,8 milhao) , 2 de ves
tuario, calc;ados e arte
fatos de tecidos, 3 de 
editorial e grafica (1,0 
milhao), 5 de couros e 
peles e produtos simi
lares, 3 de minerais 
nao metalicos e 2 de 
metalurgica. 

I nd1l.r tria 

Matriz de Sao Joao Batista 

CARATINGA, em 1962, possuia 39 estabelecimentos in
dustriais, que produziram 341,5 milhoes de cru
zeiros. 

0 principal genero era o de produtos alimen
tares, com 7 estabelecimentos, que contribuiram com 
71,3 % para o valor total da produc;ao. Seguem-no, 
bern distanciados, o de madeira, com 3 estabeleci
mentos e 9,7 % do valor da produc;ao, e o de meta
!urgica., com 4 estabelecimentos e 6,6 % do valor. 

Os restantes 12,4% do valor da produc;ao foram 
cobertos pelos seguintes generos: mobiliario, 8 es
tabelecimentos, vestuario, calc;ados e artefatos de 
tecidos 6, editorial e grafica 2, minerais nao meta
licos 5, bebidas 3, couros e peles e produtos simi
lares 1. 

Os artigos principais da produc;ao industrial fa
ram as massas alimenticias, com 114,7 milhoes de 
cruzeiros e 2 158 t; o cafe beneficiado, com 89,5 mi
lhoes e 1 509 t; a madeira serrada ou desdobrada, 
com 32,2 milhoes e 2 665 m•; os paes, com 23,6 mi
lhoes e 334 t; e os pregos, com 20,9 milhoes e 122 t. 

Em novembro de 1965, s6 os estabelecimenws 
com 5 e mais pessoas ocupadas j a ascendiam a 33. 
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Abate de Reses 

FoRAM aba.tidas, em 1963, 3 249 cabe<;as de bovinos, 
8 540 de suinos e 40 de caprinos. resultando 1 428,6 
toneladas de produtos, no valor de 470,4 milh6es de 
cruzeiros. 

A carne verde de bovino contribuiu com 53,5% 
pare. o valor total e 591,6 toneladas; o toucinho 
fresco, com 25,3% para o valor e 507,6 toneladas; 
e a. carne verde de suino, com 19,8% para o valor 
e 255,0 toneladas. 

Produziram-se, ainda, carne verde de caprino, 
couros seco e salgado de bovino e pele seca de ca
prino. 

Comercio e Bancos 

DADA a sua favoravel pos1<;ao junto a rodovia fe
deral Rio-Bahia e estar na terminal da linha tronco 
da Estrada de Ferro Leopoldina (Linha de Cara
tinga)' drena a sede municipal atividades econo
micas de parte da Zona do Rio Doce, mineira, 
tornando-se centro regional de importancia. 

Em 1965, existiam, na cidade, 40 estabelecimen
tos comerciais atacadistas, 600 varejistas e 137 de 
presta<;ao de servi<;os; 8 agencias bancarias: do 
Banco do Brasil, de Crectito Real de Minas Gerais, 
Comercio e Industria de Minas Gerais, Hipotecario 
e Agricola de Minas Gerais, Mineiro da Produ<;ao 

\'ista parcial da cidade 



Nacional de Minas Gerais, :Ribeiro Junqueira e Mer
cantil de Minas Gerais; uma agencia. da Caixa Eco
nomica Federal e outra da Estadual; duas coope
perativas de consumo e uma de produ!;ao; e um 
armazem da CASEMG (Companhia de Armazens 
e Silos do Estado de Minas Gerais) . 0 comercio de 
exportagao municipal atinge no periodo de abril a 
junho, epoca da safra cafeeira, sua fa.se de maior 
intensidade. 

0 Municipio exporta principalmente cafe, aves 
e ovos. produtos de laticinio, massas alimenticias, 
madeira. serrada ou desdobrada. Principal centro 
importador da produ!;ao municipal e o Estado da 
Guanabara, colocando-se, a seguir, a capital do Es
tado de Sao Paulo e Belo Horizonte. 

Os saldos das principals contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1964, eram (em milh5es de cru
zeiros): caixa em moeda corrente, 378,8; empresti
mos em contas correntes, 311,7; titulos descontados, 
1 308,9; depositos a vista e a curto prazo, 1793,8; 
dep6sitos a prazo, 3,6. 

A compensagao de cheques registrou, em janei
ro de 1965, 0 seguinte movimento: nfunero de che
ques compensados, 12 006; valor dos cheques, 2,7 bi
lhoes de cruzeiros; numero de dias em que houve 
compensa!;ao, 18. 

Transportes 

CARATINGA-e cortado pela rodovia federal Rio-Bahia, 
numa extensao de 52 quilometros, servindo aos dis
tritos de Santa Barbara, Santa Rita, Caratinga e 
Ubaporanga, e por estradas municipals. 

E ponto terminal da linha Saracuruna-caratin
ga, da Estrada de Ferro Leopoldina (da Recte Fer
roviaria Federal), que percorre os distritos de Ca
ratinga e Dom Lara. 

Ha, ainda, um campo de pouso, atualmente uti
lizado por taxis aereos, que, em 1962, teve o seguinte 
movimento: 155 pousos com 1172 passageiros de
sembarcados e 1247 embarcados; 12,8 t de bagagens 
desembarcadas e 14,7 t embarcadas; 18,6 t de carga 
desembarcada e 4,9 t embarcada; e 302 quilos de 
correspondencia desembarcada e 327 embarcada. 

As ligag6es com as sedes municipals vizinhas, 
com Belo Horizonte e Brasilia, sao assim proces
s~das: 

Ipanema - rodovia municipal, em 5 horas; 
Inhapim - rodovia federal, em 40 minutos; Iapu 
- rodovia, via Ubaporanga e Inhapim, em 2 horas 
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e 20 minutos (oni
bus) ; Bom Jesus do 
Galho - rodovia mu
nicipal, em 1 hora 
(onibus), ou ferrovia, 
em 1 hora e 35 minu
tos; Raul Soares 
ferrovia, em 3 horas 
e 30 minutos, ou taxi
-aereo, em 25 minutos; 
Manhua~u - rodovia 
federal, em 1 hora, ou 
taxi-aereo, em 20 mi
nutos; Simonesia 
rodovia, via Manhua
gu, em 3 horas e 30 
min u to s (onibus) ; , trr 
Belo Horizonte - ro- 1' 

dovia, em 13 horas, de 
6nibus, ou 17 horas de 
trem, ou, ainda, 45 minutos 
lia, DF - rodovias federais, 
Horizonte e Ana polis . 

IIOOOYTA P4'/M£NTA0A
rRA ,FEGO ~~ -

FERROY! Il 

em aviao; e a Brasi
em 26 horas, via Belo 

Estavam registrados, em novembro de 1965, na 
Prefeitura local, 325 autom6veis e jipes, 425 cami
nh6es , 90 onibus e 113 outros veiculos. 

Comunicafoes 

A CIDADE possui agencia postal-telegr.afica do DCT. 
Ha 5 agencias postais distribuidas pelas vilas. Con
ta, ainda, com a agencia telefonica da estrada de 
ferro e o servigo radiotelegrafico do Estado . 

Esta.vam instalados, ate novembro de 1965, 500 
telefones. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A ciDADE, cercada por morros, tern 91 logradou
ros piiblicos: 5 avenidas, 8 pragas, 49 ruas, 8 tra
vessas e 27 vilas, dos quais, 54 sao pavimentados . 
Existem, ainda, alguns trechos com pavimentagao 
de "pe-de-moleque". Suas ruas mais antigas esten
dem-se ao Iongo do rio Caratinga e dos c6rregos Sao 
Joao, Santa cruz, Boa Vista e do Sal. 

Entre os logradouros piiblicos da cidade, mere
cern referen.cia : as pra<fas Getiilio Vargas, Cesario 
Alvim, Dom Pedro II e Rodoviaria; e a tradiclonal 
Rua dos Viajantes. 
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A rede de abastecimento dagua, com 20 mil 
metros de linhas adutoras e 10 516 metros de linhas 
distribuidoras, esta a cargo da Prefeitura, sendo a 
agua obtida pela capta~ao de tres mananciais. A 
capacidade do servi~o e para atender a uma popu
lagao de 150 mil pessoas. Sao abastecidos 1 600 pre
dios e 33 logradouros. 

0 servigo de esgotos e tambem mantido e ex
plorado pela Prefeitura, com rede de 9 950 metros 
de esgotos sanitarios e de 5 600 metros para aguas 
pluviais, servindo a 1 500 predios, em 24 logradouros. 

A produ~ao e distribuigao de energia eletrica 
e explorada por empresa particular, com duas usi
nas, de 800 e 2 650 kw, respectivamente. Como a de
manda atual do Municipio e de apenas 1 500 kWh, 
ha sobra de energia eletrica. A corrente e alterna
da, na freqiiencia, de 50 ciclos por segundo; volta
gens de 220 e 127. Eram servidos de luz eletrica 
3 200 prectios, totalizando 4173 Iigagoes ate 31 de 
novembro de 1965. 

Ha 15 hotels, 11 pensoes, 8 restaurantes, 30 ba
res, 14 barbeiros e 12 cabeleireiros. 

Prestam seus servigos profissionais 17 advoga
dos e 5 engenheiros. 

AssisteJJcia iVIedico-Hospitalar 
HA dois hospitals: Nossa Senhora Auxiliadora, com 
109 leitos, e Casa de Saude Divino Espirito Santo, 
com 20 leitos, mantidos, respectivamente, pelas so
ciedades beneficentes homonimas; uma maternida
de - Nossa Senhora das Gra~as - com 20 leitos, 
particular; urn centro de saude; 2 postos do 
DNERu. Prestam seus servi~os profissionais 22 me
dicos e 18 dentistas; e contam-se 15 farmacias e 
drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 
0 CENSO Escolar de 1964, segundo dados preliminares, 
contou 52 473 crian~as de 0 a 14 anos: 21475 ate 
5 anos, 3 816 de 6 anos e 27 182 de 7 a 14 anos. Destas 
ultimas 16 332 freqiientavam escolas (6 524 nas 
zonas urbana e suburbana) . 

Havia 432 professores regentes de classe: 2 do 
sexo masculino (nas zonas urbana e suburbana) 
e 430 do reminino (3'52 nas zonas urbana e subur
bana); e 73 nao regentes: 1 do sexo masculino (nas 
zonas urbana e suburbana) e 72 do feminino (65 
nas zonas urbana e suburbana) . Dos regentes de 
classe, 300 eram normalistas do sexo feminino (264 
nas zonas urbana e suburbana) . 
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Coh~gio Nossa Senhora do Carmo 

Ensino 

0 MuNICiPIO disp()e de estabelecimentos de ensino 
primario e medio. 

0 ensino primario fundamental comum conta
va, em novembro de 1965, com 99 unidades e urn 
corpo docente de 598 professores. No inicio do ano 
letivo foram matriculados 17 950 alunos. 

0 ensino secundario dispunha, na mesma data, 
de 8 unidades escolares, 106 professores e 3 177 
alunos matriculados no inicio do ano letivo; o nor
mal, de 3 unidades, 29 professores e 489 alunos; e 
o comercial, de 2 unidades, 14 professores e 181 
al.mos. 

Ha, ainda, 3 unidades de cursos avulsos de ensino 
elementar e medio, com 9 professores e 224 alunos. 

Cultura 

EM CARATINGA destacam-se 2 bibliotecas: a Publica 
Municipal, instalada em 1958, com grande acervo, 
administrada pelo Centro de Estudantes de Cara
tinga; e a Biblioteca Ruy Barbosa, da Loja Ma~;o
nica Caratinga Livre. Merecem referencia ainda pe
quenas bibliotecas pertencentes a gremios literarios 
estudantis e duas bibliotecas infantis: Machado de 
Assis e Castro Alves. · 

Editam-se, em Caratinga, dois semanarios: b 
Car11.tinga, desde 1952, aos domingos, e o Leste Mi
neiro. Existem 6 tipografias e 2 livrarias. 

Inaugurada em 1949, funciona a Radio Socie
dade de Caratinga, de prefixo ZYS-6, emitindo em 
ondas medias e 970 quilociclos. 

Contam-se dois cinemas: Cine rtallna, com 1800 
lugares, e Cine Brasil, com 600 lugares. 
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Ha tres clubes esportivos: Esporte Clube Cara
tinga, America Esporte Clube e Uniiio Rodoviaria 
Esporte Clube. 

Comemora-se, a 24 de junho, o Dia da Cidade, 
com homenagem ao padroeiro do Municipio - Sao 
Joao Batista - havendo fogueiras e bailes, nos clu
bes locais. 

0 culto protestante conta com 7 igrejas, 17 tem
plos e 25 sal6es. Para a doutrina espirita, ha 3 
centros. 

Existe, ainda, urn centro de irradiag6es mentais, 
filiado ao Circulo Esoterico da Comunhao do Peil
samento. 

Diocese de Caratinga 

0 BISPADO de Caratinga, da Arquidiocese de Maria
na, ereto em 10 de dezembro de 1915, pela bula 
"Pastorale Romani Pontifici Officium", do Pa.pa Ben
to XV, abrange 35 par6quias mineiras distribuidas 
nest.e MuniCipio e nos de Manhuagu, Lajinha, Raul 
Soares, Tarumirim, Born Jesus do Galbo, Carangola, 
Conceigao do Ipanema, Divino, Espera Feliz, Fa.ria 
Lemos, Iapu, Inhap.im, Ipanema, Manhumirim, Ma
tip.6, Santa Margarida, Sao Francisco do Gloria, 
Simonesia e Tombos. 

No transcurso de meio seculo, desde sua criagao , 
foram nomeados cinco bispos: D. Joaquim Mamede 
da Silva Leite que nao chegou a exercer; D. Carloto 
Fermmdes da Silva Tavora (1920-1923) ; D. Jose 
Maria Parreira Lara. (1935-1936); D. Joao Batista 
Cavati 0938-1956); D. Jose Eugenio Correa (desde 
1957). 

Em sua circunscrigao eclesiastica, estavam lo
calizadas, em 1960, 296 igrejas e capelas e 10 esco
las cat6licas, entre as quais 1 seminario menor em 
Caratinga (N. s.a do Rosario) e 1 escola normal , 
tambem em Caratinga (N. s.a do Carmo) . No ter
rit6rio diocesano, 4 hospitais eram dirigidos p.or or-
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dens ou congregac;oes femininas, entre os quais o 
Hospital N. s.a Auxiliadora, em Caratinga. A im
prensa cat6lica, diocesana, e representada pelo se
manario "0 Lutador" com tiragem de 27 mil exem
plares; e 4 boletins: "Diretrizes" 6rgao dioce
san a, Boletim da OVS, Boletim do Movimento Mis
sionario e Boletim Vicentino. 

Em Caratinga contam-se, atualmente, 12 matri
zes e 76 capelas. 

A hist6ria eclesiastica da relativamente jovem 
diocese de Caratinga, cresce, em contorno e cores, 
quando visualizada. sobre 0 paine! hist6rico de sua 
matriz- a diocese de Mariana (matriz comum, das 
tres arquidioceses mineiras, atuais: Mariana, Dia
ma.ntina e Bela Horizonte) . 

Arquidiocese de Mariana foi, simultaneamente 
com a de Sao Paulo, o 6.0 bispado criado no Brasil 
(anteriormente, haviam sido criados: Salvador da 
Bahia, em 1551; Sao Seba.stiiio do Rio de Janeiro, 
em 1676; Olinda e Recife, em 1676; Sao Luis do Ma
ranhao, em 1677; e Belem do Para, em 1719). Ereto 
a 6 de dezembro de 1745, desmembrado da diocese 
do Rio de Janeiro, pela Bula "Candor Lucis Aeter
nae", do Papa Bento XIV, e hoje Arquidiocese e 
Sede Metropolitana da. Provincia Eclesiastica, que 
abrange 6 dioceses sufraganeas: Pouso Alegre, cria
da em 1901, Campanha, em 1907, Caratinga, em 1915, 
Juiz de Fora, em 1924, Leopoldina, em 1942 e Sao. 
Joao del Rei, em 1964. Sua elevac;ao a a.tual jurisdi
c;ao eclesiastica foi-lhe conferida pelo Decreta Con·
sistorial "Semper Humani Generi", de 1.0 de maio 
de 1906. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EXISTEM, no Municipio, coletorias federal e estadual, 
a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de co
leta do IBGE, e agencia do DCT. 

Finanfas Publicas 

EM 1964, foram recolhidos 171,4 milhoes de cruzei
ros pela Uniao e 745,0 milhoes pelo Estado. 

Em 1965, a .Prefeitura arrecadou 204,1 milhoes e 
efetuou despesas no montante de 246,2 milhoes de 
cruzeiros. 

0 orc;amento municipal, para 1966, previa re
ceita de 250,0 milhoes de cruzeiros e fixava igual 
despesa. 
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RepreJentafao Politica 

A CAMARA Municipal e composta de 15 edis. Para 
as eleic;oes de 3 de outubro de 1965 estavam inscri
tos 26 006 eleitores. 

FON TES 

As INFORMAg6Es divulgadas foram, na maioria, for
necidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Caratinga, Sebastilio Xa.vier dos Reis. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documentac;ao municipal da Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE) , e de 
diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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Esta publicagc'io taz parte da serie de tnonografias 
munictpais organtzada pela Diretoria de Documen
tagc'io e Divulgagc'io do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdutoria, sobre aspectos da evo
lugdo hist6rica do Municipio, corresponde a utna 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizagc'io, elementos esparsos em diferentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casos, divergencias 
de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, nlio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboragc'io, especialmente de 
historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELBO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebasti!io Aguiar Ayres 

(4.a serie) 

300 - Sao :\lateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~t6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assart\, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubaja
ra, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau!)u, SP. 316 -
Pitangui , MG. 317 - Rebou~tas, PR. 318 - Cajuru, SP. 31.9 
- Araxa, MG (2.a edi!)!io). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 -
Belem, PA. 322- sao Jose do Rio Pardo, SP. 323- Vi~tosa, MG. 
324 - Joinvile, SC (2.a edio;!io). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~t!io) 
326 - Campinas, SP (2.a edio;!io). 327 - Sao Paulo de Oli
ven~ta, AM . 328 - Itapemerim, ES. 329 - Maceio, AL (2.a edi
o;lio). 330 - Ja\1, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, 
PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao 
Preto, SP (3.a edi!)lio). 336 - Bauru, SP (2.a edio;io). 337 -
Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhuao;u, MG. 
340 - Cara tinga , MG. 

Acabou-se de imprimir, no Servit;o Grdjico do 
IBGE, aos cinco dias do mes de setembro de mil 
novecentos e sessenta e seis, 30.o da criar:;ao do 

Inst ituto . 




