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LEVANTAMENTO PRELIMINAR, EM PERSPECTIVA, 
DO "CAMPUS" DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 

1 - Predio principal - Sede 
2 - Conjunto de Alojamento Masculine 
3 - Predio de Quimica e Delesa Fitossanitaria 
4 - Diret6rio Academico "Arthur Bernardes" 
5 - Piscina 
6 - Pra0a de Esportes 
7 - Reitoria e Contadoria Gera I 
8 - Diret6rio Academico "Navarro de Andrade" 
9 - Residencia de Profess6res 

10 - Conjunto de Apts. de Profs. e P6s-Graduados 
11 - Vi Ia dos Profess6res 
12 - Cidade 
13 - Horticultura 
14 -- lnstituto de Bio:ogia e Guimica 
15 - Estufas 
16 - Fruticultura 
17 - Solos e Adubos - Laborat6rio 
18 - Coniunto de Po0os Artesianos 
19 - Abripo de De:esa Fitossanitaria 
20 - Diret6rio Academico "Ocilia Kummel" 
?1 - ,l'l. 1oj3mento Feminine 
22 - Escola Superior de Ciencias Domesticas 
23 -- A:ojamento Agrotecnico 
24 ~ Centro Social e Restauran~e 
25 - Biblioteca Central 

26 - Belvedere 
27 - Centro de Ensino e Extensao 
·28 - Alojamento do C.E.E. 
29 - Alojamento do C.E.E. 
30 - lnstituto de Economia Rural 
31 - Laticinio 
32 - lnstituto de Tecnologia de Alimentos 
33 - Casa de H6spede 
34 - Campo de Tenis 
35 - Agrotecnico 
36 - A. do Curso Tecnico de Agricultura 
37 - Cooperativa Estudantil 
38 - Escoia Superior de Florestas 
39 - Banda de Musica da UFV 
48 - Alojamento para Agricultores 
41 - Capela 
4? - Po:11ar em Terrac;os 
43 - Av. Peter Henry Rolfs 
44 - Correia e Esta0ao Ferroviaria 
45 - Tiro de Guerra 
46 - - Rodovia 
47 - Almoxarifado 
48 - P6sto de Abastecime~to 
49 - Jardim Botiinico 
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VICOSA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FJSICOS . - Area : 279 km' ; altitude da 
sede: 649 m; temperatura, em oc: media das 
mdximas, 25,6; das minimas, 13,2; precipitaqiio 
pluviometrica anual: 1.265,8 mm (1968 ) . 

POPULAQAO - 24.198 habitantes !estimativa em 
1.o de julho de 1968); densidade demogrdfica: 
87 habitantes par quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 32 estabelecimentos 
industriais (1968); 209 comerciais 7 atacadistas, 
202 varejistas, e 62 de presta~iio de servigos; 
1.160 im6veis rurais 1 IBRAJ; 3 agencias bancd
rias e 2 de Caixas Econ6micas (federal e esta
dual) . 

ASPECTOS CULTURAIS - Universidade Federal 
com 5 escolas superiores; 9 estabelecimentos de 
ensino media; 50 unidades escolares de ensino 
primdrio; 4 associag6es culturais e 6 bibliote
cas; 3 jornais, 1 estagiio radiodifusora, 4 t6rres 
repetidoras de TV; 2 cinemas; 10 associar;6es 
desportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS- 45 ruas, 6 prar;as, parques 
e jardins, 2. 830 predios, 2. 228 ligar;6es eletricas 
domiciliares, 750 aparelhos telef6nicos; 3 ho
teis, 2 pens6es, 6 restaurantes, 18 bares e bote
quins. 

ASSIST~NCIA MEDICA - 1 hospital com 100 leitos, 
1 posto de saude; 14 medicos, 12 dentistas, 
5 tarmaceuticos, 11 entermeiros; 4 farmdcias e 
drogarias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1967) - 427 autom6veis e jipes, 11 ani
bus, 30 caminh6es, 44 camionetas, e 22 veiculos 
niio especiticados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista e despesa 
fixada : 683,0; renda tributdria: 78,0. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 11 vereadores. 
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~'PLCf'OS I-IIS1 '6R/COS] 

A HrsT6RrA de Vi<;osa se inicia, propriamente, no 
seculo XIX. Foi em 1800, segundo apontamentos 
eclesi.asticos, que o Padre Francisco Jose da Silva 
obteve do bispado de Mariana permissao para erigir 
uma ermida em homenagem a Santa Rita de Cassia , 
na regii'io que hoje abrange o Municipio. No local 
se formou o povoado que tomou o nome a essa in
vocac;ao e mais tarde, ja em 1832, foi mudado para 
Santa Rita do Turvo. 

A construc;iio da ermida e a fertilidade das ter
ras atrairam habitantes de municipios vizinhos , 
principalmente de Mariana, Ouro Preto e Piranga, 
levando o povoado a crescer e desenvolver-se . Em 
1814 ainda existiam na regiao remanescentes de 
tribos indigenas; mais tarde, chegou o elemento 
africano, trazido pelos portugueses, preferido por 
sua robustez e docilidade para o trabalho do campo . 

0 distrito de Santa Rita do Turvo foi criado 
em 1832 , pelo entiio Presidente do Conselho da Re
gencia Trina do Imperio , Pe. Diogo Antonio Feij6; 
o municipio surgiu em 1871 . 

Na oportunidade da elevac;iio da vila a cate
goria de cidade, em 1876, trocou-se o top6nimo para 
o de Vi<;osa de Santa Rita , em homenagem ao Bispo 
D. Vic;oso , da Arquidiocese de Mariana. 

f<orma{ao Aclmini.rtrati i· (J e Judiciaria 

0 nrsTRITO de Santn Rita do Turvo foi criado por 
decreto de 14 de julho de 1832 e o Municipio do 
mesmo nome pel a Lei provincial n.0 1.817, de 30 
de setembro de 1871, com territ6rio desmembrado 
dos municipios de Uba, Ponte Nova e Mariana. A 
22 de janeiro de 1873, efetivou-se a instala<;ao e, 
tres anos ap6s, fci a viia elevada a categoria de 
cidade, com o nome de Vic;osa de Santa Rita, por 
Lei provincial n .0 2.216, de 3 de junho de 1876. 

Em 1911 compunha o Municipio, entao deno
minado Vi<;osa, os distritos da sede, Teixeiras, Sao 
Miguel do Anta , Coimbra, Erval, Araponga, Sao 
Vicente do Grama e Pedra do Anta, assim figE
rando no Recenseamento Geral de 1920. 

Pela Lei estadual n .0 843, de 7 de setembro de 
1923, criou-se o distrito do Canaii, com territ6rio 
desmembrado do de Sao Miguel do Anta, passando 
a 9 o numero de distritos . 

A partir de 1938 sofreu desmembramentos , 
aparecendo em 1940 com apenas 5 distritos: Vic;osa, 
Cajuri, Canaa, Coimbra e Sao Miguel do Anta. Em 
1950 era formado dos distritos de Vic;osa, Cajuri. 
Canaa e Sao Miguel do Anta. No Censo de 1960 j a 
aparecia somente com o de Vi<;osa e Cajuri. 
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Pela Lei n.o 2. 764, de 31 de dezembro de 1962, 
o distrito de Cajuri foi elevado a Municipio, criando
-se os distritos de Cachoeira de Santa Cruz e 
Silvestre, ainda nao instalados. 

A Comarca de Vic:;osa foi criada pelo Decreta 
estadual n.0 230, de 10 de novembro de 1890. No 
foro local atuam 6 advogados . 

V11!to.r Iltt.rlrr:.~· 

Artm da Sill'a Bemardr:.r 

ENTRE os filhos ilustres de Vic:;osa, ja desapareci
dos, destaca-se a personalidade do Presidente Ar
tur da Silva Bernardes - (1875-1955). Estudou 
humanidades no Colegio do Carac;a e comple
tou estudos superiores na Faculdade de Direito 
de Sao Paulo 0900) .· Iniciou vida publica como 
Presidente da Camara Municipal e Agente Executive 
de Vic:;osa, passando a deputado estadual (19071 e 
federal (1909) e senador federal por varias legisla
turas. Foi Secretario de Financ:;as do Governo mi
neiro (1910-1914), Presidente do Estado (1918-19221 
e da Republica (1922-1926) . Como Presidente do 
Estado, coube-lhe dispor s6bre a criac:;ao da Escola 
Superior de Agricultura e Veterinaria de Minas 
Gerais, por ele inaugurada, quando ja no Governo 
da Republica, em 1926. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI(OSA I 
VI<;OSA e hoje urn dos rna
dares centros de est1tdos 

·~· '-agronr5micos da America 
k1k~ :·1rf~.....,::~:r;' J •' ' , · Latina. A Lei estadEal ml-

• , 1 ' . mero 272, de 13 de no-
~t··: f~14\;;1"'·"141' ' .' · , vembro de .1948, sancio-

1 I: • nada pelo Governador 
Milton Soares Campos . 
criou a Universidade Rural 
de Minas Gerais, hoje Uni
versidade Federal de Vi
gosa; atualmente entidade 
autarquica, pessoa juridi

ca de direito publico, tern como finalidade basica 
" desenvolver em niveis media, superior e de ]J6s
-gmduagfio, sistemas de ensino. pesquisa e extensao 
agropecuaria, florestal e de ciencias domesticas, 
ajustados a politica desenvolvimentista do Estado e 
do Pais". 

A Universidade assim se acha estruturada (1969 J : 
Escola Superior de Agricuztura r Instituto de Biologia 
e Quimica, de Economia Rural , de Engenharia Rural , 
de Fitotecnia, de Tecnologia de Alimentos, e de 
zootecniaJ; Escola Superior de Ciencias Domesti
cas (Departamentos de Administrac;ao do Lar, de 
Habitac;ao e Decoragfio, de Metodologia. de Nutri-
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gao e Preparo de Alimentos, de Puericultura e En
jermagem, e de vestuario e TexteisJ; Escola Su
perior de Florestas (Departamento de Administra
gao Florestal, de Conservagfio Florestal, de Dendro
logia e Ecologia, de Silvicultura, e de Tecnologia de 
Produtos Florestais); Escola de P6s-Graduagiio e 
Escola Media de Agricultura de Florestal (Depar
tamento de Agronomia, de Horticultura, de Indus
trias Rurais, e de Zootecnia); Diretoria-Geral de 
Ensino ( Secretaria-Geral, Colegio Universitario, As
s2ssoria Tecnica de Ensino e Museu); Diretoria
-Geral de Experimentagtio e Pesquisa ( Assessoria-
-Tecnica de Pesquisas, Centro de Processamento de 
Dados, Fundo de Pesquisas, Estag6es Experirnentais, 
e Laborat6rios de Pesquisas); Diretoria-Geral de 
Extensiio ( Assessoria Tecnica de Extensao e Irn
prensa Universitaria); Diretoria-Geral de Assisten
cia (Servigos de Estudantes, de Alojarnentos, de 
Saude e Assistencia Social, e Centro Social) e Dire
toria-Geral de Adrninistragiio (Servigos de Pessoal, 
de Contabilidade, de Material, Auxiliar, Tesouraria, 
e Segao de Cornunicag6es e Arquivo). 

Mantern a Universidade intercambio cultural 
com outras Universidades e instituig6es especiali
zadas; com a Universidade de Purdue, dos Estad.os 
Unidos, o intercarnbio e de carater perrnanente, 
abrangendo rnesrno perrnuta de projess6res . Cabe 
mencionar, entre as instituig6es ern rejerencia, as 
Fundag6es Ford e Rock feller e a USAID. 

A Universidade Federal de Vigosa tem seu ali
cerce na antiga Escola Superior de Agricultura e 
Veterinaria r ESAV i , criada pelo Presidente do Es
tado Artur da Silva Bernardes e por ele inaugt~
rada em 28 de ag6sto de 1926, quando ja exercia a 
Presidencia da Republica; as atividades escolares 
jorarn iniciadas a 1.0 -VIII-1927, corn 25 alunos rna
triculados no curso elementar de agricultura. 

Vista parcial da Universidade 



0 organizador da J:scola foi um educador con
sagrado, Peter Henry Rolfs, entiio Deiio do Colegio 
de Agricultura da Universidade da Florida . A nova 
Escola procurou estruturaf-se e desenvolver-se se
gundo a filosofia dos "Land Grant Colleges" ame
ricanos, que ve na trilogia ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSA.O a chave do exito para instituic;oes se
melhantes. 

A Universidade Federal de Viqosa fiel a fila
sofia dos "Land Grant Colleges", mas fundamen
talmente brasileira em seus ideais e objetivos cres
ceu, ate atingir o estagio atual, com os seus 170 mil 
hectares de terms na Jaiba, sua usina hidreletrica 
de 470 KV A e l inha de transmissiio de 23 km, seus 
8D. 000 m' de obras construidas e 80.000 em desen
volvimento, seu conjunto de salas em Belo Hori
zonte, com sua frota de veiculos, m6veis, labora
t6rios, usinas, equipamentos, aparelhos, maquinas, 
utensilios, motores - um patrim6nio material su
perior a NCr$ 80 milhoes . 

Federalizada pela Lei n .o 1. 254, de 4 de de
zembro de 1950, declinou de aceitar essa situac;iio, 
por considerar que as condi<;oes estabelecidas ntio 
correspondiam as aspirac;6es da instituic;tio. Mais 
tarde, porem, o Decreta n.o 64.825, de 15 de julho 
de 1969, firmou a nova organiza<;tio da UREMG, que 
se converteu em fundaqiio de ambito federal, com a 
denominac;iio de Universidade Federal de Vi c;osa e 
vinculada diretamente ao Ministerio de Educacao 
e Cultura. -

A Universidade constitui patrim6nio valioso do 
Pais e da America Latina. Sua existencia fecunda 
atesta a sabedoria que presidiu a sua cria<;tio e o 
idealismo dos que, dirigentes e profess6res, soube
ram preservar seu espirito atraves dos tempos, ele
vando-a a posic;iio de respeitabilidade e autoridade 
que ninguem lhe con testa. 



j /JSPLcros ns1cos I 

INCRUSTADO na serra de Sao Geraldo, o Municipio 
se estende por territ6rio bastante acidentado cor
tado pelos rios Turvo Sujo e Turvo Limpo, ate 
perfazer uma area de 299 km', limitada pelos Mu
nicipios de Teixeiras, Guaraciaba, Paula Candido, 
Cajuri , Coimbra, Porto Firme e Sao Miguel do Anta. 

A cidade, cercada de pequenas elevac;6es, fica 
a altitude de 649 m e tem sua posic;ao determinada 
pelas coordenadas de 20° 45'20" de latitude Sul e 
42° 52' 40" de longitude W. Gr. 0 clima e ameno, nao 
ultrapassando as temperaturas extremas: maxima 
de 35,4° e minima de 3°C, com as medias de 25,6° 
e 13,2°C, em 1968. Nesse ano, a precipitagao pluvio
metrica totalizou 1.265,8 mm. 

Vigosa dista de Belo Horizonte, em linha reta , 
145 km , rumo ESE. 

I /"lSPL:CJ"OS DEi./OGRAFICOS I 

0 CENso Demografico de 1960 apurou a existencia 
de 26.027 habitantes, para uma area de 406 km2, ou 
sejam, 64 habitantes por quil6metro quadrado. 

A zona rural, com 15 .764 habitantes, concen
trava 60,6% da populac;ao, pondo em relevo carac
teristica de municipio essencialmente agricola . 

0 numero de domicilios era de 4 .186, sendo 
3. 340 no distrito-sede, e para a cidade a populac;ao 
era de 9.342 habitantes. 

Em 1.0 de julho de 1968, a populac;ao do Mu
nicipio foi estimada pelo Laborat6rio de Estatistica 
do IBE em 24.198 habitantes, para uma area de 
279 km', elevando-se a densidade demografica a 
87 habitantes por quil6metro quadrado. A redugao 
em val6res absolutos decorre portanto, apenas, do 
desmembramento do distrito de Cajuri , consumado 
ap6s o Recenseamento de 1960. 

RegiJ!m Civil 

0 REGISTRO Civil, em 1968, teve um movimento de 
105 casamentos, 876 nascimcntos ( 66 nascidos mor
tosl e 247 6bitos (42 de menores de 1 anol. 

r:· 
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I / lSPECTOS ECONOJ\IL'COS 

A BASE economica de Vi<;o">a repousa nas atividades 
agropecuarias. Representam parcela importante as 
culturas de milho , feijao, produtos horticulas, fru
tas citricas e cafe, assim como a criagao de gada 
vacum para produgao de .eite, corte e a criagao de 
suinos, para consumo local. 

Ag ro pecu!tri?l 

As SAFRAs de 1968 foram avaliadas em NCr$ 409,2 
milhares , distribuindo-se eonforme tabela a seguir: 

PJWDUTOS AGRiCOLAS 

\':\LOR 

Numoros 
absolutos 

(l\Cr$ 1 000) 

% sObre 
o total -------- . -----·------·-----,1----

Feijiio.. 115 1 28.1 

Milho. 100 1· 24,4 
Batata-inglesa... 83 20.2 
Cafe. 23 \Ii 
Arroz . 22 5,4 
Outros ( l) 6611 

16,4 

TOTAL. 409 100,0 

( 1) Em "outros" lncluea-se tomate, laranja, . banana, 
mandioca. tangerina, abacate, cana-de-agucar, flgo, abacaxi, 
cebola, alho, batata-doce, man:sa. uv ... 1., limllo. pessego, amen
doim e melancia. 

PR OOUC:AO t<3 RlCOLA-1 9 68 

f!lill fEIJAO 

fii} MILHO 

[ffiiJ BATATA- I NG Lf SA 

l!2!.ll CAFE 

D OUTRo; 
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Laborat6ric de .4gronomia 

0 feijiio, principal cultura, alcangou produgao 
de 660 t:meladas, seguido pelo milho, com 600, a 
batata-ir_glesa, com 450, o cafe, com 225 e o arroz 
com 110 toneladas. 

A prodt:gao agricola, no referido ano, distribuia
-se numa s.rea de 2. 910 hectares, sen do 1. 000 ha 
ocupados pelo cafe, 1.000 ha pelo milho e 600 ha 
pelo feij:io . Os produtos hortigranjeiros, frutas e 
cafe sao exportados para o Rio de Janeiro, Bela 
Horizont~. Juiz de Fora e Ponte Nova. 

A criagao de bovinos tern como objetivos tanto 
o corte cJmo a produgao de leite; os trabalhos ini
ciais para instalagao de uma industria de laticinios, 
passaram a constituir estimulo para o seu desenvol
vimento, pelo interesse que despertam entre os cria
dcres. 

Centro de Ensino e Extensao 



A p::;pulagao pecwiria, em 1938, se compunha da 
49.380 cabe~as, a valiadas em NCr$ 6,3 milh6es, des
tacando-se os suinos, com 33. 600 cabegas, no valor 
de NCr$ 2,5 milhoes (47,2%). 0 rebanho bovina 
acusa urn efetivo de 10.750 cabegas, correspondendo 
a 42,5% do v alar total. Existiam, ainda, 2.200 mua
res, 1. 600 eqiiinos, 950 caprinos, 230 ovinos e 50 asi
ninos. 

A produgao de leite, no mesmo ano, foi de cerca 
de 2,4 milh6es de litros, no valor de NCr$ 724,5 mi
lhares . 

0 plan tel avicola ultrapassava 52.000 cabegas 
no montante de NCr$ 141,8 milhares, com franca 
tendencia para urn nipido aumento, para atender 
a exportagao de frangos para Bela Horizonte. A 
prodw;ao de ovos chegou a 140 mil d'l1zias no valor 
de NCr$ 168,0 milhares. 

0 IBRA cadastrou 1.160 im6veis rurais, ate 1968. 
A Associagao de Crectito e Assistencia Rural de 

Minas Gerais - ACAR, mantem em Vigosa urn Es
crit6rio Local e urn Seccional, supervisionando 19 
Municipios. 

Atuam em diferentes setores de atividade, em 
todo o Municipio, mais de 200 engenheiros-agr6no
mos, sendo, porem, reduzido o numero de veterina
rios, apenas 2. 

Produtos Florestais 

EM 1968 foram extraidos 3. 050 m3 de lenha, no 
valor de NCr$ 16,8 milhares. 

Industria 

DAnos de 1965 informam que naquele ano havia 
16 estabelecimentos industrials, com 70 operarios e 
valor de produgao de NCr$ 327,0 milhares. 

Os produtos alimentares contribuiram com 
48,0% para o total da produgao, com seus 9 estabe
lecimentos e 25 operarios; em seguida, bern distan
ciada, a industria de madeira com 4,6%, em 4 esta
belecimentos com 9 operarios. 

Em 1968, o numero de estabelecimentos fabris 
em atividade foi de 30, com 205 openirios e o valor 
total da produgao de NCr$ 1,2 milhao destacando
-se, como produtos principals os couros e pEles e 
impressos em geral . 

Abate de Rese.r 

0 ABATE verificado em 1967, t·Jtalizou 3. 217 cabegas 
de suinos e 1. 689 de bovinos, com o peso de 598,8 
toneladas, e o valor de NCr$ 1,3 milhao. 

Parcela de 268,9 toneladas coube a carne verde 
de bovina, representando 53,1% do valor total, se
guindo-se o toucinho fresco, com 193,0 t e 30,3% 
do valor, e a carne verde de suino, com 96,5 t e 
15,1%. Couros verde e seco de bovina completaram 
o restante (1,5%) do valor . 
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Comh cio e Bancos 

A PRAQA de Vigosa esta constituida par 7 estabe
lecimentos atacadistas, 202 varejistas, 3 ag€mcias 
bancarias e 2 agencias das Caixas Economicas (fe
deral e estadua]) . 

Exporta calc;ados, couros, cadernos e impresses, 
cafe, frutas e produtos hortigranjeiros, para Bela 
Horizonte, Juiz de Fora, Ponte Nova e outras cida
des de Minas Gerais, Bahia, Espirito Santo e Rio 
de Janeiro. 

Em 31 de dezembro de 1968 existiam r.gencias 
dos bancos do Brasil, do EstaC:o de Minas Gerais e 
de Credito Real de Minas Gerais . 

Os saldos das principais contas, naquele ana , 
eram (em milhares de cruzeiros novos): caixa, 356: 
emprestimos, 2. 364; depositos a vista e a curta pra
zo, 2 . 929 e depositos a media prazo, 183 . 

For am compensados 58. 441 cheques, no valor 
de NCr$ 10,3 milh6es, ainda no mesmo ana, sendo 
de NCr$ 175,61 o valor media par cheque . No pri
meiro semestre de 1969, o movimento atingiu 36.012 
cheques, no valor de NCr$ 6,8 milh6es. 

Entre os 62 estabelecimentos de prestagii.o de 
servigos existentes em 1968, 18 eram bares e bote
quins, 8 restaurantes, 14 sal6es de barbeiro. 3 de 
cabeleireiros, 2 pensoes e 3 h~teis. 

Trcmsportes 

A EsTRADA de Ferro Leopoldina, linha tronco, a tra
vessa o Municipio, onde possui as estag6es de 
Flor da Ma ta, Escola de Agricultura , Vic;osa. Sil-

Restau rante da Unirersidad ~ 



vestre e Patronato ; varias rodovias estaduais E 
municipais asseguram faceis comunicac;6es com ou
tros pontos do Estado e do Pais e um campo de 
pouso permite o transporte aeroviario . 

0S.MIGUELDO ANTA 

CONVEN~OES: 

RODOVIA ESTADUAL -

FERROVIA 
CAM PO DE POUSO 

A ligac;ao com a Capital Federal, Belo Horizonte 
e cidades vizinhas pode estabelecer-se na forma se
guinte: a Brasilia, em 20 horas, via Belo Horizonte: 
a Bela Horizonte, em 6 horas de onibus ou 4 de 
autom 6vel e 12 horas de trem; a Teixeiras, em 
20 m\nutos de 6nibus ou de trem; a Guaraciaba. 
de t rem, ate Vau-Ac;u e 6nibus ate Guaraciaba, em 
2 horas e 25 minutos , 1 hora e 40 de autom6vel; a 
Paula Candido, em 40 minutos; a Cajuri, em 2,5 mi
nutos de trem; a Coimbra, em 1 hora de 6nibus c 
50 minutos de trem ; a Porto Firme , em 1 hora e 
20 minutos de 6nibus ; a Sao Miguel do Anta, em 
1 hora de 6nibus. 

Liga-se ainda a centros industriais ou culturais 
como Silo Paulo, em 14 horas ; Rio de Janeiro, em 
10 horas de 6nibus; a Juiz de Fora , em 3 hm·as; a 
Ponte Nova , em 1 hora e Uba, em 1 bora e 50 mi
nutos. 

As principais empresas rodoviarias em ativi
dade sao: Servic;os de Lotac;6es Municipais, com 
3 Iinhas urbanas e 1 interdistrital ; a Viac;ao Vic;osa, 
Viac;ao Passaro Verde , Viac;ao Aguia d 'Ouro, e Em
presas Unidas, intermunicipais, mantendo as duas 
ultimas tambem linhas interestaduais 0 

Em 31 de dezembro de 1967, estavam registra
dos na Prefeitura 427 autom6veis e jipes, 11 6nibus. 
30 caminh6es, 44 camionetas e 22 veiculos nao es
pecificados. 
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V ;.sta parcial da Ciiade 

OS SERVI({OS po&;ais-te~egrificos, em Vigosa, eruc 
a c:rrgo das 3 sgencias dl Empresa Brasileira dE 
Correios e Telesrafo3 (ums postal-telegrafica n~ 
cidsde, uma pos-;al na UnivE-rsida::le Federal de Vi
coss e outra no dist:::ito de E.ilvest.re) . 
- 3:m 1968, a Ccmpmhia Telefonica de Vic;u::~ 
mantinha em ft.ncionll!lent·J 713 aparelhos te1Ef6-
nicos, sendo as ligc..;;6~ interurbanas feitas em tr&
fego mutuo com s Ccmpanhia Telefon:ca de Mha' 
GerE-is . 

12 

[ASPECTOS SOCIAlS I 

LocA.LIZADA na Sens de Sao Geraldo, cercada de 
elevu;6es de pou,~o vulto , a cidade disp6e de 55 
logrsdouros publi·~ os., entre ,Js quais 45 ruas e 6 
prag3.s, parques E j 3.rdiiJS: todos beneficiados pe
los :ervigos de ilJn:inar;Lo J:liblica e domiciliar, e 
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Hospital Sao Sejastiao 

abastecimento de agua e esg6to sanitaria. 44 logra
douros estao pa vim en tados e 3 arborizados. De urn 
total de 2. 830 prectios, 2. 228 dispunham de ligag5es 
domiciliares. 

A empresa Centrais Eletricas de Minas Gerais 
S .A. - CEMIG passou a funcionar no Municipio a 
partir de 1.0 de ag6sto de 1968. 

AJSi.rthzcia lHedico-Sanitaria 

AFORA o Servic;o de Saude e Assistencia Social da 
UFV, Vigosa canta com os do Hospital Sao Se
bastiao, com 93 leitos (na sede) e com a Enfer
maria da EAAB, com 12 leitos (no distrito de Sil
vestre) . Ha, tam bern, urn p6sto de saude . Quanta 
ao pessoal medico em geral, ha cerca de 13 medi
cos, 12 dentistas, 5 farmaceuticos e 11 enfermeiros. 
Ha 4 farmacias em funcionamento. 

A.rJi.rthlCia Social 

A EscOLA Agricola Artur Bernardes, em regime de 
patronato, pertence a Fundagao Nacional do Bem
-Estar do Menor, e e administrada pela Associa
gao Brasileira de Educandarios Lassalistas. Man
tern, alem do ensino primario, curses de habilitac;ao 
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profissional, tai.s como carpir.:taria, barbearia, ele
tricidade, sapataria, selaria, olana, musica e curso 
pratico de agricultura. Funciora como internato, 
comportando cerca de 300 alur]()s. Localiza-se na 
zona rural do distrito de Silvesl2"e, distando da ci
dade 8 km. 

Religiao 

os CAT6Lrcos tern a sua dispo;;i<;ao a matriz de 
Santa Rita, a igreja do Senhor cos Passos, e as ca
pelas de Sao Sebastiao, Nossa SEnhora do Carmo e 
Sao Tomas de Aquino. Os prote:;tantes, urn templo 
a Av. Bueno Brandao. Os espiritas ~e reunem no 
Centro Camilo Chaves. 

I ASPECTOS CUL1"URAIS I 

Vrc;osA e tida como uma das cidades de mais ele
vado in dice cultural do Estado. Sede da Univer
sidade Federal de Vigosa, con>-erteu-se num dos 
maiores centros de estudos e pesquisas agron6micas 
do Continente e alcanc;ou projEc;ao internacional. 
Para o Municipio convergem estudantes dos psjses 
latino-americanos, registr::<ndo-s>O tambem a pre
senc;a permanente de tecnicos dE alto nivel, nacio
nais e estrangeiros, que ministrc-m ensinamentos e 
realizam pesquisas nos rna is v::: riados campos da 
agropecuaria, ou vao ali colher sperfeigoamento de 
conhecimentos ou fazer cursos d~ especializac;ao ou 
de p6s-graduagao. 

lnstituto de Dcndrotogw, 



[mino Prinzario 

0 ULTIMo censo escolar revelou frequencia as es
colas de 73,9% das crian<;;as em idade escolar. 0 
indice de escolaridade de 81,7% na cidade e 67,1% 
na zona rural, ultrapassando portanto os do Estado 
165,4%) e do Pais (66,1%). 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO 
I 

De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 

a nos Fre qii en tam Total escola 

Municipio ... . . 10 112 5 227 3 862 

Areas urbana e suburbana 4 715 2 423 1 980 
Area rural.. 5 397 2 804 1 882 

POPULA~AO DE 7a 14anos 

Milalunos 
3-----------------

URBANA RURAL 

llll Frequentam escola 

Havia 137 profess6res regentes de classe, dos 
quais 82 eram normalistas (todos do sexo feminino) 
- 25 na zona rural - e 55 nao normalistas (50 do 
sexo feminino) - todos na zona rural. Lecionavam 
ainda 18 profess6res nao regentes de classe, todos 
nas zonas urbana e suburbana. 
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Ja em 1969, o ensino primario contava com 50 
unidades escolares e 216 profess ores. A rna tricula 
.no inicio do ano letivo foi de 6. 368 alunos. 

Ensi no lviedio 

0 ENSINo medio era ministrado em 9 estabeleci
mentos: Colegio de Vic;osa, Escola Tecnica de Co
mercia, Ginasio Raul de Leoni, Escola Normal e Gi
nasio Nossa Senhora do Carma, Ginasio Santa Rita , 
Colegio Universitario, Cultura Francesa, Instituto 
·Cultural Brasil-Estados Unidos e Curso de AlEmao. 

Em 1969, o corpo docente se compunha de 134 
profess6res e o discente de 2.328 alunos. 

Emina Superior 

EM 1969, era esta a situac;ao do ensino superior 
na UFV: Escola Superior de Agricultura, cursos de 
.Agronomia, 581 alunos matriculados no inicio do 
ano; Escola Superior de Ciencias Domesticas, 161 
alunos; Escola Superior de Engenharia Florestal, 
101 alunos; o Centro de Ensino e Extensao Rural, 
'706 alunos (cursos avulsos, com durac;ao variada); 
e a Escola de P6s-Graduac;ao, 160 alunos, com os 
·cursos especializados de Biologia, Economia Rural, 
Extensao Rural Fitotecni.a e Zootecnia. 



ENSINO- i969 
Mil clunos 

8-

4-

PF I MAR 0 MEDIO SUPERIOR 

Outros Cursos 

EM Vi<;osa existem, :~.inda, o Conservat6rio de Mu
sica e o Cent::'o de Treinamento de Professores 
Rurais, localiza.:lo n:a Colonia Vaz de Mello; este 
fun cion a em virtude de conv€mio dos governos ,fede
ral e estadual, tendo como finalidade preparar e 
aperfei~oar pro:issionais de ensino prir.ul.rio rural. 
Conta atualmerte cern 35 alunos e 6 profess6res. 

Instituto d e £ ,-;on o·mia Rura l 



Scto res d e Agronomia e Si lvirultura 

Cultura 

As BIBLIOTECAs existentes em Vigosa, a fora os acer
vos particulares, pertencem as instituig6es de en
sino, sendo as mais valiosas as da Escola Superior 
de Agricultura, com 50.000 volumes ; do Instituto 
Cultural-.drasil-Estados Unidos, com 4 .685 ; da Es
cola Normal N ossa Senhora do Carmo, com 2. 948 ; 
do Colegio de Vigosa, com 2. 520 ; do Instituto de 
Economia Rural, com 2. 500 e da Escola Superior de 
Cii'mcias Domesticas, com 1. 985 . 

A Sociedade Radio Montanhesa Ltda., prefixo 
ZYV-4, frequencia de 1.600 kc/ s, emite em ondas 
medias. Chegam a Vigosa com boa receptividade as 
imagens das TV Vila-Rica, Alterosa e Itacolomi, do 
Estado, e Tupi e Globo, da Guanabara. 

Ha 2 cinemas - Brasil e Odeon - com 260 e 
850 lugares, respectivamente. A imprensa e repre
sentada pelos jornais A Cidade e A Folha de Vigosa 
(quinzenais) e a Gazeta Universitaria (mensa!), 
com t iragem de 1.000 exemplares cada . 

14 associagoes culturais, recreativas e esportivas 
estao em atividade no Municipio de Vigosa: entre 
elas, cumpre citar a Academia Vic;;osense de Letras, 
com 22 academicos, fun dada em 1963 ; o Coral da 
UFV, criado em 1967; o Gremio Artistico e Lite
rario A. Bolivar e a Associac;;ao Vi t;; osense de Pais 
e Mestres, criadas em 1967; o Vic;;osa Tenis Clube, 
com 309 s6cios; o Vigos[;. Atletico Clube, com 285; 
Vigosa Clube, com 166, e Liga Operaria Vigosense, 
com 127, sendo esta a mais antiga associac;;ao, fun
dada em 1923 . Estao tambem representados em Vi
c;osa o Rotary Club e o Lions Club . Junto as ins
ti.tuigoes universitarias funcionam os respectivos 
Diret6rios Academicos. 
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/lt ra{OeJ T uristicas 

Semana do Fazendeiro 

Semana do Fazendeiro -- Essa pro;no~ao da Uni
versidade Rural tern SJ;a realizagao anunlmente 
fixada na terceira semana de julho. Consiste no 
encontro de agriCultores e criadores de todos os 
recantos do .Estado e do Pais, que durante uma 
semana convivem, intercambiam informag5es, par
ticipam de uma exposic;ao agropecuaria e de aulas 
te6ricas e praticas, sabre OS ultimos avangos da 
tecnologia no campo da agricultura e da pecua
ria. E ja tradicional, havendo completado 40 anos. 
Propicia aos agricultores novas conhecimentos da 
maquinaria agricola e da industria rural, grac;as 
aos "stands" montados pelas maiores empresas na
cionais . No campo das ciencias domesticas, os visi
tantes travam conhecimento com as novas prati
cas de administragao do lar rural, preparagao de 
alimentos, roupas e emprego do material de higiene 
e outros. 

Dia da Cidade - Data marcante no calendario 
de Vigosa, 30 de setembro e comemorado como ani
versario do Municipio, realizando-se exposig6es, atos 
civicos, inaugurag6es e disputas desportivas. 

Dia da Padroeira - 0 dia de Santa Rita de 
cassia, 22 de maio, e comemorado de modo especial, 
em homenagem a padroeira da cidade . 

Laborat6rio de Solos e Adubos 



ASPf.CJ.'OS AD '\ i !NI:~T_r~jf[JVOS f 
POLITICOS 

Fi11cm[a.i 

A UNIAO arrecadou, e:n ~ 9-3E, N"Cr$ 258,2 milhares e 
o Estado NCr$ 579,0 mLhsrt-:':. 

A arrecadac;ao mul!lic~J.l , no m esrno ana. al
can<;ou NCr$ 422.5 ru il h:~::- es , ;;e::-.do de NCr$ 78,0 mi-
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Instituto d e 3 :o!ogia e c;;·uinica 

lhares a renda tribut.iria. A despe;;a rea~izada foi 
de NCr$ 174,4 milha:~:> . 

0 orgamento m1:n:eipal para 19~ previa receita 
de NCr$ 693,0 milharc~ (NCr$ 78,0 m:lh;ues de renda 
tributaria) e fixava jgl:al despesa . 

R epre.renlaf aO Po!.:m:~ 

A CAMARA Municipal te Vigosa e co:npJsta de (l[lZe 
vereadores. Achava:o~e inscritos , a-;e ~.1 C.e dezem
bro de 1968, 9.726 ea-:•Jres. 
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I FONTES I 

As injormaroes divulgadas neste trabalho joram, em sua 
maioria, tornecidas pelo Age11te de Estatistica de Viqow , Ota
viano J. P. Vaz de Mello. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta.;:uo 
municipal do !BE, de diversos 6rgtios do sistema estatistico 
nacional e da publica.;:tio Universidade Rural do Estado de 
Minas Gerais (Separata de Brasil Universitario, Eel. de " Anais 
Cientijicos" - ano 23 - n." 76 - val. 1.) da qual joi extraida 
a planta da Universidade, do Inst ,tuto de Enr;enharia R11rcl! 
(Setor de Desen/w Tecnico) . 

f 

ESTA publicarcio taz parte da serie de monograjias munici
pais organizada pelo Depa1·tamento cle Divulgar;<lo Estatist ·:ca 
do Instit1Lto Brasileim de Estatistica. A nota introdut6ria, 
s6bre aspectos da evolu.;:tio hist6rcca do Municipio, cone3-
ponde a uma tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza.;:ao, elementos esparsos em diferentes documentos. 
Ocorre1n, ent alguns casas, d,ivergencias de OJJiniiio, cornuns 
em assuntos dessa natureza, ntio sendo raros as equivocos e 
contradiroes verificados nas pr6prias jontes de pesquisa . Por 
isso. o !BE acolheria com o maior mteres~e qualquer colab~w
.;:cio; especialmente cle historiadores e ge6grajos. 
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C OLE<;: AO DE M O N OGRAf' I A 
5_ a seri e A 

400 - Urug uaiana . R S. 
401 Sao J ose dos Campos , 

S P . 
402 Arapong as . PR . 
403 O u ro Prc t o. MG (2-" 

ed.l 
404 Botucat u , SP (2• e d. ) 
405 Cac h o e i ro ele Ita p e m i 

rim , ES (2• ed.) 
406 Pa ranavai. P R . 
407 Nova F rib u rg o. RJ ( 2 9 

eel. 1 
408 F lo ri an6p o lis. S C (3a 

ed). 
409 - An a pol is. GO (3° eel. ) 
4 ! 0 - Lime i ra , S P . 
4 11 - Itape ru na , R J . 
412 M ocap1i. AP . 
413 R eci f e, P E (3° ed. ) 
414 Va li n h os , SP. 
4 15 Po re catu . PR. 
416 Olinda , PE. 
417 Bo a V ista. P R . 
418 Ca noas, R S . 
419 P o rto Ve 1ho, RO. 
420 - Pa l mar es . PE . (2" e el .) 
42 1 - S anto Ang e lo, R S . (2a 

eel.) 
422 Taubate, S P . 
423 Ti rad.e n t es. M G . 
424 Be !o H ori zo n te, MG 

(2• eci.J 
425 ViyOSa. AI. 
426 C o r u a r u, P E 12• e el .) 
427 Mnr i!ia , SP (3a e d . 1 
428 Sao S e b a st iao clo Al to, 

R J . 
429 Sao L eop o lcl o. RS. 

430 -
431 
432 

Il h e u s, BA (2a ed 
Ita p i poca , CE 
Barbace tEl. MG 
e el. ) 

(2• 

433 - P onta Grossa, PR (3• 
ed.) 

434 - Cam et a, P A (2• ed . ) 
435 - Pi(:ti , M G . 
436 - Vit6 ri a cia Conq u ista, 

BA ( 2a eel. ) 
437 
438 
439 
44 0 
441 
442 

I t a b una, B A (3• ed. ) 
L o n d ri n a , PR. 
Tu p a , SP t2• ed .) 
C a tu, BA. 
N iter6i , RJ. 
An g r a d os R e is , RJ (2• 
e el. ) 

443 - Santo Andre . SP. 
444 - Sorocaba , S P (2" ed .) 
445 Ar·OGatuba , SP 
446 D u q ue d e Cax ia s , RJ . 
447 f' e ira ele Santana , BA 

( 2a e el. ) 
448 Blum enau, SC ( 2• eel .) 
449 S fto Lui z Gon zaga , RS. 
450 - J a b oa tfw . PE (2." eel .) 
45 1 - Vassou ra s , RJ (2• e d . ) 
452 - Araraquara . SP (2.a 

ed . l 
453 - Ca m po Gra n d e , MT. 
~54 - Sete L"goas , MG . 
455 - Petr6poli s. RJ (3• eel. ) 
456 - C a m pos, RJ 13a e el . 1 
457 - Pal m ei ra dos indios, 

AL (2." eel . I . 
45 8 - Campos do Jordfto, E·P 
459 - Aragua ri, MG 
460 - ViGOSa . MG (2 a e el. ) 






