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Coler;iio de Monograjias - N .o 41~ 

ITAPERUNA 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FISICOS - Area: 1.188 km'; altitude 
da sede: 113 m; temperaturas medias em °C: 
maxima, 37,4; minima, 12,3. 

POPULAQA.O - 82.338 habitantes ( estimada em 1.0 

de julho de 1967); densidade demogr6,fica: 69 
habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 3.500 im6veis rurais, 
74 estabelecimentos industriais, 26 atacadistas, 
182 varejistas, 125 mistos e 222 de prestac;iio de 
servir;os; 6 agencias bancarias e 1 agencia da 
Caixa Econ6mica do Estado do Rio de Janeiro. 

ASPECTOS CULTUR,1IS - 180 unidades do en
sino primario geral, 7 unidades do medio; 4 bi
bliotecas, 1 jornal, 1 radiodijusora, 2 cinemas, 
6 tipograjias e 4 livrarias. 

ASPECTOS URBANOS - 99 ruas, 7 avenidas e 6 
prar;as; 3 . 795 ligar;6es eletricas, 601 aparelhos 
telej6nicos; 80 bares e botequins, 39 barbearias, 
8 hoteis e 4 restaurantes. 

ASSISTP.NCIA MEDICA - 3 hospitais com 240 lei
tos; 27 medicos, 23 jarmaceuticos, 22 dentistas, 
1 enjermeiro, 53 auxiliares de enjermagem no 
exercicio da projissiio; 26 tarmacias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Mu
nicipal, em 1966) - 325 autom6veis, 110 jipes, 340 
caminh6es, 41 6nibus, 320 camionetas e 95 vei
culos niio especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es 
de cruzeiros novos) - Receita prevista: 1,1; des
pesa jixada: 1,1. 

REPRESENTAQA.O POLITICA - 19 vereadores em 
. exercicio. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A COLONizAgiio das terras que comp6em o atual Mu
nicipio de Itaperuna data de principia do secu
lo XIX, sendo que o primeiro ato referente a ela e 
mais remota, datando de 30 de janeiro de 1759, epo
ca em que foi criada a freguesia de Santo Antonio 
de Garulhos, de cujo territ6rio, entao, passaram a 
fazer parte. 

No que se refere aos epis6dios que motivaram 
o inicio de sua colonizagao, divergem os autores, 
porem todos sao acordes que o desbravamento des
sas terras foi devido a Jose Lannes (ou Lana) 
Dantas Brandao, sargento da Milicia de D. Joao VI, 
natural de Minas Gerais, que, ao desertar, embre
nhou-se pela mata e percorreu essa regiao. Mais 
tarde, em 1833, voltou e se fixou no Iugar denomi
nado Porto Alegre, fazendo, em 1834, doagao par ti
tulo da cachoeira do Cubatao ao tenente-coronel 
Gerald a Rodrigues de Aguiar. 

Depois Jose Lannes desfez-se da propriedade de 
Porto Alegre e estabeleceu-se no vale do Carangola, 
na fazenda de Sao Jose, a margem desse rio, acima 
de Natividade. 

Ainda em 1834, trouxe seus irmaos Antonio e 
Francisco, aos quais cedeu as terras da margem do 
rio Carangola, compreendidas pela bacia do ribeirao 
de Sao Sebastiao ou Bonsucesso (fazenda, engenhol 
Boa Esperanga e a bacia do ribeirao Conceigao. 

Para a fazenda da Conceigao transferiu-se mais 
tarde o capitao Joao F. Dantas Brandao, pai dos pos
seiros. Dessa forma o vale do Carangola habitava-se, 
enquanto o vale do Muriae permanecia desabitado. 
Mas, ainda, nesse ana, Jose Ferreira Cesar, parente 
de Jose de Lannes, a pretexto de bater ouro e colher 
ipecacuanha (erva da emetina), ai existente em 
estado nativo, em companhia de sua mulher, D. 
Maria Angelica da Luz, e de indios puris domesti
cados, construiu urn r;mcho no local do arraial hoje 
de Laje, e ai se instalou, comunicando-se com os 
"Quarteis", hoje Sao Paulo do Muriae. 

Somente mais tarde, Jose Bastos Pinto e Jose 
Garcia Pereira chegavam ao mesmo local, sendo os 
doadores dos terrenos do arraial da Laje. 

Em conseqiiencia dos melhoramentos realizados 
nas vias de comunicagao e gragas ao labor de seus 
habitantes, em 1885, o Governo houve par bern criar 
urn Municipio na regiao, elevando a freguesia de 
Nossa Senhora da Natividade a categoria de vila, 
sob a denominagao de Itaperuna, que, em lingua in
digena, quer dizer Pedra Freta ou tapir preto. De
ve-se a escolha desse nome ao fato de os indios 
puris o aplicarem a regiao circunvizinha da chama
da "Pedra do Elefante" situada em Porciuncula. 



Edificio da Prefeitura Municipal 

Fol'l!Jafao Adminislt'ativa e Jttdiciaria 

A VILA e o Municipio de Itaperuna foram cria
dos por f6rga do Decreta provincial n.0 2.810, de 24 
de novembro de 1885, com sede na povoagao de Na
tividade de Carangola e territ6rio desmembrado do 
Municipio de Campos. 

Em virtude da Lei provincial n.0 2.921, de 29 
de dezembro de 1887, a sua sede foi transferida para 
o arraial de Porto Alegre, recebendo a denomina
<;ao de Sao Jose do Avai, tendo sido criado o distrito 
de Itaperuna por essa mesma lei, confirmada pelos 
decretos estaduais· ns. 1 e 1-A, respectivamente, de 
8 de maio e de 3 de j unho de 1892. 0 Decreta esta
dual n.0 2, de 6 de dezembro de 1889, elevou a vila 
a categoria de cidade, com a denominagao de Ita
peruna. 

A Lei n.0 5.045, de 7 de margo de 1962, desmem
brou o distrito de Muriae (ex-Laje) para formar o 
Municipio de Laje do Muriae. 

Atualmente e composto dos seguintes distritos: 
Itaperuna (sede), Boaventura, Comendador Venfm
cio, Itajara, Nossa Senhora da Penha e Retiro do 
Muriae. 

A Comarca, criada pela Lei n .0 2, de 6 de de
zembro de 1889, foi mais tarde suprimida, sendo res
taurada pela Lei n.0 43-A, de 1.0 de margo de 1893. 
A Lei n.0 5.045, de 7 de margo de 1962, deu-lhe ju
risdigao, tambem, sabre o Municipio de Laje do 
Muriae. 
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ASPECTOS FlSICOS 

0 MuNICiPIO de Itaperuna esta situado na zona fi
siografica do · Muriae. Limita-se com o Estado de 
Minas Gerais, e os municipios de Natividade do Ca
rangola, Born Jesus de Itabapoana, Campos, Cam
buci, Miracema, Laje do Muriae, Porciuncula. 

A area do Municipio, segundo o Conselho Na
cional de Geografia, e de 1.188 km', situac;iio vigen
te em 30 de junho de 1967. A cidade dista 227 qui
lometros, em linha reta, de Niter6i rumo NNE. As 
suas coordenadas geograficas sao : 21° 12' 23" de 
latitude Sul e 41° 53' 25" de longitude W. Gr. A 
altitude da sede municipal e de 113 metros. 

0 clima, geralmente born, e salubre, salvo em 
pequenas partes de baixadas. Com temperaturas 
muito elevadas no veriio, quando a media das ma
ximas verificadas atinge 37,4°C, descendo porem 
(media das minimas) a 12,3°C no inverno. 

0 Municipio esta numa regiao muito ondulada, 
apresentando, entretanto, numerosas e extensas 
planicies e varzeas, situadas principalmente n.as 
proximidades dos rios Muriae e Carangola. 

Entre outros acidentes fisicos destaca-se, alem 
dos rios j a citados, Muriae e Carangola, com seus 
c6rregos e ribeir6es, a serra da Boa Vista . 

As terras de Itaperuna possuem grandes rique
zas minerais como jazidas de: ouro, platina, esme
ril , opalas, rubis, calcarios, etc. Existem ainda, de
vidamente exploradas, as fontes de agua mineral : 
Cubatiio, Soledade, Avai e Raposo. Suas matas sao 
ricas em madeira de lei. 

FonteJ 1-IidromineraiJ 

0 INTERESSE turistico do Municipio r eside nas suas 
estancias hidrominerais: 
Fonte Raposo - situada no Parque Raposo, conta 

com urn Hotel do mesmo nome, 
servida pela BR-040, a 9 km de distancia da cidade, 
no distrito de Comendador Venancio, na altitude de 
93 metros . Suas aguas sao do tipo mineral carbo
gasosa, indicada nas doenc;as do aparelho digestivo , 
no artritismo, diurese e nos banhos carbogasosos 
com a finalidade hipotensora. Contra-indicada na · 
hipotensao arterial em uso balneaterapico. 
Fonte Soledade - do tipo mineral carbogasosa, no 

Parque Soledade, contando com 
os hoteis Bandeirantes e o Sao Francisco, no distrito 
de Comendador Venancio, numa altitude de 113 
metros. Suas aguas sao indicadas nas doenc;as do 
aparelho digestivo, anemia, artritismo. :E diuretica 
e serve para banhos carbogasosos, com a finalidade 
hipertensora. Contra-indicada n a hipertensao arte
rial em uso balneaterapico. 
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Fonte Cubatiio - de agua mineral alcalina ferrosa 
magnesiana com indicac;:ao an.ti

alergica, fluidora de secrec;oes catarrais e hepato
-vesiculares. Contra-indicada nos casas de tubercu
lose evolutiva. 

A estancia de AVAHY, localizada no distrito 
sede, possui tambem 6timo hotel fechado tempora-
riamente. · · 

POPULA(AO 
!TAPERUNA contava, por ocasiao do Censo de 1960, 
78.130 habitantes, marcando acrescimo de 4,2% s6-
bre a populac;:ao do Censo anterior (1950). 

Municipio.. . . ... . . 
Distrito-sede .. . 
Boa ventura . 
Comendador Venancio .. . . 
Itajara . . ...... . 
Laje do Muriac . 
N ossa Senhora da Penha 
Retiro do Muriao ...... . 

POPULA<;AO PRESENTE 

78 130 
33 626 
6 558 

5 745 1 
4 821 

13 612 

7 915 1 
5 853 

I 

22 784 i 
18 095 

527 
784 
209 

1 953 
121 

1 095 

55 346 
15 531 
6 03i 
4 961 
4 612 

11 659 
7 794 
4 758 

POPULACA O 

Na zona urbana viviam 29,2% da populac;:ao mu~ 
nicipal e na rural 70,8%; na primeira houve cresci
mento de 101,8% enquanto na segunda registrou-se 
decrescimo de 13,1%, em relac;:ao ao censo anterior. 

43,0% da populac;:ao municipal e 79,4% da ur
bana encontrava-se no distrito-sede. 

0 Laborat6rio de Estatistica do !BE estimou, 
para 1.0 de julho de 1967, em 82.338 habitantes a 
populac;:ao municipal. A densidade demografica que 
era de 55 habitantes por quil6metro quadrado em 
1960, passou para 69. 



I\'lonun1ento ao 
Cristo Rcdc n to r 

0 registro civil anotou , em 1966, 1. 235 nasci
mentos (78 nascidos mortos). Numero de 6bitos 662 
(137 de menores de 1 ano). Registraram-se 406 ca
samentos. 

ASPECTOS ECONOAfi COS 

A PRINCIPAL atividade econ6mica e a produgao de 
leite em p6, seguida da criagao do gado leiteiro e cl a 
agricultura, onde predominam as lavouras do mi
lho e do arroz. 

Indtlslfia 

EM 1965 havia 74 estabelecimentos, com um volume 
de vendas de NCr$ 23 ,8 milh6es, onde foram ocupa
das 1.085 pessoas : 

ES'l'ABE- PESSOAS 
CLASSE E GE.NEROS LECI- OCUPA-

DE I NDUSTRIA MEWl'OS DAS 

VALOR DAS 
VEND AS 
EM 19G5 

El\I 1965 E!\I 19G5 .Nimwros IN sobrc 
absolutos 0 

(:\Cr$ I 000), 0 total 
·-. -- -- ·-.. .. .. .... - --.. ·- - --- ---- --- - - ---- . ·--! .. -----

1 
I 

Industria de transforma· 
~ao(*). 74 1 085 23 842 ! 100,0 
lllincrais nao mebUicos 7 29 ' 36 0 •) ·-?.fadeim. 8 15 59 0 •) ,-
Mobiliario .. (j 18 55 0 ·) ·-Produtos alimenbres 41 986 :?:3 595 . 99,0 
Bebidas .. .. . 5 8 10 ' 0,0 
Editorial e grMica .. .. 4 14 29 i 0,1 

(*) Nos totais estao incluidos dados de 2 cstabdecimentos do g<·
nero de met.a lurgi ~1 c I de material de transporte. 
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INDUSTRIA 

VALOR 

LEGENDA 

0 PROOUTOS AliNENTARES 

• O UTAOS 

0 principal produto e o Ieite em po, que r ende u 
6.600 t , empregou 298 pessoas e contribuiu com 74,0 % 
para o valor da produgao do seu respect ivo genera 
lprodutos alimentares). Em seguida vem o Ieite em 
n atura , manteiga, queijo e caseina, com 100 pes
soas e 12,5 % do valor, e o a <;t1car de usina, com 50;i 
pessoas e 8 % do valor . 

Em 1966 a manteiga rendeu 106 t e NCr$ 244,1 
milhares e o queijo, 454 ,5 t e N<:rs 681.7 milhares . 

Pewari" 

0 GADO existente, em 1966, totalizou de 199.819 ca 
beqas no valor de NCrS 26.8 mil hoes: 

ESPECIE 

Bovinos 
Eqi.iinos 
Asinlnos 
Muares 
Sui nos 
Ovinos 
Capri nos 

QUANTIDAD E 
(cabegas) 

110 000 
6 800 

19 
700 

70 000 
300 

12 000 

Foram procluzidos 20 ,6 milh6es de litros de Ie i
te no valor de NCr$ 2,0 milh6es, em 1965. subinclo 
para 24,0 milh6es e NCr$ 4,1 milh6es, r espectiva
mente, em 1966. 

Ha qua tro anos consecutivos r ealizam-se. a 10 
de m aio, durante OS festejos m aximos do Municipio. 
a Exposic;ao Agropecua ri a, com concursos de an i
ma is de cria<;ao, h avendo valiosos premios. 



Fachada da Cooperativa Agropecuiiria de Itaperuna 

0 recinto da Cooperativa Agropecuaria de Ita
peruna, vern se tornando pequeno ano a ano, para 
abrigar os animais durante os 4 elias de exposigao. 

A Secretaria de Agricultura do Estado do Rio 
de Janeiro e quase t6das as Cooperativas da Zona 
centralizada por Itaperuna colaboram no incentivo 
a melhoria das exposig5es. 

Fiibrica de Ieite em po 
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Agricultura 
SEGUNDO os dados definitivos do Censo Agricola de 
1960, contavam-se 709 .estabelecimentos com menos 
de 10 ha, 1. 443 de 10 a menos de 100, 258 de 100 
a menos de 1.000 e 8 de 1.000 a menos de 10.000. 

Estavam ocupados 13.941 homens (13.366 de 14 
anos e mais) e 950 mulheres (765 de 14 anos e 
mais) ; 3. 437 homens (3.350 de 14 anos e mais) e 52 
mulheres (43 de 14 anos e mais) eram empregados. 

Em 2.109 estabelecimentos a atividade predo
minante era agricultura e agropecuaria, em 281 a 
pecuaria, 2 horticultura e floricultura, 5 avicultura 
e em 21 invernada e campos de engorda. 

A agricultura, em 1966, utilizou 72.815 hectares, 
sendo a produgao avaliada em NCr$ 7,9 milh5es: 

PRODUTOS AGRICOLAS 

Miiho. 
Arroz. 
Cana-de-a9ucar . 
Cafe .... 
Laranja 
Outros (11 produtos) . 

TOTAL. 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros 
absolutos 

(:-.!Cr$ 1 000) 

%sabre 
o total 

3 510 44,4 
1 500 19,0 
1 200 15,2 
I 050 13,3 

200 ::!,5 
442 5,G 

7 902 100,0 

Esta vam cadastrados no !BRA 3. 500 im6veis ru
rais, ate 31 de dezembro de 1966. 

PRINCIPAlS PRODUTOS 

AGR(COLAS 

LEGENDA 

[ill Milho ( 45%) 

~ Arroz (19°/ol 

~ Cana-de-a~ucar ( 15°/0 ) 

~ cote< 13%l 

0 Outros ( 8 °/o) 
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Abc1/e de Reses 

FoRAM abatidos, em 1966, 7 .514 bovinos e 3.612 sui
nos, resultando 1. 895 toneladas de produtos no va
lor de NCr$ 1,9 milhao assim discriminados: 

l'HODUTOS 

Carne \Wde e ehm·que de 
boviuo .... 

Toucinho fresco . .. 
Came verde de sufno . . 
Outros (18 produtos) .. . 

TOTAL. . . 

C omercio e Banco.r 

QUANTI
DADE 

(t) 

I 2G4 
141 
123 
367 

1 895 

\'ALOlt 

~ 0 nbsolutos j % sobr(' 0 

(NCr$ 1 000)
1 

Y:~l•w 

:l7!J ; :l,3 
Ii il () -... ,=> 
1St I !l,S 
HD ' 

I 
;,± 

1 881 I 100,0 
I 

ITAPERUNA, em 1966, contava com 26 estabelecimen
tos do comercio atacadista, 182 do varejista e 125 do 
misto. 

0 giro comercial foi calculado. em 1965. em 
NCr$ 12,8 milh6es. 

Contava, ainda, com 6 ag€mcias bancarias e 
uma da Caixa Economica do Estado do Rio de Ja
neiro prestando relevantes servi<;os a comunidade 
itaperunense. 

Em 31 de dezembro de 1966 eram os seguintes 
os saldos das principais contas bancarias (rnilhares 
de cruzeiros novos) : caixa em moeda corrente, 198,8 ; 
emprestimos em contas correntes, 4.062,9; titulos 
descontados, 2.969,3; depositos a vista e a curto pra
zo, 4.518,4; depositos a prazo, 19,3. 

Na Camara de Compensa((ao de Cheques de Ita
peruna foram movimentados 218.939 cheques. em 
1967, no valor total de NCr$ 64,6 milh6es, resultando 
valor medio por cheque de NCr$ 295 ,09 . 

Entre os principais produtos de exporta<;ao es
tao o leite em po, distribuido por todo o Pais. e 
como produtos agricolas o arroz (o Municipio e um 
dos grandes produtores rizicolas do norte fluminen
se) e o milho, seguidos do cafe, algodao, tomate , ba
nana, sendo que tais produtos se destinam aos Es
tados de Sao Paulo e Guanabara. Convem destacar 
Niter6i e Born J esus de Itabapoana, como grandes 
importadores . 

Serl'ifo J 

ITAPERUNA possui 222 estabelecimentos de prestaGiio 
de servi((os entre os quais destacam-se 20 alfaia t.a -
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rias, 26 oficinas em geral, 39 barbearias, 80 bares 
e botequins, 5 cabeleireiros, 8 hoteis, 4 restaurantes, 
7 postos de gasolina. 

Servem a populagao, profissionalmente, 18 ad
vogados e 9 engenheiros e construtores licenciados. 

TR.-1NSPORTES E COJ\1UNICAc;oES 

0 MUNICiPIO e servido pelas seguintes rodovias: 
BR-040 que o liga a Campos e futuramente a Belo 
Horizonte (pavimentada ate Muriae), RJ -24, a Born 
Jesus de Itabapoana, RJ-100 a Natividade do Ca
rangola e Porciuncula e RJ-107 a Miracema. 

) 

P/NirEROI 
1110 0£ .f.4N!I!IO 

A Estrada de Ferro Leopoldina corta o muni
cipio atraves das linhas Murundu-Porciuncula e o 
ramal de Poc;o Fundo, com 10 estac;6es. 

0 aeroporto tern sua pista conservada e utili
zada durante todo o ano, Iocalizando-se no bairro 
do Aeroporto , ao longo da BR-040. 

Gasta-se, em media, 1 hora, de rodovia, ate Bom 
Jesus de Itabapoana; 2 horas e 30 minutos, via Sao 
Joao do Paraiso, de rodovia, ou 11 horas e 45 mi
nutos, de ferrovia ate Cambuci; 3 horas, via Italva, 
Cardoso Moreira, de rodovia, ou 4 horas e 50 minu
tos de ferrovia ate Campos; 1 hora, via Comendador 
venancio, de rodovia, ate Laje do Muriae; 2 horas, 
via Vila de Vendas das Flores, de rodovia, ate Mi
racema; 1 hora de rodovia ou 1 hora de ferrovia ate 
Natividade do Carangola; 1 hora e 30 minutos, via 
Natividade do Carangola, de rodovia, ou 1 hora e 
30 minutos de ferrovia ate Porciuncula; 1 hora e 20 
minutos, via Patrocinio do Muriae, de rodovia, ou 
12 horas e 35 minutos de ferrovia ate Eugen6polis ; 



Vista panorarnica da Cidade 

1 hora e 15 minutos de rodovia ou 3 horas de fer
ravia ate Muriae-MG; 6 horas e 30 minutos de ro
dovia, via Muriae pela Rio-Bahia (BR-116) ate Areal 
e Mage, ou de ferrovia em 14 horas e 15 minutos ate 
Niter6i; 21 horas de rodovia, via Muriae, Juiz de 
Fora, Belo Horizonte, ate Brasilia. 

Itaperuna e servida por 5 empresas de trans
porte de passageiros, ligando-a entre outras cida
des, as de Sao Paulo, Vitoria, Juiz de Fora, campos, 
Niteroi, Rio de Janeiro, Natividade do Carangola, 
Porciuncula, Miracema, Santo Antonio de Padua 
e Muriae. 

,Em 1966 foram registrados na Prefeitura 325 
automoveis, 110 jipes, 41 6nibus, 340 caminh6es, 320 
camionetas e 95 veiculos nao especificados. 

MANTEM o Departamento dos Correios e Telegrafos 
uma Agencia Postal Telegratica na cidade e Agen
cias Postais em Comendador Venancio, Retiro do 
Muriae e Boa Ventura. 

A Companhia Telef6nica de Itaperuna, entida
de particular, e a concessionaria dos servi~os tele
f6nicos da cidade, mantendo excelente rede de apa
relhos automaticos, com linhas interurbanas de 
tratego mutuo com a Companhia Telef6nica Brasi-



leira. Achavam-se instalados, ate 31 de dezembro de 
1966, 601 aparelhos telefonicos. 

A Delegacia Regional de Policia mantem urn 
servi<;o de radio-comunicac:;ao com todo o territ6rio 
estadual. 

JNSTRU<:;AO 
61,7 % DAs cRIANQAs em idade escolar do Municipio 
freqiientam escola (76,0% no Estado), segundo o re
censeamento escolar de 1964. Esta percentagem sobe 
para 72,4 % nas areas urbana e suburbana e desce 
para 55,0% na zona rural. A seguir, tabela especifi
cando as crianc:;as: 

CRIA~r,AS RECENSEADAS 

E::ll'J~CIFICA~AO De 7 a 14 a no s 
De 0 a 14 I 

:mos Total 

1

. Freqiientam 
Escola 

-~::ic;~i~ ~ - -· -----·· ··-·--2: ·725 · -- · · · -;.: ·~-~7 T~-;~4~ 
Areas m·bana c suhurbana 9 667 4 937 1 3 574 
Area rural. . . 16 058 7 770 ! 270 

Havia 388 profess6res regentes de classe: 333 
normalistas, 55 nao normalistas e 40 nao regentes 
de classe. Dos regentes de classe, 332 eram norma-
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listas do sexo feminino ( 163 na zona rural) e os 
nao normalistas, 5 do sexo masculino ( 4 na rural) 
e 50 do sexo feminino (39 na rural). Dos nao regen
tes de classe, 40 eram do sexo feminino ( 1 na rural' . 

Ensino Primario 

ITAPERUNA possui 180 unidades escolares do ensino 
primario geral, das quais 178 sao do ensino prim§.
rio comum e 2 do ensino supletivo (estadual) . 

0 primario comum contava com 116 unidades 
escolares estaduais, 60 municipais e 2 particulares. 
Havia 433 professores: 367 estaduais, 58 municipais 
e 8 particulares. Foram matriculados, em 1966, 10.432 
crian<;as: 8.621 nas estaduais, 1.496 nas municipais 
e 225 nas particulares. 

Foram aprovados, em 1965, 7.826 crian~;as (3.794 
meninos e 4. 032 meninas) : 6 . 211 em escolas esta
duais, 1. 415 nas municipais e 200 nas particulares . 

Ensino Media 

0 ENSINO medio e prestado pelos seguintes estabe
Jecimentos: Colegio Bittencourt (ginasial, normal e 
tecnico-comercial) ; Ginasio Sao Jose (ginasial-in
dustrial); Colegio Estadual Marechal Deodoro (gi
nasial, normal e cientifico) ; e o Ginasio Nicolau 
Bastos Filho, da Campanha Nacional de Educan
darios Gratuitos (ginasial) . 

Gimisio Silo Jose e Faculdade de Filosofia de Ita peruna 
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Em 1966 funcionavam 4 unidades do curso se
cundario, com 1.893 alunos matriculados, 90 profes
sores; 1 comercial, com 141 alunos matriculados, 8 
professores; 2 do normal, com 510 alunos e 33 profes
sores. 

No inicio do ana letivo de 1967, estavam ma
triculados 813 alunos nas unidades estaduais e 1.429 
nas particulares. 

SAUDE 

SERVEM a populagao municipal 0 Hospital Regional 
Estadual, com 180 leitos, a Casa de Saude e Mater
nidade Santa Terezinha, com 30 leitos, e a Clinica 
Sao Marcos, com 30 (2 ultimos particulares) . Fun
cionam, ainda, 1 Centro de Saude, estadual, e o de 
Endemias Rurais do DNERu. Em Comendador Ve
nancio esta outro Posta de Saude, estadual. 

Existem 27 medicos, 2-3 farmaceuticos, 1 enfer
meiro, 53 auxiliares de enfermagem, 22 dentistas no 
exercicio de suas profiss6es. Contam-se 26 farma
cias e drogarias e 4 laborat6rios de analises. 

FINAN(AS PUBLICAS 

A UNrii.o arrecadou, no Municipio, em 1966, NCr$ 937,7 
milhares, o Estado NCr$ 2,9 milh6es e a municipali
dade NCr$ 520,3 milhares. A despesa da Prefeitura 
fora de NCr$ 533,1 milhares. 

0 orgamento municipal para 1968 previ') re
ceita de NCr$ 1,1 milhao e fixa igual despesa. 

Hospital Regional Miguel Couto 



lgreja Matriz de Sao Jose de Avaluz 

OUTROS ASPECTOS DO lviUNICIPIO 

A CIDADE de !taperuna Jocaliza-se as margens do rio 
Muriae. Seu trac;ado, se bern que irregular e con
tornando as elevac;6es pr6ximas, tern aspecto agra
davel. Suas ruas sao limpas, calc;adas, com bans edi
ficios. 

Conta a cidade com 99 ruas, 7 avenidas, 16 tra
vessas, 11 becos e 6 pragas. Seus principais bairros 
sao: Cidade Nova, Vinhosa, Aeroporto e Carulas. 

A maior parte da zona urbana da sede muni
cipal e o seu parque industrial estao situados a mar
gem esquerda do rio Muriae. A Avenida Cardoso Mo
reira, a principal, e uma arteria moderna, ilumina
da a vapor de mercurio, com ajardinamento cen
tral, estando dividida em 6 pistas de rolamento, 
alem da ferroviaria . 

As vilas de Comendador Venancio e Retiro de 
Muriae sao servidas por pistas asfaltadas da BR-040 
o que lhes da mais importancia e boa soma de van
tagens, devido, tambem, se localizarem as proxi
midades da cidade de Itaperuna. 

0 servic;o de abastecimento de agua e muni
cipal, atendendo a 3.845 predios, em 54 logradouros. 
0 servigo de esgotos atende a 33 logradouros e, 
aproximadamente, a 1.700 predios. 

A energia eletrica e distribuida pela Empresa 
Fluminense de Energia Eletrica, estadual, que re
cebe suprimento das Usinas de Macabu, de Con
ceic;ao de Macabu e Franca Amaral. Em 12 de de
zembro de 1966 existiam 3.795 liga<;6es eletricas. 

Funcionam em Itaperuna, entre outras, as se
guintes repartic;6es : Recebedoria de Rendas Esta
duais, a Exatoria Federal, Agencia do IBC, P6sto de 
Fiscalizac;ao de Produtos Agropecuarios e Materiais 
Agricolas do Ministerio da Agricultura, agencias do 
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INPS, Tiro de Guerra 216, Coletoria Estadual em 
Nossa Senhora da Penha e em Comendador Ve
nancio, e a Ag€mcia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do !BE. 

A maior biblioteca publica de Itaperuna e a 
da Prefeitura Municipal, com 2.878 volumes. Sao 
semipublicas as do Colegio Bittencourt, com 725, do 
Colegio Estadual Marechal Deodoro, com 539, e a do 
Ginasio Sao Jose, ainda em formac;ao, com 120. 

0 primeiro jornal editado em Itaperuna foi o 
Lagense, fundado em 4 de novembro de 1886. Atual
mente circula (desde 1956) urn semanario, o Regio
nal, com edic;ao de 6 mil exemplares. A Radio Ita
peruna atua sob o prefixo ZYM-2, em ondas medias 
e 1.420 kcs, e funciona desde 1948. Estavam em 
atividade, em dezembro de 1966, 2 cinemas: o Santa 
Luzia com capacidade para 897 espectadores e o 
Sao Roque para 200. Ha 6 tipografias e 4 livrarias. 

A maior festa e a realizada no dia 10 de maio, 
considerado o Dia do Municipio, caracterizada pela 
exposic;ao agropecuaria-industrial, tornando-se 
centro das atenc;6es de t6da a populac;ao do norte 
do Estado pelas tradic;6es de suas festividades. 

Existe em Itaperuna 8 clubes desportivo-recrea
tivos, num total de 4. 480 s6cios. 

Entre as atrac;6es turisticas locais, alem das fon
tes hidrominerais, esta o Monumento ao Cristo Re
dentor, localizado no oonto mais alto da cidade. E 
o 2.0 do Pais em dimens6es, perdendo, apenas, para 
o da Guanabara. 

A religiao cat6lica e praticada na par6quia de 
Sao Jose do Avai, que compreende Igreja Matriz, 
1 Igreja comum, 13 capelas publicas e 1 semipu
blica. 0 protestantismo, em 14 igrejas, com 42 tem
plos ou sal6es. 0 espiritismo, com numero razoavel 
de adeptos, em 7 entidades. 

E: composta a Camara Municipal de Itaperuna 
de 19 vereadores em exercicio. Ate 15 de novembro 
de 1966 estavam inscritos 17.004 eleitores, em todo 
o Municipio. 

FONTES 

As injorma9oes divulgadas toram, na sua maioria, do Agente 
Municipal de Estatistica de Itaperuna, NIVALDO XAVIER VA
LINHO. 

Utllizados, tambem, dados dos arquivos de documenta<;ao 
municipal da Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao do IBE e 
de dlversos 6rgaos do sistema estatistlco brasilelro. 



COLEQ6ES DE MONOGRAFIAS 

s.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 402 -
Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto , MG (2.a edi~iio). 404 -
Botucatu, SP (2.a edi~5.o}. 405 - Cachoeiro de Itapemirim, ES 
(2.3 edi~ao). 406 - Paranavai, PR. 407 - · Nova Friburgo. RJ 
(2.a edi~iio). 408 - Florian6polis, SC (3.3 edi~iio). 409 - Ana
polis , GO (3 ." edi~iio). 410 - Limeira, SP. 411 - Itaperuna, RJ. 

' 2." serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO, 104 - Floriinia, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracurnca, PI. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Te6filo Ot oni, MG. 113 - Iguatn, CE. 114 - Goa ini
nha, RN. 115 - Ne6polis, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Jacupi
ranga, SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 120 -
Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Cachoeira do 
Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro Gouveia, AL. 125 
- Caracarai, RR. 126 - Mazagiio, AP. 127 - Amaran t e, Pl. 128 
- Niqneliindia, GO . 129 - Marechal Deodoro , AL. 130 - Ama-
pa, AP. 131 - Igarape-Miri, PA. 132 - Rio do Sui, SC. 133 -
Itamonte, MG. 134 - Domingos Martins, ES. 135 - Born Jesus, 
J:S. 136 - Concei~iio da Barra, ES . 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;o Grlifico da 
Funda<;ao IBGE, aos quinze dias do mes de agosto 
de mil novecentos e sessenta e oito. 


