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PATOS DE MINAS 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 3 182 km' (1964; ; 
altitude: 826 m; epoca das chuvas: outubro a 
margo. 

POPULA91i.O - 76 818 habitantes (dados prelimi
nares do Censo Escolar de 1964); densidade 
demogrrijica: 24 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - agricuztura (milho e 
mandioca), pecuciria (bovinos) e industria 
(produtos alimentaresJ. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 8 agencias 
banccirias, 1 da Caixa Econ6mica Federal e 
outra da Estadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 484 autQm6veis e jipes, 35 6nibus, 200 
camionetas e 382 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS- 4 905 ligar;6es eletricas, 887 
aparelhos telef8nicos; 10 hoteis, 18 pens6es, 9 
restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 3 estabelecimentos hos
pitalares, com 308 Zeitos; 1 Posta de Puericul
tura; 24 medicos, 14 dentistas, 35 enjermeiros 
no exercicio da projissao; 10 tarmcicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 127 unidades escolares 
de ensino prilmcirio geral, 11 de ensino media e 
6 de ensino projissional; 4 tipograjias, 2 livra
rias, 3 bibliotecas, 1 jornal, 2 radioemissoras e 
3 cinemas. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milhOes de 
-cruzeiros) - receita prevista : 222,6; despesa 
fixada: 226,9. 

REPRESENTA91i.O POLiTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documentac:;ao e Divulgac:;ao do CNE. 



ASPECTOS 
HISTORICOS 

A ORIGEM do nome do 
Municipio provem da 
enorme quantidade de 
patos que existiam no 
territ6rio, encontrados 
habitualmente em uma 
grande lagoa, a tres 
qui16metros da margem 
do Rio Paranaiba. Atrai
dos pela caga abundan
te e variada, os tropei
ros que levavam suas 
tropas pelo interior de 
Minas Gerais faziam 
pOUSO a beira deSSa la- Catedral de Santo Antonio 
goa, construindo ranchos 
em que se abrigavam. 
Neste tempo, todo o oes-
te de Minas estava coberto de matas, atravessadas 
apenas par estreitas trilhas, que tinham em al
guns pontos, a leguas de distancia, v_estigios de ci
viliza~;ao. Com o correr dos tempos, alguns tropei
ros se fixaram no local, formando urn povoado. 

Ha ainda outra versao segundo a qual negros 
fugidos das senzalas de Paracatu e Goias ali 
tambem se localizaram, estabelecendo-se de modo a 
levarem de corrida, como nao raro teria acontecido, 
aqueles que tentaram tange-los de novo para as 
cadeias do cativeiro. 

Documento tambem ligado as origens da cidade 
e no qual se faz referencia aos negros fugidos e a 
Carta de Sesmaria, de 29 de maio de 1770, que con
cedeu a "Manoel Afonso Pereira, homem viandante 
do caminho do Rio de Janeiro, uma faixa de terra 
nos sertOes das margens do rio chamado Paranaib.i, 
terra de campos e matas devolutas servindo as mes
mas de asilo aos negros fugidos dos moradores de 
Paracatu e Goias". 

Vinte e tres anos depois, em Carta de 20 de 
julho de 1793, dirigida pela entao Camara de Ta
mandua a Rainha D. Maria I, acerca dos limites 
entre Minas e Goias, faz-se referencia ao fato de 
que, em Babilonia (hoje Lagoa Formosa), Aragao 
(na entrada da cidade) e On~;a, povoados por 
Manoel Afonso Pereira de Araujo, depois de mata
rem dois escravos, roubaram-lhe seis mil e tantos 
cruzados e algum ouro em p6. 

Admite-se que os nomes citados nos documentos 
refiram-se a mesma pessoa, considerada assim como 
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do primeiro povoador da atual cidade, sendo a 
hip6tese reforc;ada pela existencia, ate hoje conhe
cida, de duas das localidades citadas: Babilonia 
e Aragao. Quanto ao nome do provavel povoador, 
nenhuma outra referi.'mcia a ele se encontra em 
documentos posteriores, nao se sabendo se teria 
falecido sem deixar herdeiros ou abandonado a 
regiao em busca de outras terras. 

Em escritura particular, datada de 19 de julho 
de 1826, Antonio da Silva Guerra e sua mulher, 
Luiza Correa de Andrade, doaram, conforme reza 
o aludido documento, "uma gleba de terras de cul
tura e campos na fazenda denominada "Os Patos" 
ao glorioso Santo Antonio, a fim de se lhe edificar 
urn templo e tam bern para comodos dos povos". 
Esta a origem do patrimonio da antiga par6quia de 
Santo Antonio de Patos, a qual foi criada em 1850. 

Em 1866, foi criado o Municipio, com a deno
minaQaO de Santo Antonio dos Patos, com terras 
dos municipios de Patrocinio, Paracatu e Sao Fran
cisco das Chagas de Campo Grande. 

0 Municipio recebeu os toponimos de Santo 
Antonio dos Patos (simplificado, mais tarde, para 
Patosl; Guaratinga (contrariando a opiniao dos 
municipes) ; e, finalmente, Patos de Minas. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

A cRIAQAO do distrito, com territ6rio do Municipio 
de Patrocinio, foi levada a efeito pela Lei provincial 
n.o 472, de 31 de marc;o de 1850. 

Em face da Lei provincial n.o 1 291, de 30 de 
outubro de 1866, criou-se o Municipio, com a deno
minac;ao de Santo Antonio dos Patos. A instalagao 
verificou-se a 29 de fevereiro de 1868. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criac;ao do distrito que, por forga da 
Lei estadual n.0 23, de 24 de maio de 1892, recebeu 
foros de cidade. 

Pela Lei n.0 2 764, de 30 de dezembro de 1962, 
sofreu reformulac;ao administrativa, perdendo os 
distritos de Guimarania e Lagoa Formosa, que se 
constituiram em novos municipios. Foram criados 
dois novos distritos: Bonsucesso de Patos e Major 
Porto. Assim, Patos de Minas tern cinco distritos. 
Alem dos acima citados, contam-se: o distrito-sede 
(Patos de Minas), Chumbo e Santana de Patos. 

A comarca foi criada pela Lei provincial nfunero 
2 460, de 19 de outubro de 1878. 
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Vista parcial da Av. Getiilio Vargas 

ASPECTOS FlSICOS 

PATOS de Minas possuia area de 4 436 quilometros 
quadrados, antes dos desmembramentos ocorridos 
em 1962 e esta situado na zona do Alto Paranaiba. 
Limita-se ao norte com os municipios de Lagamar, 
Presidente Olegario e Sao Gonc;alo do Abaete; ao 
Sul com os de Carmo do Paranaiba, Lagoa Formosa 
e Serra do Salitre; a leste com o de Tiros e a oeste 
com os de Cruzeiros da Fortaleza, Guimarania e 
Coromandel. 

0 territ6rio e montanhoso, havendo grandes 
planicies e vastos planaltos. A cordilheira da Mata 
da Corda atravessa o Municipio, servindo como 
divisor de aguas das bacias do Sao Francisco e do 
Prata. Apresenta as seguintes denominac;6es locais: 
Serras Leal, do Cantinho, de Santa Maria, da Abe
lha, do Curraleiro, dos Caixetas, das Quinas e morro 
das Pedras, ponto culminante do Municipio. 

A rede hidrografica e constituida pelos rios: 
Paranaiba, Areado, Espirito Santo, Prata, Santo 
Antonio das Minas Velhas, Santo Antonio do Bonito 
e Abaete, alem de inumeros c6rregos, riachos e 
ribeir6es. 

A sede municipal, situada a 826 metros de 
altitude, tern as seguintes coordenadas geograficas: 
18° 35' 40" de latitude sul e 46° 31' 00" de longitude 
W. Gr. 

Riquezas vegetais: jacaranda, peroba, aroeira, 
cedro, marinheiro, guatambu, jequitiba, canjerana, 
tamboril, mac;aranduba, havendo reservas florestais 
e,stimadas em 13 800 hectares. 

Riquezas minerais: chumbo, prata, ferro, dia
mante, areia, cascalho e pedras para construc;ao. 

As chuvas ocorrem, com mais intensidade, de 
outubro a marc;o. 
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ASPECTOS DEiHOGRAFICOS 

0 cENso Demografico de 1960, segundo a sinopse 
preliminar, cadastrou Patos de Minas como o 7.0 

municipio mais populoso do Estado, registrando 
97 286 habitantes, dos quais 60 083 situados na zona 
rural. A densidade demografica era de 22 habitantes 
por quil6metro quadrado. Contaram-se 16 937 do
micilios, sendo 9 887 no distrito-sede, 2 415 no de 
Chumbo, 921 no de Guimarania, 3 110 no de Lagoa 
Formosa, e 604 no de Santana de Patos. 

No distrito-sede havia 55 844 habitantes, no de 
Chumbo, 13 798, no de Guimarania, 5 154, no de 
Lagoa Formosa, 19 293 , e no de Santana de Patos, 
3 197. 

A cidade tinha populagao de 31 471 habitantes, 
tendo sido de 175,7% o crescimento verificado no 
ultimo decenio intercensitario. A Vila de Chumbo, 
344, a de Guimarania, 1 886, a de Lagoa Formosa, 
2 806, e a de Santana dos Patos, 696. 

Com a reformulagao administrativa ocorrida 
em dezembro de 1962 e conseqiiente perda dos dis
tritos de Guimarania e Lagoa Formosa, constituidos 
em municipios, Patos de Minas passou a ter area 
estimada em 3 182 quilometros quadrados e popu
lagao de 76 818 habitantes, segundo o Censo Escolar 
de 1964, sendo de 39 002 a populagao das zonas 
urbana e suburbana. A densidade demografica 
subiu para 24 habitantes por quilometro quadrado. 

,1SPECTOS ECONOMICOS 

A AGRICULTURA e a principal fonte econom1ea do 
Municipio, sendo o milho o principal produto, 
secundado pela pecuaria e pela industria, esta 
ultima, com 0 genero de produtos alimentares. 

Pescct 
A PESCA nao colonizada, em 1964, era efetuada par 
900 pescadores, sendo 800 maiores de 18 anos. 

0 material de pesca utilizado compreendia 100 
canoas, com capacidade total de 20 toneladas, e os 
aparelhos e utensilios eram 10 rectes de espera e 60 
espinheis. 

A produgao de pescado durante o ano totalizou 
40 toneladas, no valor de 17 milhoes de cruzeiros. 
As especies foram o mandi, dourado, matrinxao, 
piau e jau. 

Censo Agricola 
0 CENso Agricola de 1960 registrou 4 812 estabele
cimentos, distribuidos numa area de 382 152 hec
tares, sendo 39 898 destinados a lavouras. Desses 
estabelecimentos, 1 292 contavam menos de 10 
hectares, cada um; 2 608 de 10 a menos de 100; 
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Gin:isio e Escola Normal Oficial 

845 de 100 a menos de 1 000 ; 44 de 1 000 a menos 
de 10 000; e 23 nao declararam suas areas. 

Os estabelecimentos agropecuarios municipais 
ocupavam 23 900 pessoas. Havia 48 tratores e 1 378 
arados. 

Existia criac;;ao de bovinos em 3 338 estabeleci
mentos, dos quais 2 980 com menos de 100 cabec;as, 
cada urn; 339 de 100 a menos de 500; e 19 de 500 
e mais . 

A g rim ltura 

0 MUNICIPIO de Patos de Minas e 0 maior produtor 
de milho do Pais. A Festa Nacional do Milho e rea
lizada, anualmente, no dia 24 de maio, cujas 
festividades se desenvolvem atraves de conferencias 
s6bre assuntos ligados as atividades agropecuarias, 
exposigao de animais e produtos da lavoura, distri
buigao de premios aos maiores produtores de milho, 
inclusive ao que apresentar maior indice de produ
tividade. 

Em 1964, foram cultivados 62 388 hectares com 
produtos agricolas, no valor de 3,1 bilh6es de 
cruzeiros. Para esse total, o milho contribuiu com 
40,5%, 24 540 toneladas e 39 000 hectares cultivados; 
a mandioca, com 19,8% , 44 340 t e 1478 ha; o arroz, 
com 17,3%, 6 523 t e 3 024 ha; e o feijao, com 4,3%, 
906 t e 16 410 ha. 

Completam os 18,1 % do valor a cana-de-agucar, 
com 2,9% e 14 945 toneladas; a laranja, com 2,7% 
e 33 264 mil frutos; o tomate, com 2,0% e 620 tone
ladas; a banana, com 1,8% e 280 mil cachos; o cafe, 
com 1,6% e 324 toneladas; o fumo, com 1,6% e 
135 toneladas, e ainda a batata-doce, abacaxi, bata
ta-inglesa, amendoim, cebola, melancia, algodao, 
tangerina, manga, fava, alho, uva, abacate, pessego, 
limao, marmelo, mamona e figo. 

Ha 6 agr6nomos e 8 agrimensores para atender 
aos agricultores de Patos de Minas. 
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Pecuaria 

ALEM de grande produtor e exportador de cereais, 
o Municipio se destaca pela cria<;;ao de gado, uti
lizado na produ<;;ao de Ieite, corte e reprodu<;;ao. 
As ragas preferidas sao gir, guzera, nelore e 
holandes. Ha reprodutores de puro sangue. 

As 531 690 cabegas de gado, contadas em 1963, 
foram avaliadas em 8,8 bilh6es de cruzeiros. Para 
esse valor os bovinos contribuiram com 73% e 
322 000 cabec;:as, seguidos, a distancia, pelos suinos. 
com 20,4% e 150 000 cabegas. 0 restante foi repre
sentado pelos eqi.iinos (48 000 cabegas) , muares 
(6 200 cabegas), asininos ( 190 cabegas) , caprinos 
13 800 cabegasl e ovinos (1500 cabegas). 

A produ<;;ao de Ieite foi de 12,5 milh6es de 
litros, no valor de 500 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola somava 550 200 cabegas, no 
valor de 221,6 milh6es de cruzeiros. Produziram-se 
1 450 mil duzias de ovos de galinha, no valor de 
203 milh6es de cruzeiros. 

o mel e a cera de abelha somaram 33,5 tone
ladas, no valor de 6,8 milh6es de cruzeiros. 

Urn veterinario presta assistencia aos pecua
ristas. 

Censo Industrial 

Os RESULTADos do Censo Industrial de 1960 divulgam 
a existencia de 129 estabelecimentos, ocupando 528 
pessoas que receberam 23,3 milh6es de cruzeiros de 
salarios. Foi de 250,8 milh6es de cruzeiros o valor 
da produgao industrial e de 123,7 o da transfor
ma<;;ao industrial. A media mensa! de operarios era 
de 473 e foram utilizados 1 266 cv de forga motriz. 

0 principal genero industrial era o de produtos 
alimentares, com 35 estabelecimentos, 123 operarios, 
em media mensa!, e 62,5% do valor total da produ
gao. Seguem-se o de minerais nao metalicos, com 
32 estabelecimentos, 142 operarios e 11,9% do valor; 
o de madeira, com 17 estabelecimentos, 444 ope
rarios em media, e 7,9 % do valor; 0 de vestuario, 
cal<;;ados e artefatos de tecidos, com 11 estabele
cimentos, 40 operarios em media e 6,0% do valor; 
e o de mobiliario, com 11 estabelecimentos, 43 
operarios em media e 4,8% do valor. 

Demais generos industriais: metalurgica (2 
estabelecimentos) ; material de transporte (3) ; 
couros e peles e produtos similares (10); quimica 
(4); bebidas (1) e editorial e gratica (3). 

Industria 

SEGUNDO dados locais, havia, em 1964, 103 estabe
lecimentos de industrias de transformagao assim 
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Mercado Municipal 

distribuidos, segundo o genero: 26 de produtos 
alimentares, 14 de . madeira, 13 de vestuario, cal
\fados e artefatos de tecidos, 11 de minerais nao 
metalicos, 9 de metalurgica, 9 de mobiliario, 8 de 
couros, peles e produtos similares, 4 de editorial e 
grafica, 3 de material de transporte, 3 de quimica, 
e, de mecanica, produtos de perfumaria, sab6es e 
velas e bebidas, 1 de cada . 

Os operarios ocupados eram em numero de 338, 
em ·media mensa!. 

A produc;ao industrial foi de 1,3 bilhao de 
cruzeiros, cabendo a maior contribuic;ao ao de 
produtos alimentares (72,7% do valor) , seguido dos 
de mobiliario (8,0%), madeira (4,1%), minerais 
nao metalicos (3,9%), vestuario, calc;ados e arte
fatos de tecidos (3,6%), material de transporte 
(2,1 %) , metalurgica (1,8%), couros, peles e pro
dutos similares (1,6%) , editorial e grafica (1,0%) , 
bebidas (0,4%)' mecanica (0,4%)' produtos de 
perfumaria, sab6es e velas (0,3%) e quimica 
(0,1%). 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos, em 1963, 12 355 bovinos e 17 056 
suinos. 0 produto resultante totalizou 4 285,9 tone
ladas, no valor de 981,8 milh6es de cruzeiros. A 
carne verde de bovino contribuiu com 2.8,5% do 
valor total e 896,7 t; a de bovino frigorificada com 
25,5% e 1 268,5 t; o toucinho fresco com 20,5% e 
996,4 t; e a carne verde de suino, com 14,9% e 
494,6 t. Os 10,6% restantes do valor sao represen
tados pelo charque, chispes, couros seco, salgado e 
verde de bovino, couro verde de suino, peles salga
das de nonato e comestiveis de suino, banha nao· 
refinada, sebo, torresmo, oleos de mocot6, miudos 
frigorificados de bovinos e frescos de suinos, linguas 
frescas e frigorificadas em geral, tripas salgada de 
bovino e fresca de suino, ossos a granel, cascos e 
unhas, cerda, crina e pelo, farinha de carne, tend6es 
e nervos. 
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C(;l;;ercio e Bancos 

0 MUNICiPIO tern grande importancia comercial na 
zona do Alto Paranaiba, mantendo transa~;oes com 
todas as cidades vizinhas, a!em de Brasilia, Belo 
Horizonte, Sao Paulo, Uberaba, Uberlandia, Arax:i, 
Araguari, Barretos e o nordeste do Pais. 

0 comercio externo e baseado em cereais, 
principalmente milho, bovinos, suinos, aves, queijos, 
manteiga, charque e m6veis. 

Em 1965, o comercio varejista estava represen
tado por 402 estabelecimentos e o atacadista por 20. 

Funcionam 8 agencias bancarias: do Banco do 
Brasil, Comercio e Industria de Minas Gerais, da 
Lavoura de Minas Gerais, de Minas Gerais, do 
Triangulo Mineiro, Hipotecario e Agricola do 
Estado de Minas Gerais, Mercantil de Minas Gerais 
e Mineiro da Prodw;ao. 

Foram os seguintes os saldos registrados em 31 
de dezembro de 1964: caixa em moeda corrente -
197,0 milh6es de cruzeiros; emprestimos em contas 
correntes - 736,3 milhoes; titulos descontados -
1,6 bilhao; depositos a vista e a curto prazo - 1,4 
bilhao; depositos a prazo - 3,0 milhoes. 

Funcionam em Patos de Minas uma agencia 
da Caixa Econ6mica Federal e outra da Caixa 
Economica Estadual. 

A Camara de Compensagao de cheques de 
Patos de Minas registrou em 21 dias do mes de 
margo de 1965, o movimento de 12 835 cheques, no 
valor total de 3,0 bilh6es de cruzeiros. 

Ha, em Patos de Minas, dentre os estabelecimen
tos de prestagao de servigos, 10 hoteis, 18 pensoes, 9 
restaurantes , 32 barbearias, 11 institutes de beleza 
e 124 bares. 

Tr,msporte e Cf)mtmicafi5es 

0 MUNICiPIO e servido por 2 estradas federais, com 
23 km ; 4 estaduais, com 178 km; e diversas muni
cipais, numa extensao de 459 km. Possui, ainda, 
200 quil6metros de estradas particulares. 

A conservagao das rodovias estaduais e feita 
pela 14.a RRG do Departamento de Estradas de 
Rodagem, sediada em Patos de Minas. 

Com Bela Horizonte articula-se de rodovia em 
9,30 horas, ou de aviao em 1,10 hora. Com a Capital 
Federal, de rodovia, em 8,30 horas. Com os muni
cipios vizinhos de Carma do Paranaiba, em 2 horas; 
Coromandel, via Patrocinio, em 5,05 horas; Cru
zeiro da Fortaleza, em 2,00 horas; Guimariinia, em 
1,40 hora; Lagamar, em 3,00 horas; Lagoa Formosa, 
em 1,00 hora; Presidente Olegario, em 1,00 hora; 
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Sao Gongalo do Abaete, em 2,40 horas; Serra do 
Salitre, em 2,30 horas; e de Tiros, em 5,30 horas, 
via Carmo do Paranaiba. 

DE LEGENDA 

-ESTRADA DE 
RODAGEIII 

H-++11 ESTRADA DiE 
FERRO 

Em 1965, foram registra dos na Prefeitura 484 
autom6veis e jipes, 35 onibus, 200 camionetas e 382 
outros veiculos. 

Funcionam no Municipio agencia postal-tele
grafica do Departamento dos Correios e Teh~grafos 
e estagao radiotelegrafica do Estado. 

Ha 887 aparelhos telefonicos instalados: 554 
em residencias, 316 em estabelecimentos comerciais 
e industriais, 13 em repartig6es publicas e 4 na 
empresa telefonica. 

A SPECTOS SOCIAlS 

0 TRA<;Ano da cidade e regular, com amplas vias 
publicas asfaltadas ou calgadas a paralelepipedos, 
na parte central, abrangendo 35 logradouros. Ha 
10 pragas, quase todas ajardinadas, alem de arbo
rizadas; 5 avenidas, destacando-se a Getulio Vargas, 
considerada a mais bela da regiao ; 140 ruas e 
4 travessas. 

Apresenta os seguintes bairros, embora sem 
delimitagao oficial: Brasil, Operarios, Chapada, 
Lagoa Grande, Nossa Senhora Aparecida, Varzea, 
Antonio Caixeta, Santo Antonio, Guanabara, La
goinha, Rosario, Nossa Senhora das Grac;as, Caic;a
ras, Sao Francisco, Cruzeiro, Vila Garcia e Agua 
Limp a. 
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A rede de abastecimento dagua, com linhas 
adutoras de 5 810 metros de extensao e distribui
dora de 36 121 metros, serve a 3 530 predios e 120 
logradouros. 

0 servic;o de esgotos sanitarios, com extensao 
de 22 970 metros. atende a 1 878 predios e 56 logra
douros publicos. 

A energia eletrica e fornecida pelas Centrais 
Eletricas de Minas Gerais S/A (CEMIG), atraves 
da usina do Peixoto, localizada no rio Grande, na 
divisa de Minas Gerais com Sao Paulo. Ha 154 
logradouros iluminados e 4 905 ligag6es eletricas, 
das quais 3 869 residenciais, 771 comerciais, 106 
indust riais, 111 rurais e 48 diversas (repartic;6es, 
etc. l 

.1.r.iiJte11cia 1\Iedico-Sanitdria 

EM Pates de Minas funcionam o Hospital Regional 
Antonio Dias, dispondo de 155 leitos (135 gratuitos) 
e 1 unidade sanitaria Tipo C, ambos mantidos pelo 
Estado. 

0 governo federal colabora atraves dos postos 
do Departamento Nacional de Endemias Rurais e 
da Campanha de Erradicac;ao da Malaria. 

Em convenio com a Prefeitura Municipal, a 
Legiao Brasileira de Assistencia mantem 1 P6sto 
de Puericultura . 

Ha, ainda, a Casa de Saude e Maternidade 
Nessa Senhora de Fatima, com 93 leitos, e a Casa 
de Saude Imaculada Concei<;ao, com 60 leitos, 
ambas particulares. 

Exercem suas profiss6es 24 medicos, 14 den
tistas e 35 enfermeiros. Funcionam 10 farmacias . 

• r:ISPECT OS CULTURAIS 

CeJ?Jo EJco!ar 

0 CENSo Escolar de 1964, segundo dados prelimi
nares, contou 33 832 criangas de 0 a 14 anos: 14 318 
ate 5 anos (6 285 nas zonas urbana e suburbana); 
2 459 de 6 anos 0179 nas zonas urbana e subur
bana) ; e 17 055 de 7 a 14 anos (8 629 nas zonas 
urbana e suburbana). Destas ultimas, 11450 
freqiientavam escolas (6 568 nas zonas urbana e 
suburbana) . 

Havia 325 profess6res regentes de classe: 4 do 
sexo masculine (na zona rural) e 321 do feminine 
1212 nas areas urbana e suburbana) ; e 36 nao 
regentes, todos do sexo feminine (34 nas zonas 
urbana e suburbana) . Das regentes de classe 173 
eram normalistas do sexo feminine (3 na zona 
rural). 
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Casa de Saude e Maternidade N, s.a de Fatima 

Ens ina 

No SETOR educacional, havia, em 1965, 12.7 unidades 
escolares de ensino primario geral, nas quais foram 
matriculados 13 734 alunos, orientados por 425 
profess6res. 

0 ensino medio era ministrado em 11 unidades 
escolares (1 do ensino comercial, 7 do secundario 
e 3 do normal). No comercial lecionavam 10 pro
fess6res e estudavam 92 alunos. No secundario, 93 
profess6res e 2 095 alunos. No normal, 31 profess6res 
e 302 alunos. 

Ravia, ainda, 6 unidades de ensino profissional: 
pilotagem elementar, corte e costura, datilografia 
e extensivo agricola, com 11 profess6res e 277 . alunos 
ma triculados. 

Cultura 

Sli.o tres as bibliotecas: a Joao XXIII, mantida 
pela Prefeitura , Municipal, com 476 volumes e 50 
peri6dicos; a Rui Barbosa, mantida pelo Centro 
Cultural Rui Barbosa, com 3 000 volumes; e a do 
Rotary Club, com 415 e 96 peri6dicos. 

Circula semanalmente o peri6dico "F6iha 
Diocesana". 

Ha 2 associac;;6es culturais: Centro Cultural 
Rui Barbosa, realiza conferencias de carater inte
lectual, moral e civico, e a Lira Mariana Patense, 
promovendo concertos, recitais, audic;;6es e excur
s6es. 

Existem tres cinemas: Cine Garza, com 1100 
:J.ugares; Cine Riviera, com 1400 e Cine Tupan, 
com 650. 
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A Radio Clube de Patos, prefixo ZYB-4, emite 
em ondas medias, na freqi.iencia de 1 080 quilo
ciclos, e a Radio Educadora de Patos de Minas, em 
ondas medias, na freqiiencia de 1 520 quilociclos e 
torre irradiante de 45 metros - ainda esta em 
fase experimental. 

Os principais festej os· r ealizados n o Municipio 
sao os dedicados a Nossa Senhora do Rosario, a 8 
de outubro. Constam das dan<;as do Congado, que 
se dividem em tres grupos : "congados", propria
mente dito, os "qua tro-pes" e os "mo<;ambiques", 
integrados das tradicionais figuras do Rei, a 
Rainha. os capitaes dos grupos, os foli6es e os 
palha<;os. 

E: tambem realizada. a Folia dos Reis, em todo 
o Municipio, entre fins de dezembro e 6 de janeiro. 

Residem, em Patos de Minas , 17 advogados e 6 
engenheiros, exercendo suas profiss6es liberais. 

Ha 4 tipogra fi as e 2 livrarias em funcion a
men to . 

ASPECTOS ADJ\i!NISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ExiSTEM coletorias federal e estadual e a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finan{as PublicaJ 

A ARRECADAc;:Ao federal, em 1964, atingiu 107,4 mi
lh6es de cruzeiros, a estadual 834,4 e a municipal 
114,0 172,4 de renda tributaria ) . 

0 or<;amento municipal, para 1965, previa 
receita de 222,6 milhoes de cruzeiros e fixava 
despesa de 226,9 milhoes. 

Reprc-... entafao Politica 

A CAMARA Municipal de Patos de Minas e composta 
de 15 vereadores. Em outubro de 1965 havia 19 437 
eleitores inscritos. 

FON TES 

As informa <;6es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria , fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Patos de Minas, Geraldo Fran
cisco do Amaral. 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos 
de documenta<;ao municipal da Diretoria de 
Documenta<;ao e Divulgaqao do CNE, e de diversos 
6rgaos de sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publica(Jao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta(Jilo e Divulga(Jao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolu(Jilo hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza(Jao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colabora(Jao, especial
mente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLEQAO DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Siio Mate us, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - lpau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.• edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Helem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~;osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.• edil;ao). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~iio). 
326 - Campinas, SP (2.• edi~iio). 327 - Sao Paulo de Oli
ven~;a, AM. 328 - ltapemerim, ES. 329 - Macei6, AL (2.• edi
~ao). 330 - Jati, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, 
PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeiriio 
Preto, SP (3.• edi~;iio). 336 - Bauru, SP (2.• edi~ao). 337 -
Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manbua~;u, MG. 
340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 
343 - Patos de Minas, MG. 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;o Gratico do 
IBGE, aos vinte e oito dias do mes de outubro de mil 
novecentos e sessenta e seis, 31.0 da criagao do 
Instituto. 


