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AI MORES 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area : 1 295 krrn'; altitude: 
76,6 m; temperatura em °C: maxima, 39; 
minima, 20; media compensada , 30; precipita
gao pluviometrica anual: 220,1 mm (1965). 

POPULA9li.O . - 41 443 habitantes (dados prelimi
nares do · Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrcijica: 32 habitantes par quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuciria (bovinos, 
leite e derivados) e agricuztura (mandioca, mi
lho e armz) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias 
banccirias e 1 da Caixa Econ6mica Estadual . 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 140 autom6veis e jipes, 67 camionetas 
e 58 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 2 015 ligaq6es eletricas; 
200 aparelhos telej6nicos; 3 hoteis, 10 pens6es 
e 10 bares. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 hospitais com 137 lei
tos; 6 •medicos, 9 dentistas, 2 enjermeiros no 
exercicio da projissao; 14 jarmcicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 63 unidades escolares 
de ensino primcirio geral, 3 estabelecimentos de 
ensino media; 1 tipograjia, 1 livraria, 1 biblio
teca, 1 estagtio de radiotransmisstio e 1 cinema. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhc!es de 
cruzeiros ) - receita prevista: 210,0; renda tri
butciria: 107,0; despesa jixada: 21 0,0. 

REPRESENTA9li.O POL!TICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho da capa de Carlos Cesar Fernandes de 
Aguiar, ambos da Diretoria de Documenta.gao e Di
vulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 DESBRAVAMENTo da regiao onde fica o Municipio 
de Aimores data de 1856 a 1860, quando os pri
meiros posseiros, os irmaos Joao e Luis de Aguiar 
e urn cunhado de nome Inacio Mangores, vindos da 
Paraiba do Sul, chegaram a proprieda.de do Tenente 
Francisco Ferreira da Silva, no Municipio de Ma
nhuagu, ganharam as cabeceiras do ·rio Pocrane, no 
Municipio de Ipanema, seguira.rn margeando-o ate 
o rio Manhuagu, por este desceram ate a confluen
cia com o rio Dace. Como o lugar oferecesse vanta
gens econ6micas, com seu solo fertil, caga abun
dante e rios piscosos, estabeleceram-se com pro
priedades agricola.s. Dada a necessidade de provi
soes e gada para o inicio da cultura agricola e cria
gao, voltou a fazenda do Tenente Francisco Ferreira 
da Silva trazendo de la o necessaria, fixando-se no 
local. 

Denominara.rn a nova terra de Natividade. In
centivaram a agricultura, a pecuaria e foram aos 
poucos povoando o local que ate entao era domi
nado pela tribo dos aimores. 

Outras pessoas foram a.traidas pela noticia da 
fertilidade e riqueza da zona e para la se dirigiram, 
crescendo assim a localidade. 

Em 1910 passou a chamar-se Aimores, em ho
mena.gem aos primitivos habitantes da terra. 

Fornza[ao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITo de Aimores foi criado em 30 de ag6sto 
de 1911 pela Lei estadual n.0 556. Parte de seu ter
rii6rio foi constituida de terras do Estado do Espi
rito Santo em virtude do Laudo Arbitral de 30 de 
novembro de 1914. 

A Lei estadual n.0 673, de 5 de setembro de 1916, 
criou a vila de Aimores com territ6rio desmembrado 
do Municipio de Rio Jose Pedro, e sede no povoado 
de Natividade. A instala.gao deu-se a 24 de fevereiro 
de 1917. A vila de Aimores foi elevada a categorla 
de cidade em 10 de setembro de 1925, pela Lei esta
dual n.0 893. 

Inicialmente era composto pelos distritos de Ai
mores, Tabauna, Resplendor, Penha do Capim e Sao 
Sebastiao do Alto Ca.pim. :Este Ultimo em 1936 pas
sou a denominar-se Alto Capim simplesmente. 

Em 1938 perdeu territ6rio para formar o Mu
nicipio de Resplendor. 
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No Censo de 1960 aparece composto dos distri
tos de Aimores, Alto Capiro, Conceigao do Capiro, 
Expedicionario Alicia, Penha do Capiro e Tabauna. 

Em 1962 sofreu reformulagao administrativa, 
pela. Lei n .0 2 764, de 30 de dezembro, passando a 
ter mais dois distritos: Mundo Novo de Minas e Sao 
Sebastiao da Vala, que foram instalados a 12 de 
julho de 1964 (decreta n.o 7 601, de 12 de maio 
de 1964). 

No quadro anexo ao Decreta-lei estadual n.o 88, 
de 30 de margo de 1938, o Municipio j a aparece como 
unico termo j udich1rio de sua comarca. 

Aimores e atualmente comarca de 3.a entran
cia. Conta com cart6rios de 1.0 , 2.o e 3.o oficios, do 
Crime, de Protesto, Contador, Partidor e Distribui
dor e 8 de Registrc Civil : 1 na cidade e 1 em cada 
vila. 

ASPECTOS F1SICOS 

CoM suPERFiCIE de 1 295 km' o Municipio esta loca
lizado na zona fisiogrifica do Rio Dace. Faz fron
teira estadual com o Estado do Espirito Santo 
(Baixo Guandu e Afonso Claudio) e com os Muni
cipios de Mutum, Pocrane, Resplendor e Itueta. 

A cidade esta situada a 76,6 metros de altitude 
e dista, em linha reta, 306 km da. Capital do Estado, 
rumo ENE. Suas coordenadas geograficas sao: 
19° 29' 25,1" de latitude sul e 41° 03 ' 53,4" de longi
tude W. Gr. 

No sistema hidrografico municipal destacam-se 
os rios Dace e Manhuagu. As cachoeiras mais im
portantes sao: a de Travessao, onde esta montada a 
Usina Hidreletrica de Aimores, com capacidade de 
1 925 HP ; a cachoeira do Raio, ao lado da cidade, 
com projeto de aproveitamento para uma impor
tante usina. A 3 km da cidade existe uma grande 
pedra denominada Lorena. 

0 solo, acredita-se, e rico em crista! de rocha 
e pedras preciosas. 

Clima muito quente, com tempera.turas que va
riam entre a maxima de 39°C e a minima de 20°C; 
a media compensada e de 30°C. A precipitagao plu
viometrica, em 1965, foi de 220,1 mm. Chove com 
mais intensidade, geralmente, de outubro a de
zembro. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO a sinopse preliminar do Censo Demogra
fico de 1960, havia 41443 habita.ntes em todo o Mu-
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Vista aerea da Prac;a Joao Pinheiro 

mc1p10, marcando acrescimo de 11,9%, em relagao 
ao Censo de 1950. 

Segundo os distritos, o mais populoso era o de 
Aimores, com 16 159 habitantes, seguido do de Alto 
Capiro, com 7 694, Expedicionario Alicia, com 6 371, 
Penha do Capiro, com 4 628, Tabauna, com 3 839, e 
Conceigao do Capim, com 2 752. 

Predominava a populagao rural, com 66,5% dos 
habitantes. 

A vila que mais cresceu foi a de Tabauna, com 
122,3%, ficando com 318 habitantes, seguida d:1 de 
Penha do Capiro, com 83,7% e 801 habitantes, Con
ceigao do Capiro, com 52,1% e 779, Expedicionario 
Alicia, com 46,3% e 360, e a de Alto Capiro, com 
37,4% e 191. A cidade cresceu de 32,7%, passando a 
11 448 habitantes. 

A densidade demografica municipal era. de 32 
habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA do Municipio baseia-se principalmente 
na pecuaria (bovinos, leite e derivados) e na 
agricultura (mandioca, milho e arroz) . 

Produfao Extrativa Vegetal 

A PRonugKo extrativa vegetal, em 1964, atingiu 
213,4 milh6es de cruzeiros. A produgao de lenha foi 
de 180 milh6es de cruzeiros e 120 000 m3

; a de dar
mentes 32,5 milh6es e 40 000 m; a de paina, 1,1 mi
lhao e 3 tonela.das; a de guaxima e malva, 450 mi
lhares de cruzeiros e 7,5 t; a de ipeca, 150 milha
res e 3 t; a de casca de angico, 140 milhares e 
7 t e a de carvao vegetal, 100 milhares e 2 t . 
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Pescado 

A PESCA nao colonizada, em Aimores, rendeu 73 to
neladas e 36 milh6es de cruzeiros, em 1964. A prin
cipal especie e a lagostrim que contribuiu com 12 
milh6es de cruzeiros. Fora.m pescados, ainda, cas
cudo, curimata, piau, robalo, surubim, traira e lam
bari. 

Ravia 35 pescadores: 30 de 18 anos e mais, e 5 
menores de 18 anos. Contavam-se 30 boles, 6 redes 
de arrastao e 80 de espera comum; e 300 viveiros 
e 20 espinheis. 

A camara frigorlfica. tern capacidade total de 
carga de 9 toneladas. 

Omso Agrh·ola 

Os RESULTADos preliminares do Censo Agricola de 
1960 revelaram a existencia de 1 459 estabelecimen
tos numa area de 106 876 ha, dos quais 21 327 eram 
destina.dos a lavouras. 

Dos estabelecimentos contados 192 tinham me
nos de 10 ha, cada urn; 1 041 de 10 a menos de 
100 ha; 222 de 100 a menos de 1 000 ha; e 4 de 
1 000 a menos de 10 000 ha. 

Nestes estabelecimentos trabalhavam 12 238 pes
soas. Existiam 38 tratores e 114 a.rados. 

Em 986 estabelecimentos havia criac;ao de bo
vinos, sendo que em 820 contavam-se menos de 100 
cabegas, em cada urn; em 150, de 100 a menos de 
500; e em 16 de 500 e mais cabegas. 

Agricultura 

As CULTURAS agricolas, em 1964, utilizaram 30 953 
hectares e renderam 4,5 bilh6es de cruzeiros. 

0 principal produto e a mandioca, com 8 400 ha 
cultivados, 169 mil toneladas do produto e 41,4% do 
valor total da produgao; seguido do milho, com 
11 000 ha, 21 600 t e 31,9% do valor, do arroz, com 
2 800 ha, 9 480 t e 13,3% do valor, do cafe, com 
5 011 ha, 1 879 t e 6,9% do valor, e do feijao, com 
800 ha, 666 t e 2,0% do valor. 

Foram cultivados, ainda, cana-de-agucar, alho, 
batata-doce, c6co-da-baia, banana, cebola, manga, 
laranja, tangerina, fumo, melancia, abacaxi, uva, 
amendoim, limao, abacate e figo. 

Os agricultores de Aimores contam com os ser
vigos profissionais de 1 agr6nomo, com 1 p6sto de 
F'Jmento Agricola do Ministerio da Agricultura e 
1 Associagao Rural. 
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Pecuaria 

A POPULA<;Ao pecuana do Municipio totalizava, em 
1964, 248 870 cabegas, valendo 10,6 bilh6es de cru
zeiros. 

0 principal rebanho e o bovino, com 132 mil 
cabegas e 85,7% do valor total. 0 suino tinha 95 
mil cabegas e contribuiu com 6,4% para o valor; 
o m uar, com 7 200 cabegas e 4,1% do valor; e o 
eqtiino, com 6 450 e 3,0%. Completavam a popula
gao pecuaria 7 000 caprinos, 1 200 ovinos e 20 asi
ninos. 

Foram produzidos, no mesmo ano, 8 milh6es e 
500 mil litros de leite, no valor de 510 milh6es de 
cruzeiros. 

0 plantel avicola era de 283 mil galinaceos 
(1 000 perus), valendo 22,1 milh6es e 4 100 palm\pe
des, no valor de 2,1 milh6es de cruzeiros. 

Foram produzidas 900 mil dlizias de ovos de 
galinha, que renderam 270 milh6es de cruzeiros. 

Ainda no mesmo ano, a produgao de mel de 
abelha atingiu 3,5 toneladas, valendo 1,6 milhiio 
e a de cera de abelha, 2 toneladas e 600 milhares 
de cruzeiros. 

A 1.a Exposigao Pecuaria de Aimores foi de 17 
a 19 de setembro de 1964, a 2.a teve sua abertura no 
dia 16 de setembro de 1965. As ragas predominantes 
sao a gir e indubrasil, que se destinam a engorda 
para. revenda, corte e produgao de leite. 

Atendem aos pecuaristas 2 veterinaries. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 contou, em Aimo
res, 38 estabelecimentos, sendo todos da industria 

Aimores Palace Hotel 



de transformagao. Ocuparam 200 operarios em me
dia mensal, e o valor da produgao atingiu 97,3 mi
lhoes de cruzeiros (54,9 milh6es eram do valor da 
transformagao). As despesas com materias-primas 
totalizaram 38,3 milh6es de cruzeiros. Foram utili
zados 1 302 cv de f6rga motriz. 

0 principal genero da industria era o da ma
deira que contribuiu com 43,9% para o valor total 
da produgao, empregou 74 operarios, em media men
sal, contou com 2 esta.belecimentos e utilizou 945 cv 
de forga. A seguir vern o de produtos alimentares, 
com 38,6% do valor, 14 estabelecimentos, 42 opera
rios em media e utilizou 211 cv de f6rga. 

Bern distanciados vern o de couros, peles e pro
dutos similares, com 6,9% do valor, 3 estabeleci
mentos, 10 operarios em media mensal e 15 cv de 
f6rga; o de minerais nao metalicos, com 5,5% do 
valor, 7 estabelecimentos, 26 operarios em media e 
81 cv de f6rga. 

Os 5,1% restantes do valor da produgao foram 
cobertos pelos seguintes generos: metalurgica, 1 es
tabelecimento; mecanica 1; mobililirio 5; vestuario, 
calgados e artefatos de tecidos 3; bebidas 1; e edi
torial e gnifica 1. 

Produfao Industrial 

A PRonugJi.o industrial de 1962 atingiu o valor de 
155,4 milh6es de cruzeiros. 0 genera que mais se 
distinguiu foi o de produtos alimentares, com 65,9% 
do valor total. 0 de minerais nao metalicos e o de 
madeira contribuiram com 10,6% e 10,4%, respecti
vamente. 0 de couros e peles e produtos similares, 
com 4,4%, o de mobiliario, com 3,6%, o de bebidas 
e o de vestuario, calgados e artefatos de tecidos, 
com 2,6% e 2,1 %, respectivamente, e o de editorial 
e gratica, com 0,4%. 

Em 1965 conta.vam-se 30 estabelecimentos in
dustriais dos quais 10 com 5 ou mais pessoas. Se
gundo os generos, 10 eram de minerais nao meta
licos, 2 de madeira, 7 de mobiliario, 2 de couros e 
peles e produtos similares, 3 de vestuario, calc;ados 
e artefatos de tecidos, 4 de produtos alimentares (s6 
a produc;ao de manteiga rendeu 122 t e 151,8 mi
lh6es de cruzeiros), 1 de bebidas e 1 de editorial e 
grafica .. 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos 8 304 suinos, 1 843 ovinos e 1 659 
bovinos, em 1964. Os produtos derivados totaliza-
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ram 928,4 tcneladas, no valor <:e 390,4 milh6e.s de 
cruzeiros. 

0 toucinho fresco destacava-se com 41,0% do 
valor total e 356,5 toneladas; seguido da carne ver
de de bovina, com 33,6% do valor e 291,6 t; da 
carne verde de suino, com 23,3% do valor e 213,7 t. 

Os 2,1% restantes do valor englobavam a car
ne verde de caprino, os couros seco e verde de 
bovino e a pele seca de caprino. 

Comercio e Bancos 

As TRANSAQ5Es comerciais sao feitas, principalmen
te, com as prac;as de Governador Valadares, Coro
nel Fabriciano e Rio de Janeiro, para onde ex
porta manteiga, tijolos, telhas e cereais. 

Achavam-se instalados, na sede principal, 5 es
tabelecimentos atacadistas, 168 varejistas e 1 mis
to, em 31 de dezembro de 1965. 

Existem, ainda, 155 estabelecimentos de presta
c;ao de servic;os, entre os quais 3 hoteis, 10 pens6es, 
19 sal6es de barbeiros, 5 cabeleireiros e 10 bares ·e 
botequins. 

Possue agencias dos seguintes bancos: do Bra
sil, Hipotec:irio e Agricola do Estado de Minas Ge
rais e Mineiro da Produc;ao. Ha, tambem, instalada 
no edificio da Prefeitura, uma Agencia da Caixa 
Econ6mica do Estado de Minas Gerais. Funcionam 
2 cooperativas de consumo. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1965, eram os seguintes (em mi
lh6es de cruzeiros) : caixa em moeda corrente, 101,0; 
emprestimos em contas correntes, 965,8; titulos des
contados, 662,9; depositos a vista e a curto prazo, 
657,2; e depositos a prazo, 0,4. 

Transportes 

0 MUNiciPIO e servido por 139 km de estradas de 
rodagem municipais e 83 km de estradas estaduais. 
Possui urn campo de pouso com 1200 m de compri
mento e pista de argila. 

A Estrada de Ferro Vitoria-Minas liga a sede 
municipal a Belo Horizonte, com baldeac;ao em Nova 
Era para a Estrada de Ferro Central do Brasil. 

A ligac;ao com Brasilia, DF, e feita via Belo 
Horizonte, de rodovia, em 29 horas; com Bela Hori
zonte, de automovel, 20 horas. 

As ligac;6es rodoviarias com os Munic1pios vi
zinhos sao as seguintes: a Itueta, 40 minutos de au-
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tomovel; a Mutum, 3 horas e meia de 6nibus; a 
Pocrane, de 6nibus, em 4 horas ; a Resplendor, de 
automovel, em 1 hora e 15 minutos; a Afonso Clau
dio, ES, em 5 horas; e a Baixo Guandu, ES, em 15 
minutos , de 6nibus. 

Dista, de ferrovia, 35 minutos de Itueta ; 1 hora 
de Resplendor; 15 minutos de Baixo Guandu, ES; 
e 17 horas de Bela H orizonte. 
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Ferrovia -+++ 

Na Prefeitura Municipal achavam-se registra
dos, em 31 de dezembro de 1965, 140 automoveis e 
jipes, 1 6nibus, 49 camionetas de passageiros e 18 
de carga, 57 outros veiculos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

CIDADE plana., edificada a margem direita do rio 
Dace, numa. extensao de 6 a 7 km. Esta protegida 
par urn paredao, afim de evitar a invasao das aguas. 
Com o aterro que se processa no momenta , entre a 
cidade e o paredao, esta surgindo uma bela avenida, 
que ligara o centro ao populoso bairro de Igrejinha. 
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Prefeitura Municipal 

:E corta.da par 3 amplas avenidas: Dr. America 
Martins da Costa, com iluminagao a vapor de mer
curia; Raul Soares - com duas pistas, separadas 
par canteiros gramados e arborizados - e a mais 
importante pela extensao e localizagao das princi
pais repartig6es publicas; e ainda a Operaria. 

Pragas sao 4: Joao Pinheiro, em frente a esta
gao ferroviaria , tern no centro bela jardim, com 34 
bancos de cimento; Benjamim Constant, onde de
sembocam as ruas Bias Fortes, Camilao, 15 de No
vembro e na.sce a Av. Raul Soares; Miguel Couto, 
no final da Raul Soares e principia das ruas Igre
jinha e Getulio Vargas ; e do carmo, onde esta a 
Igreja Matriz. 

0 servigo de abastecimento de agua, com 400 m 
de linha adutora e 12,9 km de linha distribuidora., 
serve a 29 logradouros e 2 160 predios. 0 volume de 
agua captada, em 24 horas, e de 3 500 m' e a esta
gao de tratamento tern capacidade, em igual tem
po, de 1 555 m'. Possui uma estagao elevat6ria, com 
capacidade media de 11 900 m". 0 tratamento da 
agua esta a cargo da Fundagao Servigo Especial 
de Saude Publica. 

A rede de esg6to serve a 29 logradouros e 305 
prectios. A extensao da recte e de 3,6 km. 

0 servigo de f6rga e luz e explorado pela Prefei
tura local, serve a cidade e a 6 de seus distritos, e 
tambem ao Municipio vizinho de Itueta. 0 distrito 
de Tabauna. tern seu fornecimento de eletricidade 
a cargo de uma firma particular. A energia eletrica 
atende a 40 logradouros e 2 015 predios, na cidade. 
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A populac;ao conta com os servic;os profissionais 
de 8 advogados. 

Ha.via, ate 31 de dezembro de 1965, 200 apare
lhos telef6nicos instalados. 

Assistencia Medico-Hospitalat' 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada pelOS 
seguintes estabelecimentos: Hospital Sao Jose de Ai
Ihores, mantido pela Irmandade do mesmo nome, 
disp6e de 120 leitos, dos quais apenas 20 pagos, com 
atendimento gratuito de 488 doentes, no servic;o de 
internamento, em 1965; Casa de Saude e Materni
dade Sao Lucas, particular, com 17 leitos ; Funda
c;aci Servic;o Especial de Saude Publica (FSESP), en
tidade federal de saude publica, que funciona com 
30 servidores, dos quais, 2 medicos, 1 dentista e 2 
enfermeiros diplomados. 

Aimores e sede regional do Servic;o Nacional da 
Lepra. 

Desenvolvem atividades profissionais 6 medicos, 
9 dentistas e 1 enfermeiro diplomado. Ha 14 far
macias em funcionamento. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

o CENso Escolar de 1964, segundo dados prelimina
res, revelou a existencia de 17 376 crianc;as de 0 a 
14 anos : 7 520 a.te 5 anos (4 701 na zona rural); 
1 249 de 6 anos (750 na rural) ; e 8 607 de 7 a 14 
anos (4 996 na rural). Destas ultimas, 4 692 crian
c;as freqiientavam escolas (2 139 na rural). 

Havia 138 profess6res regentes de classe e 11 
profess6res nao regentes de classe (nas areas ur
bana e suburbana) . 

Dos regentes de classe, 69 eram normalistas, do 
sexo feminine (2 na zona rural) e 69 nao normalis
tas: 15 do sexo masculine (11 na rural) e 54 do 
feminine (31 na rural). 

Ensino 

ExrsTIAM 63 unidades do ensino primario geral, com 
159 profess6res e 6 465 a.lunos matriculados, em 31 
de dezembro de 1965. 

0 ensino media e ministrado pela Escola Nor
mal e Ginasio Nessa Senhora do Carma, da Con-
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gregagao das Irmas Carmelitas da Divina Providen
cia, que funciona em regime de externato e inter
nato para o sexo feminino; Colegio Esta.dual Frei 
Afonso Maria Jorda; e Colegio Comercial Pan-Ame
ricana, particular, com os cursos ginasial de comer
cia, colegial de comercio e normal. No Colegio Es
tadual, alem dos cursos ginasial e cientifico, em 
1966 comegou a funciona.r o normal. 

Em 30 de abril de 1966, eram 81 os profess6res 
e estavam matriculados 1 260 alunos, no ensino 
media. 

Cultura 

A LEI municipal n.0 514, de 19 de fevereiro de 1966, 
criou a Biblioteca Municipal Dr. Hugo Lopes Nalle. 

Funciona na cidade o Cine Ideal com capaci
dade para 372 espectadores. Existe uma esta<;ao de 
radiotransmissao, a Radio Cultura de Aimores, pre
fixo ZYV -28, com freqiiencia de 820 kcs, de ondas 
medias e funcionando desde 1961. 

No setor desportivo recreativo funcionam o Clube 
Recreativo Comercia.l, com 320 associados, Esporte 
Clube Comercial (90), Ferroviaria de Aimores Fu
tebol Clube (50) e Botafogo Futebol Clube (85). Pas
sui uma praga de esportes e 2 dos 3 clubes de fu
tebol possuem iluminagao para jogos noturnos. No 
cultural, a Lira Filarm6nica. 

As festas sao de cunho religioso comemorando
-se o Natal e a Sema.na Santa. No dia 16 de julho 
festeja-se Nossa Senhora do Carma, padroeira do 
Municipio. 

Funcionam no Municiuio 1 livraria e 1 tipo
grafia. 

ASPECTOS ADlvliNISTRATIVOS 
E POLITICOS 

AcHA-SE instalada na sede municipal a Agencia. Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
de coleta do IBGE. 

No Municipio de Aimores existem coletorias fe
deral e estadual, Delegacia Fiscal do Estado e 1 
a.gencia do DCT. 

Finan[as Publicas 

FoRAM arrecadadas, no Municipio, no ana de 1965, 
as seguintes receitas (milh6es de cruzeiros) : fe-
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deral, 90 ,7; estadual, 388,7; e municipal, 142,6. A 
despesa municipal, no mesmo ana, foi de 146,8 
milh6es de cruzeiros. 

0 orgamento municipal para 1966 previa recei
ta de 210,0 milh6es de cruzeiros, sendo de 107,0 mi
lh6es de renda. tributaria, e fixava igual despesa. 

Represen!a[Cio Po!itica 

0 LEGISLATrvo Municipal e composto de 15 vereado
res. Estavam inscritos, ate 30 de abril de 1966, 10 400 
eleitores. 

FONTES 

As INF'ORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Aimores, Geraldo Lopes Vieira. 

Utiliza.ram-se tambem dados dos arquivos de 
documentac;:ao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao da Secretaria-Geral do CNE e 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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COLE<;:AO DE MONOGRAFIAS 

I.:t st! rie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose d o Rio 
P reto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 - Al tamira, PA. 
6 - ltaituba, PA. 7 - Divin6polis, MG. 8 - Saito Grande, SP. 
9 - R iachao do Dantas, SE. 10 - Sao C rist6vao, SE. 11 - Sao 
Mateus, ES. 12 - Cod 6, MA. 13 - Angicos, RN. 14 - Porto Se
guro, BA. 15 - Maues, AM. 16 - Jc6, CE. 17 - Mara(t, BA. 18 
- Tefe, AM. 19 - Eirunepe, AM. 20 - Cabo, PE. 21 - J acob i 
na, BA. 22 - Tres Lagoas, MT. 23 - l'i anco, PB. 24 - Caeti 
te, BA. 25 - Areia Bran ra, RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Ca
jazeiras, PB. 28 - Santa Rosa , RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa 
Cruz Cabrali a, BA. 31 - Jardim do Serid6, RN. 32 - Pi lar, AL. 
33 - Labrea, AM. 34 - Breves, PA. 35 - Caru tapera, MA. 36 -
Ararang ua, SC . 37 - Santan a do Cari ri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 
39 - luna, ES. 40 - Sao Joaquim, SC. 41 - Porto Uni:lo, sc. 
42 - Barra d os Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 - lbi
cara i, BA. 45 - Sao Ben to do U n a, PE. 46 - Murici , AL . 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jarag u ;i, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa9aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santan a do Acara(t, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 -
Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vit6ria de 
Santo Antao , PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias , GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - !\'Iaraba, P!\. 66 - Bacabal, MA. 
67 - Luis Correia , PI. 68 - Pedro Velho, RN. 69 - Or 
leaes, SC. 70 - Siio Francisco d e Assis, RS. 71 - Doura
dos, MT. 72 - Itapetinga, Bi\. 73 - Rosario Oes te , MT. 74 
- lnhumas, GO. 75 - Sii.o Borja, RS. 76 - Siio Mateus do 
Sui, PR. 77 - Barra do Gar9as , MT. 78 - Cam oc im, CE. 79 -
Conce i9ii.o do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 - Ca
cequi, RS. 82 - 6bid os, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, RS. 
85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Cleve landia, PR. 87 - Jaguari , RS. 
88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra do Pirai, RJ. 
91 - Pcrdoes, MG . 92 - Bananeiras, PB. 93 - Car avelas, BA. 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 96 - Cabe
delo, PB. 

EST A publicagao taz parte d a serie de monograf ias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e D ivulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lugao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natu
r eza, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboragao, espe
cialment e de h istoriadores e ge6grafos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretarto-Geral: Sebasti!io Aguiar Ayres 

COLEf;AO DE MONOGRAFIAS 

4.a serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, 
PB. 308 - Assarc, CE. 309 - Peniipolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tr~s Lagoas, MT. 312 - ltio Largo, AL. 313 - Uba
jara, CE. J H - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 -
Pitangui , MG . 317 - Rebou~as , PR. 318 - Cajuru, SP. 319 -
Araxii, MG (2." edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 -
Belem, l'A. 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vic;osa, 
MG. 324 - Joinvile, SC (2.a edic;ao). 325 - Brasilia, DF (2.a edi
c;ao) . 326 - Campinas, SP (2.a edic;ao) . 327 - Sao Paulo de 
Olivenc;a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 32~ - Maceio, AL (2.a edi
c;ao). 330 - Jali, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, 
PI. 333 - G uidova l, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao 
Preto, SP (3.a edic;ao). 336 - Bauru, SP (2.a edic;ao) . 337 -
Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u. MG. 
340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 
343 - Patos de Minas , MG. 344 - Boa. Espe ranc;a, MG. 345 -
Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Teresopolis, RJ ( 2." edic;ao). 
350 -Mage, RJ. 351- Aimores, MG. 

Acabou-se de imprimi1·, no Servi<;o Grri.fico do 
IBGE aos dais dias do mes de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e sete, 31 .0 da cria<;ao do 
Instituto. 


