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SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 649 km' (1965); 
altitude da sede: 838 m; temperaturas em °C: 
maxima•, 29,9 ; minima, 9,1; precipitagtio pluvio
metrica anual: 1.516,4 mm (1965). 

POPULAQAO - 37.770 habitante•s (estimativa para 
1.0 de julho de 1965); densidade demografica: 
58 habitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Industria - carbureto 
de calcio e laticinios. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 5 agencias, 
2 de Caixas Econ6micas (federal e estadualJ. 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal em 31-12-66) - 132 autom6veis, 137 cami
nh6es, 25 6nibus e 207 outros veiculos . 

ASPECTOS URBANOS - 148 ruas, 3 pragas, 3.700 
ligag6es eletricas, 500 aparelhos telef6nicos. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 hospitais com 267 leitos 
e 1 p6sto de saude; 16 medicos, 15 dentistas, no 
exercicio da profissao; 7 farmacias. 

COMERCIO E PRESTAQAO DE SERVIQOS - 166 
estabelecimentos de comercio varejista, 2 de ,co
mercia atacadista, 1 misto; 3 hoteis, 1 penstio, 
8 restaurantes, 58 bares. 

ASPECTOS CULTURAIS- 42 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum, 8 de en
sino media; 2 tipografias, 2 livrarias, 2 jornais ; 
1 radiOemissora e 2 cinemas. 

FINANQAS MUNICIPAlS EM 1966 (milhares de cru
zeiros novas) - receita arrecadada: 171,5 ; des
pesa realizada: 200,5 . 

REPRESENTAQAO POLfTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Celia Cortes de Figueiredo Murta, de
senho da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos 
e retrato de Santos Dumont, a bico-de-pen a , de 
,T. M. Machado, todos da Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgagao do IBE. 



ASPECTOS 1-IISTORICOS 

0 DESBRAVAMEN'.ro da regiao onde hoje se localiza o 
Municipio de Santos Dumont esta ligado a abertura 
do "Caminho Novo", obra iniciada por Garcia Ro
drigues Pais, filho de Pais Leme, e que se destinava 
a penetrac;ao dos bandeirantes em busca de ouro e 
pedras preciosas. 

A margem do caminho foram concedidas terras 
pelo Governo da Metr6pole , a quem quisesse cultiva
-las, para garantir assim a obtenc;ao de generos ali
menticios pelos bandeirantes durante a longa 
jornada. 

A primeira sesmaria concedida em terras do 
Municipio foi a de Domingos Gonc;alves Ramos, em 
26 de fevereiro de 1709, que ali se estabeleceu com a 
familia e dais genros - Pedro Alves de Oliveira e 
Joao Gonc;alves Chaves. 

Em 9 de novembro de 1728, Joao Gomes Martins 
adquiriu parte dessa sesmaria -parte esta ja entao 
pertencente a Joao Gonc;alves Chaves. 

Nas terras assim sucedidas, surgiram os primei
ros ranchos em que se abrigavam os viajantes e 
nelas se foram desenvolvendo plantac;6es e criac;6es. 
As terras pertencentes a Joao Gomes Martins torna
ram-se conhecidas como "Roc;a de Joao Gomes" e 
correspondem ao bairro de Joao Go-mes Velho da 
atual cidade. 

Em data que nao se pode precisar foi erigida a 
primeira capela, a margem do "Caminho Novo", de
dicada a Sao Miguel e Almas- invocados, segundo a 
tradic;ao, como protetores dos bandeirantes na pe
rigosa travessia da Mantiqueira. Em 27 de fevereiro 
de 1788, a capela foi transferida para o interior da 
Roc;a de Joao Gomes, onde permaneceu durante 49 
anos. Em virtude da Provisao de 27 de junho de 1827 
voltou a ser erguida no primitivo lugar. A 
doadora do patrim6nio da capela teria sido uma 
filha de Joao Gomes, de nome Palmira, dai 
se originando a denominac;ao do povoado, quan
do elevado a categ.oria de Vila, em_1712. Entretanto, 
s6 a 29 de dezembro de 1847 e que Manuel da Cunha 
Lima assinou documento de doac;ao, tendo apresen
tado, a 19 de fevereiro de 1848, uma petic;ao ao Juiz 
de Paz sabre o arruamento dos terrenos doados, ali
nhamento e construc;ao das casas do arraial. Em 
1867, foi criada a par6quia. 

0 Municipio, com o nome de Palmira, surgiu em 
1889. Em 1932, em homenagem ao seu ilustre filho 
Santos Dumont - o Pai da Aviac;io - foi mudado 
o top6nimo para o atual. 
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SANTOS DUMONT- PAl DA AVIA(AO 

NAscEu Alberto de Santos Dumont a 20 de julho de 
1873 na jazenda Cabangu, proximo a estar;;iio de 
Palmira (hoje Santos 
Dumont) e morreu no 
dia 23 de julho de 
1932, em Guaruja, Silo 
Paulo. 

Inventor, constru
tor e aviador, joi o 
realizador de duas das 
mais decisivas conquis
tas na luta do homem 
pelo dominio do ar: a 
dirigibilidade dos ba
l6es e o primeiro voo 
publico em aeronave 
mais pesada que o ar. 

Em 1891 joi para 
Paris estudar, dedican
do-se especialmente ao 
estudo da mecanica, e, 
em 1897, realizou sua 
primeira ascensiio num baliio. Decidiu entiio, 
tornar-se aeronauta, mandando construir seu 
primeiro baliio - Brasil - com o qual iniciou a 
serie. 

No dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont 
ganhou o premia instituido por Archdeacon, voando 
no seu jamoso aeroplano "14 Bis". Em 12 de novem
bro de 1906 ganhou, com o mesmo aviiio, o premia 
do Aeroclube de Franr;;a. Em 1908, i 'd com o "De
moiselle", conseguiu novas re,cordes mundiais. 

Escreveu dais livros: Os me us baloes, publi
cado originalmente em frances com o titulo Dans 
l'air (Paris, Librairie Charpentier & Fasquelle, 
1904) e 0 que eu vi, o que nos veremos (Silo Paulo, 
Tipograjia Piratininga, 1918). 

FormafaO Administrativa e Judiciaria 

PELA Lei estadual n.0 1.458, de 31 de dezembro de 
1867, a povoagao foi elevada a categoria de distrito. 

Com sede na povoagao de Joao Gomes e sob a 
designagao de Palmira, foi criado o Municipio, pela 
Lei provincial n.O 3.712, de 27 de julho de 1889, com 
territ6rio desmembrado do de Barbacena. A insta
lagao ocorreu no ano seguinte, a 15 de fevereiro. 

0 Decreta estadual n.0 25, de 4 de margo de 
1890, passou a sede municipal a categoria de cidade. 

A mundanga do nome do Municipio de Palmira 
para o de Santos Dumont deu-se por forga do De
creta estadual n.0 10.447, de 31 de julho de 1932. 
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Correios e Telegrafos 

Par ocasiao do Recenseamento de 1960, o Muni
cipio era composto de seis distritos: Santos Dumont, 
Aracitaba, Concei<;ao do Formoso, Dares do Paraibu
na, Eubanque e Sao Joao da Serra. Em 31 de dezem
bro de 1962, par forga da Lei n.0 2.764, Santos 
Dumont sofreu o desmembramento dos distritos 
de Aracitaba e Ewbank da Camara (ex-Eubanque), 
que se transformaram em novas Municipios. 

Em 10 de novembro de 1890, foi criada a Comar
ca, par forga do Decreta n.0 230. A ela se juris
dicionam os Termos de Santos Dumont, Aracitaba e 
Ewbank da Camara. 

ASPECTOS FlSICOS 

INTEGRANTE da Zona Fisiografica da Mata, Santos 
Dumont limita-se com os municipios de Barbacena, 
Oliveira Fortes, Juiz de Fora, Bias Fortes, Antonio 
Carlos, Aracitaoa, Tabuleiro, Piau e Ewbank da Ca
mara. 

A cidade, localizada a 838 metros de altitude, 
dista 175 km, em linha reta, da Capital do Estado, 
rumo SSE. Coordenadas geograticas: 21° 27' 15" de 
latitude Sul e 43° 33' 14" de longitude W. Gr. 

Situado na regiao da Mantiqueira, serra que o 
separa de Barbacena, Antonio Carlos e Oliveira 
Fortes, tem sua area, depois dos desmembramentos 
sofridos em 1962, estimada em 649 quilometros qua
drados, enquanto que em 1960 era de 854. Toda a 
area esta distribuida em terreno montanhoso. 
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Dentre os rios, destacam-se o Paraibuna, afluen
te do Paraiba, que nasce no distrito de Dores do 
Paraibuna, e ainda o Formoso, o Piau, o Pinho e o 
ribeirao das Posses. No do Pinho, encontra-se a ca
choeira do Tico-Tico, distante da cidade 3 km, com 
capacidade de 300 HP, alem da represa Ponte Freta, 
com cerca de 12 km de extensao. Ainda no mesmo 
rio localizam-se as usinas hidreletricas Ana Maria e 
Guary. 

Clima frio. Temperatura media, em graus 
centigrados: maxima, 29,9; mm1ma: 9,1; com
pensada, 19,0. Precipitagao pluviometrica anual: 
1.516,4 (1965) 0 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDo dados preliminares do Censo Demogratico 
de 1960, a populagao do Municipio era de 40.627 ha
bitantes (24.150 na zona urbana e suburbana e 
16.477 na zona rural), tendo-se registrado urn incre
mento de 46,8% na zona urbana e suburbana, no 
intervale censitario, enquanto que na rural foi de 
2,8% e na geral de 21,6%. 

0 distrito-sede era o mais populoso, com 27.686 
habitantes, seguido do de Aracitaba com 3.340, Sao 
Joao da Serra, com 3.175, Eubanque, com 2.886, 
Conceigao do Formoso, com 1.888, e Dares do Parai
buna, com 1.652. 

A populagao da cidade era de 20.414 habitantes, 
sendo de 50,1% seu crescimento, no ultimo intervale 
censitario; a vila que mais cresceu foi a de Eu
banque, com 73,5% e 1.282 pessoas. A densidade de
mogratica, era, entao, de 48 habitantes por quilome
tro quadrado. 

Foram contados 7.363 domicilios: 5.134 no distri
to-sede; 597 no de Sao Joao da Serra; 558 no de 
Aracitaba; 462 no de Eubanque; 355 no de Conceigao 
do Formoso e 257 no de Dores do Paraibuna. 

0 Laborat6rio de Estatistica do IBE estimou em 
37.770 os habitantes do Municipio. Decrescimo re
gistrado, em relagao ao Censo de 1960, devido aos 
desmembramentos territoriais sofridos em 1962. 

A densidade demogratica subiu para 58 habi
tantes por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A VIDA economica do Municipio esta assentada nas 
industrias de laticinios e na de produgao do car
bureto de calcio. 
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Censo Agricola 

DE ACORDO com os dados preliminares do Censo Agri
cola de 1960 havia 778 estabelecimentos, com area 
total de 66.010 hectares, dos quais 3.809 destinados 
a lavouras 

Contaram-se 146 estabelecimentos de menos de 
10 ha, cada urn; 446 de 10 a menos de 100 ha; 184 
de 100 a menos de 1.000 ; e 2 de 1.000 a menos de 
10.000 ha. 

Em 677 estabelecimentos recenseados havia urn 
total de 33.899 bovinos, sendo que em 579 havia 
menos de 100 cabegas, cada urn, e em 98 de 100 a 
menos de 500 cabe<;as. 

Foram registradas 3.861 pessoas ocupadas e 194 
arados. 

Agficultura 

A ATIVIDADE agricola rendeu NCr$ 626,1 milhares, em 
1965, e a area cultivada foi de 3.528 ha. 

0 principal produto, o milho, contribuiu com 
55,1 % para o valor total ; a produgao: 4.140 toneladas. 
Em seguida, a laranja, com 13,4% do valor e 28 
milh6es de frutos; o cafe, com 11,5 % do valor e 270 
toneladas; o feijao , com 8,6% do valor e 404 tonela
das; o arroz, com 2,9% do valor e 189 toneladas. 

Os demais produtos cultivados for am: batata
-doce, mandioca, banana, tomate, batata-inglesa, 
cebola, alho, abacate, abacaxi, cana-de-agucar, tan
gerina e amendoim, que contribuiram, em conjunto, 
com 8,5% para o valor total da produ<;ao. 

A totalidade da produ<;ao agricola e consumida 
no Municipio. 

Dais agr6nomos prestam assistencia tecnica aos 
agricultores. 

Cadastrados pelo !BRA, em 1966, existcm 867 
im6veis rurais. 

Pecltafia 

A CRIAt;:AO do gada destina-se a produ<;ao de Ieite. 
As ragas preferidas sao a holandesa , gir e caracu. 

A populac;:ao pecuaria, em 1964, era de 56.950 
cabec;:as, avaliadas em NCr$ 3,4 milh6es. Os bovinos 
contribuiram com 83,0 % do valor e com 33.000 ca
begas ; os suinos, com 14,0 % e 20.000 cabec;:as; os 
eqiiinos, com 1,2% e 2.000 cabec;:as; os muares, com 
1,8% e 1.500 cabec;:as. Havia, ainda, 200 cabec;:as de 
ovinos, 200 de caprinos e 50 de asininos. 
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Produziram-se 8,5 milh6es de litros de leite, no 
valor de NCr$ 680,0 milhares. 

0 planter avicola compunha-se de 149.400 ga
linaceos (200 perus), valendo NCr$ 130,0 milhares, 
ah~m de 500 palmipedes. 

Produziram-se 520 mil duzias de avos de galinha, 
no valor de NCr$ 104,0 milhares. 

Ha 1 veterinario no exercicio da profissao. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 registrou 1 estabeleci
mento de industria extrativa de produtos minerais 
e 44 de transformagao, que ocuparam, em media 
mensa!, 590 operarios. 

A produgao industrial foi avaliada em NCr$ 753,3 
milhares, sendo de NCr$ 324,1 milhares o valor da 
transformagao industrial e de NCr$ 351,0 milhares 
as despesas com materias primas. 

A forga motriz utilizada foi de 2.036 cv. 
0 principal genera de industria era o de produ

tos alimentares, com 23 estabelecimentos, 491 cv de 
f6rga motriz, 167 operarios em media e 45 ,0 % do 
valor total da produgao ; seguido do de qui
mica, com 3 estabelecimentos, 1.164 cv, 267 ope
rarios em media e 44,6 % do valor da produgao; 
e bern distanciado o de metalurgica, com 3 estabe
lecimentos, 144 cv, 42 operarios em media e 4,0% do 
valor da produc;ao. 

Ha via, ainda, os seguin tes generos: minerais 
nao metalicos, 1 estabelecimento; madeira, 2; papel 
e papelao, 1; produtos farmaceuticos e medicinais, 
1; produtos de perfumaria, sab6es e velas, 1; textil, 
3; bebidas, 1; editorial e gra fica , 3; e, tambem, 2 es
tabelecimentos cujos g.eneros nao foram especifi
cados. 

Industria 

A PRonugiio industrial do Municipio, em 31 de de
zembro de 1965, alcangou NCr$ 12,7 milh6es ; o 
pessoal ocupado totalizou 783 e o numero de esta
belecimentos foi de 40. 

Os principais generos de industria eram o de 
quimica, com 50,7 % do valor total, 399 operarios e 
2 estabelecimentos, e o de produtos alimentares, com 
41,5 % do valor, 217 operarios e 21 estabelecimentos. 
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Pra~a de esportes do Clube Pangara 

Havia, ainda, 1 estabelecimento de minerais nao 
metalicos, 4 de metalurgica, 2 de madeira, 1 de papel 
e papelao, 1 de produtos farmaceuticos e medicinais, 
1 de produtos de perfumaria, sab6es e velas, 3 de 
textil e 4 de editorial e grafica. 

0 carbureto de calcio e os queijos foram, se
gundo o genera, os principais produtos. 

Comenio e Bancos 

0 coMERCIO local atende as necessidades de Santos 
Dumont, bern como as dos municipios de Aracitaba, 
Oliveira Fortes e Ewbank da Camara. 

0 Municipio exporta laticinios em grande es
cala - notadamente queijos tipo reino - para a 
Guanabara e Bahia; e carbureto de calcio, exportado 
para todo o Brasil. 

Existem 2 estabelecimentos comerciais atacadis
tas, 166 varejistas e 1 misto. 

A recte bancaria, em 1965, era constituida por 
agencias dos seguintes bancos: do Comercio e In
dustria de Minas Gerais, da Lavoura de Minas Ge
rais, do Credito Real de Minas Gerais, de Minas Ge
rais e do Brasil. Ha, ainda, agencias das Caixas Eco
n6micas federal e estadual. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1965, eram os seguintes (milhares de cru
zeiros novas): caixa em moeda corrente, 109,9; em
prestimos em contas correntes, 236,3; titulos descon
tados, 1.111,3; depositos a vista e a curta prazo, 
1.479,8; e depositos a prazo, 18,4. 
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0 sistema cooperativo e representado por 4 
cooperativas: 3 de consumo e 1 de produgao. 

SANTOS DUMONT conta com 154 estabelecimentos de 
prestagao de servigos, entre os quais 3 hoteis, 1 pen
sao, 8 restaurantes, 58 bares, 10 barbearias e 7 ins
titutos de beleza. 

Contam-se 10 advogados e 4 engenheiros no 
exercicio da profissao. 

T1·ansportes e Comunica[i5es 

0 MUNICiPIO disp6e de uma rede rodoviaria de 
169 km de estradas federal (20 kml, estaduais e 
municipais, alem da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, com 8 estag6es e paradas. 

Sao OS seguintes OS tempos medias gastos de via
gem para as capitais federal, estadual e sedes mu
mclpais mais prox1mas : Brasilia-D,F, de onibus, 
15 horas; Bela Horizonte, de rodovia, 4 horas e 20 
minutos, ou de ferrovia, 7 horas e 25 minutos ; 
E10bank da Camara, de onibus, 20 minutos, ou de 

_!BRAS fl./A 
"fB.HORIZONTE 

BARBACENA • 

CONVENCOES 
ROOOVIA FEDERAL 

ROOOV!A ESTAOUA.L 

FERROV! A 

-
.... 

P/RIO OE .JANEIRO 

ferrovia , 30 minutos: Oliveira Fortes, de ferrovia, 
1 hora e 20 minutos, ou de autom6vel, 40 minu
tos; Barbacena, de rodovia, 1 hora, ou de ferrovia , 
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Casa onde nasceu Santos Dumont 

1 hora e 20 minutos; Juiz de Fora, de rodovia, 1 hora 
e 10 minutos, ou de ferrovia, 1 hora e 20 minutos; 
Aracitaba, de autom6vel, 2 horas; Bias Fortes, 
de autom6vel, 2 horas e 30 minutos; Antonio 
Carlos, de ferrovia ou de autom6vel, 1 hora ; 
Piau, de autom6vel, 1 hora e 10 minutos; e 
Tabuleiro, de autom6vel, 1 hora e 30 minutos. 

Em 31 de dezembro de 1966 estavam registrados 
na Prefeitura 132 autom6veis, 137 caminh6es, 25 
6nibus e 207 outros veiculos. 

Os servigos de comunicag6es de uso publico 
contam com uma agencia dos Correios e Telegrafos 
do DCT e servigo telef6nico, com 500 telefones ins
talados. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, dotada de clima excelente, estende-se por 
entre os contrafortes da serra da Mantiqueira. 
Tern 151 logradouros (48 pavimentados) , sendo 
148 ruas e 3 pragas. Dos 4.547 predios existentes, 
1.819 eram servidos pela rede de abastecimento de 
agua e 1.874 pela de esg6to. 

A S.A. F6rga e Luz de Santos Dumont distribui 
cnergia fornecida pela Cia. Brasileira de Carbu
reto de Calcio, que disp6e das usinas hidreletricas 
de Ana Maria e Guary. A energia residencial dis
tribuida e de 220/110 de voltagem, na frequencia 
de 50 ciclos/segundo. :E de 3.700 o numero de li
gag6es eletricas. 
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Assisthzcia Medic o-R ospitalar 

SANTos DuMoNT conta com o Hospital de Misericor
dia, mantido pela Irmandade Sao Jose, com 130 
leitos; o Sanatoria Palmira, com 137 leitos. 

Ha, ainda, urn p6sto de saude e 7 farmacias. 
Prestam assistencia a populagao municipal , 16 me
dicos e 15 dentistas. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Escolar 

Os RESULTADOs preliminares do Censo Escolar de 
1964 revelaram a existencia de 14.322 criangas de 
0 a 14 anos. Destas, 6.307 tinham ate 5 anos 
( 4.072 nas zonas urbana e suburbana) , 1.102 de 6 
anos (732 nas zonas urbana e suburbana) e 6.913 
de 7 a 14 anos (4.832 nas zonas urbana e suburba
na). Freqlientavam escolas 5.350 criangas, de 7 a 
14 anos (4.093 nas zonas urbana e suburbana). 

Existiam 163 profess6res regentes de classe: 1 do 
sexo masculino nas zonas urbana e suburbana e 
162 do feminino (138 nas zonas urbana e suburba
na) ; e 19 nao regentes de classe, todos do sexo femi
nino, nas zonas urbana e suburbana. 

Dos regentes de classe, 125 eram normalistas do 
sexo feminino (124 nas zonas urbana e suburbana) 
e 38 nao normalistas: 1 do sexo masculino (nas 
zonas urbana e suburbana) e 37 do feminino (14 nas 
zonas urbana e suburbana) . 

Emino 

DISPOE o Municipio de ensino nos graus primario e 
media. 

Nas 42 unidades escolares do ensino primario 
fundamental comum, com 208 profess6res, matri
cularam-se, em 1966, 6.229 alunos. 

No ensino media registrava-se a existencia de 8 
unidades escolares : 5 do ensino secundario ; 1 do 
comercial; 1 do industrial; e 1 do normal. 0 
corpo docente compunha-se de 85 profess6res: 57 
no secundario, 12 no comercial, 7 no industrial e 9 
no normal. Havia 1.516 alunos matriculados, no ano 
letivo de 1966: 1.145 no secundario; 80 no comercial; 
104 no industrial; e 187 no normal. 
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Existiam, ainda, no mesmo ano, 4 cursos avulsos, 
nos quais lecionavam 14 professores e eram 
freqi.ientados por 479 alunos. 

Estabelecimentos existentes : Ginasio Estadual 
de Santos Dumont, Ginasio Santos Dumont, Coh~gio 
Sao Jose, Seminario Serafico Santo Antonio, Escola 
Profissional Fernando Guimaraes e Escola Vocacio
nal de Aprendizagem Industrial Governador Bias 
Fortes. 

Cultura 

HA 1 radtoemissora: Radio Cultura de Santos 
Dumont, prefixo ZYV-8, freqi.i€mcia de 1.580 kc/ s, 
operando em ondas medias desde 1948. 0 Cine Vito
ria tern capacidade para 850 espectadores e o Cine 
Brasil, para 480. Sao editados dois jornais. Ha a 
retransmissao de 2 estac;6es de t elevisao. Contam-se 
2 tipografias e 2 livrarias. 

Entre as associac;6es culturais e recreativas 
estao o Clube Palmeirense, o Gremio Literario e Re
creativo Mario de Lima, o Clube Santos Dumont, a 
Sociedade Musical Carlos Gomes, alem de 6 associa
c;6es esportivas: Esporte Clube Comercial, Esporte 
Clube Tigre, Mineiro Futebol Clube, Prac;a de Es
portes Clovis Salgado, Social Olimpico Ferroviario 
e Vila Nova Atletico Clube. Ha, ainda, a Prac;a de 
Esportes do Tangara Tenis Clube, denominada Co
lina Encantada, e o Cabangu Campestre Clube, dis
tante 2 km da cidade. 

Por seu valor hist6rico foi tombada pelo Patri
monio Hist6rico e Artistico Nacional a casa onde 
nasceu Alberto Santos Dumont, no local denominado 
Cabangu. Ali funciona o Museu Santos Dumont, diri
gido pela Fundac;ao Casa de Cabangu. 

Monumentos ha dois, ambos em m emoria a 
Santos Dumont: urn na Prac;a Cesario Alvim e 
outro, no Saguao da Prefeitura Municipal. 

0 festejo de maior tradi<;ao e o do Padroeiro da 
Cidade - Sao Miguel e Almas - 29 de setembro. 
Sao fest ejados, ainda, Santo Antonio, a 13 de junho, 
e Sao Crist6vao, a 25 de julho. 

Muito concorrida, com desfiles , concursos de 
carros aleg6ricos, retretas musicais, e a festa de 
encerramento da "Semana da Asa", a 23 de outubro, 
em comemorac;ao a primeira experiencia de Santos 
Dumont com o aerostato em torno da Torre Eifel, em 
Paris. 
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ASPECTOS AD!IIIINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

0 coNSELHO Nacional de Estatistica mantem a 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
!BE, e os Governos federal e estadual, suas respec
tivas coletorias. 

Finan{as Publicas 

EM 1966, o Governo federal arrecadou NCr$ 1,0 mi
lhao e o estadual NCr$ 2,4 milh6es, no Municipio. 

A arrecada<;ao municipal, no mesmo ana, 
atingiu NCr$ 171,5 milhares. Foram efetuadas des
pesas na ordem de NCr$ 200,5 milhares. 

Representa[ao Politica 

OoMPONDo a Camara local contam-se 15 vereadores. 
Nas eleig6es de 3 de outubro de 1965, para Governa
cJor do Estado, estavam inscritos 10.975 eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAgi'iEs divulgadas neste trabalho joram, na maioria , 
compiladas e jornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica 
cle Santos Dumont, Jeovah Rodrigues. 

Foram utilizados tambem dados procedentes dos arquivos 
de documentat;ao municipal da Diretoria de Documentat;ao e 
Divulgat;ao do !BE e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 

EST A publicagiio jaz parte da sene de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tw;do e Divulgar;do do Instituto Brasileiro de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos da 
evolur;tio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Par isso, a !BE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 
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