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Coler;iio de Monograjias - N .o 460 

ASPECTOS FISICOS - Area : 2. 774 km"; altitude 
da sede : 930 m; temperaturas medias, em oc: das 
mciximas, 28; das minimas, 18; precipitar;iio 
pluviometrica (8 meses ): 1.484,8 mm (1968). 

POPULAf;AO - 59 .798 habitantes (estimativa em 
1.0 de julho de 1968) ; densidade demogrcijica : 
22 habitantes par quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECON6MICOS - 116 estabelecimentos 
industriais, 480 do comercio varejista, 12 do 
misto e 149 de prestar;iio de servigos; 1.841 im6-
veis rurais ([BRA), 8 agencias banccirias, 1 da 
Caixa Econ6mica Federal e 1 da Estadual; 2 co
operativas de consumo. 

ASPECTOS CULTURAIS - 83 unidades escolares de 
ensino primcirio comum, 5 estabelecimentos de 
nivel media, 1 cV! superior; 2 bibliotecas, 5 livra
rias, 4 tipograjias, 3 jornais, 3 estar;6es radio
dijusoras, 3 cinemas, 2 associar;6es culturais e 
7 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 15 avenidas, 246 ruas, 
10 prar;as, 7 jardins e parques, 9.858 predios; 
8 . 358 ligar;6es eletricas domiciliares, 1. 510 apa
relhos telej6nicos; 6 hoteis, 15 pens6es, 10 res
taurantes, 64 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 7 hospitais com 216 leitos, 
1 p6sto de saude e 1 centro de puericuztura; 28 
m edicos, 35 dentistas, 12 jarmaceuticos, 20 en
jermeiros; 12 jarmcicias . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1967) - 774 autom6veis e jipes, 209 ca
mionetas, 23 6nibus, 1 micro-6nibus, 140 utilitci
rios, 133 motonetas, 26 motocicletas, 268 cami
nh6es, 375 pick-ups e turg6es e 7 outros vei
culos. 

ORf;AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista e despesa 
fixada: 1,5. 

REPRESENTAf;AO POLfTICA - 15 vereadores . 
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ASPECTOS HISTORICOS 

PRESUME-SE tenh a sido Anhanguera o primeiro des
bravador da regiao araguarina quando, no seculo 
XVIII, se retirou de Sabara e empreendeu a explo
rac;ao do Oeste, em dema nda de Gohi.s. 

Nos prim6rdios do seculo XIX, o entao Comis
sario de Sesmarias n a regiao do Trifmgulo Mineiro, 
Antonio de Rezende Costa, vulgo "MaJor do C6rrego 
Fundo", demarcou as sesmarias do Serrate, hoje Fun
dao, Pedra Freta, atual Cunhas e outras. Tomou 
posse do terreno situado entre as sesmarias, do
ando-o a Igreja, como patrimonio da freguesia ins
talada sob a invocac;ao do Senhor Born J esus da 
Cana Verde do Brej o Alegre. 

Em 3 de abril de 1840 criou-se a Par6quia do 
Senhor Born J esus da Cana Verde e em t orno da 
capela os fazendeiros das imediac;6es fundaram urn 
povoado, ao qual deram o nome de Arraial da Ven
tania. 

Em 1882 deu-se a criac;5.o do Municipio e da 
Vila, com a denominac;ao de Brej o Alegre, depois 
Araguari. :tl:ste nome, segundo se afirm a , deve- e 
a existencia, na localidade, de grande profusao de 
periquitos "araguaris". · 

A partir de 1896, com a inaugurac;ao da Estrada 
de Ferro Mogiana e posteriormente a de Goias (1910), 
a vida do Municipio tomou novo incremento. Hoje 
e grande entreposto comercial, situando-se entre 
os mais importantes municipios triangulinos. 

F ormaf ao Ad minis trativo-J udiciaria 

EM 19 de outubro de 1882 a Lei provincial n.0 2. 996 
criou a Vila de Brej o Alegre, que teve seu territ6rio 
desmembrado do Municipio de Bagagem (hoje Es
trela do Sul) , sendo instalada a 31 de mar c;o de 
1884. 

Mais t a rde, em 28 de agosto de 1888, pela Lei 
provincial n.0 3.591, recebeu foros de cidade, com a 
denominac;ao de Araguari. 

Segundo a divisao administrativa de 1911, o Mu
nicipio era formado pelos distritos de Araguari , San
tana do Rio das Velhas e Santa Rita de Barreiros, 
depois Piracaiba . 

Em 1923, figurava mais urn distrito, o de Ama
nhece, criado pela Lei n .o 843, com territ6rio des
membrado do de Araguari . 
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Rua Rui Barbosa 

Por for<;a do Decreto-lei estadual n.o 148, de 17 
de dezembro de 1938, perdeu o distrito de Indian6-
polis (ex-Santana do Rio das Velhas), que passou 
a constituir novo municipio. Assim, nos quinqu€mios 
de 1939-43 e 1944-48 subsistiam os distritos de Ara
guari, Amanhece e Piracaiba. 

De ac6rdo com o quadro referente ao periodo 
de 1949-53, divisao que perdura ate a presente data, 
acrescentou-se aqueles o distrito de Flores tina. 

Pertenceu primeiramente a Comarca do Rio 
das Velhas (Sabara), passando depois a varias ou
tras jurisdic;6es e, finalmente, a de Monte Alegre, 
quando obteve categoria de Termo, segundo Lei 
n.o 3 . 591, de 28 de ag6sto de 1888. 

0 Decreto n.o 255, de 28 de novembro de 1890, 
outorgou-lhe foros de comarca, com jurisdic;ao sabre 
o Termo de Sao Pedro de Uberabinha . Suprimida 
em 1903, em cumprimento de Lei n.0 737 , a Comarca 
teve seu restabelecimento determinado pela Lei es
tadual n.0 663, de 18 de setembro de 1915, e do De
creto estadual n.0 4. 874, de 19 de setembro de 1917. 
Atualmente a Comarca e de 3.a entrancia e ha cerca 
de 15 advogados em atividade. 
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ASPECTOS ElSlCOS =--= ---

ARAGUAR~ situa-se em urn grande chapadao, que se 
estende das margens do Paranaiba ate alem das 
divisas com Uberlandia . 

Com uma a1ca de 2. 774 km", limita -se com os 
municipios goianos de Anhangtiera, Cata lao e Co
r , mbaiba, e os de Cascalho Rico, Estrela do Sul, In
dianapolis, Uberlandia e Tupaciguara, em Minas Ge
rais . 

0 solo, em parte areno-argiloso, e constituido de 
terra roxa (massape) e de semi-roxa, vermelha 
(sangue de tatu). Apresenta · revestimento florestal 
nas partes mais baixas, beirando os cursos de agua, 
e, em sua maior parte, e coberto de invernadas, cam
pos limpos e cerrados. 

Entre as elevag6es, de relevo moderado, desta
cam-se as serras da Bocaina, Piracaiba, Saudade e 
o morro da Mesa . 

0 sistema hidrografico e constituido pelo rio 
Paranaiba, que serve de limite com o Estado de 
Goias, e seus afluentes, Araguari (que forma a li
nha divis6ria com os municipios de Tupacie;uara e 
Uberlandia), Jordao, e ribeir6es Araras e Piracan
juba. 

0 clima e temperado, de grande amenidade. 
Chove de novembro a margo, variando, as vezes, 
com inicio em outubro e prolongando-se ate abril. 
A precipitagao pluviometrica observada em 1968 
(8 meses) foi de 1.484,8 mm . 

A cidade, a 930 m de altitude, tern como coor
denadas geograficas 18° 38' 30" de latitude Sul e 
48o 11' 18" de longitude W . Gr . Dista 472 km, em 
linha reta, de Bela Horizonte, rumo ONO . 

Em 1967, a temperatura variou entre 360 e 12°C, 
sendo a media das maximas de 28° e da!> minimas, 
de 18° . 
Vist a ParctaL da Cidade 



SEGUNDO da dos publicados do Censo de 1960, Ara
guari se destacava em 4.o lugar, entre os 22 muni
cipios o.ais populosos da Zona do Trifmg ulo: 

Uber landia . . . . . . . . . 88.282 
Uber aba . . . . . . . . . . . 87. 833 
Ituiutaba . . . . 71 .004 
Araguari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.191 

Ver ificou-se, no ultimo decenio intercensitario, 
urn incremen to da ordem de 20,5 % no Municipio, 
de 44 ,3% na cidade e de 42 ,8 % nas zonas urbanas 
em conj unto. 

Era a seguinte a distribui<;ao dos efetivos de
mograficcs : 

., 
I 

I 
I I 

! I 

I, 

MUNIC iPIO 
D!STRTTOS 

Muni cipio 
D; stri to-sodc . . 
Amanhcce . 
Florestina. 
Piracaiba .. 

E 

POPULACAO 
Mil Jessoos 

60-

Municipio Distrita-sede Outros 

POPULAQAO 

Total Urbana 
I 

Rura l 

52 191 36 653 15 538 
41 547 35 520 6 027 
3 923 673 3 250 
2 543 157 2 386 
4 178 303 3 875 
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Conforme se observa na tabela, o Municipio 
concentra nas areas urbanas 70,2% de sua popu
la<;iio . 

Em 1.0 de julho de 1968, o Laborat6rio de Esta
tistica do IBE estimou a popula<;iio em 59. 798, pas
sando a densidade demografica que era de 19 em 
1960, para 22 habitantes por quilometro quadrado . 
Segundo as estimativas atuais, ocupa Araguari o 
segundo lugar entre os municipios componentes da 
micro-regiiio a que pertence: 

Uberla ndia ... . . ...... . .. . 
Araguari .. .... .......... . 
Ituiutaba ............... . 

101 .149 
59 .798 
57 .128 

0 movimento do registro civil, em 1968, apre
sentou os seguintes dados : 2 . 628 nascimentos, 634 
6bitos em geral (200 de menos de urn ano) e 464 
casamentos. 

Vista da Pra~a Manoel Bonito 
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-= -----elSEECI OS~ CON OM LCOS 

No •CAMPO econ6mico municipal e patente a prepon
derancia da pecuaria, vindo em segundo plano a 
industria . 

Pecuat·ia 

0 MuNrciPro possui uma extensa e pr6spera area 
rural e os numeros revelam que a pecuaria e uma 
das atividades que mais avultam na sua economia. 
As rac;as preferidas sao a gir, manga-larga e duroc 
e a criac;ao de gada bovina destina-se a produc;ao 
do leite, corte e reproduc;ao . 

Em 1968, o rebanho, compos to de 175 . 971 cabe
c;as, tinha a seguinte distribuic;ao: 

VALOR 

ESPECIFICAQAO CABEQAS Numeros 
absolutos % sobre 

(NCr$! 000) 0 total 

Bovinos ..... . . . .... ..... . . . 138 290 21 359 90,4 
Eqiiinos ... . ........ ...... . . 11 860 77 1 3,4 
Asininos . .............. . ... . 6 1 0,0 
Muares ....... . .... . ........ 870 83 0,3 
Su!nos .. .. . .. . . . .. . . . . . .... 24 460 1 393 5,9 
Ovinos .... .... · ···· . . 360 9 0,0 
Caprinos .. .... . . .. ... 125 2 0,0 

TOTAL ... .. .. . .. . . ... 175 971 23 618 100,0 

A produc;ao de leite alcanc;ou 11,3 milh6es de 
litros e NCr$ 1,1 milhao. 

Em 1968 inauguraram-se novas pavilh6es da 
Exposic;ao Agropecuaria e Industrial de Araguari, 
que naquele ano teve grande realce, contando com 
a presen c;a de autoridades federais, estaduais e mu
nicipals. Nela tomaram parte 83 expositores, entre 
criadores locals e de outros estados. Como das ve
zes anteriores, a mostra foi visitada por grande nu
mero de pessoas da regiao e de municipios vizinhos. 

0 plantel avicola, em 1968, era de 156.440 gali
naceos, valendo NCr$ 319,2 milhares. Houve uma 
produc;ao de 474.800 duzias de avos, no valor de 
NCr$ 427,3 milhares. 

Os pecuaristas t ern assistencia profissional de 
4 veterinarios. 
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Industria 

E BASTANTE desenvolvida a industria do Muni
cipio que, em 1965, contava 116 estabelecimentos e 
cuja produc;iio se elevava a NCr$ 12,4 milh6es, como 
revela o quadro a seguir : 

I 
VALOR DA 

ESTA- OPERA- PRODUQAO DE 
CLASSES . E BELE- RIOS 1965 
G~NEROS DE CIME - OCUPA-
I DDSTRIAS TOS EM DOS EM Numero % 31-1 2-1965 31-12-1965 absolutos sobre 

( Cr$ 1 000) o total 

lndustrias extrativas de 
produtos minerias ..... 4 13 16 0,1 

lndustrias de transforma-
~ii o . .. . .. . ... . ··· · ··· 112 802 12 425 99,9 

Minerais nao metalicos 28 127 344 2,8 

Metahlrgica .. 3 8 29 0,2 

Madeira . . . . . . .. . .. 8 27 105 0,8 

Mobiliario . . . ........ 6 20 94 0,8 

Vestuario, cals:ado ear-
tefatos de tecidos ... 9 69 349 2,8 

Produtos ali men tares . . 44 398 10 4 9 84,3 

Editorial e grafica .. .. 4 25 56 0,5 

Outras industrias ... . .. 10 128 959 7,7 

TOTAL GERAL. 116 815 12 441 100,0 

~ 

As industrias de transformac;iio sao quase que 
totalmente representadas pelo genera de produtos 
alimentares (84% do valor total) , destacando-se as 
carnes frigorificadas, o arroz beneficiado e laticinios. 

Em 1967, os 115 estabelecimentos ocuparam 850 
operarios, em media mensa!, e a produc;iio atin
giu NCr 23,7 milh6es. Entre as empresas, desta
caram-se o Frigorifico Avante Ltda., com 66 opera
rios; Sociedade Industrial de Carnes, com 48; In
dustria Vasconcelos e Cia., com 12; Skaf Industria 
e Comercio, com 28 e o Matadouro Municipal. Assi
nala-se, ainda, na industria extrativa de minerais, 
a firma Araguari Pavimentac;iio, especializada em 
pedras britadas, com 30. 
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• Exposi9(io Agropecutiria e I n du stria l 

Gado abatido 

0 ABATE atende ao consume do Municipio e contri
bui para a exportac;ao . 

Em 1967 foram abatidos 29 . 105 bovines, 11. 657 
sui nos, 54 ovinos e 45 caprinos, resultando 8 . 351,6 
toneladas de produtos de matadouro, no valor de 
NCr 9,4 milh6es . 

Contribuiram com maior parcela para o valor 
da produc;ao as carnes verde e frigorificada de bo
vina, com 5.164,6 t e 73 % (67,1 em 1966). Em 
seguida, muito distanciados, vinham o toucinho 
fresco, com 668,6 t e 7,6% e a carne verde de suino, 
com 338,9 t e 6,7% . 

Correspondiam aos 12,7% restantes do valor 3'5 
outros produtos, entre eles charque de bovina, sebo, 
couros verde, seco e salgado de bovina, miudos fri
gorificados de bovina, etc . 

Agt·icultura 

0 CENSO Agricola de 1960, registrou a existencia de 
1.112 estabelecimentos, cobrindo area de 232 .816 ha. 
Segundo a condic;ao legal, 927 estabelecimentos eram 
de terras pr6prias (197.319 ha) e 1 de ocupadas 
(73 ha) , sendo que em 894 o responsavel era o pro
prietario (172.163 ha) . Quanta a utilizac;ao das ter
ras, 17.858 ha eram de lavouras permanentes e tem
porarias, 164.256 hade pastagens naturais e 33.756 ha 
de artificiais. 

Contavam-se 42 estabelecimentos com menos de 
10 ha, 526 de 10 a menos de 100 ha, 504 de 100 a 
menos de 1 . 000 ha e 40 de 1 . 000 a me nos de 
10 .000 ha . 
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Havia 4.974 homens ocupados (4 .442 de 14 anos 
e mais) e 912 mulheres (805 de 14 anos e mais) . 

Em 398 estabelecimentos a atividade predcmi
nante era a agricultura e agropecuaria, 682 a pe
cuaria, 6 a horticultura e floricultura, 4 as inver
nadas e campos de engorda, 17 a extrac;ao vegetal 
e 5 as atividades de experimentac;ao. 

Em 1967, a produc;ao agricola alcanc;ou NCr 2,3 
milh6es. A area cultivada foi de 10.361 hectares e 
as culturas, bern diversificadas, tinham a seguinte 
distribuic;ao: 

PROD '!'OS AGRfCOLAS 

Arroz . . .. .. .. . . . ... . . . . . . . 
Milho . . . .. .. . . ... . . . . .... . . ... . . . . . 
Feijao . . ..... . ..... . . . .. . . 
Cebola . .. . . . 
Banana . 
Mandioca . . . 
Laranja . . . . . 
Outros (1). 

. .. .. ... • . 

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

VALOR DA PRODU<;AO 

umeros 
absolutos 

(NCr$1 000) 

1 293 
545 
188 
54 
42 
34 
32 
66 

2 254 

% 26bre 
o total 

57,4 
24,2 
8,3 
2,4 
1,9 
1,5 
1,4 
2,9 

100,0 

(I) Em ''outros" incluem-se batata-ing!Csa, Lomate , tnngerina, alho, can a~ t' 
-a~Uca r , batata-doc ... , algod ::to, amcndoirn , limao, abacaxi, melancia, abacate e l:afr. 

I I 
I 

I I 
AGRICULT URA 

• A r ro z ( 57 % 1 

II ~ M il ho ( 24%·1 

C> Oul r os ( 19%) 
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· --~~------------

Du t ro dngulo da Pr a(!a Manoel Bon i to 

Economicamente, o arroz e o milho sao os prin
cipais produtos: suas culturas cobriram 5.098 e 
3 . 785 hectares, respectivamente. 

. Em 1968, a produgao alcangou NCr 2,4 milhoes, 
dos quais 59 % relatives ao arroz. 

Os agricultores tern a assistencia de 4 agrono
mos e no Municipio existe urn Escrit6rio local, su
bordinado ao Regional de Ul:>erlandia, do Servigo de 
Extensao Rural de Minas Gerais- ACAR. 

Producao Extrativa 

EM 1968, a produgao de lenha ascendeu a 135 .000 m•, 
no valor de NCr$ 405,0 milhares . Em 1967 a de ma
deiras, 550 m• e NCr$ 47,9 milhares; a de cascas 
para curtume, 48 t e NCr$ 12,9 milhares e a de dar
mentes, 12 .500 unidades e NCr$ 22,5 mil hares . 

Comh·cio e Bancos 

ARAGUARI e considerado entreposto comercial e con
tava, em 1967, com 480 estabelecimentos varejistas 
e 12 mistos . Nestes ti.ltimos predominavam os ramos 
de secos e molhados, artigos de armazem em geral, 
ma terial de construgao, medicamentos e calgados . 

As tra nsag6es comerciais sao feitas com varios 
municipios vizinhos, especialmente com os de Goias. 
Ha exportagao de gado para cidades paulistas e mi
n eiras, entre as quais Barretos e Uberlandia ; produ
tos agricolas, principalmente arroz, para os Estados 
de Sao Paulo, Guanabara e Goias e os industrializa
dos, como carnes frigorificadas, arroz beneficiado, 
laticinios, sabao e produtos de curtume, para a Gua
nabara, Sao Paulo, Bahia, Minas Gerais e outras pra
gas . 
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0 movimento financeiro e efetuado atraves de 
8 agencias dos bancos: Comercio e Industria de Sao 
Paulo, Credito Real de Minas Gerais, Comercio e 
Industria de Minas Gerais, Brasil, Estado de Minas 
Gerais (duas agencias), Lavoura de Minas Gerais 
e Nacional de Minas Gerais . 

As principals contas, em 31 de dezembro de 
1968, apresentavam os seguintes saldos (em milha
res de cruzeiros novos): caixa, 800; emprestimos, 
20. 025; depositos a vista e a cur to prazo, 7 . 749 e 
depositos a mectio prazo, 75,5. 

Funcionam duas agencias das Caixas Econ6-
micas Federal e Estadual. 

A Camara de Compensagao, em 1968, acusou 
340 .859 cheques, no valor de NCr$ 187,8 milhoes, sen
do o valor mectio por cheque de NCr 551,06. No 
primeiro semestre de 1969 o movimento foi de 
163 .649 cheques e NCr$ 91,9 milhoes . 

ExiSTIA, em 1967, urn total de 149 estabelecimen
tos de prestagao de servigos, dos quais 42 saloes de 
barbeiro, 12 de cabeleireiros para senhoras, 6 h otels 
com agua corrente, 15 pensoes, 10 restaurantes e 
64 bares e botequins . 

Entre os hotels citam-se o Palace, Bretones e 
Lord e entre as pensoes a N. s.a. Aparecida, Alvo
rada, Pavao e Brasil. 

0 MuNiciPIO e bern servido de meios de transporte, 
possuind .:> tam bern urn aeroporto. 

No setor ferroviario dispoe de duas estradas, a 
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro (estac;oes em 
Araguari e Stevenson, alem da Parada Prea) e a 
Viac;iio Ferrea Centro-Oeste, com est ac;oes em Ara
guari, Amanhece e Ararapira. 

Ha rodovias municipals, estaduais e uma fede
ral, esta a BR-50, cujo trecho que liga Araguari a 
Uberlandia, a Sao Paulo e a Brasilia e totalmente 
asfaltado. 

Existem servigos de 6nibus, havendo uma em
presa com linha interdistrital, 4 intermunicipais e 
4 interestaduais. 

Em 31 de dezembro de 1967, o numero de vei
culos em tratego, registrados na Prefeitura, era de 
774 automoveis e jipes, 209 camionetas, 1 micro
-6nibus, 23 6nibus, 140 utilitarios, 133 motonetas, 
26 motocicletas, 253 caminhoes, 10 caminhoes bas
culantes, 5 caminhoes tanques, 375 pick-ups e fur
goes, 2 carretas, 3 ambulancias, 1 carro funerario, 
e urn outro veiculo para carga. 
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CONVEN~OES 

ROOCN1A FEDERAL -
ROOOVIA ESTADUAL -
FERROVIA 

P/BRAS(UA 

A 

Araguari liga-se a: Brasilia, de 6nibus, via Ca
talao - GO, em 7 horas ; e de trem, via Amipolis
GO, em 12 horas; a Belo Horizonte, de 6nibus, via 
Monte Carmela, Para de Minas e Betim, em 13 horas; 
ou mista: de 6nibus, ate Monte Carmela e dai pela 
VFCO, em 25 horas e 45 minutes ; a Cascalho Rico, 
de 6nibus, pela BR-50, via entroncamento e Santa 
Luzia, em 1 hora e 30 minutes; a Estrela do Sul, de 
6nibus, via Cascalho Rico- Santa Luzia, em 1 hora 
e 45 m inutes; a Indianapolis, de 6nibus, via Santo 
Antonio, em 2 horas; a Tupaciguar a, de 6nibus, via 
Alto Sao Joao, Piracaiba e Ponte Melo Viana, em 
2 horas e 20 minutes; a Uberlandia, de 6nibus, em 
1 hora e por ferrovia, em 1 hora e 30 minutes ; a 
Anhangiiera - GO, de 6nibus, via Amanhece e Enge
nheiro Bethout, em 1 hora e 10 minutes e de ferro
via, em 1 horae 30 minutes; acorumbaiba- GO, de 
6nibus, via Alto Sao Joao e Pon te Quinca Mariano, 
em 2 horas e 30 minutes; a Cataliio- GO, via Ponte 
Estelita Campos, de 6nibus, em 1 hora e 30 minutes; 
a Amanhece, de 6nibus, em 15 minutes e de trem, 
em 20 m inutes; a Florestina, de 6nibus, via entron
camento, em 1 hora e 50 minutes ; e a Piracai ba, de 
6nibus, via Alto Sao J oao, em 50 minutes . 
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Ctube R ecr eativo Araguarino 

Comtmi cafoeJ 

No QUE se r efer e a comunica<;6es, Araguari disp6e 
de servi<;o telef6nico a cargo da Compa nhia Tele
f6nica Araguarina que ampliou suas linhas. 
Para isso adquiriu o contr6le da Companhia M£-· 
lhoramentos de Monte Carmelo, para instala<;ao de 
mais 600 telefones automaticos, constru<;ao de mo
derno edificio com dois pavimentos e interligagao de 
t6das as cidades adjacentes a Monte Carmelo 
com a rede de Araguari. 

Ha 1. 510 aparelhos telef6nicos instalados man
tendo a CTA ligag6es com a CTB e EMBRATEL . 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
possui uma agencia postal-telegrafica n a rua Rio 
Branco e uma postal na vila de Amanhece . 

Constru[OeJ 

EM 1968, foram expedidas licengas de "habite-se" 
para 300 casas de alvenaria de 1 pavimento, cons
truidas pelo plano da COHAB . 

As edifica<;6es ocupam 8 . 305 m' em area de ter
r eno de 60.000 m• e possuem 511 dormit6rios. 

0 valor total atingiu a NCr$ 613,0 milhares . 
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L1SPE TOS OCl AlS 

A 'CIDADE , aprazivel e progressista, de excelente to
pografia, e edificada s6bre duas colmas de suave 
declive. Seu trac;ado obedeceu ao plano urbanistico 
do Dr. Joao Alves Toledo. 

Araguari disp6e de todos os servic;os de utili
dade publica, de ruas e avenidas amplas, de belas 
prac;as com pavimentac;ao e devidamente ajardi
nadas, duas delas dotadas de modernas e atraentes 
fontes luminosas. 

Os logradouros publicos sao em numero de 278, 
dos quais 246 ruas, 10 prac;as, 7 .iardins e parques. e 
15 avenidas; 105 sao pavimentados, 235 beneficiados 
com iluminac;ao publica, 248 com domiciliar, 115 com 
rede de agua, 76 com esg6to sanitaria e 18 com arbo
rizac;ao . 

Entre os principais logradouros citem-se as pra
c;as Manoel Bonito, Getulio Vargas, Born J esus, Pio 
XII, J oao Pinheiro e Prefeito Elmiro Barbosa; as 
avenidas Tiradentes, Minas Gerais, Joaquim Anibal 
e Dr . Canabrava e diversas ruas, como Dr. Afranio , 
Rui Barbosa, Marciano Santos, Rio Branco, Jose do 
Patrocinio, Padre Anchieta, J aime Gomes, etc . Digno 
de nota o aqueduto da Avenida Contorno, que liga as 
Avenidas Mato Grosso e Minas Gerais. 

A agua, considerada a melhor da regiao, e ex
traida de 22 poc;os artesianos e abastece 5.781 
prectios. 

Ha rede de esgoto sanitaria em toda a zona ur
bana e parte da suburbana, existindo, ainda, em 
grande extensao, a de aguas pluviais. 

A energia eletrica e fornecida pel a Cia . Prada 
de Eletricidade, que vern de efetuar melhoramen
tos no seu servic;o, tais como: instalac;ao de novos 
transformadores, lampadas mais possantes e a subs
tituic;ao da iluminac;ao comum pela de mercurio. A 
energia empregada e de 220 volts, 60 ciclos, alter
nada, trifasica ; o consumo geral atingiu, em 1967, 
a 16. 562. 291 kWh . Existem 8. 358 ligac;6es domici
liares e cerca de 200 para outros fins . 

Ha 9.858 prectios e os edificios ostentam 
estilo arquitet6nico avanc;ado, destacando-se o no
vo Forum Dr. Oswaldo Pieruccetti, o Clube Recrea
tive Araguarino e o Edificio Araguari, entre outros. 

17 



Cotegio Comercial " Machado de As sis" 

Assist en cia Medico-H ospitalar 

A REDE hospitalar consta de tres casas de saude, a 
Santo Antonio, com 17 leitos, Santa Marta, com 12, 
e Sao Sebastiiio, com 26; tres nosoc0mios, o Hospi
tal e Maternidade Santa Catarina, com 12 leitos, o 
Ferroviario da Viagiio Ferrea Centro oeste, com 28, 
e o de Nossa Senhora de Lourdes, com 8; e da Santa 
Casa de Misericordia, com 113. 

Existem, ainda, urn p6sto de saude e urn centro 
de puericultura, alem de 12 farmacias. Ha 28 me
dicos, 12 farmaceuticos , 35 dentistas e 20 P.nferrnei
ros, inclusive praticos. 

Assistencia Social 
No SETOR assistencial funcionam diversas entida
des, entre as quais: Abrigo dos Velhos Cristo Rei, 
Abrigo de Sao Vicente de Paulo, Beneficencia Evan
gelica Araguarina, Associagiio Araguarina de Am
paro a Maternidade e Protegiio a Infancia, Creche 
Santa Terezinha, Educandario Lar da Crianga (or
fanato) , Instituigao Crista de Assistencia Social de 
Araguari (ICASA), Santa Casa de Misericordia e 
Sociedade de Defesa Contra a Lepra. 

Religiao 
ENTRE os templos catolicos, destacam-se as matri
zes do Senhor Born J esus e a de Nossa s .~nhora de 
Fatima, alem da capela de Nossa Senhm a do Ro
sario. 

Quanto ao culto protestante, acham-se em ati
vidade 7 igrej as, 11 temp los e 10 sal6es . 

0 espirito e praticado em 12 centros karde
cistas, havendo ainda outros do cult.:> umbandista 
em organiza<;:ao. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

0 CENso Escolar de 1964 revelou que Araguari ti
nha o elevado indice de escolaridade de 76 % , atin
gindo a 83 ,4 % nas areas urbana e suburbana. Tais 
percentagens colocam o Municipio em muito boa 
situacao com referencia as medias nacional e esta
dual,-que eram de 66,1 % e 65,4% , respectivamente. 

Contaram-se 304 profess6res regentes de classe, 
dos quais 190 normalistas, todos do sexo feminino 
e 6 na area rural. Ravia 114 nao normalistas, sen
do 42 na zona rural e 1 do sexo masculino . 

Os 36 nao regentes de classe eram da cidade e 
1 do sexo masculino. 

Em 1968, funcionavam 83 unidades escolares de 
ensino primario com 488 profess6res e 12.189 alunos 
matriculados no inicio do ana letivo. 

Ensino Medio 

No ENSINo media, no mesmo ana, havia 5 esta
belecimentos escolares, 166 profess6res e 3. 882 alu
nos matriculados. 

Os estabelecimentos eram: Colegio Estadual de 
Araguari, com as cursos ginasial, cientifico e nor
mal, 69 profess6res e 1. 862 alunos; Colegio Regina 
Pacis, ginasial e cientifico, com 25 profess6res e 
530 alunos ; Colegio Sagrado Corac;ao de Jesus, gi-

Ill 
MATRfCULA ESCOLAR -1968 

Mil alunos 

15,------

PRIMARIO MEDIO SUPERIOR 
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nasial e normal, com 33 professores e 701 alunos ; 
Colegio Comercial Machado de Assis e Ginasio D . 
Vital, ginasial e tecnico de contabilidade, com 24 
profess6res e 477 alunos e Ginasio Santo Antonio, 
ginasial, com 15 professores e 312 alunos. 

Ensino Superior 
0 ENSINO superior conta com a Faculdade de File
sofia, Ciencias e Letras, inaugurada a 31 de agosto 
de 1968, na qual se matricularam 112 alunos, e a 
Faculdade de Direito, criada a 21 de julho de 1968, 
para funcionamento em 1969. 

Bibliotecas 
EXISTEM duas bibliotecas, a Pio · XII, pertencente a 
Associagao Cat6lica, Cultural e Recreativa de Ara
guari, com o acervo de 5.795 volumes, e a Biblioteca 
Municipal, com 4.1500. 

Imprensa 

HA EM circulagao urn jornal mensal, a Tribuna de 
Araguari, com tiragem de 1 . 000 exemplares e dois 
semanais, o Albor e a Gazeta do Triangulo, com 
1. 200 e 1. 000 exemplares, respectivamente. 

Existem 4 tipografias e 5 livrarias . 

Cinemas 

0 MUNICiPIO disp6e de tres cinemas: Lux, com 
1.201 lugares, Rex, com 805 e Olido, com 637. 

Radiodifusao 
HA TRES radiotransmissoras operando em ondas me
dias: Radio Araguari, prefixo PRJ -3 e freqiiencia 
de 930 kc/ s, inaugurada em 1940; Radio Cacique de 
Araguari, prefixo ZYV-54 e freqiiencia de 1.490, emi
tindo desde 1955 e Radio Planalto de Araguari, pre
fixe ZYV -66 e freqiiencia de 1.110 kc/s, em fun
cionamento desde 1960. 

0 Municipio recebe programas de televisao da 
TV Triangulo, canal 8, de Uberlandia . 

Associafoes Esportivas e Culturais 

A CIDADE possui bans clubes, destacando-se entre 
eles: Goias Atletica Associa<;ao Desportiva, com 
atividades cultural e desportiva, que reune maier 
numero de associados (2. 349) ; Araguari Atletico 
Clube (400); Araguari Tenis Clube (724); Botafogo 
Futebol Clube (58) e Fluminense Futebol Clube 
(256), desportivos; Clube Recreative Aragua
rino (876) e Pica-Pau Country Clube (869), 
recreativos ; e dois culturais, Centro de Estudos 
Gerais e Orat6ria (30) e Associacao Cat6lica Cul
tural e Recreativa de Araguari. Ha que mencionar 
ainda o Lions Clube e o Rotary Clube. 
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ASPECTOS ADM! ISTRATIVOS E POLITICOS 

AcHAM-SE instaladas em Araguari, entre outras re
parti~6es, a Agencia Municipal de Estatistica, or
gao de coleta do IBE, e o Batalhao Ferro"Vhl.rio, co
nhecido por Batalhao Maua, que tern p6sto a dis
posi~ao do Municipio amplo apoio tecnicoo 

FinanfaS Publicas 

EM 1967 a Uniao arrecadou NCr 620,0 milhares, o 
Estado NCr$ 1,9 milhao e o Municipio NCr$ 924,6 
milhares (NCr 714,1 milhares de renda tributaria) 0 

0 A despesa municipal realizada foi de NCr$ 932,6 mi
lhares o 

Para 1968 o orgamento municipal aprovado pre
via receita e fixava despesa de NCr$ 1,5 milhaoo 

A Coletoria Federal arrecada tambem no Mu
nicipio de Indianapolis 0 

Representafao Politica 

A CAMARA de Vereadores de Araguari e composta de 
15 ediso Estavam inscritos, em 30 de outubro de 1968, 
18 0 894 eleitores 0 

'-'-----'--=----
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FONTES 

As intormar;oes divulgadas neste trabalho toram, em sua 
maioria, jornecidas pelo Agente d e Estatistica de Aragu ari, 
J oaquim A lves Rabelo. 

Foram utilizadas, ainda injorm ar;6es dos arquivos de 
documentar;iio do IBE e d e diversos 6 rg iios do sistema estatis
tico nacional. 

ESTA publicar;iio jaz parte da serie de monograjias muntc1pais 
organizada pelo D epartamento de D ivulgar;iio Estatistica do 
Jnstituto Brasileiro de Estatistica . A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evolur;iio h ist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sistemati
zar;iio, elementos esparsos em dijerentes documentos. Ocor
rem, em alguns casas, divergencias de opiniiio, comuns em 
assuntos dessa natureza, n iio sendo raros os equivocos e con
tradir;oes verij icados nas pr6prias jontes d e pesquisa . Por isso, o 
/ BE acolheri a com o maior interesse qualquer colaborar;iio, es
p ecialmente de historiadores e ge6gr a jos. 
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