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MINAS GERAIS 

2.a edigiio, co•memorativa do t .o centencirio 
da Cidade 
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Colec;li'o de Monograjias - N.o 354 

(2.a edic;iio) 

PONTE NOVA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area estimada: 555 km' 
(1966); altitude: 402 m; temperaturas medias, 
em °C: das mtiximas, 33; das minimas, 24; 
compensada, 28; precipitac;iio pluviometrica 
anual: 746,5 mm (1965). 

POPULAQAO - 43166 habitantes (dados prelimina
res do Censo Escolar de 1964); densidade demo
gr6,ji,ca: 78 habitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (cana
-de-ac;ucar) ·e industria ( ac;ucar e alcool) 0 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 7 agencias 
bancarias e 2 de Caixas Econ6micas (federal 
e estadual) . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 215 autom6veis e 123 jipes, 92 camione
tas, 51 6nibus; 3 ambuldncias, 78 pick-up, 224 
caminhoes e 17 outros veiculos. 

' ASPECTOS URBAN OS - 3 820 . ligac;6es eletricas, 
609 aparelhos telej6nicos; 5 hotet:s, 6 pensoes, 
11 restaurantes e 93 bares. ' 

ASSISTP:NCIA MEDICA - 1 hospital com 348 leitos; 
23 medicos, 22 dentistas, 7 enje'f'meiros, no exer
cicio da projissiio; 8 jarmaci'as. 

ASPECTOS CULTURAIS- 61 unidades escolares de 
ensino primtirio geral e 4 estabelecimentos de 
ensino medio; 3 tfpograjias, 2 livrarias, 6 biblio
tecas e 1 jornal; 3 cinemas. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 287,0; renaa tri
butaria: 141,0; despesa jixada: 287,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 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~ao e 
Divulga~ao do CNE. 



Co!egio Dom Helvecio 

ASPECTOS HIST6RICOS 

NA SEGUNDA metade do seculo XVIII, uma co
missao incumbida oficialmente de abrir uma estra
da para a capitania do Espirito Santo fez construir 
uma passagem provis6ria s6bre o rio Piranga, a 
partir de sua margem esquerda . A passagem nao 
resistiu par muito tempo, construindo-se no mesmo 
local, por determinagao das au~oridades, uma ponte 
apoiada em pilares de pedra e que logo seria deno
minada ponte nova, origem do top6nimo do Muni
cipio. 

As primeiras habitaQ6es comegaram a surgir 
em 1770, quando o padre Joao do Monte Medeiros, 
obtendo provisao para construir uma ca~ ela sob 
o orago de Sao Sebastiao e Almas de Ponte Nova, 
filiada a par6quia de Furquim, cedeu em doagao, 
para patrim6nio do pequeno templo, urn terreno 
entre o c6rrego do vau-Agu e a sesmaria da Vargem. 

Em outubro de 1832, o curato foi elevado a 
par6quia . Foi seu primeiro paroco o padre Joao 
Jose de Carvalho, que se empossou a 22 de ag6sto 

·de 1836. A 25 de janeiro de 1838, comegou a dirigir 
a par6quia o padre :s:·ontenovense Jose Miguel Mar-
tins Chaves. Proprietario da fazenda do Engenho, 

· que confrontava com as terrenos da primitiva doa
gao do pad-re Joao de Monte Medeiros, doou uma 
area situada a esquerda da Igreja Matriz destinada 
a cemiterio e autorizou construg6es em lotes pr6xi
mos, havendo ele proprio mandado construir uma 
casa, existente ate ha poucos anos. Do antigo nu
cleo de habitag6es, irradiou-se o povoamento do 
lugar, multiplicando-se as casas e as ruas. 

A 11 de julho de 1857, adquiriu o povoado cate
goria de vila, compreendendo as freguesias de Pan-
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te Nova, Barra Long.a, Santa Cruz do Escalvado, 
Barra do Bacalhau, Sao Sebastiao da Pedra do Anta 
e Abre-Cam1=·o, que passaram a. integrar .a Comarca 
de Piracicaba. 

Teve sua confirmagao em 1861 e instalagao 
a 26 de abril de 1863, depois de ter sido verificada 
a 28 de dezembro de 1862, a eleigao de sua primeira 
Camara Municipal, assim constituida: Capitao Ma
noel Francisco de Souza e Silva, presidente, Miguel 
Martins Chaves, Luis Jose Pinto Coelho da Cunha, 
SebasWio Jose Pereira do Monte, Antonio Justinia
no Gongalves Fontes, Joaquim Rodrigues Milagres 
e Antonio Carlos Correa Mayrinck, vereadores . Foi 
elevada. a Termo em 1863 e a Comarca em 1880, cern 
a denominac;ao de Rio Turvo, mudada para Ponte 
Nova em 1883 . 

A agricultura e o comercio constituiram por 
muitos anos as principais ocupa<;6es dos habitantes. 
Em 1860, foi introduzido no Municipio o primeiro 
engenho-de-ac;ucar com moenda horizontal de fer
ro. Em 1886, inaugurou-se .a Usina Ana Floren cia, 
ainda hoje o mais importante empreendimento em 
terras de Ponte Nova, onde e exs:ressiva a pradut;ao 
de ac;ucar e alcool. 

A 30 de outubro de 1866, adquiriu Ponte Nova 
foros de cidade. 

Forma[ao .1dministrativa e Judicidrict 

0 DISTRITo foi criado pelo Decreta de 14 de 
julho de 1832, e o Municipio, com seu territ6rio 
desmembrado do de Mariana, pela Lei provincial 
n .0 827, de 11 de junho ou julho de 1857, ocorrendo 
sua instalagao a 26 de abril de 1863. 

A Lei provincial n.0 1 300, de 30 de outubro de 
1866, concedeu foros de ridade a sede municipal. 

Por forc;a da Lei estadual n.0 2 764, de 30 de 
dezembro de 1962, Ponte Nova perdeu os distrito5 
de Amparo da Serra, Piedade de Ponte Nova, Rio· 
Dace e Urucania, elevados a categoria de Municipio. 
Atualmente e constituido pelos distritos de Ponte 
Nova (sede), Oratorios e Vau Ac;u. 

A comarca foi criada rela Lei provincial n. 0 

2 002, de 15 de novembro de 1873, com o nome de 
Rio Turvo, passando a denominar-se Ponte Nova 
par efeito da Lei n.0 3 125, de 18 de outubro de 1883. 

E comarca de 3.a entrancia com 2 juizes e urn 
promotor, com jurisdic;ao sobre os municipios de 
Amparo da Serra, Barra Longa, Piedade de Ponte 
Nova., Rio Dace, Santa Cruz do Escalvado e Uru
cania. 
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ASPECTOS F1SICOS 

PONVE NOVA esta situado na zona fisiografica da 
Mata e limita-se com os municipios de Rio Dace, 
Santa Cruz do Escalvado, Urucania, Guaraciaba, 
Teixeiras, Amparo da Seq-a, Jequeri, Barra Longa 
e Acaiaca. 

A cidade, aos 402 metros de altitude, dista 123 
quilometros, em linha reta, rumo ESE, da Capital 
Estadual e possui as seguintes coordenadas geogra
ficas: 20° 25' 00" de latitude sui e 42° 54' 40" de 
longitude W. Gr . 

A superficie municipal que era de 1 032 quil6-
metros, foi estimada, ap6s os desmembramentos, em 
555 km". 

E irrigado par numerosos cursos de agua, princi
palmente pelo rio Piranga e seus afluentes, desta
cando-se os ribeir6es· de Vau A<;u, Oratorios, Mata-
Caes e do Carma. · 

0 aspecto geral do territ6rio municipal e mon
tanhoso, nao se verificando, entretanto, grandes 
eleva<;oes. Destacam-se apenas alguns morros, como 
o do Cunha, da Samambaia, serra da On<;a e Sa
cramento. 

A maior incidencia de chuvas ocorre entre outu
bro e margo e a precipita<;ao pluviometrica anual 
e de cerca de 746,5 mm. As temperaturas registradas 
foram as seguintes: medias das maximas, 33°C; das 
minimas, 24° e a compensada de 28°. 

ASPECTOS DE!VIOGRAFICOS 

0 CENSO Demografico de 1960, segundo a sinopse 
preliminar, contou 65 524 habitantes no Municipio. 
No ultimo periodo intercensitario, registrou-se urn 
crescimento de 8,3%. Residiam na zona rural 56,5% 
dos habitantes. 

Esta popula<;ao estava assim distribuida, segun
do os distritos: 35 976 habitant es no de Ponte Nova 

Grupo Escolar Antonio Martins 



(sede), 7 164 no de Amparo da Serra, 3 677 no de 
Oratorios, 4 110 no de Piedade de Ponte Nova, 4 129 
no de Rio Doce, 7 482 no de Urucania e 2 986 no 
de Vau Agu . 

A cidade cresceu 49,6% passando para 22 536 
habitantes entre os duis ultimos Censos. As vilas de 
Amparo da Serra de 11,7%, com 1 083, Oratorios, 
4,4 %, com 873, Piedade de Ponte Nova, 14,5%, com 
1 389, Urucania, 7,7%, com 1118, vau Agu, 19,4%, 
com 498 . A vila de Rio Doce ficou com 994 habi
tantes. 

Foram contados 11829 domicilios: 6 441 em 
Ponte Nova, 1 280 em Amparo da Serra, 657 em Ora
torios, 763 em Piedade de Ponte Nova, 721 em Rio 
Doce, 1 460 em Urucania e 507 em Vau Ac;u. 

A densidade demografica era de 63 habitantes 
por quil6metro quadrado . 

Segundo dados do Censo Escolar de 1964, a po
pulac;ao do Municipio era de 43 166 habitantes 
(19 095 na zona rural) : 36 664 no distrito-sede, 
3 644 em Oratorios e 2 858 em Vau Ac;u. 

R egistro Cit'il 

Siio 4 os cartorios de Paz e Registro Civil: 2 
-em Ponte Nova, 1 em Oratorios e 1 em Vau Ac;u . 
Existe, ainda, em Ponte Nova, Cartorios de 1.0 , 2.0 

e 3.0 Oficios do Registro de Imoveis, do Crime, 
Registro de Titulos e Documentos, Cartorio do Con
tador, Partidor e Distribuidor. 

Foram registrados 245 casamentos, 2 114 nasci
mentos e 660 obitos em geral, em 1964 . 

/lSPECTOS ECONOMICOS 

As PRINCIPAis atividades econ6micas sao a agri
cultura, destacando-se a cultura da cana-de-ag(lcar . 
. e industria de transformac;ao Utlcool e agucar) . 

Censo Agricola 

0 CENSO Agricola de 1960, segundo sinopse pre
liminar, contou 1325 estabelecimentos agropecui
rios, com 115 640 hectares de area total, sen do 36 274 
hectares destinados a lavouras. 

Segundo o tamanho, 353 tinham menos de 10 
ba, cada um; 737, de 10 a menos de 100 ha; 226, 
de 100 a menos de 1 000 ha; 8, de 1 000 a menos de 
10 000 ha; e 1 tinha 10 000 ha ou mais. 
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Bairro de Palm~iras 

Trabalhavam nesses estabelecimentos 11 906 
pessoas. Existiam 42 tra to res e 713 arados. 

Dos estabelecimentos recenseados, em 807 havia 
criagao de bovinos: 764 com menos de 100 cabegas; 
42 de 100 a menos de 500 e 1 com 500 e mais 
cabegas. 

Agricultura 

A CULTURA agricola mais disseminada no Muni
cipio e da cana-de-ac;ucar, materia-prima da indus
tria local do agucar e do alcool. 

A produgao agricola, em 1964, rendeu 1,3 bilhao 
de cruzeiros e cultivou 10 779 ha de area. 

A cana-de-a<;ucar contribuiu com 69% para o 
valor total, produziu 150 000 tonela~as e utilizou 
3 500 ha. 0 segundo prod uto era o milho, com 
10,6% do valor, 2 760 t e 2 500 ha . Seguiam-se 
o cafe, com 5,9 % do valor, 480 t e 2 880 ha; o arroz, 
com 5,5 % do valor, 960 t e 650 ha; o feijao, com 
3,9%, 504 t e 1044 ha; a banana, com 2,1%, 90 mil 
cachos e 115 ha; e a mandioca, com 1,8%, 600 t 
e 10 ha. 

0 1,2% do valor foi coberto pela laranja, 
batata-doce, limao, abacate, manga, batata-inglesa, 
·amendoim, abacaxi, tomate, fumo, alho, tangerina, 
cebola, melancia e pessego. 

0 numero de estabelecimentos agricolas, em 
1965, era de 1 383. 

Fonte local estima em 2,1 bilh6es o valor total 
da produ<;ao agricola, no mesmo ano. 

Ha no Municipio a 2.a Circunscric;ao de Servic;os 
Rurais, Defesa e Fomento, da Secretaria da Agricul
tura; escrit6rios da Associagao de Crectito e Assis
tencia Rural (ACAR); da Companhia Agricola de 
Minas Gerais (CAMIG); Subestac;ao Experimental 
de Can a; Cia. de Armazens e Silos do Estado de 
Minas Gerais (CASEMGJ; Associa<;ao Rural de Pon-
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te Nova; Associagao dos Plantadores de Cana do 
Estado de Minas Gerais Ltda.; Cooperativa dos 
Plantadores de Cana e Cooperativa dos Produtores 
Rurais do Vale do Piranga. 

Pecuaria 

A cRrAgKo de bovinos vern sendo melhorada com 
a selec;ao do gada, destacando-se as ragas gir e 
holandesa, tendo em vista a produgao do Ieite, que 
tern Bela Horizonte como principal consumidor. 

Anualmente e realizada a Exposigao Agropecua
ria, Industrial e Comercial do Vale do Piranga, que 
r~une expositores de varias cidades. A X Exposi
c;ao foi realizada de 25 de julho a 1.0 de agosto 
de 1965, com exito e brilhantismo, apresentando 
maravilhosos especimes de gada da raga gir, nelore, 
holandes e indubrasil, bern como eqii.inos e suinos. 

A populac;ao pecuaria de Ponte Nova, em 1964, 
totalizou 24 804 cabec;as no valor de 1,5 bilhao de 
cruzeiros. 

Predomina vam os bovinos, com 17 000 cabegas 
-e 83,8% do valor total. Bern distanciados vinham 
-os suinos, com 6 000 cabegas e 13,5% do 'valor da 
produgao. Ravia, ainda, 800 capr'inos, 400 eqii.inos, 
400 muares, 200 ovinos e 4 asininos. 

Fonte local estimou, para 1965, a populagao 
pecuaria em 27 800 -cabegas, valendo 2,1 bilh6es de 
cruzeiros. 

A produgao de Ieite atingiu 2,3 milh6es de litros, 
no valor de 135,0 milh6es de cruzeiros, passando em 
1965 a ser estimada em 2,5 milhoe.s de litros, no 
valor de 225,0 milh6es de cruzeiros. 

As aves existentes compunham-se de 83 000 ca
begas: 82 200 galinaceos (200 perus) e 1800 palmi
pedes, valendo 82,2 e 1,1 milh6es, respectivamente. 

A produgao de avos de galinha alcangou 200 mil 
duzias, valendo 135,0 milh6es de cruzeiros. 

0 mel de abelhas e a cera atingiram 1 tonelada 
e 800 kg, valendo, respectivamente, 250 e 320 mi-. 
!hares de cruzeiros. 

Ha na cidade o Posta de Vigilancia e Defesa 
Sanitaria Animal em Minas Gerais e a 53.a Cir
cunscrigao Agropecuaria do Servic;o Federal de Pro
mogao Agropecuaria, 6rgao do Ministerio da Agri
cultura. Para a tender profissionalmente os pecua
ristas de Ponte Nova, ha 2 veterinarios. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou 85 esta
belecimentos que ocuparam 747 operarios em media 
mensa! e utilizaram 4 982 cv de forc;a motriz. 
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0 valor da produgii.o alcangou 403,2 milh6es de 
cruzeiros, sendo o da. transformacao industrial de 
172,1 milh6es. As des pes as de consumo alcanc;a
ram 231,1 milh6es de cruzeiros . 

Existiam 8 estabelecimentos da industria extra
tiva de produtos minerais, com 8 operarios em me
dia mensal, contribuindo com 0,1% para o valor 
total da produc;ao. Os demais estabelecimentos eram 
da industria de transformacao. 

0 princir;al genero de industria era o de pro
dutos alimentares, com 46 estabelecimentos, 518 
operarios em media mensal, 2 915 cv de f6rc;a mo
triz utilizados, que contribuiu com 81,8% para o 
valor total da produc;ii.o. Bern distanciado vern o de 
bebidas, com 4 estabelecimentos, 67 operarios em 
media, 1 567 cv de f6r<;a e 9,0% do valor da produ
Qii.o; o de madeira, com 7 estabelecimentos, 62 ope
rarios, 316 cv de f6rc;a e 4,8% do valor. 

Existiam, ainda, 5 estabelecimentos do genera 
de minerais nii.o metalicos, 2 de mecanica, 4 de mo
biliario, 2 de produtos de perfumaria., saboes e velas, 
3 de vestuario, calc;ados e artefatos de tecidos e 4 
de editorial e grafica.. 

Indzlstria 

A INDUSTRIA a<;ucareira e muito desenvolvida no 
Municipio, contando com 4 usinas . Dentre elas des
taca-se a Usina. Ana Florencia, surgida em 1883, 
sendo hoje uma das principais fontes de renda do 
Municipio, que se transformou em expressive cei.1-
tro ac;ucareiro do Estado. Em 1965, for am produ
zidas 25 265,6 toneladas de ac;ucar, no valor de 3,5 
bilh6es de cruzeiros. 

A produc;ii.o industrial, em 1965, atingiu 5,2 
bilh6es de cruzeiros, em seus 72 estabelecimentos. 

Destacava-se o genera de produtos alimentares, 
com 34 estabelecimentos, 710 operarios e 78,2% do 
valor total da produc;ii.o. 0 de papel e papelii.o vinha 

Prefeitura Municipal e ao !ado a sede social do 
Pontenovense Futebol Clube 



em 2.0 lugar, com 1 estabelecimento, 60 operarios 
e 7,4% do valor; seguido do de metalurgia, com 3 
estabelecimentos, 44 operarios e 4,5% do valor e 
do de bebidas, com 7 estabe!ecimentos, 80 operarios 
e 4,2% do valor . 

Existiam, ainda, 6 estabelecimentos de minerais 
nao met§.licos, 3 de madeira, 5 de mobiliario, 2 de 
borracha, 2 de produtos de perfumaria, sab6es e 
velas, 1 de textil, 3 de vestuario, calgados e ::trte
fatos de tecidos e 5 de editorial e grafica. 

A bate de Reses 

FoRAM abatidas, em 1964, 3 276 cabegas de bovinos, 
6 164 de suinos e 107 de ovinos. 0 resultado do abate 
rendeu 1198,5 toneladas, valendo 823,6 milh6es de 
cruzeiros. 

A carne verde de bovina contribuiu com 49 1% 
para o valor e com 579,7 toneladas; o toucinho fres
co, com 32,5 % e 350,6 t; e a carne verde de suino, 
com 17,4% e 180,1 t. 

0 1,0% restante do valor foi coberto pelos 
charque, salsicharia a granel, couro seco e sal
gada de bovina, pele seca e salgada de caprino, 
banha niio refinada, sebo, miudos frescos de bovi
na e suino, linguas frescas em geral e tripas de 
bovina e suino . 

Comercio e Bancos 

0 COMERCIO de Ponte Nova e bastante desenvol
vido, mantendo relac;6es de compra e venda com os 
municipios da regiao, Capital do Estado, Rio de Ja
neiro e Sao Paulo. 

Importa, principalmente, tecidos, medicamentos, 
combustiveis, veiculos, apare!hos domesticos, mate
riais de construc;iio, bebidas, lou gas, farinha de tri
go, sabiio, etc. 

A praga de Ponte Nova conta com 27 estabele
cimentos atacadistas e 324 varejistas. 

Em 1965 operavam no Municipio agencias dos 
bancos: da Lavoura de Minas Gerais, de Credito 
Real de Minas Gerais, de Minas Gerais, do Brasil, 
Hipotecario e Agricola do Estado de Minas Gerais, 
Mercantil de Minas Gerais, Mineiro da Produgiio, 
ah~m de 2 agencias da Caixa Economica (federal e 
estadual). 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1965, eram (em milh6es de cruzeiros) : 
caixa em moeda corrente, 481,1; empn§stimos em 
contas correntes, 1236,7; titulos descontados, 2 083 ,5 ; 
dep6sitos a vista e a curta prazo, 2 996,9; e depositos 
a prazo, 25,8. 
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A Camara de Compensac;ao de Cheques de Ponte 
Nova · apresentou o seguinte movimento nos 21 dias 
que funcionou no mes de setembro de 1966: 13 271 
cheques, no valor de 7,8 bilh6es de cruzeiros. 

Sert'icos 

os ESTABELECIMENTOS de prestac;ao de servic:;os, em 
1965, eram em mimero de 285. 0 servic;o de aloja
mento e alimentac;ao era feito par 5 hoteis e 6 
pens6es, num total de 161 quartos e 20 apartamentos. 
Contavam-se 93 bares e 11 restaurantes, 37 barbea
rias e 7 sal6es de beleza, alem de 126 oficinas de 
conserto. 

Prestam seus servicos profissionais 9 advoga-
dos e 6 engenheiros. · 

Trcm.r porteJ e Comunica[oe.r 

PONTE NOVA e servida pela Estrada de Ferro 
Leopoldina e pela Central do Brasil . Cortado par 
diversas estradas de rodagem, destacando-se a Belo 
Horizonte-Rio Casca, asfaltada ate Ponte Nova, e a 
Juiz de Fora-Joao Monlevade. 

Disp6e tambem de 1 campo de pouso, situado 
no Alto da Samambaia a 3 quil6metros da cidade,. 
com uma extensao de 1100 metros por 60. 

As ligac;6es ferreas sao feitas nos seguintes tem
pos: pela Estrada de Ferro Central do Brasil, - a 
Acaiaca, em 1 hora e 55 minutos; a Capital Esta
dual, em 10 horas. Pela Estrada de Ferro Leopol-· 
dina: ao Rio de Janeiro, em 18 horas e 36 minutos: 
a Teixeiras, em 1 hora e 23 minutos; a Rio Dace, 
em 1 hora e 47 minutos. 

As ligac;6es rodoviarias sao feitas nos seguintes. 
tempos: a Bela Horizonte, de 6nibus, em 4 horas; 
a Brasilia-DF, em 17 hora~; ao Rw de Janei1o, em 
12 horas; a Acaiaca, de autom6vel, em 1 hora; a 
A:nparo da Serra, em 1 hora e 20 minutos; a Barra. 
Longa, em 1 hora e 30 minu~-os; a Guaraciaba, em 
1- hnra e 40 minutos; a Jequeri, em 2 horas; a Rio 
Dace, em 1 hora e 20 minutes; a Santa Cru;?. do Es- 
calvado, 1 hora e 30 minutos; a Teixeims, em 1 hora 
e 10 minutos; a Urucania, em 1 hora e 20 minutos. 

Existem 18 linhas de 6nibus com partidas de 
Ponte Nova: para Bela Horizonte - com 4 horarios 
diferentes -, para o Rio de Janeiro, Sao Paulo e· 
Juiz de Fora alem das cidades e as vilas vizinhas. 
Pass am, aind'a, pelo Municipio linhas de 6nibus. vin-
das de Bela Horizonte, com destino a Caratmga, 
Manhumirim, Manhuac:;u, Carangola, Rio Casca, Vi
c;osa e Uba. 
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Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
ate 1.0 de janeiro de 1966, 215 autom6veis, 123 
jipes, 92 camionetas, 51 6nibus, 3 ambulancias e 
15 outros veiculos para transporte de passageiros; 
e para carga estavam registrados 78 camionetas 
(pick-up), 224 caminh6es e 2 outros veiculos. 

Estfw sediadas em Ponte Nova a subdivisao de 
Trafego da EFCB, o 3.0 Distrito de Transporte e a 
s.a Resid€mcia de Linha da EFL. 

SARRA 

CONVEN90ES 

~CRUZ 00 
. CAL~ RIO CASCA 

.PIED~~~ 
PONTE NOVA 

1\ 
UR UCANIA 

c'iTRAOA PERI'fA/VedTE- ;Dj YlptJSA 

r£R.ROV!A 

Ate dezembro de 1965, a cidade contava com 609 
aparelhos telefonicos inst.alados, 2 agencias postal
telegnl.ficas e 5 agencias postais do DCT. 

Propriedade Imobiliaria 

FoRAM realizadas, em 1965, 736 transcric6es de 
transmiss6es de im6veis, no valor total de 294,7 
milh6es de cruzeiros, e 20 inscrig6es de hipotecas 
somando 239,6 milh6es de cruzeiros. 

ASPECTOS SOCIAlS 

U r bcm izcu)io 

A CIDADE de Ponte Nova fica situada as margens 
do Rio Piranga, dispondo de regular servigo de 
abastecimento de agua, rede de esgoto, iluminagao 
eletrica e servigo telef6nico. 

Sao 92 os logradouros, dos quais 32 inteiramen
te pavimentados e 22 parcialmente, todos com recte 
<e letrica. Entre as principais avenidas citam-se a 
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Gaetano Marinho, onde se localiza a maioria dos 
servic;os public as, Custodio Silva, Dr. Jose Mariano 
e Dr. Francisco Vieira Martins. Dentre as pra~as 
destacam-se a Cid Martins Soares e GettJlio Varga~. 
Entre as ruas, a Benedi to Valadares. 

Os predios exclusivamente residenciais eram 
3 324, residenciais e para outros fins 238 e nao resi
denciais 235. Dos predios existentes, 2 501 estavam 
servidos com pena de agua, 46 logradouros eram 
totalmente servidos e 36 parcialmente. 

A rede de esgotos eram ligados 1 393 predios e 
90 eram servidos r:or fossa. 

0 fornecimento de energia eletrica esta a cargo 
das Centrais Eletricas de M:nas Gerais (CEMIG l, 
cuja subestac;ao instalada na cidade e alimentada 
pela Usina Hidreletrica da Brecha, do Municipio 
de Guaraciaba, e com potencial de 5 000 kW. 

A rede de distribui<;ao da cidade tern 54,6 qui
l6metros, 1 362 pastes de eimento, 319 de madeira, 
com 1 473 focos de iluminagao publica e 101 trans
formadores. Em julho de 1966 as ligagoes de luz e 
for<; a se eleva vam a 3 820. 

Religiao 

0 MUNICIPIO conta com 3 par6quias: a de Sao 
SebastHio e Almas, com a Igreja Matriz, Igrejas 
Nossa Senhora do Rosario, de Santo Antonio e mais 
4 capelas; a de Sao Pedro, com a Igreja Matriz e 
5 capelas; e a de Sao Jose, na vila de Oratorios, 
com Matriz e 2 capelas. 

0 culto protestante es-:a representado, em Pon
te Nova, pelas Congrega<;ao Crista do Brasil, Con
grega<;ao Presbiteriana de Ponte Nova, Igreja Ba
tista, Igreja Evangelica Assemb'eia de Deus e Igre
j a Metodista. 

0 espiritismo e cultuado no Centro Esr;irita. Fe, 
Esperan<;a e Caridade, Centro Espirita Grupo dos 
Humildes de ultima Hora, Miguel Arcanjo e Grupo 
da Fraternidade Irmiios Fritz. 

Assister1cia 1\iledico-J-I o.r pitalar 

0 MUNICiPIO de Ponte Nova conta com o Hos
pital Nossa Senhora das Dares, particular, dispon
do de 348 leitos, urn corpo clinico de 20 medicos e 
6 enfermeiros. 

0 Estado mantem o Centro de Saude Milton 
Campos. Existem, ainda, 1 Posta do SAMDU e o 
Ambulatorio Sete de Barros, mantido pela Associa
<;iio dos Plantadores de Cana do Estado de Minas 
Gerais. 

Ha 23 medicos, 7 enfermeiros, 22 dentistas e 8 
farmacias para a tender aos moradores. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENso Escolar de 1964, segundo dados preli
minares, encontrou 18 969 criangas de 0 a 14 anos: 
7 963 crianr;as ate 5 anos (3 806 na zona rural); 
1 323 de 6 anos (649 :na zona rurall; de 7 a 14 anos 
9 683 (4 490 na rural). Destas ultimas, 7 102 fre
qi.ientavam escolas (2 936 na zona rural) . 

Foram recenseados 206 pTofess6res regeEtes cle 
classe: 164 normalistas todas do sexo feminino (26 
na zona rural) e 42 nao normalistas, 1 do sexo mas
culino (na rural) e 41 do feminino (38 na rural); 
e 37 nao regentes, do sexo feminino, t6das nas areas 
urbana e suburbana. 

Emino 

No micro do ano letivo de 1966, existiam 61 
unidades escolares do ensino primario geral, com 
273 professores e 8 599 alunos matriculados. 0 ensi
no primario supletivo contava com 7 curs:JS, 23 pro
fess6res e 957 alunos matriculados. 

Ministravam o ensino de grau media OS Co;egios 
Dam Helvecio (ginasial) , Colegio Pontenovense, com 
os cursos ginasial, colegial e comercial, Ginasio Clo
vis Salgado (ginasial), e Ginasio e Escola Normal 
Nossa Senhora Auxi!iadora (ginasial e normal 1, to
dos particulares. :Esses estabelecimentcs, em 1966, 
f'r·am freqiientados par 1 899 alunos e seu corpo 
docente totalizava 61 profess6res. 

Funciona em Ponte Nova a Inspetoria Seccional 
do En sino Primario. 

Cultura 

0 MUNiciPIO conta com uma biblioteca mantida 
pela municipalidade, com 5 281 volumes sabre assun
tos gerais e mais 5 particulares. Sao as seguintes: 
Biblioteca do Instituto Pontenovense de Hist6ria 
(2 000 volumes); do Hospital Nossa Senhora das Do
res (700 volumes s6bre clinica medica e cir(ugica) ; 
Senador Antonio Martins, pertencente a Escola Nor
mal Nossa Senhora Auxi!iadora (3 000 volumes); 
Dom Bosco, mantida pelo Colegio Dom Helvecio 
(2 000 volumes); e Biblioteca Francisco de Paulo, 
de propriedade do centro Espirita Fe, Esperanr;a e 
Caridade (300 volumes) . 

As associar;6es desportivo-recreativa5 sao: Aero
Clube de Ponte Nova, com a finalidade de instru<;ao 
de pilotagem, com 250 s6cios, Esporte Clube Ana 
Florencia, clube de futebol, com 210; Esporte Clube 
Palmeirense, desportivo-recreativo, com 704; Muni
cipal Atletico Clube, com 250; Pontenovense Fute
bol Clube, desportivo-recreativo, cultural e civico, 
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Av. Caetano Marinho, vendo-se ao fundo a Igreja Matrlz 

com 1 258: Sociedade Esportiva Primeiro de Maio, 
social, esportivo e cultural, com 870; Corporagao 
Musical Uniao Sete de Setembro, com 82 . 

Funcionam em Ponte Nova os cinemas Brasil, 
com capacidade para 570 espectadores; Palmeiras, 
para 601, e o Vit6ria, para 597 . 

A Radio Sociedade de Ponte Nova, ZYR-2, trans
mite em ondas medias, na freqiH~ncia de 780 
quilociclos. 

Circula em Ponte Nova o semanario "Jornal do 
Povo", com tiragem de 5 000 exemplares. Ha, ainda, 
3 tipografias e 2 livrarias. 

Dentre as princip.ais festas religiosas destacam
se a romaria de 13 de Maio, solenidade do Mes de 
Maria, os festejos a Sao Sebastiao, padroeiro da cida
de, e as comemorag6es da Semana Santa. No bairro 
de Palmeiras e celebrada com grande pampa a festa 
de Sao Pedro . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

E POLITICOS 

AcHAM-SE instaladas, no Municipio, agencias do 
IAPB, IAPC e !API, Delegacia Seccional do Imposto 
de Renda, Exatoria Federal de Ponte Nova, Secrc
taria do Conselho Regional de Engenhari.a e Arqui
tetura (CREA), Inspetoria Fiscal Regional do IAA, 
Exatoria Estadual, Delegacia Fiscal do Estado de 
Minas Gerais, Delegacia de Polkia, Prefeitura Mu
nicipal e Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE. 

Finan[as Publicas 

A uNrA.o arrecadou, no Municipio, em 1965, 289,6 
milh6es de cruzeiros, o Estado, 1,2 bilhao, e a Prefei-
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tura, 171,3 milh6es (99,9 milh6es de renda tribnta
ria) . A despesa municipal ficou em 157,9 milh6es. 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de 2.87,0 milh6es de cruze-iros ( 141,0 milh6es de renda 
tributaria) e fixa va igual despesa. As principais 
rubricas da receita eram dos impastos rural e o 
s6bre industrias e profiss6es. 

Represenht{ao Politica 

0 LEGISLATivo Municipal e composto de 15 vereado
res. Estavam incritos, ate 31 de dezembro de 1965, 
13 373 eleitores. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram 
em sua maioria fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Ponte Nova, Horacia Jose de 
Oliveira. 

Foram utilizados tambem dados dos Mquivos 
de documentagao municipal, da Diretoria de Do
cumentagao e Divulgagao do CNE (Secretaria
Geral), da 1.a edigao da Monografia, de Renata Ro
cha, e de diversos 6rgaos do sistema estatistico bra
sileiro. 
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EST A publica<;tio faz parte da sene de monografias 
organizada pela D iretoria de Documentac;ao e 
Divulgaqtio do Conselho Nacional de Estatistica. A 
nota introdut6ria, sabre aspectos da evoluqtio his
t6rica do Municivio, conesponde a uma tentativa 
no sentido de sintetizar, com adequeda sistematiza
r;a.o, elementos esparsos em diferentes documentos. 
Ccorrem, em alguns casas . divergencias de opinitio, 
comuns em assuntos dessa natureza , ntio sendo 
raros as equivocos e enos nas pr6prias tontes de 
J)l:!squisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboraqtio, especialmente de 
historiadores e ge6grajos . 
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