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BOA ESPERANCA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 796 km' (1965) ; alti
tude : 774 m ; temperaturas medias, em °C, das 
m dximas: 35; das m in imas: 16. 

POPULACii.O - 21 941 habitantes (dados prelimi
nares do Iliecenseamento Geral de 1960j ; densi 
dade demogrdfica: 28 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - pecudr ia (gada e 
leiteJ, cultivo do cirroz e beneticiarmento do cafe. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias 
bancdrias, 1 da Caixa Econamica Federal e 1 da 
Caixa Econormica Estadual. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Preteitura Muni 
cipal) - 178 autom6veis e jipes, 123 caminhoes, 
2 6nibus e 42 camionetas. 

ASPECTOS U RJBANO~ - 1340 ligaqoes eletricas, 
295 aparelhos teli!fonicos; 4 hoteis, 1 pensao, 4 
restaurantes e 15 bares. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital, com 72 leitos ; 
6 medicos, 13 dentistas e 4 entermeiros no 
exercicio da pmfissiio; 7 t a1·mdcias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 39 unidades escolares 
de ensino prfundrio geral e 4 de ensino media; 
t 6rre de 1·etransmissao de TV, 2 tipogratias, 2 
ZiV1·arias, 2 bibliotecas, 1 jornal; 1 cinema. 

OR9AMENTO M UNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruzeiros) - r eceita prevista: 50 ; despesa fi
xada : 50. 

REPRESENTA9 ii.O POL!TICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Rubens Gouvea e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documentac;ao e Divulga c;ao do CNE. 



Vista panoramica 

ASPECTOS HISTORICOS 

BoA ESPERAN<;:A, como muitas localidades do interior 
do.. Estado de Minas Gerais, nasceu da busca do 
ouro que no seculo XVIII realizavam os bandei
rantes. 

Em 179'i. vindo de Siio Joao del Rei chegava 
ate Lavras, na esperan<;a de encontrar jazidas auri
feras, Joao de Souza Bueno acompanhado de varios 
outros. Descendente do celebre Amador Bueno -
que se notabilizara nas lutas entre paulistas e em
boabas - caminhando mais que os outros atraves 
da regiao em que se situa o atual Municipio de 
Tres Pcntas, chegou Joao de Souza Bueno ate o 
c6rrego do Ouro, precisamente nos limites entre 
aquele Municipio e Boa Esperan<;a, ali ficando para 
explorar as verterites do riacho. Em 1797, Jose 
Alves de Figueiredo e Constantino de Albuquerque 
- dois chefes de bandeiras, partidas de Baependi 
e Aiuruoca, a caminho do rio Sapucai, onde pre
tendiam tomar posse de terras devolutas - vieram 
t er ao acampamento de Joao de Souza Bueno, que 
abriu-lhes caminho atraves da floresta ate Ribeirao 
de Sao Pedro. 0 primeiro deles , capitao-mor de 
Milicia , considerado o verdadeiro patriarca da for
ma<;ao de Boa Esperanga, resolveu nao prosseguir 
viagem e adquirir, pela quantia de oito mil ducados, 
terrenos ferteis, na extensao de seis Ieguas qua
dradas, situadas na regiao. 

Ao tomar posse· das terras, entao infestadas de 
aventureiros e habitadas por indigenas, come<;ou 
Jose Alves de Figueiredo a adotar medidas para 
a formagao e organizagao do povoado de Dores do 
Pantano, tendo para isto conseguido a ida de urn 
sacerdote, Padre Cleto, e varias familias. Por volta 
de 1804, resolveu, com o apoio de outros proprie
tarios de terras da regiao, entre eles Francisco 
Jose da Silva Serrate e Jose Meireles de Matos, dar 
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m1c10 a construgao de uma capela que, sob a ins
piragao de Nossa Senhora das Dores, foi erigida no 
local onde hoje se encontra a Igreja Matriz. 

Concluida a capela, em torno dela foram se 
agrupando os moradores do Iugar e desenvolvendo
-se o povoado que, logo ap6s, seria elevado a con
di<;:ao de freguesia e, no ano de 1866, passaria a vila 
e Municipio. 

FormafaO Administrativo-Judiciaria 
PoR Alvara de 19 de junho de 1813, a localidade de 
Dores do Pantano foi elevada a freguesia e distrito, 
com a denomina~:;ao de Dores da Boa Esperanga. 

De ac6rdo com a Lei provincial n.0 1 303, de 
3 de novembro de 1866, passou a vila e Municipio, 
com territ6rio desmembrado dos Municipios de 
Tres Pontas, Lavras, Piii.i e Itapecerica, ou apenas 
do de Tres Pontas. A instalagao da vila s6 ocorreu 
a 27 de janeiro de 1868 send{), naquele ano, incor
porada a Comarca de Rio Sapucai em virtude da 
Lei n .0 1 566, de 22 de junho. 

A 15 de outubro de 1869, pela Lei provincial 
n.0 1 611, recebia foros de cidade. 

Tendo passado, mais tarde, a pertencer a co
marca de Lavras voltou a comarca de Tres Pontas, 
ate a reforma judiciaria de 1903. Chegou a cabega 
de comarca por ato de 22 de fevereiro de 1892, 
regalia que perdeu posteriormente e s6 recuperou 
em 1922, por Ato de 6 de setembro. Sua instalagao 
verificou-se em 12 de outubro do mesmo ano. :E 
de 2.a entrancia. 

Por efeito das Leis estaduais ns. 336, de 27 de 
dezembro de 1948, e 1 039, de 12 de dezembro de 
1953, foram desmembrados de seu territ6rio os dis
tritos de Coqueiral e Ilicinea, ficando Boa Esperanga 
com urn s6 distrito, o da sede, situa~:;ao que ainda 
man tern. 

ASPECTOS FISICOS 
BoA ESPERAN~A esta situado as margens do !ago 
artificial formado pelo alagamento de regioes limi
trofes ao Municipio para a construgao da represa de 
Furnas. Esta localizado na zona Sul do Estado, 
tendo a sede municipal como coordenadas geogra
ficas: 210 05' 15" de latitude Sui e 45° 34' 00" de 
longitude W. Gr. Sua altitude e de 774 metros. A 
cidade dista da capital do Estado 214 km, em linha 
reta, rumo OSO. 

A area terrestre do Municipio e de 796 qui16-
metros quadrados. 

Apresenta as seguintes temperaturas medias: 
das maximas, 35o; das minimas, 16° e compensada, 
25°C. 
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Pra~a · Ce!. Neves 

Limita-se com os Municipios de Coqueiral, San
tana da Vargem, Campos Gerais, Campo do Meio, 
Carmo do Rio Claro, Ilicinea, Guape, Cristais e 
Aguanil. 

Dentre as suas riquezas naturais, destacam-se 
jazidas de cristais e madeiras de diversas quali
dades. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

A POPULAgA.o municipal, segundo os dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960, era de 
21 941 habitantes, dos quais 55% viviam na zona 
rural. Foram registrados 3 986 domicilios e a den
sidade demografica era de 28 habitantes por 
quilometro quadrado. A cidade cresceu de 92,9% no 
ultimo decfmio censitario, pas,sando a 9 263 habi
tantes. 

Em 31 de dezembro de 1962, a populagao esti
mada do Municipio era de 23 872 habitantes, com 
densidade demografica de 30 habitantes por quil6-
metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

PREDOMINAM, entre suas atividades econonucas, a 
pecuaria (gado leiteiro), o cultivo do arroz e o be
neficiamento do cafe. 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960 encontrou em Boa Espe
ranga 906 estabelecimentos agropecuarios, com a 
area total de 80 091 hectares, dos quais 11 804 des
tinados a lavouras. 

Os estabelecimentos existentes estavam assim 
distribuidos: 319 com menos de 10 ha; 383, de 10 
a menos de 100; 195, de 100 a menos de 1 000; 9 de 
1 000 a menos de 10 000. 0 pessoal ocupado em 
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atividades agricolas e pecuanas somava 7 192. 0 
numero de arados era de 304 e o de tratores, 35. 

Em 598 estabelecimentos havia criac;ao de bo
vinos, dos quais 516 possuindo menos de 100 cabe
c;as; 81 , de 100 a menos de 500 e 1, com mais de 
500 cabec;as . 

Ag riot! tura 

A PRODUQAo agr:cola de Boa Esperan<;a, em 1964, 
r endeu 446 ,0 milh6es de cruzeiros e utilizou 10 246 ha. 

0 a rroz, principal produto, contribuiu com 50,5% 
para o valor total da prodw;ao, utilizou 3 500 h a 
e rendeu 3 000 t . Em seguida vern o milho, com 
32,3 % do valor , 2 100 ha e 2 880 t; o feijao , 
com 7,2 % do valor, 290 h a e 300 t ; e o cafe. com 
4,9%, 4 200 ha e 180 t . Completara.m os 5,1% do 
valor os seguintes produtos : alho, banan a, man
dioca , laranja, fumo, tangerina, abacate, manga, 
limao, figo, uva, pessego e abacaxi. 

Presta m assistencia aos agricultores 3 agro
nomos. 

Pecudria 

0 GADO existen te no Municipio, em 1963, compre
endia ao todo 51 535 cabec;as, avaliadas em 2,0 bi
lh6es de cruzeiros. A predominfmcia cabia ao 
contingente bovina, com 34 000 cabegas e 86,6 % do 
valor total. Vinham a seguir os suinos, com 10 000 
cabec;as e 7,6% do valor, os eqiiinos, com 3 000 ca
bec;as e 3.1 % do valor, os muares, com 2 500 cabe<;as 
e 2,5% do valor, e os ovinos, com 1 680 cabegas e 
0.1% do valor . Havia, ainda, 325 caprinos e 30 
asininos . 

A produ<;ao do leite a tingiu, no referido ana, 
a 11 milh6es de litros e o valor de 440 milh6es de 
cruzeiros. 

A cria<;ao de galinhas abrangia 36 200 cabec;as, 
avaliadas em 15,4 milh6es de cruzeiros. 0 numero 
de patos, gansos, marrecos e perus somava 1 410 , 
no valor de 800 mil cruzeiros. A postura das gali
nhas atingiu a 125 mil duzias de ovos, avaliadas em 
20 milh6es de cruzeiros. • 

Urn veterinario exerce sua profissao junto aos 
pecuaristas de Boa Esperan<;a. 

Censo Industrial 
0 cENso Industrial de 1960 contou 15 estabeleci
mentos, todos da industria de transformac;ao. 0 
pessoal ocupado somava 71 pessoas e 56 o numero 
de operarios em media mensal. 

0 valor da produc;ao industrial ascendeu a 59,9 
milhoes de cruzeiros sendo o da transforma<;ao in
dustrial de 20,4 milhoes . Foi de 74 cv a f6rqa 
motriz utilizada. 
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0 genero de produtos 
alimentares compareceu 
com 8 estabelecimentos, 
35 operarios, em media , 
e 95 % do valor total. 
Seguem-se ode madeiras, 
com 3 estabelecimentos, 
o de metalurgica, com 1, 
o de editorial e grafica, 
com 1, e o de minerais 
n::io metalicos, com 2. 

Jndzlstria 

A PRODUQAO industrial, 
em 1962, atingiu 475,3 
milb6es de cruzeiros. 0 

Cine Coral 

principal produto f_oi o cafe beneficiado, que 
contribuiu com 232,1 milb6es e 2 440 t , seguido 
dos queijos de minas, com 99,9 milh6es , e parmesao, 
com 21,7 milhoes, e a do arroz beneficiado, com 
19,3 milh6es de cruzeiros . 0 genero de minerais 
nao metalicos contribuiu com 17,4 milh6es de 
cruzeiros. Ravia, ainda, produgao de ferro e ago 
fundidos, esquadrias e madeiras serradas e de 
impressos em geral, entre out ras menores. 

Os principais estabelecimentos existentes, em 
junho de 1965, eram: Laticinios Boa Esperan<;a. 
Posto de Leite Pasteurizado da Cia. Mineira de 
Alimenta<;ao, de Esporas de Ferro Dragao e Fabrica 
de Adubos, todas com mais de 5 operarios, cada uma. 

Abate de Reses 

FoRAM abatidas, em 1963, 1 348 cabegas de bovinos 
e 2 203 de suinos. Resultou 395,1 toneladas de pro
dutos diversos, no valor de 94,8 milh6es de cruzeiros. 
A carne verde de bovina rendeu 203,5 t e 56,0% do 
valor; o toucinho fresco, 107,8 t e 26,2% do valor; 
a carne verde de suino, 60 t e 16,4% do valor; e o 
couro verde de bovina, 20,4 t e 1,1% do valor. 

Transpo1'tes e Comunicafoes 

0 MUNICIPIO e servido pela Rede Mineira de Via<;ao, 
da RFFSA, atraves da linha Angra dos Reis- Goi
andira, e varias linhas de onibus que 0 ligam aos 
municipios vizinbos, a Brasilia-OF, a Belo Hori
zonte e ao Rio de Janeiro-GB. 

Dista de Bela Horizonte, de rodovia, 5 horas e 
30 minutos, pela Fernao Dias; de Brasilia, via Belo 
Horizonte, de rodovia, 16 horas e 30 minutos; do 
Rio de Janeiro, de rodovia, via Varginha e Caxambu, 
10 horas; de Siio Paulo, por autom6vel, pela rodovia 
Fernao Dias, 7 horas; de Campo Bela, de rodovia, 
1 bora e 30 minutos; de Campo do Meio, de rodovia, 
45 minutos; de Campos Gerais, de rodovia, 1 bora; 
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de Carma do Rio Claro, de rodovia, 2 horas; de 
Coqueiral, de rodovia, 35 minutos; de Ilicinea, de 
rodovia , 1 bora e 20 minutos; de Guape, de rodovia, 
2 horas. 

Ha urn campo de pouso para avioes, com pista 
encascalhada de 800 x 100 metros. 

Ate fins de 1964, existiam em tratego, regis
trados na Prefeitura local, os seguintes veiculos: 
autom6veis e jlpes - 178; 6nibus - 2; camionetas 
- 42; e caminhoes- 123. 

BRASI.LIA 
BELO HORIZONTE 

BELO 
HORIZONTE 

LEGENOA 

ESTRADA DE 
- ROOAGEM 

ESTRADA DE 
FERRO 

Ha, no Municipio, uma agencia do Departa
mento dos correios e Telegrafos e servigo telef6nico, 
com 295 aparelhos instalados. 

Com~rcio e Bancos 
0 OOMERCIO de Boa Esperan«;a e realizado atraves 
de 3 estabelecimentos atacadistas, 50 varejistas e 
46 de presta«;ao de servic;os, entre os quais 4 hoteis, 
1 pensao, 4 restaurantes, 15 bares, 18 barbearias e 
8 institutos de beleza. 

Sua principal atividade comercial e a expor
tac;ao de cafe e de leite. 

Operam no Municipio 3 agencias bancarias 
(Banco de Minas Gerais, Banco Mineiro da Produc;ao 
e Banco do Brasil) , uma agencia da Caixa Econ6-
mica Federal e outra da Estadual. 

As contas bancarias apresentaram, em 31 de 
dezembro de 1964, os seguintes saldos, em milhoes 
de cruzeiros: caixa, em moeda corrente, 79,9; em
prestimos em contas correntes, 493,8 ; titulos descon
tados, 668,7; dep6sitos a vista e a curta prazo, 464,3. 

Existem, em funcionamento, 2 cooperativas 
de produ<;ao. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanismo 
A ciDADE esta situada as margens do lago artificial 
da represa de Furnas. 

Existem 15 prac;as, 8 avenidas e 100 ruas. 
As prac;as, bern iluminadas, apresentam aspecto 
agradavel e acolhedor, constituindo-se no ponto de 
reuniao preferido da populagao. As avenidas sao 
calgadas de paralelepipedos, o que acontece com 
quase t6das as ruas. 

Possui Boa Esperanc;a 2 300 prectios residencials 
e comerciais. Contam-se 1315 prectios servidos por 
abastecimento de agua e 1 050 pela recte de esgotos, 
em 1965. 0 nii.mero de ligagoes eletricas ascendia, 
na mesma data, a 1340 e era fornecida pela CEMIG, 
em corrente de 120 para luz e 220 v para f6r~a. na 
freqi.iencia de 60 c;seg. 

Assistencia Jvi.edico-Sanitaria 

BoA ESPERANQA dispoe do Hospital de Nossa Senhora 
das Dores (da Santa Casa), mantido e dirigido 
pelas Irmas Sacramentinas, com 72 leitos. Existem, 
ainda, para assistencia a populac;ao, 2 postos: urn 
de saii.de e urn de puericultura (Feliciano Vilela) . 
Contam-se 6 medicos, 13 dentistas e 4 enfermeiras, 
no exercicio da profissao. Ha 7 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSO EsooLAR de 1964, segundo dados prelimi
nares, contou 9 258 crianc;as de 0 a 14 anos: 3 773 
ate 5 anos (1910 na zona rural); 623 de 6 anos 
(317 na rural) e 4 862 de 7 a 14 anos (2 213 na rural). 
Destas ii.ltimas, 3 472 crianc;as freqi.ientavam escola 
(1 435 na rural) . 

Existiam 130 profess6res regentes de classe e 
12 nao regentes (todos na zona urbana e subur
bana) . Dos regentes de classe, 89 eram normalistas 
e 41 nao normalistas; das primeiras, 7 eram do sexo 
masculino (todos na zona urbana e suburbana) e 
82 do feminino ( 4 na rural) , e das segundas, 2 eram 
do sexo masculino (na rural) e 39 do feminino 
(36 na rural) . 

Ensino 

DISPOE 0 Municipio dos niveis primario e medio 
de ensino. 

Ate 30 de junho de 1965, o nii.mero de unidades 
escolares, no ensino primario geral, atingiu a 39, 
com 3 798 alunos matriculados e 132 profess6res. 
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Nos curses de nivel media ha,via 4 unidades 
escolares - 3 ginasiais e 1 normal- com 51 profes
~ores e 967 alunos. 0 ensino normal e ministrado 
pelo coU~gio Padre JiJlio Maria. considerado urn dos 
melhores do Estado. 0 gin asia! pelos Ginasio Sao 
Jose, pertencente a Diocese, e o Ginasio Presidente 
Kennedy, estadual. Existe , ainda, uma escola de 
dati lcgrafia. 

Cult ttrtt 

Possur 1 jornal. "A Vanguarda", de publica<;ao 
semanal (circula aos domingos) e 2 bibliotecas: 
Biblioteca Pi1blica Municipal, fundada em 1940, com 
acervo entre 1 000 e 5 000 volumes e a do . coh~gio 
Pe. Julio Maria. Ha o Cine Coral, com capacidade 
para 1 350 espectadores. e 1 p6sto retransmissor 
de TV - Canal 4 de Sao Paulo. Existem no Muni
cipio cerca de 300 aparelhos de televisao. 

As associa<;oes culturais e esportivas sao : Gre
mio Educative Pia XII, com 410 s6cios; Minas 
Esporte Clube. com 100 s6cios; Radium Clube Do
rense, recreative e civico, com 680 s6cios. 

As "quermesses" e as "rodas do bolo" sao as 
principais festas populares realizadas no Municipio. 
Sao celebradas com entusiasmo as festas religiosas, 
em especial a de Nessa Senhora das Dores, pa
droeira da cidade. 

Contam-se 6 advogados. 12 engenheiros, 2 tipo
grafias e 2 livrarias. 

/1SPECTOS ADMlNlSTRATIVOS 
E POLITICOS 

BoA ESPERAN<;A possui uma agencia do DCT, cole
torias federal e estadual, a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE, escrit6rio do 
IBC e p6sto da ACAR. 

f iII till (rl.f 
A UNrA.o, em 1964, arrecadou, no Municipio, 32 
milhoes de cruzeiros, o Estado, 241 milh6es e a 
Municipalidade, 70,6 milh6es (20,8 milh6es de renda 
tributaria l . A despesa da Prefeitura alcancou 83,7 
milhoes de cruzeiros. · 

0 or<;amento municipal para 1965 previa receita 
cl e 50 milh6es e fixava igual despesa . 

R.e pre.rentacao Politic a 

A CAMARA de Vereadores e composta de 11 membros . 
Para as eleig6es de outubro de 1965, estavam ins
critos 4 227 eleitores. 
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PONTES 

As INF'ORMA96Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatistica de Boa Esperan~a , Eugenio 
Borges Medeiros. 

Utilizados, t ambem, n a sua elabora~ao , dados 
dos arquivos de documenta~ao municipal, da Dire
toria de Documentac;ao e Divulgac;ao (Secrstaria
Geral do CNE), de diversos 6rgaos do sistema esta
tistico brasileiro e do livro Esb6c;o Hist6rico de Boa 
Esperanc;a, de Newton F . Maia. 

EST A publicac;ao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgac;ao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematizar;ao, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias 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 colab01'a
r;ao, especialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT!STICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: SebasU:io Aguiar Ayres 

COLE!;ii.O DE MONOGRAFIAS 

(-t.a serie) 

300 - Sao i\Iateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len<;ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da l'rata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Peniipolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitaugui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxii, MG 
(2." edi<;iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
:!22 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2." edi~ao). 325 - Brasilia, DF' (2." edi~lio ). 
326 - Campinas, SP (2.a edi~iio). 327 - Sao Paulo de Oli
ven<;a , AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei<'i, AL (2.a edi
<;ao). 330 - Jau, SP. 331 - caete, MG. 332 - Jose de Frei
tas, PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasih!ia, AC. 335 - Ri
beirao Preto, Sp ( 3." edi~lio). 336 - Bauru, SP (2 ." e di<;lio) . 
337 - Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua<;u, 
MG. 340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal , 
PB. 343 - Patos de _Minas , l\tG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;;o Grajico do 
IBGE, aos . v inte dias do mes de outubro de mil 
noveoentos e sessenta e s~is, 3t.o da criagao do 
Inst ituto. ' 


