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MINAS GERAIS 

f;( ASPECTOS FiSICOS - ATea: 4 615 kmz; 
altitude: 638 m; tempemtura media em oc 
das maximas: 32,6; das minimas: 18,9; 
precipitac;iio anual: 990,2 mm. · 

* POPULA()AO - 68 971 habitantes (estima
tiva do Departamento Estadual de Esta
tistica pam 1955); densidade demogTa
fica: 15 habitantes por quil6metro qua
drado. 

it ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
(mandioca, milho, teijiio e algodiio); pe
cuaria (bovinosJ; industrias de transtor
mac;iio (beneficia men to do algodiioJ. 

* Eo}}TABELECIMENTOS BANCARIOS - 8 
agencias. 

* VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal, em 1955) - 110 autom6veis e 
"jeeps", 71 camionetas, 89 caminh6es e 11 
6nibus~ 

* ASPECTOS URBANOS (sede) - 4164 liga
c;6es eletricas domicilia1·es, 150 apaTelhos 
telef6nicos, 5 hoteis, 65 pens6es e 4 ci
nemas. 

* ASSISTI!:NCIA MEDICA (sede) - 3 hospi
tais, com 365 leitos, 6 servic;os de saude e 
30 medicos no exercicio da protissiio. 

* ASPECTOS CULTU'RAI.S - 78 unidades es
colares de ensino prima1·io fundamental 
comum, 5 estabelecimentos com unidades 
escolares de ensino ginasial, comercial e 
pedag6gico; 5 tipogratias, 4 jornais, 2 li
vrarias, 4 bibliotecas e 1 radioemissora. 

* OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros) - Teceita prevista to
tal: 7 860; 1·eceita tributaTia: 5 740; des
pesa fixada: 7 860. 

* REPRESENTA()AO POL!TICA - 15 verea
doTes em exercicio. 

Texto de Ary Freire Castelo e desenho da 
capa de F. Xavier, da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

T AL como se verificou em rela<;ao a nume
rosas comunas mineiras, devem-se aos 

bandeirantes as primeiras penetrac6es n J ter
rit6rio que veio a constituir o Municipio de 
Montes Glaros. 

Presume-se que tenha sido a expedicao 
Espinhosa-N6brega, procedente de Porto Se
guro, de onde partira em 13 de junho de 1553, 
a primeira a penetrar a regi§.o. Coube, porem, 
a Antonio Goncalves Figueira, que ja estivera 
na regiao em companhia de Fernao Dias Pal~ 
Leme, lan<;ar ali as bases do primitivo nucleo 
de povoamento. 

Regressando aquelas paragens na expe
dicao que. sob o comando de Matias Cardoso, 
antigo adjutor do famoso "Governador das 
Esmeraldas", deixara Sao Paulo em 7 de marco 
de 1681, Figueira, ap6s a conquista do gentio 
Anai6s. estabeleceu-se, com grande escravaria 
indi~ena, no lt:gar denominado Brejo Grande 
(hoje Ituassu, no Estado da Bahia), onde 
plantou cana-de-a<;ucar e con&truiu o primeiro 
engenho que se viu na regiao. 

Dali, impelido pelo desejo de des::obrir 
minas metalicas e pedras preciosas, partiu a 
devassar as areas mais pr6ximas do vale de 
Sao Francisco, fundando, provavelmente nos 

Vista parcial da cldade 



princ1p10s do seculo XVII, as fazendas de 
Jaiba, Olhos d'Agua e Montes Claros. A locali
zat;ao desta ultima, a margem daquele rio, nas 
imediat;6es de montes calcarios despidos de 
vegetat;ao e, por isso mesmo, sempre claros, 
ter-lhe-ia sugerido o nome dado a fazenda. 

Por Alvara de 12 de abril de 1707, foram 
concedidas sesmarias de uma legua de largura 
por tres de comprimento, cada uma, a Anto
nio Gont;alves Figueira e aos capit:ies Pedro 
Nunes de Cerqueira, Manoel Afonso de Si
queira, Joao Gont;alves Filgueiras e outros. 

Com grande numero de indigenas escra
vizados e, a seguir, com escravos negros, pro
cedeu-se ao cultivo da terra e a crca<;ao de 
gada, originando-se OS primeiros nucleos de 
populat;ao. Formou-se, entao, o povoado de 
Formigas, onde se erigiu uma capela, scb a in
vocat;ao de Nossa Senhcra e Sao Jose. 

Por sant;ao da Regencia e resolug:? o da 
Assembleia-Geral Le~islativa, baseada noutro 
ato do Conselho Geral da Provincia, f:i a po
voat;ao de Formigas elevada a categoria de 
vila, em 13 de outubro de 1831, verifwando-se 
a sua instalat;i.o em 16 de outubro do ano se
guinte, com o nome de Vila de Montes Claros 
de Formigas. A 3 de julho de 1857. pela Lei 
provincial n.o 802, a vila re:eteu foros de ci
dade. Passou a denominar-se simplesmente 
Mentes Claros, pela Lei prov_ncial n.0 3 451 , 
de 1.0 de outubro de 1887. 

Os acontecimentos abaixo enumerados 
sao tidos como importantes para a vida muni
cipal: em 18-VI-1759, instituiu-se a primeira 
escola; a 5-XII-1832, foi criado o servit;o de 
correios; a 21-III-1879, criou-se a Escola 
Normal oficial; em 1880, instalou-se a pri
meira fabrica de tecidos; a 22 de fevereiro 
de 1884, apareceu o "Correio do Norte", pio
neiro da imprensa mineira no norte do Es
tado; a 22-X-1892, inaugurou-se o servigo 
telegrafico; a 10-XII-1910, criou-se o Bispaclo; 
no dia 20-I-1917, teve inicio a iluminat;ao ele
trica e no dia 1-VII-1926 verificou-se a pene
trat;ao ferroviaria (EFCB). 

Entre os vultos da hist6ria de Montes 
Claros mencionam-se: o Capitao Antonio 
Gont;alves Figueira- o fundador, ja citado; o 
Dr. Antonio Gont;alves Chaves, ex-presidente 
das provincias de Minas e Santa Catarina; o 
desembargador Antonio Augusto Veloso e o 
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professor Antonio- dos Anjos, criadores da im
prensa local; o ex-ministro Francisco Sa e 
outros. 

0 Municipio de Montes Claros, segundo a 
divisao territorial vigente em 1.0 de juJ:,o 
de 1957, comp6e-se des seguintes distritos : o 
da sede e os de Mirabela, Miralta, Patis, Santa 
Rosa de Lima, Sao Joao da Vereda e Sao Pedro 
da Garga. 

LOCAUZA(JAO DO MUNICiPIO 

M ONTES CLARos pertence ao conjunto dos 
municipics integrantes da chamada Zona 

Fisiografica de Montes Claros. 
Confronta-se com os municipios mineiros 

de Sao Jo2.o da Ponte, Francisco Si, Jura
menta, Bocaiuva, Jequitai , Coragao de Jesus 
e Brasilia. 

A sede municipal, que dista 355 qui16-
metros (em linha reta) de Belo Horizonte, 
acha-se aos 160 43 ' 32" de latitude sul e 430 51' 
52" de longitude W. Gr. 

B A H I A 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNiciPIO de Montes Claros contava, na 
data do Recenseamento Geral de 1950, 

71 736 habitantes, dos quais 35 047 homens e 
36 689 mulheres . Era, en tao, o Municipio de 
maior popula<;ao da Zona Fisiografica de Mon
tes Claros. Tambem era dos mais populosos do 
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Estado (apenas 4 municipios o excediam em 
popula<;ao) . 

0 Departamento Estadual de Estatistica 
estimou, para Montes Claros, em 31-XII-1955, 
a popula<;ao de 68 971 habitantes. Nota-se urn 
decrescimo relativamente ao Censo de 1950; 
essa diminui<;ao decorre do desmembramento, 
posteriormente ocorrido, do Distrito de Ju
ramenta. 

Na discriminagao da popula<;ao segundo 
grupos religiosos verifica-se que a percenta
gem de cat6licos romanos, no Ml'nicipio, 
pcuco se afasta da que corresponde ao con
junto estadual (98 % em Montes Claros con
tra 96 % em todo o Estado) . No que se refere 
a cor, a composigao municipal diverge sen
slvelmente da estadual : cerca de 32 % de ha
bitantes de cor branca e 67 % de cor preta 
ou parda, em face de 58 % e 41 %, respecti
vamente, da quota estadual. Quanto a na
cionalidade, Montes Claros apresenta quota 
de estrangeiros e naturalizados que nao chega 
a 0,1 %, muito aquem, portanto, da corres
pondente percentagem para o Estado, que era 
de 0,4%. 

A Cidade (quadros 
urbano e subn< ba
no do distrito-sedel , 
reline 28% dos ha
bitantes do Munici
pio e as vilas de Ju
ramenta, Mirabela, 
Miralta, Patis, San
ta Rcsa de Lima, 
Sao Pedro da Gar<;a. 
em conjunto, ape-

OUADRO URBANO I:.!J 16% nas 5%. 
A composigao per

ouAoRo sueuRBANO• 19% centual do quadro 
OUADRO RURAL ~ 65% rural (66% dOS ha

bitantes) esta bern 
proxima da do Estado (70 % ). 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

As principais atividades economicas se con
centram na agricultura e na pecuaria. :E 

elevada a quota de pessoas que exercem a 
ocupa<;ao principal no ramo "agricultura, pe
cuaria e silvicultura". 
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Considerando-se o total de pessoas de 10 
anos e mais e, dentre estas, o contingente das 
que exercem atividades econ6micas, pode 
avaliar-se em 65 % a quota das que estao em 
atividade no ramo "agricultura, pecuaria e 
silvicultura" (percentagem calculada sabre 0 
referido total, com exclusao dos habitantes 
inativos, dos que exercem atividades domes
ticas nao remuneradas e atividades discentes 
e os de atividades mal definidas ou nao de
claradas). Em seguida, vern os ramos "pres
tac;ao de servic;os" e "industrias de transfor
mac;ao" que congregam, respectivamente, 12 % 
e 10 %. 

Catedral de N. S. Aparecida 
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Agricultura e pecuaria 

N A agricultura destacam-se as lavouras de 
mandioca, milho, feijao e algodao . Em 

1955, segundo o Servi<;o de Estatistica da Pro
dugao, o valor da safra municipal atingiu 72 
milh6es de cruzeiros, assim discriminados: 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS AGRiCOLA$ 
NUmeros 1:1o sabre 
absolutos n tot:J.I 

(Cr$ 1 000) 

Mandic,·a 16 200 22,49 
~!Jlbo 14 300 10,85 
Feijao. 12 000 16,66 
\l~odao .. 11 550 16,0; 
Outros .. 17 973 21,96 

TOTAL 72 023 100,00 

Nao figuram na tabela os produtos cujo 
valor de produ<;ao, no referido ano, foi infe
rior a 1 milhao de cruzeiros : abacate, abacaxi, 
alho, amendoim, batata-doce, cafe, cebola, 
fava, fumo, laranja, limao, manga, melancia, 
tangerina, tomate e uva. 

No periodo 1951/ 55, os dados referentes 
ao algodao, mandioca, milho e feijao assim se 
apresentaram: 

QUANTI DADE VALOR (Cr$ 1 000) 

ANOS Man- Milho Feijao 
Algodlio dioca (saco de (saco AI- Man- Milho feiHlo 

(a) (I) 60 kg) de godfi., l.linca 
60 kg ) 

----------------------
1951 .. .. 88 000 2R 000 135 000 40 000 6 600 28 000 9 4oO G 100 
1952 .. . 105 000 :JJ 000 105 000 30 000 7 875 33 000 9 450 4 800 
1953 ... 127 000 31 000 95 000 20 000 9 525 31 000 14 250 7 200 
1954 .. 120 000 26 700 70 000 32 000 9600 26 700 14000 7 040 
Hl55 .. 165000 32 400 65000 25 000 II 550 16 200 14 30'l 12 000 

A area cultivada, em 1955, com esses pro
dutos foi, respectivamente, de 4 500, 2 230, 
3 000 e 1 900 hectares. 

A pecuaria constitui a principal fonte 
economica do Municipio. Importante centro 
criador, Montes Claros tambem serve de ponto 
de converg€mcia do gado procedente de muni
cipios vizinhos, o qual , nas invernadas, e en
gordado para posterior exporta<;ao. 
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Esta~ao da E. F. Central do Brasil. Em primeiro plano 
a est:itua do Ministro Francisco 83. 

Alem da quantidade, procura-se apurar a 
qualidade do gado existente com a importa-
9ao de reprodutores de rae; as selecionadas. 

Por outro !ado, faz-se sentir, nesse setor, 
a assistencia do governo, atraves de .6rgaos es
pecializados. 

Em 1955, os efetivos de gado assim se dis
criminavam: 

Bovines 
Eqti.inos 
Asininos 
Muares 
Suinos 
Ovinos 
Caprinos 

Quanti dade 
(cabe~as) 

200 000 

21 000 
450 

4 600 
60 000 

2 800 

4 000 

0 gado bovina valia 340 milh6es de cru
zeiros e o suino, 54 milh6es. 

Em 1955, foram exportadas 130 000 cabe-
9as de bovinos e 28 000 de suinos. 

Em 1955, a produc;ao de Ieite e de ovos 
atingiu, respectivamente, 11 milh6es de litros 
e 570 mil duzias. Ocorreu, tambem, uma pe
quena produc;ao de mel de abelha (1 800 kg) . 

Em 1950, o Censo Agricola constatou a 
existencia de 2 039 estabelecimentos agrope-
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cuanos, dos quais quase a metade explorando 
simultaneamente a agricultura e a pecuaria ; 
cerca de 1/ 3 exercendo atividades agricolas e 
apenas 1/ 7 atividades exclusivamente pecua
ristas. 

E: elevada a area ocupada com pastagens: 
59 % da area total desses estabelecimentos; a 
area ocupada com lavouras e de, apenas, 5%. 

lndustrias de transfonnw;;iio 

E M 1955, conforme resultados preliminares 
do Registro Industrial, havia no Munici

pio, 30 estabelecimentos industriais, contan
do-se apenas aqueles com 5 ou mais pessoas. 
:Esses estabelecimentos ocupavam 386 opera
rios e o valor da produ<;ao atingia a 237 mi
lh6es de cruzeiros. 

A maior parte dos operarios ocupa-se na 
industria textil, cujo valor de produ<;ao se 
inscreve com 51 % daquele total. 0 sub-ramo 
mais importante e 0 de beneficiamento do 
algodao em pluma - 39 operarios e 117 mi
lh6es de cruzeir.os de valor de produ<;ao. 

A seguir, destaca-se a industria de pro
dutos alimentares com 34% do valor total 
mencionado. Sao 82 operarios ocupados na 
produ<;ao de oleos alimenticios, carne e man
teiga. 

Produr;;iio florestal 

M ONTEs GLARos produziu, em 1954, lenha, I 
madeira e carvao vegetal. 

0 volume alcan<;ado pela produ<;ao de 
lenha - 250 000 m' - apresentou-se com 
realce no quadro estadual. Os dados corres
pondentes a madeira e ao carvao vegetal 
foram, porem, modestos. 

A produ<;ao de lenha, madeira e carvao 
vegetal em 1954 foi a seguinte: 

ESPECIFICACAO 

Lcnha .. 
~ lade ira ........... . 
Carviio ''egct:1 l. . 
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U~idade Qua'1tidade 

250 000 
I 000 

Iii 000 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

20 000 
2 000 

2~ 



P1 odur;iio de cristal de rocha 

M ONTES GLARos produziu, em 1955, 3 tone
ladas de crista! de roch a n o valor de 600 

mil cruzeircs, isto e, cerca de 10% do total 
est adual correspondente. 

PESCA 

0 s rios que banha m Montes Gla ros sao bas
tante piscosos. 

Em 1955, a pesca ofereceu os seguintes re
sultados: 

DADOS NUMER ICOS 

ESPECIFICAI;AO 
Quantidade Valor 

(kg) (Cr $ 1 000) 

Curimahi 5 000 125 
Snruhi ... 2 000 60 
Dou rado . 1 000 25 
Pi ranha . 500 13 
Piau .. 500 10 
Traira . ·100 8 
Pocomon ... 200 4 
Corvina .. 200 

TOTAL .. 9800 249 

MEW S DE TRANSPORTE 

0 MUNICiPIO de Montes Glaros e servido pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil e 

liga-se aos municipios limitrofes, a Capital do 
Estado e a Capital da Republica pelos seguin
tes meios de transporte : 

Bocaiii.va- 1) Ferroviario: 70 km ; 2) Ro-
doviario : 56 km. 

Brasilia - Rodoviario: 112 km. 
Corar:; iio de Jesus - Rodoviario : 72 km. 
Francisco Sci - Rodoviario : 55 km. 
Jequitai - Rodoviario : 48 km. 
Juramento - Rodov!ario : 42 km. 
Silo Joiio da Ponte - Rodoviario : 132 km. 

Capital Estadual- 1) Ferroviario : 540 km; 
2) Rodoviario : 600 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviario : 1116 
km ; 2) Misto : via Belo Horizonte, ja descr ita ; 
dai ao DF: a ) ferroviario : 640 km ; b ) rodo
viario : 540 km ; c) aereo : 353 km. 
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Transporte aereo 

EM 1955, segundo elementos colhidos na Di
retoria de Aeronautica Civil, o aeropcrto 

de Montes Glaros teve o seguinte movimento : 
Ntimero de pousos 630 

Passagelros t ransportados 
Embarcados 
Desetnbarcactos 

Bagagem (kg) 
Embarcacta . ..... .. .. ... .. . 
Desem barcada 

Carga (kg) 

Embarcada 
Desembarcada 

Correia (kg) 
Embarcacto 
Desem barcacto 

COMERCIO E BANCOS 

6 067 
5 781 

68 096 
67 478 

66 056 
135 315 

628 
701 

E xrsiEM, no Municipio, 20 ·estabelecimen
tos comerciais atacadistas, alem de 666 

comerciais varejistas, dos quais 504 se locali
zam na sede. 

Pelo Censo Comercial realizado em 
1.0 -I-1950, havia 24 estabelecimentos ataca
distas e 271 varejistas. 

Aspecto da rua Dr. Sanches, uma das principais da 
cidade 
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0 giro comercial atingiu 1 014 milhoes de 
crueiros, o que representa cerca de 7% do 
correspondente dado para o Municipio da 
Capital. 

No quadro estadual, o movimento bancario 
apresenta-se com certo relevo. 

Confrontando-se os dados corresponden
tes aos saldos de maior expressao no movi
mento bancario local com os elementos res
pectivos no do Municipio de Juiz de Fora, que 
e o segundo centro bancario de Minas Gerais, 
obtem-se elevadas percentagens em quase 
t6das as contas: 

CONTAS 

EmprCst imos em C/C 
'Ittulos descontados ..... . 
DepOsitos a vh;tn. e a rurto praro 
DepOs itos a prazf) . . 

SALDOS EM 
31-1-1 556 

(Cf$ I 000) 

Municipio Mu'licipio 
de Montes de Juiz 

Glaros de Fora 

251 0~5 
236 056 
1%520 

s 220 

15t 100 
361 715 
r,28 096 
81 288 

r-;. de 
Montes 
Claros 

sOhre Juiz 
de Fora 

55 ,3 
()5,5 
Zl ,i 
0,8 

Acham-se localizados no Municipio agen
cias dos seguintes bancos: Banco do Brasil 
S/ A, Banco Comercio e Industria de Minas 
Gerais S/ A, Banco de Credito Real de Minas 
Gerais S/ A, Banco Hipotecario e Agricola do 
Estado de Minas Gerais S/ A, Banco da La
voura de Minas Gerais S/ A, Banco de Minas 
Gerais S/ A, Banco Mineiro da Produc;ao S/ A, 
e Banco do Nordeste do Brasil S/ A. 

S4LARIOS 

0 SALARIO minima mensa! em vigor desde 
1.0 de ag6sto de 1956 foi estabelecido pa

ra as Unidades da Federac;ao, segundo as re
gioes em que elas for am divididas . 

Ao Estado de Minas Gerais, compreendido 
na 18.a Regiao, corresponde urn salario mi
nima mensa! variavel desde o maximo de . . 
Cr$ 3 300,00 na 1.a Sub-regiao ate o minima 
de Cr$ 2 850,00 na 3.a . Nesta ultima sub-regiao 
encontra-se Montes Claros, onde as percen
tagens para efeito dos descontos determinados 
por lei sao : alimentac;ao, 54%; habitac;ao, 
28%; vestuario, 11 %; higiene, 6% e t rans
porte, 1%. 
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INSTRU<;AO PUBLICA 

~ EGUNDO os dados censit:i.rios de 1950, a per
~ centagem de pessoas alfabetizadas no 
Municipio era de 30 % (calculada s6bre o total 
das pessoas presentes de 10 anos e mais) . 

Essa quota e inferior a do Estado de Mi
nas Gerais, que atingia, entao, 44 %. 

0 ensino prim:i.rio geral, em 1954, con
tava com 108 unidades escolares e 8 341 alu
nos de matricula geral. Os dados correspon
dentes do ensino prim:i.rio fundamental co
mum eram, respectivamente, 98 e 7 764 (Ser
vi<;o de Estatistica da Educa<;ao e Cultural. 

Ensino niio primario 

E M 1956, havia, em Montes Claros, os se
guintes estabelecimentos de ensino nao 

prim:i.rio: o Colegio Diocesan a e Escola Tecnica 
de Comercio Nossa Senhora Aparecida, minis
trando curso ginasial, com 206 alunos; a Es
cola Tecnica de Comercio de Montes Claros, 
Gin:i.sio Norte Mineiro e Escola Normal, com 
os seguintes cursos: Ginasial (156 alunos), 
Tecnico de Contabilidade (92 alunos) e B:i.
sico de Comercio (43 alunos); a Escola Apos
t6lica Sao Norberta, possuindo o curso gina
sial com 28 alunos; o Colegio e Escola Normal 
Imaculada Concei<;ao e Escola Tecnica de 
Comercio Olga Renault, (curso ginasial com 
453 alunos, cientifico com 47 alunos, Forma
<;ii.o de Profess6res Prim:i.rios com 128 alunos 
e 'I'ecnico de Contabilidade com 104 alunos) ; 
e a Escola Normal Oficial de Montes Claros, 
incluindo o curso ginasial com 367 alunos e 
de Forma<;ao de Profess6res Prim:i.rios com 27 
alunos. 

Outros cursos havia, abrangendo 2 uni
dades com 159 alunos matriculados. 

FINAN<;AS PUBLICAS 

N o periodo 1951/ 56, as finan<;as do Munici
pio atingiram as seguintes cifras (dados 

fornecidos pelo Conselho Tecnico de Economia 
e Finan<;as e Inspetoria Regional de Estatis
tica Municipal) : 
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FINANCAS (Cr$ 1 0001 

ANOS R9ceita or~ada Saldo ou 
Oespesa "defidt'' 

Total TributfLria 
fixada do balanro 
---- - --- --

1951 .... 4 833 3 095 4 833 -
19.,2 4 833 a om; 4 8:J3 -
1953 7 860 5 740 7 SBO -
19.11 7 8GO 5 740 j 860 -
1955 (I ) 7 700 4 542 8 127 427 

105G 7 860 5 740 7 RGO 

As principais contas em que se decom
poe a receita tributaria para 1956 sao as se
guintes: 
Trlbutilrla 

Impastos 
Territorial 
Predial 
S6bre indUstrias e prof1ss6es 
De llcen~as ...... . 
Jogos e Divers6es .. 
Selos ............ . .. . ..... . 

Outros .... 

Taxas . . . . . . . . . ........ · · · · 
Fiscallzac;B.o e servic;os diversos ...... . 
Llmpeza publica . . . .......... . 

Vla~ao 

Melhoramentos .. 
Outras .. 

5 740 

3 482 

600 

650 

1 750 

200 

50 

190 
42 

2 258 

10 
80 

18 

2 000 

150 

A despesa municipal, em 1956, se acha 
assim distribuida, segundo os servic;os: 

Despesa total 7 860 

Admlnlstra~!i.o geral . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 557 

Exa~llo e flscallza~ao flnancelra . . . . . . 360 

Seguranc;a pUblica e assistencia social 61 
Educa~ao publica .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 991 

Servic;os industrials 
Divlda publica 
Servl~os de utllldade publica 

En cargos di versos 

891 

139 

4 164 

697 

A arrecadac;li.o da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/55: 
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RECEITA ARRECADADA (CrS I 000) 

1951 
19n 
1953 . 
1954 . 
1 ~J5,) 

ANOS 

Federal 

5 461 
7 ll2 
8 981 

13 532 
16 144 

DIVERSOS ASPECTOS 
DO MUNICiPIO 

Estadual 

14 258 
25 671 
29 61\5 
32 6~! 
41 722 

Municioal 

4 833 
4 S33 
7 860 
7 ~GO 
7 700 

S ITUADO ao norte de Minas Gerais, o Muni
cipio de Montes Claros cararteriza-se, de 

modo geral, pelo acidentado do terrene. 
Quante a hidrografia, desta: a-s3 0 rio 

Verde Grande, afluente do S:io Francis o, que 
desempenha papel importante na economia 
locaL Citam-se, ainda, os rios Pacui e dos 
Pcrcos, o rio das Pedras e o S 3. o Lamberto. 

Em relaQao ao clima, o verao prolongado 
e a quadra chuvosa costumam, ambos, acar-

Prac;a Dr. Chaves, vendo-se ao fundo a Igreja Matrlz 
de N. S. da Concei~ao e Sao Jose 
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Vista da Pra~a Dr. Chaves 

retar prejuizos incalculaveis a lavoura e a 
pecuaria. 

A cidade apresenta aspecto agradavel com 
suas ruas bern tragadas e o estilo arquitet6nico 
moderr:o de edificios residenciais. 

Circulam 4 jornais na sede, que possui, 
tambem, 1 radioemissora, 4 bibliotecas, 5 tipo
grafias e 2 livrarias. 

Belos templos religiosos comp6em a pai
sagem urbana de Montes Claros (sede de bis
pado), destacando-se o da Catedral, cujas li
nhas arquitet6nicas sao particularmente no
taveis. 

Ha urn florescente parque industrial, com 
capacidade produtiva para atender ao con
sumo interno e, ainda, para servir a outros 
municipios do Estad8, inclusive o da Capital 
e ate mesmo o Distrito Federal. 

Como atragao turistica, pode mencio
nar-se a Lapa Grande, curiosa formagao geo
logica, de estalactites e estalagmites, de grande 
beleza. 

Cabe aqui breve referenda as tradi<;6es 
populares de Montes Claros: as festas juninas, 
com quadrilha, quentao e canjica; os feste-
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jos de Natal, com os presepios, as pastorinhas 
e os ranchos de Reis; a dan<;a de Sao Gon
<;alo; as folguedos populares - "Marujadas" , 
"Cacaumbis", "Caboclinhos", "Catopes" e 
"Cavalhadas" - de origem luso-afro-indigena 
e que a tradigao local mantem com especial 
carinho. 

Acha-se instalada na sede a Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao componente do 
sistema estatistico nacional. 
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E ST A publicariio faz parte da serie de 
monografias municipais .organizada pela 

Diretoria de Documentariio e Divulgariio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolufiiO hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizafiio, elementos esparsos em diferen
tes document as. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opinioes, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias fontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse, 
qualquer colaborafiio, especialmente de histo
riadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, o escorfo hist6rico e geogrdfico dos mu
nicipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira · 

Secret3.rio-Geral: Luiz de Abreu Moreira 

COLE<;:AO DE MONOGRAFIAS 
(2,3. serie) 
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tina. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
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