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Colecdo de Monograjias N.0 468 
2.a Edic;do 

SAO 
LOUREN~O 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 51 km' ; altitude: 
867 m; temperatura media em ac: das ma
ximas, 27; das minimas, 13; precipitaqtio pluvio
metrica anual: 1.472,0 mm (1969) . 

POPULA9lf.O - 18.223 habitantes (estimativa em 
1.0 de julho de 1968): densidade demografica: 
357 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 46 estabelecimentos 
industriais, 225 comerciais (219 varejistas e 6 
atacadistas) e 285 de prestaqtio de servigos; 166 
im6veis rurais ([BRA , 1969); 4 agencias banca
rias e 2 de Caixa Economica (federal e esta
dualJ. 

ASPECTOS CULTURAIS - 16 estabelecimentos es
colares de ensino primario, 3 de ensino media, 
2 bibliotecas, 2 livrarias, 3 tipograjias, 3 jomais, 
1 estagtio mdiodijusora, 2 cinemas e 9 associa
c;6es culturais e esportivo-recreativas . 

ASPECTOS URBANOS - 120 ruas, 9 avenidas, 5 pTa
gas, 3. 720 predios, 2. 927 ligag6es eletricas domi
ciliares, 1. 484 jocos de iluminagtio publica, 373 
aparelhos telej6nicos; 38 hoteis, 11 restaurantes, 
56 bares e botequins, 4 boates. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 55 leitos, 
1 p6sto de higiene; 1 ambulat6rio, 1 posto de 
puericultum, 13 medicos, 15 dentistas, 7 jarma
ceuticos, 8 enjermeiros; 7 tarmacias e droga
rias, 1 laborat6rio de analises clinicas. 

VE!CULOS REGISTRADOS - (na Prefeitura Mu
nicipal em 1968) - 362 autom6veis, 95 camio
netas, 1 autolota<;ao, 23 6nibus, 27 utilitarios, 11 
motonetas, 1 motocicleta, 110 caminh6es, 10 pick
ups e jurg6es, 1 ambulancia e 1 carro funebre. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (milhoes de 
~cruzeiros novas) - receita prevista: 1,9; des
pesa fixada: 1,9. 

REPRESENTA9lf.O POUTICA - 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

DATAM do inicio do seculo XIX as pr imeiras noti
cias das paragens em que se situa Sao Louren <;o. 0 
primeiro nome que registra a historia e o de Joao 
Francisco Viana, proprietario de vasta fazenda em 
terras da freg uesia do Carma de Pouso Alto, Termo 
de Cristina. 

Conhecidas a principia como "Aguas do Sitio 
do Viana" e "Aguas .da Freguesia de Nossa Senhora 
do Carma, proximas ao Rio Verde", suas virtudes 
ganharam fama e popularidade; aos poucos, foras
teiros instalaram-se nas terras mais altas e as mar
gens da antiga estrada do Carma do Rio Verde e 
Pouso Alto, dando comego a povoa<;ao. 

Depois de 1889, com o falecimento de Joao Fran
cisco Viana, foram as terras divididas par seus filhos. 
0 comendador Bernardo da Veiga, residente na ci
dade de Campanha, diretor do jornal Monitor Sul 
Mineiro e autor do Almanaque Sul Mineiro de 1874, 
incumbiu um sobrinho , Capitao Jose Pedro da Costa, 
c\e estudar as possibilidades de industrializagao das 
aguas, disto resultando a compra das terras onde se 
localizam as fontes e a constituicao de uma em
presa - a Companhia de Aguas Minerais Sao Lou
rengo - formada pelo comendador Bernardo da 
Veiga e seus irmaos Saturnino da Veiga e Angelo 
da Veiga (medicos). 0 nome da empresa prende-se a 
uma homenagem a memoria do tenente-coronel Lou
ren<;o Xavier da Veiga , pai dos tres irmaos asso
ciados. 

Iniciaram-se imediatament e os trabalhos de sa
neamento, drenagem e aterro, surgiram as primeiras 
ruas, formou-se o esbogo da futura cidade. 

A 10 de agosto de 1891, dia consagrado a Sao 
Lourengo, erigiu-se no ponto mais alto dos terrenos 
uma grande cruz e em capela improvisada celebrou 
a primeira missa o conego Antonio Gomes de Faria 
Nogueira, vigario de Carma de Minas. Iniciou-se a 
construgao de uma igreja, que fora primeiramente 
dedicada ao orago do Bam J esus do Monte e, apos 
sua conclusao, ao de Sao Louren <;o. 

Em 1905, Afonso Noronha Franga adquiriu o 
acervo da antiga empresa, introduzindo na explo
ra<;ao de suas aguas minerais maquinaria moderna 
e construindo pn§dios adequados para engarrafa
mento , depositos e oficinas. Construiu tambem li
nha de bondes a tragao animal ate a estagao, para 
transporte da agua, aumentada, mais tarde, para 
tratego de passageiros. 

A concessao para exploragao das fontes h idro
minerais passou a outras empresas e bancos, ate a 
atual Empresa de Aguas de Sao Louren <;o S.A., a 
partir de 1925. 
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formafa·~ Admilli.rtratil'ct e J~tdici!tria 

A LEr estcd'Jal n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
criou o distrito de Sao Louren<;o. integrante do Mu
nicipio de Silvestre Ferraz (atual Carma de Minas). 

Par Lei estadual n .0 843, de 7 de setembro de 
1923 , a.que:e distrito foi t r ansferido para o Munici
pio de P cll-'SO Alto , de cuj o distrito adquiriu parte do 
territ6rio. 

A ems ncipagao de Sao Lauren go resul tou do 
Decreta e&;adual n.o 7. 562, de 1 o de abril de 1927, 
confirmado pela Lei estadual n ° 987, de 20 de se
tembro do mesmo ana. Entretanto, na divisao ad
ministrati' a de 1933 figura ainda como distrito do 
Municipio de Pouso Alto , embora com autonomia 
administrativa e a indicacao de ser sede da Prefei-
tura de Sao Lourenco. · 

Desde o Decret a-lei estadual n° 88, de 30 de 
marco de 1938, o Municipio aparece com urn s6 
distrito. 

Quar.-:;) a organizagao j udiciaria, faz parte do 
Termo e Comarca de Pouso Alto . 

ExercEm sua p rofissao no fo ro local 13 advo
gados. 

I?.S1'ANCLA I-IIDROMINERAL 

SAO LoUF:E:'!CO e uma das estan cias balnearias mais 
procurada~: -pelos turistas. assim como por doen tes 
e convalescentes, atraidos pelo valor m edicinal de 
suas agua<, pel a amenidade do eli rna e par suas be
lezas natlliais. 

A.gtt.tJ }\:Iinerai.r 

Locali:;adas em bela parque as fontes, em nu
mero de seis, formam urn grupo importante de fon
tes de agLas minera is de composi<;ao variavel 

Lago e Parque das Jiguas 
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Sao as seguintes as fontes e suas indicac;6es: 
Fonte Oriente - n.0 1 - (gasosa). Diuretica e 

digestiva. 
Fonte Andrade Figueira - no 2 - (magnesia 

na) . Colite inespecifica. 

R ecanto do Parque das Aguas 

, 
AGUAS MINERAlS 

NCrU 1000 

600-

1964 1965 1966 1967 1968 

Fonte Vichy - n.0 3 - Hipercloridria , dispep
sia , facilita a diurese . 
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Fonte Ferruginosa - n.o 4 - Carencia de ferro, 
anemias. Empregada nos banhos carbogasosos. 

Fonte Nova Alcalina - n .0 5 - Hipercloridria, 
ulcer as gastricas e duodenais . Facilita a diurese. 

Fonte Jayme Satta Maior- n.0 6 - (sulfurosa). 
Constipagao cr6nica, alergias e doengas do colageno. 

Balneario 

CoNsTRufoo de ac6rdo com tecnica moderna, disp6e 
de instalag6es para banhos carbogasosos naturais, 
duchas e massagens. 

Os banhos carbogasosos, de agao cardiovas
cular, sao aplicados sob imediata e permanente ins
pegao medica, com auxilio de enfermeiros capaci
tados. 

Balnecirio 

A balneoterapia carbogasosa natural constitui 
verdadeira conquista terapeutica das afecg6es car
diacas e cardiovasculares. Alem dessas indicag6es, 
e aplicada com excelentes resultados nos casos de 
depressao nervosa e muscular e nos de molestias 
medulares. 

Tttrismo 

A CIDADE possui inumeros atrativos, mas o que Sao 
Lourenqo mais se orgulha de ojerecer aos visitantes 
sao as suas famosas aguas. 

Um folheto jartamente distribuido a firma: "As 
aguas de Sao Lourengo, verdadeiros mananciais de 
saude, tem produzido inumeros e incontestaveis ca
sas de cura. Tem operado, nesses relativamente cur
tos anos, verdadeiros milagres". 

A explicagao para a variedade das jontes encon
tradas juntas, em tao pequeno espago, e jornecida 
pelos encarr egados do turismo. 

7 



Parque das Fontes - situado no perimetro 
urbana, com sua entrada principal voltada para a 
Pra<;a Joao Lage, em area de 300.000 m' , to do arbo
rizado e caprichosamente ajardinado, serve de re
fugio a exemplares ornamentais e raros da fauna 
trasileira. Possui belo lago, bar, pista de patina<;ao, 
campo de tenis, basquetebol, volibol, stand para 
t iro ao alvo, alem do balnedTio, das jontes de dguas 
medicinais e das instala<;6es onde se processa o 
engarrajamento das dguas. A grande atra<;ao do 
lago e urn passeio de barco a ilha dos Am6res. 

Na epoca do veriio, a cidade apresenta aspecto 
curiosa, com centenas de visitantes munidos de ca
pos e garrafas, dirigindo-se t6das as manhas ao 
Parque, num desfile permanente. Nessa epoca as 
visitas vao de 7 as 18 horas e 30 minutos, ininter 
ruptamente. As dguas sao gratuitas. 

Fora do Parque - sao muito agradaveis as pas
seios de chan·ete au visttas ao belo Templo Teoso
fico erigido pela Sociedade Brasileira de Eubiose 
(ex-Sociedade Teosojica Brasileira ) . Born progra
ma, tambem, e conhecer a Fazenda do Ramon, onde 
ha boa comida e ate uma cascata para banho. 

Alem dos atrativos rnencionados ha 4 boates: 
Caverna, a do Hotel Brasil, Barril e Casa Grande . 

Par todos esses motivos a cidade e visitada 
anualmente par cerca de 60.000 turistas (1969). 

Para atender aos visitantes, ha urna rede de 38 
hoteis. Entre eles destacam-se: o Primus, corn 130 
apa1·tamentos, dotado de duas piscinas, bar, play
-ground, salas para leitura, etc. Possui garagem 
propria para cern carros e fica situado na rua 
Cel. Jose Justina; o Brasil forma, corn o ante
rior, a dupla de melhores hoteis de Sao Louren<;o , 
com 120 apartamentos. De excelente localizacao 
junto ao Parque das Fontes, na rua General CTisto~ 
vao Barcelos, possui piscina para adultos e crian<;as, 
garagem e estacionamento para can·os, boate, play
ground alem de instala<;6es para sauna, duchas e 
massagens . 0 Grande Hotel com 68 apartamentos, 
na rua Cel. Jose Justina, o Sui-America, na avenida 
Getulio Vargas, com 18 apartamentos, e o Norman
do, na avenida Comendador Costa, com sua cons
tru<;ao em estilo normando, formam com as ante
riores uma rede de hoteis abertos durante todo o 
ano. Citam-se ainda o Hotel Negreiros com 95 apar
tamentos, na rua Wenceslau Braz, com saltio de fes
tas, play-ground, garagem propria e uma exce lente 
varanda; o Guanabara com 43 apm·tamentos; o 
Universal com 56; o Londres com 40; o Granada com 
35 e o Metr6pole com 40. Todos os hoteis cobram 
diarias com as refei<;6es incluidas. Em vista disso 
e que na Cidade so existern 4 bons restaumntes: 
Columbia, Kibe-Leza, Barracao e Cantina Gaucha. 
que servem refei<;6es ate as 22 horas. 
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Constituem tambem motivo de atrar;ao no Muni
cipio as jestejos dedicados a Sao Lourenr;o, padroei
ro da Cidade, realizados de 31 de julho a 10 de agos
to, quando, a zero hora, se verijica o tradicional en
cerramento, assinalado par um espetaculo pirotecni
co em homenagem ao gloTioso Diacono. A essas sole
nidades acorrem as habitantes de Sao Lourenr;o e 
OS de localidades vizinhas, dando a jesta intensa 
animar;ao. De 1.0 a 15 de outubro, homenageia-se 
Nossa Senhom de Fatima, no bairTo do mesmo 
nome. Outra atrar;ao turistica e a jesta junina rea
Zizada de 15 a 30 de junho. 

ASPECTOS F1SICOS 

LocALIZADo nas fraldas da Serra da Mantiqueira, 
nos vales do Rio Verde, que corta o territ6rio no 
sentido sui-norte, e do Ribeirao Sao Lourengo, aflu 
ente daquele, que atravessa a Cidade de oeste para 
Ieste, ocupa o Municipio area diminuta de 151 km". 

Em seu solo predominam terras silico-argilosas, 
no relevo constituido de sucessivas elevag6es, em 
que se destacam as serras do Baraozinho, da Sole
dade Velha, de Antonio Justina e o Espigao do Bu
reque, cujo ponto culminante atinge 1.500 metros. 

Limita-se ao norte com o Municipio de Sole
dade de Minas, ao sui e a leste com o de Pouso 
Alto e a oeste com o de Carmo de Minas. De clima 
seco e ameno, sua temperatura variou entre as me
dias de 13° e 27°, em 1969 . A epoca das chuvas 
vai de janeiro a margo e a precipitagao pluvio
metrica totalizou 1. 472,0 mm, no referido ana. 

A sede municipal, a 867 metros de altitude, di.sta , 
em linha reta , de Belo Horizonte, 271 km, rumo 
SSO, e tem sua posigao fixada pelas seguintes coor
denadas geograficas: 22° 06' 40" de latitude Sui e 
45° 02' 50" de longitude W. Gr. 

No tocante a riquezas naturais, colocam-se em 
primeiro e destacado plano as excelentes aguas mi
nerais, podendo citar-se ainda areia e pedras para 
construgao alem de argila para tijolos. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

APUROU o Censo Demografico de 1960 uma popu
lagao de 15 .905 habitantes, com o crescimento 
de 47,3 % sabre o c6mputo do censo anterior. Dada 
a exigua area territorial, esse efetivo se concentrava 
na proporgao de 92,3 %, no perimetro urbana, onde 
o incremento foi da ordem de 68,8% no decenio in
tercensitario; isto dava a cidade 14 .680 h abitantes. 
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Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatistica 
do IBE, em 1.0 de julho de 1968 a populagao do 
Municipio era de 18.223 habitantes, com densidade 
clemogratica de 357 habitantes por quil6metro qua
clrado. 

Em 1969, o Registro Civil anotou 716 nascimen
tos (34 mortos), 116 casamentos e 243 6bitos (60 de 
menores de urn ano) . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

As PRINCIPAls atividades econ6micas de Sao Lou
rengo acham-se ligadas a exploragao de suas aguas 
minerais, especialmente ao turismo e as industrias de 
laticinios (leite pasteurizado, queijo, requeijao, man
teiga) e doces. 

Indltstria Extrativa de Produtos Minerais 

A produgao de agua mineral de Sao Lourengo, 
teve o seguinte desenvolvimento no qiiinqiH\nio 1964-
68: 

AN" OS QUANTIDADE VALOR 
(1 000 l itro~) (NCr$) 

---- -----

1964 .. 4 427 8~ 536 
1965 .. 4 618 88 367 
1966 .. 5 717 285 859 
1967 .. 4 740 501 000 
1968 .. 4 822 567 571 

Indz!stria de Transformafao 

EM 1965, existiam 40 estabelecimentos industriais, 
com 345 operarios ocupados, em media m ensal, e urn 
valor de produgao de NCr$ 3,0 milh6es. Os produ
tos allmentares representavam 79,2% daquele valor, 
havendo 15 estabelecimentos em atividade, com a 
media mensal de 138 operarios. 

As industrias de transformagao, em 1967, atin
giram NCr$ 7,2 milh6es, nos 46 estabelecimentos, 
registrados, conforme discrimina o quadro da pa
gina 14 . 

0 genera de produtos alimentares contribuiu 
com 83,4%' do valor total da produgao, atraves dos 
seguintes estabelecimentos: 9 padarias, 3 fabricas 
de doces diversos, 2 de queij o, 2 de cafe torrado e 
moido, 1 de farinha de milho, 1 de fuba de milho 
e 1 de leite resfriado . 
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VALOR DA 

ESTA- 01':8- PRODU(,'AO 
CLASSE E 

BJILEni- RAmos EM 1967 
GENER02 D" 
INDuSTRIAS MENTOS EM 31-12-

31-12- 1967 1967 N u mcros \01 90 hr:~ 
absolutos 10 

-

(NCr$ 1 000) 0 t')tal 
--- ---

lndfistrias de transfor -
ma~ao (*) .. 46 345 7 227 100,0 
Minerais nao metalicos R 104 284 3,9 
Metalurgica .... .... (x) 7 32 I 0,4 
Mecanica .. .... .. . (x) (x) 45 1 0,6 
Madeira . . . . . . . . . . . . (x) (x) 27 I 0,4 
Mobiliario ..... .... (x (x) 5 I 0,1 
Papel e pape!ao ....... (x) (x) 11 9 

I 
1,6 

Couros e peles e produ-
140 1 tos sirui lares ... (x) 10 1,9 

Produtos de perfumaria, 
saboes e vel as .. (~) (x) 4 0,1 

Produtos ali men tares .. 19 122 6 028 i 83,4 
Bebidas ..... 3 60 510 7,1 
Editorial e gnlfica. 3 19 33 0,5 

.. 
(*) Os dados onnt1dos cstao mcluidos nos totals 

INDUSTR IA 

• -D 

Produ t os ol imentores 

Bebidos 

Outros 

/1bate de Reses 

PARA consume local, foram abatidos, em 1967. 
1.372 bovinos, 1.696 suinos e 15 outros, com uma pro-
dw; ao bruta de 317,4 toneladas, no valor de .. . .. . 
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NCr$ 755,2 milhares. 69,1% desse montante cor
respondiam a carne verde de bovina; muito abai
xo, vinham o toucinho fresco e a carne verde de 
suino, ambos com 15,1 % . 0 restante, 0,7%, foi co
berto par carnes verdes de ovino e caprino, couros 
verde e seco de bovina e peles secas de ovino e 
caprino. 

Pecuaria 

PREDOMINA no Municipio a criagao do gada bo
vina de raga holandesa, com vistas a produgao de 
leite. 

0 efetivo da populagao pecuaria, em 1968, as-
sim se distribuia: 

Bovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 600 
Suinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 000 
Eqiiinos 700 
Caprinos . . . . . . . . 120 
Ovinos 100 
Muares 100 
Segundo o valor, que era de NCr$ 1,3 milhao, 

os bovinos representavam 85,6 %, seguindo-se, mui
to abaixo, os eqiiinos, com 6,4 % . A produgao de leite, 
no mesmo ana, alcangou 1,8 milhao de litros, no 
valor de NCr$ 522,(1 milhares. 

Os dados estatisticos acusavam tambem a exis
tencia de 35.000 cabe<;as de aves, avaliadas em 
NCr$ 75,5 milhares. A produgao de avos de galinha 
atingiu a 16.000 duzias, valendo NCr$ 14,4 milha
res. 

A assistencia tecnica aos criadores contava com 
os servi<;os profissionais de 1 veterinario. 

Funciona no Municipio o servigo de inspegao 
de produtos animais do Ministerio da Agricultura. 

Agricult ztra 
A PRonugXo agricola propriamente dita tem re
duzida expressao na economia de Sao Lourengo. 
Assim, em 1968, utilizou area de 158 hectares, com 
produtos que a tabela discrimina, segundo o valor: 

VALOR 

PRODUTOS AGllfCOLAS ~umeros 
absolutos 

% sobrc 

(NCr$) 
o total 

Banana 46 200 36,5 
Uva .. 21 150 16,7 
Laranja 10 500 8,3 
Cafe . . 10 000 8,0 
Pera .. 7 500 6,0 
Outros (1). 31 139 24,5 

TOTAl. . 126 489 1 100,0 

(1) Em outros incluem-se manga. an·oz , frutas de mesa. 
feijao, mandioca, batata-lnglesa, a lho , cebola e cana-de-aQU.car. 
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De banana, produziram-se 31 mil cachos, de 
uva, 42 t , de laranja, 700 mil frutos, de cafe, 30 tone
ladas, de pera, 150 mil frutos. 

Cadastrados pelo !BRA, em 1969, 166 imoveis 
rurais. 

Ha 1 agronomo para atender aos agricultores. 

Comercio e Bancos 

As ATIVIDADEs comerciais da pra<;a de Sao Lou
ren<:;o sentem o estimulo das correntes de visitan
tes, veranistas e turistas e, por sua vez, estendem 
.sua influencia aos municipios proximos. 

Exportam-se, principalmente, leite pasteurizado, 
queijo, manteiga, doces e, em grande volume, aguas 
minerais, para os Estados aa Guanabara, Rio de Ja
neiro, Sao Paulo e outros, alem do gado bovino 
em pe destinado ao abate, para Cruzeiro, em Sao 
Paulo e Rio de Janeiro CGB) . 

Dados de 1969 revelam a existencia de 225 esta
belecimentos comerciais (219 varejistas e 6 ataca
distas). 

Quanto a rede bancaria, havia, em 1968, 4 agen
cias: Lavoura de Minas Gerais, Credito Real de Mi
nas Gerais, Nacional de Minas Gerais e Comercio 
e Industria de Minas Gerais, alem de agencias das 
Caixas Economicas Federal e Estadual. 

As principais contas bancarias, em 31 de de
zembro de 1968, apresentavam os seguintes saldos, 
em milhares de cruzeiros novos: caixa, 312; em
prestimos, 2. 089; depositos a vista e a curto prazo, 
2. 806; e depositos a medio prazo, 110. 

Em virtude do turismo constituir fator funda
mental para a economia do Municipio, os servi<:;os 
de alojamentos e de alimenta<;ao destacam-se entre 
os demais. 

A presta<;ao de servi<;os contava, ate 1969, em 
Sao Louren<;o, com 285 estabelecimentos, entre os 
quais 38 hoteis, 11 restaurantes, 56 bares, 20 sal6es 
de barbeiro, 8 sal6es de beleza, 37 oficinas de con
serto (13 de automoveis) e 5 lavanderias. 

Trttnsp ortes 

SAO LOUREN\;0 e cortado pela BR-460, asfaltada, 
que por intermedio da BR-354 estabelece sua li
gagao com a rodovia Presidente Dutra; estradas es
taduais, em parte asfaltadas, e municipais. 

0 Municipio e servido tambem pela Via<;ao 
Ferrea Centro-Oeste, atraves da linha Cruzeiro a 
Varginha, da estac;ao de Sao Lourengo e da Parada 
Ramom. Ha, ainda, um moderno aeroporto. 
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Liga-se, por ferrovia, a Bela Harizante, via So
ledade de Minas, 693 km, pela Viagao Ferrea Centro
Oeste ou, ainda, pela m esma ferrovia ate Cruzeiro
SF e dai, via Barra do Pira i-RJ, pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil, 756 km; a .Carma de Minas, 
24 km; a Pouso Alto, estagao de Sao Sebastiao do 
Rio Verde , 3 km e a Soledade de Minas, 9 km. 

Dista, par rodovia, de Brasilia, 1.143 km, via 
Bela Horizonte; de B ela Horizonte, 400 km; de 
Carma de Minas, via MG-153, 9 km; de Pouso Alto , 
22 km; de Soledade de Minas, 8 km. 

PjrR£S CORA<;OES P /BELO HORIZONTE 

<)fc-
CARMOD~~SAO LOURENCO 
~~ \. POUSO ALTO 

P/ ITAJUBA- to 
S. PAULO 

· ITAMONTE 

CONVENCOES ~ 
ROOOVIA FEDERAL - P/RIQ DE JANEIRO 
OODOVIA ESTAOUAL -
FERROVIA ++-

Sao as seguintes as empresas rodovia rias: 
EVANIL - Rio de Janeiro-GB a Sao Lourenco : 
Via gao Resendense - Sao Paulo a Sao Lauren go; 
Viagao Cidade de Ago - Cruzeiro-SF a Sao Lauren
go; Viagao Carma de Minas - Carmo de Minas a 
Sao Lourengo ; Expresso de Luxo Silvana - Sao 
Lourengo a Bela Horizonte ; CAVISA - Caxambu a 
Sao Lourengo; Viagao Vera Cruz - Sao Louren<;o a 
Soleda de de Minas; Viagao Sao Francisco - Sao 
Lourengo a D. Vigoso e a Itanhandu e ExprEsso Sao 
Jose de Viagao Ltda. - Sao Louren<;o a Itajuba, a 
Lambari e a Pogos de Caldas. 

Achavam-se registrados na Prefeitura, em 1968, 
os seguintes veiculos: 362 autom6veis, 95 camio
netas, 1 autolotagao, 23 6nibus, 27 utilitarios, 11 mo
tonetas, 1 motocicleta, 110 caminh6es, 10 pick-ups e 
furg6es , 1 ambulacia e 1 carro funerario. 

Comunicar;oes 

As coMuNrcA<;:6Es estao a cargo de uma agencia pos
tal-telegrafica da ECT; do servigo telegrafico da 
Viagao Ferrea Centro-Oeste (de uso privativo) ; da 
esta<;ao radiotelegrafica de prefixo ZZ0-2A, de pro
priedade do Governo Estadual (de usa privativo) e 
do servigo telef6nico, explorado pela Companhia 
Telef6nica de Minas Gerais, com 373 aparelhos ins
talados, em 1968, e ligac;ao com a Companhia Te
lef6nica Brasileira. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

SEGUNDO 0 ultimo Censo Escolar, 0 indice de esco
laridade do Muuicipio era de 79,3 %, superior ao do 
Estado (65,4%) e ao do Pais (66,1 %). As criangas 
em idade escolar estavam assim distribuidas: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

E~PECIFICAQAO D e 7 a 14 an os 
De 0 a 14 ---·~ ---- -

a nos Total I Freqiicnta. 
vam escob 

----~-- ----- -~---- -

Municipio . . . . . . . 6 694 3 357 2 661 
Areas mbana e sublU'bana 6 083 3 063 2 468 
Area rural. . . 611 294 193 

Havia 100 profess6ras regentes de classe (98 na 
cidade) ; 94 eram normalistas (t6das na cidade) e 
6 niio normalistas (4 na cidade) . As 12 niio re
gentes lecionavam na cidade. 

Em 1969, o ensino primario dispunha de 16 esta
belecimentos. Havia 112 profess6res e 3. 470 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo. 

Alem dos estabelecimentos acima referidos fun
cionam: 3 do ensino supletivo e 2 do ensino pre-pri
mario (infantil) . 

0 Municipio e sede de Inspetoria Seccional do 
Ensino Primario. 

Ensino Medio 

0 ENSINO media era ministrado, em 1969, em 3 
estabelecimentos: Colegio Comercial Sao Lourengo, 
Colegio Estadual Prof. Mario Junqueira Ferraz e Co
legio Normal do Imaculado Coragiio de Maria (par
ticular). No curso secundario havia 3 unidades es
colares, com 47 profess6res e 822 · alunos matri
culados no inicio do ano letivo; no comercial, 1 uni
dade, com 8 profess6res e 95 alunos; no normal , 
1 unidade, com 7 profess6res e 162 alunos; e no 
cientifico, 1 unidade , com 7 profess6res e 52 alunos. 

Outros Cursos 

Funcionavam ainda no Municipio 1 curso de 
madureza (art. 99) , 1 escola de datilografia, 1 acade
mia de musica, 1 curso de piano e canto e 1 escola 
da AMAE (Associacao Mineira de Assistencia aos 
Excepcionais) . · 
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Cu!tura 

A IMPRENSA e representada pelos seman:hios A Mon 
tanha, F6lha do Povo e Sao Lourenr;;o-Jornal, com 
tiragens de 1. 500, 650 e 1. 000 exemplares, respectiva
mente. 

Existem do is cinemas: Sao Lourengo, com aco
modac;6es para 880 espectadores e Vogue , para 1.100. 

A radiodifusao conta com a Radio Sao Louren~;o, 
prefixo ZYU-3, freqii€mcia de 1. 520 kc/s, em ondas 
medias. 

A biblioteca Municipal possui 1. 964 volumes e 
a Heitor Modesto, da AssociaGao Comercial, 3. 000 . 
Estao em atividade associac;oes culturais, recrea
tivas e esportivas, como a Banda Paroquial Frei 
Joao Bosco, Instituto Cultural Anchieta e a Socie
dade Brasileira de Eubiose (ex-Sociedade Teo
s6fica Brasileira) com bela templo, a lem dos clubes 
Sao Lourengo Country Club, Sao Lourengo (recrea-
tivos) , Aero Clube de Sao Louren c;o e Esporte Clube 
Sao Lourenc;o (esportivos), num total de 3.110 s6-
cios. Ha, ainda, o Rotary Club e o Lions Club e duas 
Ioj as Mag6nicas. 

Na cidade, 2 livrarias e 3 tipografias. 
Tern boa receptividade no Municipio os progra

mas de TV, do canal 4, Globo e do canal 6, Tupi , 
ambas da Guan abara e do canal 4, Tupi , de Sao 
P aulo . 

ASPECTOS SOCIAlS 

CENTRO comercial e cultural da regiao Sui Mi
neira, Sao Lourenc;o e ainda estancia hidromineral 
privilegiada por sua beleza, excelencia de suas aguas 
e conf6rto que oferece aos visitantes. 

Obedece a cidade a plano urbanistico moderno, 
cuidadosamente tragado. Sua maior area edificada 
ocupa extensa varzea, con tornada por sete colinas , 
ostentando magnificos predios, boas casas comerciais , 
hoteis de primeira classe e 4 boates. 

Distribui-se em 10 bairros, com 5 prac;as, 9 ave
nidas, 4 jardins e parques, 120 ruas, das quais 26 
formam a parte central. Contam-se 3. 720 predios . 

0 abastecimento de agua aproveita o caudal 
do rio Verde e conta com dais reservat6rios e qua
tro estac;6es (uma de tratamento e tres elevat6rias) . 
Alem da filtragem, a agua sofre t ratamento com 
sulfato de aluminio e cal. 
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Havia 120 logradouros beneficiados pela cana
lizagao, sendo 73 em t6da a extensao e 47 parcial
mente, alem de 5 torneiras ptlblicas, em 1965 . 

A rede de abastecimento de agua, iniciada em 
1922 e explorada pelo Governo Municipal, alcanga 
a zona suburbana, com um total , em 1969, de 3. 55.7 
1Igag6es prediais. 

A recte de esgotos, inaugurada em 1928 pela 
Municipalidade, abrange as zonas urbana e subur
bana; em 1969, tinha 29,2 km de extensao e 1,7 de 
emissario. Havia 2. 160 predios esgotados , 32 logra
douros publicos servidos em t6da a extensao, 35 par
cialmente, 40 pogos de inspegao de visita e 2 tan
q ues flexi veis . 

Quanta aos esgotos de aguas pluviais, mediam 
34,0 km, com 240 caixas de areia, servindo a 95 lo
gradouros. 

Inaugurada em 1918, a rede de energia eletrica 
foi explorada pela Companhia Sul-Mineira de Ele
tricidade a te 31-12-1969, quando passou para a 
CEMIG. 

A rede eletrica, em 1969, se estendia a 134 logra
douros publicos, com 1. 484 focos, 2. 927 ligag6es do
miciliares e 3. 473 ligag6es gerais . 

Sa1lde 

DrsP6E a populagao do Hospital Geral Fundagao Casa 
de Caridade de Sao Lourengo, com 55 leit os, um 
p6sto de higiene (estadual), ambulat6rio do Servigo 
Nacional de Lepra (federal) , 1 P6sto de Puericul
tura Gastao Otaviano (particular) e um laborat6rio 
de analises clinicas do DNERu (Departamento Na
cional de Endemias Rurais) . Funcionam, ainda, no 
Municipio, 1 agencia do INPS e 1 Segao Regional da 
Associagao Medica de Minas Gerais . Ha 7 farmacias. 

Exercem suas profiss6es 13 medicos , 15 dentis
tas, 7 farmaceuticos e 8 enfermeiros. 

Assistencia Social 

A ASSISTENCIA social e mantida pelas seguintes 
entidades: Educandario Sao Lourengo, das Irmas 
Franciscanas do Imaculado Coragao de Maria (abri
go para meninas) ; Casa de Gabriel - amparo as 
criangas pobres - mantida por entidade do mesmo 
nome; Casa de Maria- asilo de velhos - m antida 
pelo Centro Espirita Auxiliadores Espirituais; Al
bergue Noturno, Legiao da Boa Vontade (distribu i
<;ao de roupas, a limentos e r emedios) e Federagao 
Associativa Paroquial, com os seguintes departa
mentos : Pao de Santo Antonio, Sociedade Sao Vi
cente de Paulo, Lar de Santa Clara (asilo para maio
res do sexo feminino) e asilo Sao Vicente de Paulo 
(asilo para m aiores do sexo masculino ) . 
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Matriz de Sao LouTen9o Mart;,-

Religiao 

PARA o cul~o cat6lico existem a Matriz de Sao 
Lourenco Martir, situa_:a na Fraga Frei Egidio de 
Ass is, a I grej a do Santuario de N ossa Senhorc. de 
Fatima e as capelas do lmaculado Coragao de Ma!ia, 
Sao Lourengo, Sao F':a..ncisco, Nossa Senhora das 
Gracas e Nossa Senh01a de Lourdes. 

bs protestantes crntavam com as seguintes 
igrejas: Assembleia de Deus, Batista, Presbiter~ana 
do Brasil, Presbiterianc.. Independente, Cruzada Na
cional Evangelica e Congregagao Crista, alem da 
Adventis~a do 7.o Dia. 

Os espiritas disp6eo da Tenda Espirita Santa 
Joana D'Arc e dos cer.t.ros Auxiliadores Espirituais, 
Caminho da Luz, Cosne e Damiao, e Deus, Cristo 
e Ca.ridade. 

Templo Teos6fico 
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ASPECTOS ADMIN ISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ENTRE as repartig6es publicas sediadas em Sao 
Lourengo citam-se: coletorias federal e estadual, 
Delegacia do Servigo Militar, Delegacia Fiscal do 
Estado , Tiro de Guerra 155, p6sto de Meteorologia 
do Ministerio da Agricultura, e a Agencia Municipal 
de Esta tistica, 6rgao de coleta do !BE. 

EM 1968, a Uniao arrecadou, no Municipio, . .. . . . 
NCr$ 609 milhares e o Estado NCr$ 1. 212 milha
res. A arrecadagao municipal foi de NCr$ 853 mi
lhares, sendo de NCr$ 314 milhares a renda tribu
taria. A despesa ficou em NCr$ 853 milhares. 

0 orgamento municipal para 1970 preve receita 
de NCr$ 1,9 milhao e fixa igual despesa. 

A Exatoria Federal, a partir de 1968, passou a 
arrecadar, tambem, nos municipios de Carmo de Mi
nas, Cristina, D . Vigoso, Olimpio Noronha e Sole
dade de Minas. 

Representafao Politica 

A CAMARA de Sao Lourengo e composta de 9 verea
dores . Estavam inscritos 6 . 203 eleitores , em 1969. 

FONTES 

As informaQ6es di vulgadas neste trabalho foram, em sua 
m aioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Sao Lou
renQo, Mauro GonQalves Martins. 

Utlllzados t a mbem dados dos a rquivos de documentaQiio 
municipal do IBE e de diversos 6rgaos do sistem a estatistico 
nacional. ..... )] 

Hlst6rlco baseado no livro Elucidcirio da Hist6ria do Mu
nicipio de Sao Lourent;:o, de autorla d e Syneslo Fagundes, do 
Institute Hist6rico e Geogratico do Estado de Minas Gerais. 
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BRASAO DAS ARMAS DE SAO LOURENCO 
(Concep<;ao e execu<;ao de Manoel Noronha) 

e DESCRI!fAO HERALDICA 

Escudo classico portugues, esq ua rtelado, oste ntando 

a destra, no primeiro quartel, s6bre campo de ouro, o 

sfmbolo em goles, das chamas que con~!-!mi.ram_ o martir 

Sao Louren <; o. No segundo quartel, a sinistra, s6bre' cam-
. '" -.,. 

po. de sable, ' o sfmbolo em ouro, da Sociedade Teos6fica 

Br~sileira . No terceiro quartel , sabre campo de blau, o 

si m bolo do turismo internacional. No ultimo quartel, 

sabre .ca_n1RO de prata, o sfmbolo em sinople, ondado de 

prata, do rio que banha a cidade (Rio Verde) . Suportes em 

suas cores, simbolizando a direita, as seis fontes de 

agua mineral que brotam de nosso solo; e a esquerda, a 

grelha onde foi executado o santo patrono da cidade. 

Listel duple de ouro e prata, em caracteres de purpura, 

ostentando a destra, o ano da emancipa<;ao administra

tiva do Municipio e a sinistra, o ana da institui<;ao do 

Brasao de Armas e Bandeira municipals. Encimando, o 

escudo, a corea mural de prata, com as oito torres da 

cidade. 



A:abou-se de imp rim i r, aos vinte dias do mes de 
rrs io de mil nov<eentos e setenta, . nas oficinas 
dJ SE~GRAF da Fundacio 'JBGE, em Lucas, GB - 2628 

luccas.lopes
Sticky Note
O documento col_mono_ns_n468_saolourenço está ilegível devido às condições do original que não possibilitou melhora na qualidade da leitura das informações contidas no mesmo.


