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Cole9tio de Monogratias - N.0 397 

RIO NOVO 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 361 km' (1965); alti
tude da sede: 397 m; temperaturas em °C: 
maximas, 30; minimas, 8 (1965). 

POPULAQAO - 13.104 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1967); densidade demograjica: 
36 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 424 im6veis rurais; 26 
estabelecimentos industriais, 51 do comercio 
varejista, 2 do atacadista, 25 de presta9tio de 
servi9os e 2 mistos; 2 agencias bancarias e 1 da 
Caixa Econ6mica Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS - 22 unidades escolares de 
ensino primario comum, 4 de ensino medio; 1 
tipograjia, 1 biblioteca, 1 jornal e 1 cinema. 

ASPECTOS URBANOS- 23 ruas, 5 pra9as, 2 aveni
das, 1 travessa, 871 predios, 775 liga96es eletricas, 
63 aparelhos telef6nicos; 1 hotel, 1 penstio, 13 
bares. 

ASSIST:ENCIA MEDICA - 2 hospitais com 116 
leitos; 2 medicos, 5 dentistas, 2 entermeiros; 3 
tarmacias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Municipal 
em abril de 1967) - 46 autom6veis, 23 cami
nhoes, 2 6nibus e 43 veiculos ntio especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milhares de 
cruzeiros novosJ - receita prevista: 128,3; 
renda tributaria: 32,2; despesa fixada: 128,3; 

REPRESENTAC)li.O POLiTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Rubens Gouvea e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao do !BE. 



Pra~a Marechal Floriano 

ASPECTOS HIST6RJCOS 

RIO Novo, como a grande maioria dos municipios 
mais antigos da Zona da Mata, surgiu da ac;ao dos 
desbravadores do territ6rio, que se infiltravam pelo 
interior da Provincia das Minas Gerais a procura 
de riquezas minerais ou de terras para lavoura. 
Assim, no decorrer do seculo XVIII, exploradores 
vindos da zona aurifera da Provincia, em busca de 
terras, chegaram a regiao, atraves da floresta, 
seguindo o curso sinuoso de um ribeiro, a que deram 
o nome de "Caranguejo". Prosseguindo nas explo
rac;6es, depararam com um curso de agua mais 
importante e navegavel, a que denominaram "Rio 
Novo". 

No local onde se acha situada atualmente a 
cidade, resolveram instalar o primeiro nucleo de 
povoamento, atraidos pela fertilidade das terras, 
pela abundancia de agua, pelas condic;6es de nave
gabilidade do rio e topografia do local, construiram 
as primeiras moradias e uma capela, dedicada a 
Nossa Senhora da Conceic;ao, que teria aparecido no 
local. Os primeiros atos religiosos eram primeira
mente celebrados, a longos intervalos, por um sa
cerdote que vinha de canoa da localidade de Chapeu 
d'Uvas. Mais tarde, um dos moradores, de nome 
Francisco Geraldo, promoveu uma subscric;ao e 
adquiriu os terrenos para patrimonio do povoado, 
fazendo construir nova capela, mais ampla e coberta 
de telhas, no local onde se edificou, posteriormente, 
a Igreja Matriz . 

A regiao povoada se estendeu ate onde hoje se 
encontra o Municipio de Sao Joao Nepomuceno. De 
inicio, com as respectivas capelas como nucleos, as 
duas povoaG6es ficaram conhecidas como "Capela 
de Cima" (Rio Novo) e "Capela de Baixo" (Sao Joao 
Nepomuceno). No ano de 18150, foi a Capela de Cima 
elevada a par6quia, com a denominac;ao de Nossa 
Senhora Aparecida de Rio Novo, sendo vinte anos 
depois, em 1870, elevada a categoria de vila. 

Rio Novo exerceu grande influ€mcia na criac;ao 
e desenvolvimento de diversos municipios da Zona 
da Mata, como sede de uma das 25 comarcas em 
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que foi dividida a Provincia de Minas Gerais, em 
1870, com jurisdigao sabre os municipios de Leopol
dina, Pomba, Mar de Espanha e Sao Joao Nepo
muceno. 

FORMA(:.ifO ADMINISTRATIVO
-JUDICIARIA 

o DISTRITO foi criado pela Lei provincial n.0 471, de 
1.0 de junho de 1850, e o Municipio pela Lei provin
cial n .o 1.644, de 13 de setembro de 1870, a qual 
transferiu a sede do Municipio para o povoado de 
Rio Novo. A 4 de junho de 1871, deu-se a instalagao 
da nova comuna, a cuja sede a Lei provincial 
n.o 1.837, de 10 de outubro desse ano, concedeu foros 
de cidade. Atualmente e constituido de 2 distritos: 
Rio Novo e Goiana. 

A comarca foi criada pela Lei provincial numero 
1.740, de 8 de outubro de 1870. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICIPIO 

EsTENDENDO-SE por uma area de 361 km', Rio Novo 
localiza-se na Zona da Mata, limitando-se com os 
municipios de Guarani, Tabuleiro, Chacara, Coronel 
Pacheco, Descoberto, sao Joao Nepomuceno e Piau. 

0 clima e temperado, com temperaturas maxima 
de 300 e minima de so (1965). 0 periodo das chuvas 
vai de dezembro a margo. 

A cidade, a 397 metros de altitude, tern como 
coordenadas geograticas 210 28' 50'' de latitude Sul 
e 43° 07' 40" de longitude W. Gr. Dista da Capital do 
Estado, em linha reta, 193 quil6metros, rumo SSE. 

POPULA(:AO 

A srNOPSE preliminar do Censo Demografico de 1960 
acusou uma populagao de 11.645 habitantes, assim 
distribuidos: 

POPULAQAO PRESENTE 
DISCRIMINAQAO 

Total Urbana Rural 

Municipio .... . ······ · ··· · · 11 645 4 778 6 867 

Distrito-sede . . . .. ·· ··· · · · · 7 077 3 826 3 251 
Goiana. . .. ... .. .......... 4 568 952 3 616 
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Segundo a localizagiio, 59% dos habitantes 
viviam na zona rural. A densidade demografica era 
de 32 hab./km". 

MUNICIPIO DISTRITO-SEDE 

~ URBANA D RURAL 

Foram registrados 2.248 domicilios, dos quais 
1.416 no distrito-sede e 832 no dt> Goiana. 

Estimativa do Laborat6rio de Estatistica do !BE 
dava ao Municipio, em 1.0 de julho de 1967, 13.104 
habitantes, passando a densidade demografica para 
36 hab/ km'. 

AGRICULTURA 
A PRODU<(AO agricola e diversificada. Seu valor, em 
1965, elevou-se a NCr$ 871,4 milhares, resultante do 
cultivo de 5.829 hectares. 

A tabela a seguir discrimina os principais pro
dutos, dando sua importancia economica: 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Arroz.... . .. . ..... . . . . . . . . . .. . 
Mandioca ...... . . 
Cana-de-a<;licar .. 
Milho ......... . 
Outros ..... . 

TOTAL. . ... .. . . . .. . . . . . . . . . .. . 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros 
absolutos 
(NCr$) 

233 760 
144 640 
143 583 
138 516 
210 924 

871 423 

% s6bre 
o total 

26,8 
16,6 
16,5 
15,9 
24,2 

100,0 

Em "outros" estiio incluidos laranja, cafe, feijiio, 
banana, abacaxi, batata-doce, abacate, fumo, trigo, 
uva, manga, alho, cebola, limao e tangerina. 

Dentre os produtos de maior expressao, o 1.0 
lugar cabia ao arroz, com 2.922 toneladas e area 
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cultivada de 1.620 ha. Seguiam-se, ainda, pelo valor 
da produgao: a mandioca, com 3.616 t; a cana-de
-agucar, com 37.785 t; o milho, com 1.979 t. 

Rio Novo possui uma cooperativa: a Cooperativa 
dos Produtores de Leite e conta com a assistfmcia 
tecnico-agron6mica de uma unidade do Servigo de 

Extensao Rural do Es-
VALOR DA PRODUQAO t ado de Minas Gerais 

(ACAR). 
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gas holandesa, gir, guzera, 
a produgao leiteira. 

INDUSTRIA 

0 !BRA cadastrou 
424 im6veis rurais ate 
abril de 1967. 

0 valor dos reba
nhos, em 1965, era de 
NCr$ 2,6 milh6es para 
um total de 44.128 ca
begas, das quais 21.770 
constituiam o rebanho 
bovina e 20.900 de 
suinos. 

A produgao de Ieite, 
em 1965, elevou-se a 
6,2 milh6es de litros, 
no valor de NCr$ 588,2 
milhares e foi expor
tada atraves da Co
operativa dos Produ
tores de Ieite. 0 gado 
vacum formado em 
grande parte pelas ra-

indubrasil e jersey visa 

Existiam, em 1.0 de janeiro de 1966, 1 estabele
cimento da industria extrativa de produtos minerais 
e 26 da de transformagao, cujas produg6es, em 1965, 
renderam NCr$ 369,3 milhares e empregaram 57 
operarios. 

0 principal genera de industria era o de pro
dutos alimentares, com 19 estabelecimentos, 43 ope
rarios e 94,6% do valor total da produgao. 

Contavam-se, ainda, 4 estabelecimentos de mi
nerais nao metalicos, 1 de produtos farmaceuticos 
e medicinais, 1 de vestuario, calgado e artefatos de 
tecidos e 1 de bebidas. 

0 principal produto e o abate de reses, seguido 
do leite pre-aquecido e do arroz beneficiado, ha
vendo, ainda, produgao de queijos. 
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Gada Abatido 

Foram abatidas, em 1965, 639 cabegas de bo
vinos, 455 de suinos, 10 de ovinos e 27 de caprinos, 
resultando 151,2 toneladas de produtos no valor de 
NCr$ 152,6 milhares. 

A carne verde de bovina contribuiu com 102,9 
toneladas e 72,2% do valor e a de suino, com 12,6 t 
e 9,5%; e o toucinho fresco, com 23,0 t e 17,7% do 
valor. 

COMERCIO E K1NCOS 

ATUAM em Rio Novo '55 estabelecimentos comerciais: 
2 atacadistas, 51 varejistas e 2 mistos. As transag6es 
comerciais sao realizadas especialmente com as 
pragas de Juiz de Fora, Guarani, Sao Joao Nepomu
ceno e Guanabara. Ha exportagao de leite, arroz, 
cafe, aves e gada suino. 

Funcionam na cidade 2 agencias bancarias e 1 
agencia da Caixa Econ6mica Estadual. 

Em 31 de dezembro de 1965, o movimento ban
cario apresentava os seguintes saldos das principais 
contas, em milhares de cruzeiros novas: caixa, em 
moeda corrente, 58,5; emprestimos em contas cor
rentes, 50,2; titulos descontados, 194,9; depositos a 
prazo, 8,0; depositos a vista e a curta prazo, 306,5. 

MEIGS DE TRANSPORTE 

0 MUNiciPIO e servido par estradas de rodagem e 
pela Estrada de Ferro Leopoldina, da Rede Ferro
viaria Federal. 

Distancias e tempos de viagens: 
Descoberto, de onibus, 40 km, em 1 hora e 40 

minutos; 
Sao Jotio Nepomuceno, de 6nibus, 25 km, em 1 

hora ou de ferrovia, 23 km, em 1 hora e 30 minutos; 
Guarani, de 6nibus, 23 km, em 1 hora ou de 

ferrovia, 23 km, em 1 hora e 15 minutos; 
Piau, de 6nibus, 40 km, em 1 horae 30 minutos; 
Tabuleiro, de onibus, 57 km, em 2 horas e 15 

minutos; 

Coronel Pacheco, de 6nibus, 25 km, em 1 hora ou 
de ferrovia, em 50 minutos; 

Chacara, de 6nibus, 64 km, em 2 horas. 
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Leva-se, em rodovia, via Juiz de Fora, 6 horas e 
40 minutos ate Bela Horizonte; 18 horas e 40 minutos 
ate Brasilia-DF, via Juiz de Fora e Belo Horizonte. 

P/RIO DE JANEIRO 

CONVENI;'OES ; J /H 
RO[X)V!A FEDERAL -
RO£XJVIA ESTAWAL -
FERROVIA ...j....+..+. 

Estavam registrados, na Prefeitura, em abril de 
1967, 46 autom6veis, 23 caminh6es, 2 6nibus e 43 
outros veiculos. 

INSTRUc;Ao 

0 CENSo EscoLAR de 1964, revelou uma taxa de esco
laridade de 59,2% entre a populagao de 7 a 14 anos 
(Estado, 65,4%). 

CRIANQAS 

De 7 a 14 anos 
ESPECIFICAQAO 

De 0 a 14 
Fre-

anos 
Total qtientam 

Escola 
----- ---- ----

Municipio ......... ..... 4 775 2 365 1.400 

Areas urbana e suburbana ... . . 1 892 998 725 
Area rural.. .. 2 883 1 367 675 

Havia 48 profess6res regentes de classe, todos do 
sexo feminino: 33 normalistas (4 na zona rural) e 
15 nao normalistas, t6das na area rural. Contavam
-se, ainda, 7 profess6res nao regentes de classe, todos 
do sexo feminino e nas areas urbana e suburbana. 

0 ensino primario comum, em 1966, contava 
com 22 unidades escolares, 52 profess6res e 1.515 
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Escola Normal Dr. Basilio Furtado e Ginasio 
N. s.a Aparecida 

alunos matriculados no inicio do ano letivo. 
Em predio estadual esta instalado o Grupo Escolar 
local. 

0 ensino media, em 1966, era ministrado em 4 
unidades escolares: 2 secundarias, 1 normal e 1 
comercial. No secundario havia 279 alunos matri
culados e 23 professores; no normal, 111 alunos e 11 
professores e no comercial, 54 e 12, respectivamente. 

SAO DE 
A ASSISTENCIA hospitalar e prestada a populagao do 
Municipio por 2 estabelecimentos, ambos particula
res, com o total de 116 leitos. 

Ha uma Unidade Sanitaria tipo B, Posto Doutor 
Onofre Dias Ladeira, mantido pelo Governo esta
dual; e o Posto de Puericultura e Lactario da As
sociagao das Maes de Familia Darcy Vargas, fundado 
pela Professora Carmem Lobato. 

Ha 2 medicos, 5 dentistas, 2 enfermeiros; 3 
farmacias em funcionamento. 

FINAN(AS PlJBLICAS 
A UNIA.o arrecadou, no Municipio, em 1966, NCr$ 28,1 
milhares, o Estado NCr$ 104,8 milhares e a Prefei
tura NCr$ 38,0 milhares. A despesa municipal subiu 
a NCr$ 64,8 milhares. 

0 orgamento municipal para 1967 previa receita 
de NCr$ 128,3 milhares, renda tributaria de NCr$ 32,2 
milhares e fixava igual despesa. 

DIVERSOS ASPECTOS MUNICIPAlS 
RIO Novo, de topografia plana, em quase toda a 
extensao, e cidade de aspecto aprazivel. Possui 31 
logradouros publicos, sendo 5 pragas, 23 ruas, 2 ave
nidas e 1 travessa. 
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0 centro da vida municipal concentra-se na 
moderna Prac;a Marechal Floriano, onde estao situa
dos o edificio do Foro, a Biblioteca Municipal, a 
agencia do DCT, os estabelecimentos bancarios, as 
principais casas comerciais e a Igreja Matriz. :E uma 
prac;a ajardinada, com moderna iluminac;ao. 

Dos 871 predios existentes 0966) na sede muni
cipal, 800 eram servidos pela rede de agua e 756 
pela de esgotos. As extens6es das redes de agua e 
de esgoto eram de, respectivamente, 9,3 km e 
6,5 km. 

A energia eletrica e fornecida por usina hidre
letrica situada no Municipio de Cataguases, existindo 
775 ligac;6es, em 1965, na corrente de 110 e freqiiencia 
de 50 ciclos. 

A Biblioteca Publica Municipal, possui acervo 
superior a 2.000 volumes. Ha um jornal: "A Gazeta", 
e uma tipografia. 

0 unico cinema, Cine Rion, tem capacidade para 
276 pessoas. 

Exercem suas profiss6es, em Rio Novo, 3 advo
gados, 1 engenheiro e 1 veterinario. 

No setor esportivo apontam-se 5 clubes, com um 
total de 579 s6cios. Excelente prac;a de esporte, 
localizada na Prac;a Dr. Milton Braga, com estadio, 
campo de volei, basquete, tenis e piscina olimpica, 
serve a populac;ao esportiva do Municipio. 

Povo tradicionalmente religioso, o rionovense 
comemora datas, entre as quais de Sao Sebastiao, 
Sao Pedro e Sao Paulo, Nosso Senhor do Bom Jesus, 
e a Semana Santa, com alguma pompa. E digna de 
menc;ao, entre outras, a Capela do Rosario, cons
truida pelos pretos residentes na cidade, por volta 
de 1889. 

Disp6e o Municipio de 25 estabelecimentos de 
prestac;ao de servic;os, entre os quais 1 hotel, 1 pen
sao, 13 bares, 5 barbearias e 2 sal6es de cabeleireiros 
para senhm:as. 

Ha 1 agencia do Departamento dos Correios e 
Telegrafos, a estac;ao telegratica da EFL, a Agencia 
do IBE e as coletorias federal e estadual. Eram em 
numero de 63 os telefones instalados ate abril de 
1967. 

A Camara de Vereadores e composta de 9 edis. 
Ate abril de 1966 estavam inscritos 4.713 eleitores. 

FONTES 
As intorma<;oes divulgadas n este trabalho toram, em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Rio Novo, Muri lo Passos. 

Uti lizados, tambem , em sua elabora<;iio, dados dos arqui vos 
de documenta<; iio municipal do IBE e de diver sos 6rgdos do 
sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publica<;;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta<;;ao e Divulgagiio do Instituto Brasileiro de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolu<;;iio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematiza<;;ao, elementos esparsos em 
dijerentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias jontes de pesquisa. Par isso, o IBE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
gao, especialmente de historiadores e ge6grajos. 
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COLEI;:oES DE MONOGRAFIAS 

4.• serle A 

lOO - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Plrassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas d a Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzelro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangul, MG. 
317 - Rebom;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.• edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo. SP . 323 - Vi~osa, MG . 324 -
Joinvile, SC (2.• edi~ao). 325 - Brasilia, OF (2 .• edi~ao). 
326 - Campinas, SP (2.• edi~ao). 327 - Sao Paulo d~ Oli
v~n~a. AM. 32R - Tt.apemirim. ES. 329 - Maceio, AL (2 .• edl
~ao). 3JO - Jaii, SP. 3J1 - Caete, MG. 332 - Jose de Frei
t~'· PT. 333 - r.uidoval . MG. 334 - Brasileia. AC. 335 -
Ribeiriio Preto, SP (3.• edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.• edi~ao) . 
337 - Carangola. MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, 
MG. 340 - Caratinga. MG. 341 - Caho Frio, R.J. 34?. -
Pombal. PB. 343 - Patos de Minas, MG. 344 - Boa Espe
ran~a. MG. 345 - Cabo Verde. MG. 346 - Coruripe, AL. 
347 - Campo Belo, MG . 348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Te
r esopolis, RJ (2.• e di~ao) . 350 - Mage, RJ (2.• edi~ao). 351 -
Aimores, MG. J52 - Rio Claro, SP (2.• edi~ao). 353 --Foz- d·o 
Igua~u. PR. 354 - Ponte Nova, MG (2.• edi~ao). 355 - I greja 
Nova, AL. 356 - Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 -
Morrinhos, GO. 359 - Luzia nia, GO. 360 - Maringa, PR. 361 
- Concordia, SC. 362 - Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da 
Mangabeira, CE. 364 - Tubarao, SC. 365 - Itabaianinha, SE. 
366 - Areias, SP. 367 - Santa Adelia, SP. 368 - Tres Pon
tas. MG (2 .• edi~ao). 369 - Corumba, MT (2.• edi~ao). 370 
- Bento Gon~alves, RS (3.• edi~ao). 371 - Guarabira, PB. 372 
- Macae, RJ (2.• ed i ~ao). 373 - Guanabara. 374 - Pa-
ratl, RJ. 375 - Alcantara, MA. 376 - ConsPiheiro Lafaie" 
te, MG. 377 - Piracicaba, SP (2.• edi~ao). 378 - Sao .lose 
do Rio Preto, SP. 379 - Chapeco, sc (2.• edil;ao). 380 -
Viradouro, SP . 381 - Joa~aba, SC. 382 - Niivo Horizonte, 
SP. 383 - Conchas, SP. 384 - Santos Dumont. MG. 385 
- Tambe, PE . 386 - Aurelino Leal, BA. 387 - Brasilia, DF 
( 3.• edi~ao). 388 - Presidente Prudente, SP. 389 - Araras, SP 
(2.• Pdiciio). 390 - Pocos d e Caldas, MG. 391 - Brasilia, DF 
(4.• edi~ao) . 392 - Mafra, SC. 393 - Volta Redonda, RJ. 394 
- Santo Amaro, BA (2.• e di~ao). 395 - Mogi-Mirim, SP. 396 -
Novo Hamburgo, RS (2.• edi<;ao). 397 - Rio Novo, MG. 

2.• serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Teofilo Otoni, MG. 113 - I guatu, CE. 114 - Goiani
nha, RN. 115 - Neopolis, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Ja
cupiranga, SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA . 
. 1~0 - Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Ca
choeira do Arari, PA, · 123 - Guadalupe, PI. 124 - Del
Jniro ·Gouveia, AL. 125 - C a racarai, RR. 126 - Mazagao,AP. 
127 · ...:.. · Alriarimte, PI. 128 - Niquelandia, GO. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Grlijico da 
Fundaqiio IBGE, aos cinco dias do mes de jevereiro 
de mil novecentos e sessenta e oito. 




