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MIGUEL PEREIRA 

RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 232 km' ; altitude: 
611 m ; temperaturas medias, em ° C, das maxi
mas: 28; das rninimas : 15,5. 

PGPULAQAO - 17 387 habitantes (estimado em 
1.0 de janeiro de 1965); densidade demogrtijica: 
75 habitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Horticultura, jruti
cultura e avicultura. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal! - 330 autom6veis e jipes, 148 carninh6es, 
7 6nibus, 12 camionetas, 2 ambuliincias e 22 
outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1203 ligar;oes eletricas, 
40 aparelhos telej6nicos ; 6 hoteis, 2 pens6es, 
10 restaurantes e 48 bares. 

ASSISTENCIA MEDIC.4 -1 hospital e 1 maternidade 
totalizando 50 leitos, 2 ambulat6rios, 2 postos 
de saude; 8 medicos, 3 dentistas, 8 enjermeiros, 
no exercicio da projissao; 5 jarmticias e 
drograrias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 27 escolas de ensino · 
primtirio geral, 5 estabelecimentos de ensino 
media; 4 assossia96es esportivas e 2 culturais; 
2 cinemas e 3 bibliotecas publicas . 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
-cruzeiros) - receita prevista: 152,0; despesa 
fix ada: 152,0. 

REPRESENTAQli.O POL!TICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Natalicio Fragozo de Alencar e desenho 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentagao e Divulga<;a.o 
do CNE. 



Miguel P ereira Ath\tico Clubc 

ASPECTOS HIST6RICOS 

A HISTORIA do atual Municipio de Miguel Pereira 
esta vinculada a de toda a regiao de Vassouras, da 
qual foi desmembrado. :E fato not6rio que, naquela 
regiiio, serpenteava o "Caminho Novo do Tingua", 
em cujo extrema, nas proximidades da margem 
direita do rio Pa raiba do Sul, se erigiu a vila, mais 
tarde cidade de Vassouras e, em bifurcagao, se 
atingia a raga do Alferes, donde se desmembraria 
a do Pati, que seria a primitiva sede municipal 
Pati do Alferes. Descrigao mais detalhada daque
las paragens faz Monsenhor Pisarro, em suas 
mem6rias hist6ricas do Rio de Janeiro. Com efeito, 
a firma aqu l?!le prelado: "depois do antigo caminho 
pelas serras do Facao e Estrela a Vila de Parati, 
foi primeiro o que Garcia Rodrigues abriu em 
diregao a serra dos 6rgaos, por onde se fazia o 
t ransito geral, ate aparecer outro mais apto, desde 
o rio Paraiba do Sul, do sitio ou raga do Alferes 
e Ordenan<;as, Leonardo C'ardoso da Silva, dai a 
serra do Couto e dela a do Tingua , procurando a 
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade de I gua<;u, 
tambem conhecida pelo nome de Nossa Senhora 
da Piedade do Caminho Velho, que subindo as 
encostas da serra da Estrela e acompanhando os 
vales dos rios Paraiba e Paraibuna, atingia as 
"Minas Gerais". 

Foi por esse caminho que passou, mais tarde, 
Tiradentes, quando se dirigia a Corte, onde seria 
j ulgado e enforcado; por essa estrada se fez por 
muito tempo o transporte de ouro para o Rio de 
J aneiro . 

No Arquivo Publico Nacional ha referencias de 
varias sesmarias concedidas na regiao, entre as 
quais a de Marcos da Costa da Fonseca C'astelo 
Branco, antigo almoxarife da Fazenda Real do Rio 
de J aneiro, em 1708, e a Ro<;a do Alferes, etc. :Esse 
roteiro, que partia do Rio de J aneiro, ganhava, 
depois de transposta a serra, a ro<;a de Marcos da 
Costa, Raga do Alferes, etc., confirmando, assim, a 
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penetragiio atraves do territorio do atual Municipio, 
pois a sesmaria de Marcos da Costa se localizava 
n as proximidades das cabeceiras do rio Sant'Ana. 

Essa reg1ao alcangou grande prosperidade, 
gragas ao brago escravo empregado na sua lavoura, 
e sentiu os efeitos da aboli<;iio da escravatura, que, 
de resto, deixou em quase todos os Municipios flu
minenses urn marco de decadencia, provocado pela 
falta de bragos para os trabalhos do campo. For 
volta de 1878 ja se cogitava da construgiio de uma 
estrada de ferro, que partindo de Belem Catual 
Japeri ) , f6sse terminar em Pati do Alferes . Em 
15 de m argo de 1882 o Governo Federal assinava 
contra to com os engenheiros Luiz Rafael Vieira 
Souto e Henrique Eduardo Hargreves, determinando 
a passagem ferroviaria pelos vales do rio Sant'Ana 
e ribeir iio de Uba. 

0 primitivo nome da localidade era Barreiros, 
originado de uma a rea da fazenda Sao Francisco, 
de propriedade de Antonio Fran cisco Apolinario , 
em 1872. For ali passavam, na epoca, tropas de 
burros, que ficavam atolados, em virtude da grande 
quantidade de barro existente no local. Depois que 
se construiu a Estrada de Ferro Melhoramentos do 
Brasil, por volta de 1898, vencida ja a serra, a 
localidade passou a chamar-se Fazenda da Estiva. 
Em 1918 seu top6nimo foi mudado para Professor 
Miguel Pereira, ilustre figura da medicina brasileira 
que, com a saude abalada, ali residiu durante 
varios anos. 

0 povoado de Governador Portela, distrito de 
l.\1iguel Pereira, recebeu esse nome em homenagem 
ao Dr. Francisco Portela, primeiro Governador do 
Estado. 

j\1iguef da Silva Pereira 

ME:mco brasileiro, presidente da Academia Nacional 
de Medicina de 1910 a 1912. Nasceu em Siio J ose 
do Barreiro, Siio Paulo, em 1871 e faleceu em 1918. 
Bacharelou-se pelo Colegio Pedro II e em seguida 
cursou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
A!i foi assistente de Clinica Propedeutica, substituto 
de Clinica Medica (1907), catedratico de Patologia 
Interna (1908) e de Clinica Medica (1910). Formou 
no Batalhao Academico por ocasiao do Combate da 
Armagao em 1893. Os problemas medico-sanitarios 
sempre constituiram sua grande preocupagiio . :E o 
ant or da fr ase famosa, pronunciada em um discurso 
de sauclagao ao professor Aloysia de Castro: " 0 
Brasil e ainda urn imenso hospital" . Sabendo-se 
portacl or de mal incuravel., fez queima r os originais 
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Esta9ao de Ja vari 

de seu Tra tado de .Clinica Medica, vindo a falecer 
na Esta::;ao da Estiva, hoje Miguel Pereira. 

P ormarao Ad minis t1'ati vo-J udicia1'ia 

Miguel Pereira foi elevado a categoria de distrito 
pela Lei estadual n.0 1 055, de 31 de dezembro de 
1943 , com territ6rio desmembrado de Governador 
Portela, 9. 0 Distrito de Vassouras, anteriormente 
elevado as mesmas condig6es pela Lei estadual n .0 

2 180, de 16 de fcvereiro de 1927. 
A Lei n.0 2 626, de 25 de outubro de 1955, no 

seu artigo 1°, diz: "Fica criado o Municipio de 
Miguel Pereira, com sede na atual vila do mesmo 
nome e constituido do atua l territ6rio dos distritos 
de Governador Portela e Miguel Pereira, ora 
desmembrado::; do Municipio de Vassouras". A sua 
instalagao ocorreu no dia 26 de julho de 1956. 

Na divisao territoria l em vigor permanece o 
Municipio com os 2 distritos : Miguel Pereira (sede) 
e Governador Portela. 

Miguel Pereira e sede de comarca, criada pela 
Lei estadual n .0 2 894, de 26 de julho de 1956, tendo 
sido instalada no dia 1.0 de setembro do mesmo 
a no. 

ASPECTOS FlSI COS 

LocALIZADO na zona fisiografi ca de Resende, o 
Municipio limita-se com os de Vassouras, P etr6polis, 
D uque de Caxias e Nova Igua ::;u. A a rea t errestre 
de 232 km' . A sede municipa l esta situada a 611 
metros de altitude. :E uma das mais a ltas cidades 
da regiii.o, dai a razao por que lhe deram a topo
r:imia de "Suiga Brasileira " . Posigao geografica: 
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22.0 30' de latitude sul e 43.0 30 ' de longitude 
W. Gr. Em linha reta, dista da Capital do Estado, 
96 quil6metros. 

0 solo municipal e extremamente acidentado, 
destacando-se as serras do Couto ou Facao, do 
Tingua, das Perobas, Alto da Conceigao e da 
Estn'\la. Alem disso, possui o Municipio apreciaveis 
reservas florestais e vicej ante mat aria recobrindo 
parte de sua area, notadamente na regiao de 
Marcos da Costa, Vera Cruz e Arcadia, onde o 
relevo e r epleto de vales, encostas e morros 
escarpados. 

P equenos cursos de agua e rios formam a rede 
hidrografica, destacando-se os rios Sao Pedro e 
Sant'Ana, que formam em seus leitos diversas 
cachoeiras, duas delas aproveitadas na industria 
de energia eletrica - Vera Cruz e Santa Branca. 

De clima ameno e saudavel, tornan do-se mnito 
frio e seco no inverno, sobretudb nos meses de 
junho, julho e ag6sto, Miguel Pereira e hoje ponto 
de veraneio dos mais procm·ados do Estado do Rio . 
A temperatura apresenta variag6es entre maxima 
de 28.°C e minima de 15,5. 

As riquezas naturais sao represen tadas pelo 
quartzo, dolamita, tabatin ga e pedras de construgao, 
est as U. lt imas exploradas no distri to-sede e nas 
localidades de Vera Cruz e Marcos da Costa . Entre 
os vegetais est ao a casca de angico, mamona, 
paineira, javari, piteira embauba e piagava -
todos sem exploragao comercial. 

ASPECTOS D EMOGRAFICOS 

SEGUNDO a sinopse preliminar do Cen so Demografi co 
de 1960, os efetivos populacionais do Municipio 
somavam 14 967 habitantes. 0 distrito mais populoso 
era o de Miguel Pereira - 8 925 habitantes, dos 
quais 2 843 na zona urbana e 6 082 na rural. 0 
distrito de Governador Portela figurava com 6 042 
habitantes, 2 959 n a zona urbana e 3 083 na rural. 
Estavam na zona rural 61 ,2 % da populagao 
municipal. 

A cidade, entre os dais ultimos censos, cresceu 
de 13,1 % , passando a 2 843 h abitantes; e a vila 
de Governador Portela , de 15,5 %, passando a 2 959 

A densidade demografica era de 65 habitantes 
por qui16metro quadrado. 

Foram contados 2 726 domicilios: 1 561 no 
distrito-sede e 1165 no de Governaclor Portela. 

Estimativas para 1.0 de janeiro de 1965, baseadas 
nos r esultados do Censo Escolar de 1964, indicam 
para o Municipio uma populagao da ordem de 17 387 
habitantes. 0 principal contingen te - 10 095 -
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per tencia ao dist ri to de Miguel Pereira e 7 292 ao de 
GovernadoT Por tela. A populac;;ao rura l era de 10 343 
babitantes. Densidade demognifi ca: 75 h abitan tes 
por quil6metro quad rado. 

i\!Jouimellto da Populafao 

0 MOVIMENTO do regist ro civil , em 1965, totalizou 
370 nasc.imen t.os (no ana ) , 154 obit os e 92 casamen 
tos. 

ASPECT OS ECONOMICOS 

As PRINCIPAls atividades econ 6micas do Municipio 
estao concentradas n a hor ticultura, fruticultura e 
a.vicultura. 0 comercio hoteleiro local esta em 
fran co desenvolvimento, loca.lizando-se no Municipio 
varias col6nias de fe rias . 

Prodttfao Extrativct V egetaf 

A PRoougA.o de ca rva.o vegetal foi estimada, em 
1965 , em 3,1 milh6es de cr uzeiros. 

Cemo Agricola 

PoR ocAsrii.o da rea.liza.c;;ao do Censo Agricola de 
1960 foi assinalada a existEmcia, no Municipio, de 
183 estabelecimentos , com area tot al de 10 627 
11ect ares, dos quais 1 788 se destin avam as lavouras. 

Ravia 49 estabelecimentos com menos de 10 
h ecta res, 110 com 10 a menos de 100 h ectar es e 
24 com 100 a menos de 1 000 h ectares. 

0 pessoa.l ocupado somava 879 pessoas. Havia 
2 t ra t ores e 51 arados. 

Em 105 estabelecimen tos h avia criac;;ao bovina: 
92 com m e nos de 100 cabec;;as, cada urn; 12, de 
100 a menos de 500 cabec;;as ; e 1 com 625 cabec;;as. 

Vista p a rcia l 



Agricultura 

0 VAL-OR da produc;ao agricola no ano de 1964 foi 
de 11,6 milh6es de cruzeiros; a area cultivada, par 
sua vez, atingia 145 hectares. 

A cultura da banana, que compreendia uma 
area de 25 hectares, contribuiu com 25,9 % para o 
valor total e rendeu 30 mil cachos, enquanto a do 
alho teve uma participac;ao da ordem de 20,7% e 
uma produc;ao de 9 toneladas. Seguiram-se as 
culturas do milho e do tomate; a primeira com 
16,2% do valor , produc;ao de 113 toneladas e a 
segunda, com 12,1 % e um volume fisico de 35 
toneladas. Figuram ainda na pauta agricola: 
mandioca, laranja, feijao, an·oz, caqui, batata-doce, 
abacate, uva, manga, batata-inglesa, cafe e cana
-de-ac;ucar. 

Segundo fonte local a produc;ao de legumes e 
hortalic;as no ano em pauta, rendeu 47,5 toneladas 
e 1,6 milh6es de cruzeiros. 

Atendem profissionalmente aos agricultores de 
Miguel Pereira 3 agr6nomos. Funciona um p6sto 
da Associac;ao de Credito e Assistencia Rural 
( ACAR) no Municipio. 

Pecuaria 

A POPULA<;:~o pecuan a local, em 1964, totalizava 
9 965 cabe<;as, no valor de 550,4 milh6es de cruzeiros. 
0 principal contingente era representado pelo gada 
bovina, com 7 672 cabec;as, que contribuiu com 
87,9% do valor globaL Havia, alem disso, 1 670 ca
bec;as de suinos, com 9,5% do va lor, e 340 de eqlii
nos, com 1,9 % do valor. Completavam os rebanhos : 
120 muares, 125 caprinos, 90 ovinos e 8 asininos . 

A criac;ao de gada destina-se ao corte e a 
produgao de leite. 

For out ro lado, o plan tel avicola era constituido 
par 11 412 cabegas, ava liadas em 14,4 milh6es de 
cruzeiros. 0 numero de g·alin aceos atingia 10 662 
cabec;as ( 130 perus) , no valor de 13 ,7 milh6es de 
cruzeiros. Havia, ainda, 750 palmipedes. 

A produgao de leite alcangou 1,4 milhao de 
litl·os, em 1964, valendo 107 ,1 milh6es de cruzeiros . 
Ja a produgao de avos de galinha foi de 32 mil 
e 725 duzias, correspondendo a 9,8 milh6es de cru
zeiros. 

0 m el e a cera de abelha r enderam perto de 
600 quilos e 254 milhares de cruzeiros. 
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Censo InduJtrial 

0 CENso Industrial de 
1960 registrou 30 esta
belecimentos da indus
tria de transforma<;ao, 
que utilizaram 145 cv 
de f6r<;a motriz, ocupa
ram 65 operarios em 
media mensal e dispen
deram 9,5 milh6es de 
cruzeiros com materias
-primas. 0 valor da pro-

Igreja Matriz du<;ao alcangou 21 ,4 mi-
lhoes de cruzeiros, dos 

quais 10,8 milh6es foram da transforma<;ao indus
t,:ial. 

0 principal genera era o de produtos alimen
tares, com 13 estabelecimentos, 68 cv de f6r<;a 
motriz utilizada, 24 operarios ocupados em media 
e com 45,4 % do valor total da produ<;ao. Bern 
distanciados vinham o de minerais nao metalicos, 
com 6 estabelecimentos, 5 cv de f6r<;a, 16 operarios 
em media e 16,8 % do valor da produ<;ao, 0 de 
madeira, com 4 estabelecimentos, 20 cv de f6r<;a , 
8 operarios em media e 14,9 % do valor, e o do me
t a!ln·gica, com 3 estabelecimentos. 49 cv de f6r<;a , 
9 operarios em media e 11,2% do valor. 

Completavam o parque industrial 1 estabeleci
mento cle cad a genera seguinte: com·os e peles e 
produtos similares, produtos farmaceuticos e medi
cinais , quimica e vestuario, cal<;ados e artefatos de 
tecidos. 

Indt!.rtricr 

MIGUEL PEREIRA contava, em 1965, com 18 estabele
cim entos fabris, os quais empregavam 84 operarios. 
0 valor da produc;ao naquele exercicio elevou-se 
a 184,1 milhoes de cruzeiros. 

0 genera de produtos alimentares figurava em 
1.o Iugar, com 8 estabelecimentos, 34 operarios e 
o valor da produc;ao r epresentava 56,0 % do total; 
o de minerais nao metalicos, vinha em 2°, cons
ti tuido por 3 unidades, empregando 17 operarios e 
16,0 % do valor. Seguia-se o de metalurgica, com 2 
estabelecimentos, 10 operarios, contribuindo sua 
produ<;ao com 6,0 % para o valor. Completavam os 
22 ,0 % restantes do valor da produc.ao, com 1 esta
belecimento cada, os seguintes generos: material 
eletrico e de comunicac;oes, madeira , mobiliario , 
produ tos farmaceuticos e medicinais e quimica. 
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Gctdo Abatido 

FoRAM abatidas em 1964, 893 cabegas de bovinos 
e 274 de suinos, resultando 169,1 toneladas de pro
dutos no va lor de 110,9 mi!h6es de cruzeiros. 

A carne verde de bovina contribuiu com 134,1 
t oneladas e 84,8% para o valor e a de suino, com 
7,5 toneladas e 6,4% ; o toucinho fr esco , com 6.7 
toneladas e 5,8% . 

Os 3,0 % res tantes do valor foram cobertos pelo 
couro salgado de bovina, banha n ao refinada, salsi
charia a granel, t orr esmo, miudos frescos de bovinos 
e de suinos, linguas fre scas em geral e tripa fresca 
de bovina. 

Energict Eletrica 

ExrsTEM 2 empresas fornecedoras de energia eh~trica 
- - SA F6rga e Luz Vera Cruz e Cia. Hidreletrica 
Santa Branca -, possuiam 111 operarios e apura~ 
r am 347,0 milh6es de cruzeiros na distribuicao e 
venda de en ergia . " 

Comercio e Bancos 

0 FORNECIMEN'l'o de produtos agropecuanos ao 
comercio local e, em sua quase totalidade, feito 
pelos di.st ritos de Pati de Alferes, Avelar e Ferreiros, 
do vizinho Municipio de Vassouras. Par out ro !ado, 
os produtos manufatura dos sao importados da 
Guanabara, Sao Paulo e Minas Gerais. 

Estavam em a tividades comerciais, em 1965, 
4 estabelecimentos atacadistas e 196 varejistas. 

Atualmente, pode-se considerar a avicultura 
como fa tor de importfmcia comercial para o Muni
cipio, devido a qua ntidade de granj as j a instaladas 
e ao seu grande mercado, o Estado da Guanabara. 
Foram exportados para a praga do Rio de Janeiro 
1,2 milhao de li t ros de Ieite, em 1965. 

Funcionam no Municipio agencias dos bancos 
de Crectito Real de Minas Gerais, do Predial do 
Estado do Rio de Janeiro e da Lavoura de Minas 
Gerais. Na vila de Governador Portela h a tambem 
nma agencia do Predial. 

Os saldos das principais contas bancarias, 
a 31 de dezembro de 1965, eram (em mi!h6es de 
cruzeiros) : caixa em moeda corrente, 55,1 ; em
prestimos em contas correntes, 4 ,5; titulos desconta~ 
dos, 553,9; dep6si tos a vista e a curta prazo, 664,9; 
e depositos a prazo, 3,9. 
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Os ESTABELECIMENTOs de presta<;ao de servi<;os, em 
1.0 de janeiro de 1966, eram em numero de 107. 
Destes estabelecimentos destacavam-se 10 barbearias 
(4 n a cidade) , 48 bares, botequins e cafes (2 1 n a 
cidade), 2 cabeleir eiros (na cidade), 6 hoteis (3 na 
~idade) , 2 pens6es, 10 restaurantes e 2 garagens (1 
na cidade ). 

Miguel Pereira, conta, ainda, com os servi<;os 
profissionais de 4 advogados e 2 engenheiros. 

Tramportes 

SERvrno pe1a Estrada de Ferro Leopoldina, atraves 
da linha Japeri- Tres Rios, e rodovias estaduais e 
federal, asfaliadas, Miguel Pereira liga-se a Cap-ital 
do Esta.do e a outros municipios fluminenses pelos 
seguintes meios de transportes : a Duque de Caxias, 
em rodovia, via Nova Iguac.u (97 quil6metros) , em 
2 horas e 25 minutos, ou via Pati de Alferes e 
Petr6polis (90 quil6metros), em 2 horas e 15 mi
nutos; a Nova Igucu;u, em rodovia (82 quil6metros) , 
em 1 hora e 50 minutos , ou via Petr6polis e Duque 
cle Caxias (109 quil6metros) , em 2 horas e 45 mi 
nutos, ou, ainda, de estrada de ferro, via Japeri , 
em 1 hora e 45 minutos: a Petr6polis, de rodovia, 
via Pati de Alferes (45 quil6metros) , em 1 hora 
e 25 minutos, ou via Pedro do Rio (80 quil6metros), 
em 1 hora e 50 minutos, ou ainda por estrada de 
ferro, via Tres Rios , em 3 horas e 15 minutos: a 
vassouras, de rodovia, via Ferreiros, em 45 minu
tos, ou via Avelar em 1 hora e 30 minutos, ou 
ainda, por estra da de ferro, via Governador 
Portela, em 1 hora e 15 minutos; a Niter6i, de 
rodovia, via Nova I guac.u e Mage (180 quil6metros) , 
em 4 horas e 10 minutos, ou via Pati de Alferes, 
Petr6polis e Mage (145 quil6metros) , em 3 horas 
e 20 minutos . 

A liga<;ao com a Guanabara se faz, via Japeri 
(123 quil6metros), em 2 horas e 40 minutos, ou 
por estrada de ferro, tambem via Japeri, em 3 hm·as 
c 15 minutos. Com Brasilia, DF, de rodovia, via 
Paraiba do Sui, Tres Rios, J uiz de Fora e Belo 
Hor izonte (1129 quil6metros) , em 19 horas e 30 
minutes. 

Ha 2 empresas de transporte de passageiros 
r6nibus) fazendo a liga<;ao do Municipio com as 
cidades de Vassouras e Rio de J aneiro, GB. 
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Estavam registrados n a Prefeitura local , em 
1.0 de janeiro de 1966, 330 autom6veis e jipes, 148 
caminh6es , 7 6nibus e 12 camionetas, 2 ambulancias 
e 22 outros veiculos. 

NOVA IGUAfU 

/''~-~ 

>~ GU AN.ABARA 

C OlllttlliCafOeS 

CONVEN¢£S 

RODpVIA PAVIM£N7.4DA -
rlii!FESO PERMANENT£
FERROV/A ~ 

FuNCIONA no Municipio uma ag€mcia postal-telegra
fica do Depa rtamento dos Correios e Telegrafos. 
A rede telefonica local pertence a CTB, que no 
momenta realiza estudos para a implantagao do 
sistema de telefon es au tomaticos na cidade, havendo 
40 a parelhos instalados, ate 1.0 de janeiro de 1966. 
Ha ainda o servi <;;o telegrafico de usa pr ivativo da 
Estrada de Ferro Leopoldina. 

ASPECTOS SOCIAlS 

LocALIZADA nos a ltos da Serra do Mar, de clima 
agradabilissimo, a cidade de Miguel Pereira desfruta 
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Grupo Escolar Dr. Antonio Fernandes 

de belo panorama. :E constituida de diversos bairros, 
como os de Sao Judas Tadeu, Pantanal, Plante 
Cafe, Guararapes, Jardim Miguel Pereira, Praga da 
Ponte e Monte Alegre, com belas vivendas; a cidade 
vem experimentando ultimamente expansao nipida 
e vigorosa. 

Existem 121 logradouros publicos ( 105 ruas, 
8 avenidas, 3 travessas e 5 pragas); havia 8 ruas, 
1 avenida e 2 pra<;as pavimentadas a paralelepipe
dos e asfaltadas. 0 numero de predios existentes 
em 1965 ascendia a 1 643 . 

Dos logradouros publicos, 67 sao servidos por 
agua encanada, 4 por esgotos sanitarios, 10 com 
rede telefonica , 54 com ilumina<;ao publica e 70 com 
a domiciliar . 

Dos predios existentes, 706 eram servidos por 
agua encanada e 135 esgotados. 

A energia eletrica e fornecida a cidade pela 
SA F6r<;a e Luz Vera Cruz. Em 1.0 de janeiro de 
1966 havia 1 203 ligagoes eletricas na sede municipal. 

AssiJtencia Medico-I-f oJ pitalrt r 

NA CIDADE funcionam o Hospital Santo Antonio da 
Estiva, com 46 leitos, 10 medicos, 8 a uxiliares de 
enfermagem, 4 atendentes, 2 ambulancias (1 do 
hospital e autra da Prefeitura), mantido pela 
Funclagao Miguel Pereira; e o P6sto de Saude de 
Miguel Pereira. 

Na vila de Governador Portela: 2 ambulat6rios 
do IAPFESP, e da Divisa.o de Assistencia aos 
Ferroviarios (N° 15 ) ; um posto de pueri cultura com 
uma materniclade, com 4 leitos ; e 1 P6sto de Saude. 

Contam-se, a inda, 2 farmacias na cidade e 3 
na vila Governador Portela. 

Exercem suas profiss6es 8 medicos, 8 enfermei
ros e 4 dentistas. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo EJco!ctr 

0 CENso Escolar de 1964, segundo dados prelimi
nares, contou 5 024 criangas de 0 a 14 anos: 2 086 
at e 5 anos (975 na area rural) ; 354 de 6 a nos 067 
na rural) ; e 2 584 de 7 a 14 anos (1 232 n a rural ) . 
Destas ultimas, 1 997 freqiientavam escolas (823 na 
rural ) . 

Ravia 75 profess6res regen tes de classe e 9 nao 
regentes restes do sexo feminine e n as zonas urbana 
e suburban a). Dos regentes de classe, 31 eram nor
malistas (do sexo feminine e 3 na zona rural) e 
44 nao normalistas: 1 do sexo masculine (na zona 
rural ) e 43 do feminine 05 na rural) . 

Ensino 

0 ENSINO primario geral contava com 27 escolas: 
4 estaduais, 12 municipais e 11 do Movimento 
Popular de Alfabetizac;ao, com 2 621 alunos matri
culados (1 350 meninos e 1 271 meninas) , no inicio 
do ano letivo de 1965, e 89 profess6res. 

0 ensino medio e ministrado pelo Ginasio 
Professor Miguel Couto, Ginasio Governador Portela, 
Escola Profissional Ferrovi aria do SENAI, mantida 
pela Estrada de Ferro Leopoldina, Escola Normal 
Profess6ra Adalice Soares e Colegio C'omercial 
Professor Miguel Pereira. 0 numero total de pro
fess6 res e de 40 e no ano letivo de 1965 estavam 
matricutados 606 alunos: 254 meninos e 352 meninas. 

Cultttra 

ExrsTEM 3 bibliotecas ptlblicas no Municipio. :E 
mantida pela Prefeitura a biblioteca Francisco 
Peralta. 0 numero de volumes existen tes atinge 
a proximadamente 2 700. A Associa<;ao Rural de 
Miguel Pereira e a Escola Profissional Ferroviaria 
possuem suas bibliotecas, esta ultima com a d.eno
mina<;ao de Mach ado Filho e esta em Governador 
P ortela. Ha ainda pequenas bibliotecas estudantis, 
e em clubes. 

Entidades sociais- esportivas : Miguel P ereira 
A~ letico Clube, com 958 s6cios, provide de piscinas 
para adultos e crianc;as, quadra de tenis, basquete, 
volei, futebol de salao, biblioteca, r estaurante e 
s:J.lao de dangas, a lem de apartamentos para os 
socios : Central Atletico Clube, com 264 s6cios, possui 
c~1mpci de futebol, provido de refletores ; Portela 
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Esta~iio Rodovi:iria 

Atletico Clube e Estrela Futebol Clube, com 192 e 
185 s6cios, respectivamente. Ha, ainda, 2 sociedades 
musicais : Musical de Miguel Pereira, com 120 asso
ciados, e a Musical 15 de Novembro, com 85 s6cios. 

Entre os festejos locais, destacam-se o de Santo 
Antonio da Estiva, a 13 de junho; 25 de outubro 
e a data da emancipac;ao politico-administrativa 
do Municipio; na Vila de Governador Portela 
festeja-se com atos religiosos o dia de Nossa Senhora 
da Gloria, padroeira local. 

Existem 2 cinemas: Cine Miguel Pereira, na 
cidade, com capacidade para 350 espectadores; e o 
Cine Planalto, na vila de Governador Portela, com 
lotac;ao para 300 pessoas. 

Turismo 

DISPOE o Municipio de locais apraziveis e pitorescos, 
que constituem verdadeiras atrac6es turisticas. 
Dentre eles se destacam o !ago de -Ja vari, on de se 
realiza natac;ao, pesca e passeios de bote; o Parque 
Guararapes; Alto das Perobas; Jardim Publico, com 
restaurante, lago luminoso, un1 pequeno "zoo" e 
parque infantil. Ha, ainda, a beleza natural de suas 
scrras e vales. 

Entre os bons hoteis existem o Sumerville, o 
Minas Gerais e o Miguel Pereira Atletico Clube. 

Contam-se 8 col6nias de ferias, destacando-se 
as do Rei da Voz, da Associac;ao Atletica Banco 
Boavista e das Casas Fernandes. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

DENTRE as repar tic;oes publicas instaladas em Miguel 
Pereira estao as coletorias federal e estadual, 
ag·encia arrecadadora do IAPC e a Agencia Munici
pai de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 
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Finan[as Ptiblicas 

No EXERcfcro de 1965 a Uniao arrecadou em Miguel 
Pereira 69,3 milh6es de cruzeiros e o Estado, 277,4 
milh6es. 

A arrecadagao municipal totalizou 107,3 milh6es 
de cruzeiros e a despesa ficou em 91,0 milh6es. 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de 152,0 milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa. 

Representa{ao Politica 

A CAMARA Municipal e constituida por 9 vereadores. 
Estavam inscritos, ate 31 de maio de 1966, 4 888 
eleitores em todo o Municipio. 

FONTES 

As INF'ORMA<:;6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agen
te Municipal de Estatistica de Miguel Pereira, 
Jose Dilson Pinto. 

Utilizados, tambem, n a sua elaboragao, dados 
dos arquivos de documentagao municipal, da Dire
toria de Documentagao e Divulga<;ao (Secretaria
-Geral do CNE ), e de diversos 6rgaos do sistema 
estatistico, brasileiro. 
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EST A publicar:;ao taz parte da sene de monografias 
municipais organizada pela D iretoria de Documen
taqao e D ivulgaqao do Conselho Nacional de Estatis
tica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evoluqao 
hist6rica do Municipio, c01·responde a uma tentativa 
no sentido de sint etizar, com adequada sistemati
zaqao, elementos esparsos em diferentes docurnentos. 
Oconem . em alguns casas, divergencias de opiniCio, 
comuns em assuntos dessa natureza, nao sendo raros 
os equivocos e en·os nas pT6prias fontes de pesquisa. 
PoT isso, o CNE acolheTia com o maioT inteTesse 
qualquer colaboraqao, especialmente de historiadores 
e ge6gratos . 



COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

1."' serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Madalena, RJ. 5 - Altamira, PA. 
6 - Itaituba, PA. 7 - Divin6polis, MG. 8 - Saito Grande, SP. 
9 - R iachao do Dantas, SE. 10 - Sao Crist6vao, SE. 11 - Sao 
Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. 13 - Angicos, RN. 14 - Porto 
Seguro, BA. 15 - Manes, Al\II. 16 - Ic6, CE. 17 - Mara11, BA. 
18 - Tefe, AM. 19 - Eirunepe, AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Ja
cobina, BA. 22 - Tres Lagoas, MT. 23 - Pianc6, PB. 24 -
Caetite, BA. 25 - Areia Branca, RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 -
Cajitzeiras, PB. 28- Santa Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - San
ta Cruz Cabrilia, BA. 31 - Jardim do Serid6, RN. 32 - Pilar, 
AL. 33 - Labrea, AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 
36 - Ararangui, SC. 37 - Santana do Cariri , CE. 38 - Pinhei
I"O, 1\'lA. 39 - Hma, ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto 
Uniao, SC. 42 - Barra dos Coqu,;iros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 
- Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
4i - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, II'IA. 49 - Jaragui, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acarau, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES . 58 - Apuca rana, PR. 59 -
Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vit6ria rle 
Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Maraba, PA . 66 - Bacallal, MA. 
67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho, RN. 69 - Or
l eaes, SC. 70 - Sao Francisco d e Assis, RS. 71 - Doura
dos, MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 
- Inhumas, GO . 75 - Sao Borja, RS . 76 - Sao Mateus do 
Sui , PR. 77 - Barra do Gar~as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei9ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 - Ca
cequi, RS. 82 - obidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, RS. 
85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Clevelandia, PR. 87 - Jaguari, RS . 
88 Prata, MG. 89 - 1\'larici, RJ. 90 - Barra do Pirai, RJ. 
91 - Perdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 - Caravelas, BA. , 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 96 - Cabe

d elo , PB. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Se nna Campos 
Sec retario-Geral: Sebas tiiio Agu iar r\ yres 

COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

4.a serie .'\ 

300 - Siio Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len<;ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Ag uas 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. 
:!14 - Juaguaruana, CE. 315 - Ipau~u , SP. 316 - Pinta
gui , MG. 317 - R ellou<;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 -
Araxa, MG (2.a edi<;iio) . 320 - Porto d e Pedras, AL. 321 -
Belem, PA. 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi<;o
sa , MG. 324 - Joinvile, SC (2." e di<; iio). 325 - Brasilia, DF 
(2." edi <;iio). 326 - Campinas, SP (2." edi ~iio) . 327 - Sao Panlo 
de Oliven<;a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei6, AL 
(2." edi <;iio). 330 - Jatt, SP. 331 - Ca ete, MG. 332 - Jose 
de F reitas, PI. 333 - Guidova l , MG. :!34 - Brasileia, AC. 335 
- Rill eiriio Preto, SP (3 ." edi<;iio) . 336 - Bauru, SP (2." edi
<;iio). 337 - Carangola, MG. 338 - Cristalin a, GO. 339 -
Manhua<;u, MG. 340 - Caratin ga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 
342 - Pombal, PB. 343 - Patos d e Minas, MG. 344 - Boa 
Esperan<;a, MG. 345 - Cabo Verde , MG. 346 - Coru ripe, .4.L. 
:Hi - Campo Belo, MG. 343 - Mig u el Pere ira, RJ. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;;o Gdtjico do 
IBGE, aos trinta dias do mes de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e seis, 31° da criar;;ao do 
Instituto. 
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