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Vista panorttmica 

Drz a hist6ria que a primeira explora<;ao do Vale 
do Rio Dace data de 1573, quando Sebastiao Fer
nandes Tourinho, partindo do litoral, atingiu as Ge
rais, subindo o rio, ate alcan<;ar a foz do Sua<;ui 
Grande, com a finalidade de descobrir ouro e pedras 
preciosas. Posteriormente, Marcos de Azevedo, se
guindo o itinerario de Tourinho, transpos o rio Doc~ 
e avan<;ou numa exten.sao maior do que a alcam;ada 
pela primeira expedi<;ao, ate atingir a barra do Sua
gui Pequeno. 

Os desbravadores encontraram uma serie de 
obstaculos, nao s6 o rio, com seus bancos de areia 
que dificultavam a interiorizagao da bacia, como as 
impenetraveis florestas e, mais ainda, a ferocidade 
dos Botocudos. 

Todos esses fatores impediram, por multo tem
po, o estabelecimento de nucleos regulares de po
pula<;ao. Com o intuito de canter os constantes ata
ques dos silvicolas, instalou-se naquele vale, no lo
cal conhecido como Porto de D. Manuel, uma das 
seis Divis6es Militares do Rio Doce, criadas pela 
Carta Regia de 13 de maio de 1808. 

Em 1882 o povoado passou a distrito de paz com 
a denominagao de Baguari e, em 1884, distrito do 
Municipio de Peganha, mudando o seu toponimo 
para Santo Antonio de Figueira, mais tarde Figuei
ra. Segundo cronica da epoca, "a Figueira, a margem 
esquerda do rio Doce, fronteira a ilha de seu nome 
e a serra da Ibituruna, e uma povoagao de 80 a 
110 fogos, com 200 habitantes, porto muito freqiien
tado de canoas, que descem para o Espirito Santo, 
rio Doce abaixo". 
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Instalado o Distrito, foi grande o surto de pro
gresso, especialmente quando da construgao da Es
trada de Ferro Diamantina, hoje Vit6ria a Minas. 
f;ste empreendimento muito influiu na colonizagao 
do Vale e no rapidu progresso de Governador Vala
dares. 

Gragas ao espirito arrojado de sua gente, privi
legiado pela condigao de eixo central da Bacia do 
rio Doce e ainda pela localizagao no cruzamento da 
Estrada de Ferro Vit6ria a Minas com a rodovia 
Rio-Bahia, o Municipio passou a ter grande im
portancia na regiao. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

EM 6 de novembro de 1882, a Lei provincial m"ime
ro 3. 077 criou o distrito de paz de Baguari e a de 
n.o 3.198, de 23 de setembro de 1884, confirmada 
pela Lei estadual de 14 de setembro de 1891, o de 
Santo Antonio de Figueira. 

Por efeito da Lei estadual n.o 843, de 7 de se
tembro de 1923, o distrito de Santo Antonio de Fi
gueira passou a denominar-se Figueira, continuando 
a fazer parte do Municipio de Peganha. 

A 31 de dezembro de 1937, pelo Decreta-lei nu
mero 32, Figueira foi elevado a Municipio, desmem
brado do de Peganha. 

Segundo o Decreta-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o Municipio e o distrito-sede 
tiveram seus toponimos mudados para Governador 
Valadares. 0 mesmo Decreta-lei criou no Municipio 
o distrito de Sao Felix, formado com territ6rio do 
de Naque. 

Em 1943, perdeu parte de seu territ6rio e, de 
1953 para ca, tern sofrido reformulag6es adminis
trativas, com a criagao de novos distritos. 

A Lei n .o 2.764, de 30 de dezembro de 1962, 
emancipou os distritos de Alpercata e Vila Matias. 

Conta atualmente o Municipio com o distrito
-sede (dividido em tres subdistritos, segundo a Lei 
n.o 4.830, de 24 de junho de 1968) e os de Alto 
Santa Helena, Baguari, Brejaubinha, Chonim, Der
ribadinha, Penha do Cassiano, Sao Jose de Tron
queiras e Sao Vitor. 

Em 30 de margo de 1938, o Decreta-lei estadual 
n.0 88 colocou o Municipio como termo da Comarca 
de Peganha, situagao que perdurou ate 17 de de
zembro do mesmo ano, quando o de n.o 148 lhe deu 
autonomia judiciaria. E atualmente sede de Co
marca de 3.a entrancia. 
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0 MUNICiPIO ocupa area de 2 . 447 km~ limitando-se 
com os de Nova Modica, Vila Matias, Mendes Pi
mentel, Fernandes Tourinho, Alpercata, Tumiritin
ga, GalilE~ia, Divino de Laranjeiras, Agucena, Sardoa, 
Sao Geraldo da Piedade, Santa Efigenia de Minas, 
Coroaci e Marilac. 

0 territ6rio e banhado pelo rio Doce, que divide 
a cidade em duas partes, em diregao Sudoeste-No
roeste. Seus tributarios sao: Suagui Grande, Suagui 
Pequeno, Tronqueiras e Correntes. Existem varias 
cachoeiras como Baguari, Paiol, Bouquet, · entre ou
tras. 

Embora nao apresente grandes alterag6es e)U 
seu relevo, possui o Municipio alguns acidentes geo-

Ponte s6bre o rio Doce 

Pico Ibituruna e Ponte cle Sao Ra imundo 
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graficos dignos de men<;ao, como o Pica do Ibituruna 
e as serras da Correia, do Sabao e Angico. 

0 solo e de natureza arenosa; existem jazidas 
de minerais nao ferrosos, como crista! de rocha, mi
ca, turmalina, agua marinha, berilo industrial, felds
pato, columbita, cassiterita, tantalita, ambligonita, 
etc. As jazidas se localizam, na maior parte, no dis
trite de Chonim. Encontram-se madeiras de lei das 
melhores especies, bern como ervas medicinals, fla
res, parasitas. E tambem rica a fauna. 

0 clima e quente e seco e 0 periodo das chuvas 
ocorre de setembro a mar<;o. Em 1968, a precipita<;ao 
pluviometrica foi de 871,5 mm, registrando-se as 
temperaturas, em graus centigrados: maxima de 37,5 
e minima de 19,8. 

A sede municipal, a 167 m de altitude, tern as 
seguintes coordenadas geognificas: 180 52' 00" de 
latitude Sui e 41o 56' 18" de longitude W.Gr. Dista 
243 km, em linha reta, da Capital do Estado, rumo 
ENE. 

CRESCIMENTO DEMOGIUFICO 

ENTRE os Municipios brasileiros, o de Governador 
Valadares vern apresentando extraordinario cresci
mento demografico. Assim e que, em 1940, a popu
lac;ao municipal era de 38.340 habitantes, passando 
a 60.958 em 1950 (acrescimo de 59 % ) e duplicando 
para 122 . 209 em 1960 (100,5 % ) . 

POPULACAO 
Mil hobitontes 

l~vo----+--------~--------+-------~ 

-
10~ 

~ .. 

4 :' ~ 
:::::::; 
::::::: 

n 

1940 50 60 68 

Estimativa do Laborat6rio de Estatistica do IBE, 
com referencia a 1.0 de julho de 1968, atribuiu a 
Governador Valadares 124.606 habitantes, sendo a 
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densidade demografica de 51 habitantes por quil6-
metro quadrado. 

Segundo aquela estimativa, o Municipio era o 
4.0 do Estado em popula9ao, vindo logo ap6s Belo 
Horizonte, Juiz de Fora e Te6filo Otani. No P<tis 
situava-se em 43 .o lugar. 

No ultimo intervale intercensitario a popula9a0 
urbana cresceu de 245,9% (de 22 .084 para 76.380) e 
a rural de 17,9% (38.874 para 45.829). 

A cidade passou de 20.357 habitantes, em 1950, 
para 70.494 em 1960 (246,3 % ); a vila de Alpercata, 
de 784 para 1.214 (54,8 % ) ; Brejaubinha, de 274 para 
428 (56,2% ); Chonim, de 669 para 885 (32,3% ) . 

Quanto as vilas instaladas ap6s o censo de 1950, 
contaram-se 375 pessoas na de Alto de Santa Hele
na; 533 na de Baguari ; 218 em Derribadinha; 412 
em Penha do Cassiano ; 261 em Sao Jose das Tron
queiras; 374 em Sao Vitor e 1.186 em Vila Matias. 

A densidade demografica era de 43 habitantes 
por quil6metro quadrado; 62 ,5% da popula9ao con
centravam-se na zona urbana. 

0 registro civil, em 1968, anotou 10.763 na:sci
mentos, dos quais 1.940 em anos anteriores 084 na
timortos) , 1.714 6bitos em geral (850 de menos de 
1 ano) , 923 casamentos. 

ASPECTOS BCONOMICOS 

GoVERNADOR Valadares e centro de t6da uma vasta 
zona, que abrange os vales dos rios Doce, Mucuri e 
Jequitinhonha e polariza a economia dessas regioes . 

Sua posi9ao econ6mica e multo expressiva, em 
face do entroncamento de importantes rodovias, co
nexao com a Estrada de Ferro Vit6ria a Minas e 
ainda a proximidade do grande centro siderurgico 
de Monlevade - Cia. Belgo Mineira, ACESITA E 
USIMINAS. 

Desempenha fun96es bern definidas como centro 
de beneficiamento de produtos regionais - madei
ras, mica, pedras semi-preciosas, couros, etc. - e 
como distribuidor de artigos importados. 

Possui grandes rebanhos, florescentes industrias 
e boa agricultura, alem de comercio apreciavel. Sua 
economia se baseia na pecuaria e na industria de 
transforma9ao. 

Pecttaria 

A MEDIDA que eram derrubadas as florestas, nas
ceram extensas pastagens e surgiram pr6speras es
tancias de cria9ao. Hoje, Governador Valadares si
tua-se entre os mais desenvolvidos centres pecuarios 
do Estado, ocupando o 6.o e o 14.o lugares entre 
os maiores criadores de bovines e suinos, respecti
vamente. 
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Existiam, em 1960, 1.247 estabelecimentos agro
pecuarios e 382 exclusivamente pecuarios. 

Em 1968 a populagao animal totalizou 324.524 
cabegas, no valor de Cr 67,7 milh6es. Destacavam
-se, sobremaneira, os bovinos, com 218.853 cabegas 
e 86,5% do valor total vindo a seguir, bern distan
ciados, os suinos com 90.619 cabegas e 12,6%. 0 res
tante era constituido por 4.515 equinos, 156 asininos, 
5.873 muares, 988 ovinos, 3.520 caprinos. 

Existe exportagao de gado para os estados da 
Guanabara, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bahia, Per
nambuco e Paraiba, e para varios municipios minei
ros . Importaram-se, em 1968, 130.120 cabegas, para 
recria e engorda. 

0 Municipio, em 1967, era o 3.o da Zona do Rio 
Doce, entre os maiores produtores de leite, e no Es
tado o 24.0 • Teve uma produgao de 12.080.000 litros, 
no valor de Cr 1,7 milhao. Em 1968, manteve a 
produgao acima dos 12 milh6es de litros. 

Quanto ao plantel avicola, era de 318.502 cabe
gas, no valor de Cr$ 688,3 milhares. Foram pro
duzidas 630.511 duzias de ovos, avaliadas em . . .. 
Cr 630,5 milhares. 

Funciona em Governador Valadares a Coopera
tiva A.gropecuaria Vale do Rio Doce, filiada a Co
operativa Central dos Produtores de Leite do Rio 
de Janeiro. Abastece o Municipio com cinco mil li
tros diarios de leite e fabrica t6das as variedades 
de laticinios. 

Os pecuaristas sao assistidos por 7 veterinarios. 
Realizou-se, entre 26 de junho e 2 de julho de 

1969, a 2.a. Exposigao Agropecuaria do Vale do Rio 
Dace, que registrou 77 expositores e cerca de 340 . 000 
visitantes. 

indtlstrias de T t·ansfot'17lafao 

ENTRE os generos que formam a base daJ industria des
tacam-se os de produtos alimentares e os subprodu
tos da madeira. 

Em 1965, o Municipio ocupava, no Estado, o 19.o 
lugar quanta ao valor das vendas. 

0 parque industrial era constituido de 170 esta
belecimentos, que ocupavam 1.797 pessoas. 0 valor 
da produgao alcangou Cr$ 14,6 milh6es, sobressain
do, entre os generos de industria, o de produtos ali
mentares, com 45 estabelecimentos, 575 pessoas e 
62,2 % para o valor da produgao; o de madeira, 
cum 21 estabelecimentos, 465 pessoas ocupadas e 
15,7 % do valor ; e o de minerals nao metalicos, com 
33 estabelecimentos, 274 pessoas e 11,7% . 
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Em 1968, existiam 180 estabelecimentos da in
dustria de t ransforma c;ao, com 1. 786 openi rios ocupa
dos e de Cr$ 38,5 milh6es de valor da produc;ao: 

CLASSE E 
Q:B)NEROS DE 

I DDSTRIA 

I ndiistr ias de lransfor· 
ma~ao .... 
Minerais nao metalicos 
Metalurgica . ... . .. .. . . 
Material el ~trico e de 

comunicat;(les . . ... . . 
Material de transporte 
Madeira . ... .. .. .. . . . . 
Mobiliario ........ . . 
Borracha .. ......... . . 
Couros e peles e produ-

tos simibres . ... . 
Vestuario, ca l ~ado e ar-

tcfatos de tecidos .. 
Produtos alimcntares .. 
Bebidas .. 
Editorial e grMica .. 
Outras industrias .. . . 

ESTA- NUMERO 
BELECI- DF; OPE

VALOR DA 
PRODUQAO 

DE 1968 
ME TOS RARIOS ----;---

EM EM 
31-12-1968 31-12-1968 

180 
20 
15 

3 
4 

21 

19 
4 

8 

9 
49 
7 
9 

12 

1 786 
93 

1 

62 
75 

399 
130 

39 

41 

52 
574 

54 
43 

143 

Numeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

% sobre 
o total 

38 538 100,0 
1 615 4,2 

543 1,4 

276 0,7 
245 0,7 

4 677 12,1 
1 378 3,6 

640 1,7 

507 1,3 

178 0,5 

25 987 67,4 
117 0,3 

282 0,7 

2 093 5,4 

Como se observa na tabela, distinguiam-se os 
produtos alimentares, com 67,4% do valor global, e 
madeira, com 12,1%. 

Entre os estabelecimentos destacavam-se, quan
to ao valor da produc;ao, os seguintes: Matisa -
Matadouro Industrial de Governador Valadares ; 
Leite Gloria Ltda., de condensac;ao de Ieite e sua 
transformac;ao em po; Cia. Ac;ucareira Rio Doce (3.1-
cool e ac;ucar) ; Comercio e Industria Barbosa & 
Marques (leite pasteurizado, manteiga e caseina); 
Djalma Boechat S/ A Comercio e Industria; Minas 
Milho 6leo S/A (oleo de milho); Salgado & Irmaos 
Ltda. (manteiga) ; Cia. Brasileira de Industria e Co
mercia COBRAICE (madeira serrada e compensa
da) ; Fortimental S/ A (adubos fosfatados) ; e IM
PASA - Industria Mineira de Papel S/A. 

0 beneficiamento de madeira e uma das mais 
impor tantes atividades, existindo inumeras e exce
lentes sen ·arias e modernas fabricas de compensa
dos . 
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INDUSTRIA- 1968 
VALOR 

~tf~~j Produtos a I imentares 

WY<I Made ira 

f[illJ Minera is noo metol icos 

0 Outras 

Abate de Reses 

PARA explora~iio do ramo de abate de animais, conta 
o Municipio com o Matadouro Municipal, obra de 
grande vulto e que obedece aos mais rigorosos re
quisitos de tecnica e higiene; Matisa, Matadouro 
Municipal de Governador Valadares, com capaci
dade para abate e industrializa~iio de 250 bovinos e 
150 suinos por dia e o Frigorifico T. Minas, capa
citado para abatimento e transforma~iio de 1.500 
bovinos e 800 suinos, diarios. 

Em 1967 foram abatidas 66.320 cabe~as de bovi
nos, 19.629 de suinos e 1.188 de caprinos. Entre os 
municipios mineiros, situa-se em 2.o lugar na ma
tanga de bovinos e em 5.o na de suinos. 

A produgao de carnes e derivados alcangou 19.254 
toneladas e rendeu Cr$ 24,6 milhoes. Houve pre
dominancia de carne frigorificada de bovino, com 
10.683 t e 53,3% do valor total e de carne verde de 
bovino com 2.338 t e 20,5%. os 26,2 % restantes re
feriam-se a charque de bovino, carne verde, salgada, 
defumada de suino ; couros verde, siko e salgado de 
bovino; toucinho fresco, defumado; banha em rama 
fresca resfriada, nao refinada; sebo, miudos frigo 
rificados de bovinos, alem de 34 outros produtos. 
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Extrafao Mineral 

ExiSTEM no Municipio, mais de 50 lavras de minerals 
niio ferrosos, sendo a mais profunda a de Golconda, 
onde foram extraidas turmalinas de grande valor 
comercial. Varias firmas especializadas se encar
regam da explora<;iio, compra, beneficiamento e ex
portagiio dos minerals. 

A mica, industria largamente disseminada com 
maquinaria e pessoal tecnico indispensavel, e sele
cionada segundo a espessura das chapas, havendo 
tipos diferentes quanto ao tamanho e a qualidade. 
As de caracteristicas especiais siio empregadas em 
aparelhos transmissores de televisiio, instrumento 
de precisiio, etc. 

Em 1969, a extragiio rendeu 122 t de mica, no 
valor de Cr$ 61,1 milhares e 1,2 t de crista! de ro
cha, valendo Cr$ 3,6 milhares. A de columbita acha
-se paralisada desde 1967. 

Extrafao V egetal 
A EXTRAgA.o de madeira constitui fator importante 
na economia municipal. 

E grande a variedade, sobressaindo a peroba 
(rosa e do campo), muito usada na confecgiio de 
m6vels e esquadrias. 

Em 1969, a produ<;iio extrativa vegetal alcangou 
115.000 m• de lenha, no valor de Cr$ 920,0 milhares, 
900 kg de paina, val en do Cr$ 1. 800,00, 8. 000 t de 
carviio vegetal, no valor de Cr$ 800,0 milhares, 
11.000 unidades de dormentes, no valor de Cr$ 110,0 
milhares e 8.000 m• de madeira em toros, valendo 
Cr$ 240,0 milhares. 

Agricultura 

A PRoougA.o agricola, em 1968, elevou-se a Cr$ 3,4 
milh6es para uma area cultivada de 13 .646 ha. Os 
principals produtos foram os seguintes: 

VALOR 

PRODUTOS QUANTIDADE 
AGR!COLAS (t) Nlimeros % s6bre absolutos 

(Or$ 1 000) o total 

Cana-de-a~ucar .. .. . . 103 740 934 27,5 
Arroz .. . . . .... . .. ... .. 3 913 783 23,0 
Milno . . .. . . . . . ..... . ... 5 742 766 22,5 
Feijao ........ .... 2 147 668 19,6 
Outros (1) .... . . . .. ... . - 247 7,4 

TOTAL . . .... . .. . . . . - 3 398 100,0 

(1) Em outros !ncluem-se ca!6, abacate, banana, abacax!, 
manga, coco-da-bala, mand!oca, tomate, batata-doce e m e
Iancla. 
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A maior area cultivada foi a destinada ao milho, 
com 6.600 h a, seguida do feij ao, 2.786 ha, arroz, 2.150 
ha e cana-de-ac;ucar , 1.729 ha. 

' 
PRODUCAO AGRICOLA - 1968 

Co n o -de-o~uco r 

Arroz 

Milho 

Feijo o 

Quiros 

0 Servic;o de Extensao Rural - ACAR, mantem 
escrit6rios regional e local no Municipio. Contam-se 
7 agr6nomos. 

Em 1968 for am cadastrados, pelo IBRA, 2 . 180 
im6veis rurais. 

Comercio e Bancos 

INTENso e o comercio do Municipio que encontra 
facil escoamento de seus produtos. 

Em 1960 o Censo Comercial cadastrou 58 esta
belecimentos atacadistas e 647 varejistas. J a em 
1968, contavam-se 350 firmas atacadistas, predomi
nando o ramo de cerea is, 3.224 varejistas e 126 
mistos . 

Exportam-se, entre outros produtos industria
lizados, madeira serrada, leite concentrado, carnes 
frigorificadas, manteiga, adubo quimico, papel, 6leo 
de milho, etc. que se destinam as prac;as de Sao 
Paulo, Guanabara, Rio de J aneiro, Bahia, Pernam
buco, Belo Horizonte e municipios vizinhos. 

A recte bancaria e constituida de 12 agen
cias dos bancos: Brasil, Bahia, Comercio e In
dustria de Minas Gerais (a primeira instalada no 
Municipio em 1932) , Crectito Real de Minas Gerais, 
Economico da Bahia, Estado de Minas Gerais (2) , 
Lavoura de Minas Gerais, Mercantil de Minas Ge
rais, Minas Gerais, Nacional do Espirito Santo e 
Brasileiro de Descontos. 

0 movimento bancario e intenso, ocupando o 
Municipio, depois da Capital, o 6.o lugar no Estado . 
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Pra~a Sena Lima 

Em 31 de dezembro de 1968, registrou val6res corres
pondentes aos saldos das seguintes co::::~tas, em mi
lhares de cruzeiros: caixa, 2.490; emprestimos, 
23.532; depositos a vista e a curto prazo, 22.546, e 
a medio prazo, 875. 

A Camara de Compensagao registrou, em 1969, 
730.402 cheques (708. 565 em 1968), no valor de .... 
Cr 516,9 milh6es (Cr$ 474,5 milh6es em 1968). 0 
valor medio por cheque era de Cr$ 707,64 .. . . . . ... . 
(Cr 669,64 no ano anterior) . 

Existem, ainda, no Municipio agencias da Cai
xa Econ6mica Federal, 4 cooperativas de consumo e 
uma de produgao. 

Pt·estafao de Servifos 

ENTRE os estabelecimentos de prestagao de servigos 
destacam-se 178 sal6es de barbeiros, 38 de cabelei
reiros para senhoras, 30 hoteis (Com agua Corrente 
nos quartos e apartamentos), 58 pens6es, 59 res
taurantes, 256 bares, botequins e similares. 

Os principais hoteis sao: Realminas, Kennedy, . 
Pitangui, Plaza, Grande Hotel, Avenida, Rio Doce, 
Principe, Central, Brasilia e Maracana. 

Transportes 

0 MuNICiPIO e bern servido de meios de transportes, 
dispondo de ferrovia, a Estrada de Ferro Vit6ria a 
Minas, da Companhia Vale do Rio Dace; de estradas 
de rodagem federais (BR-116 e BR-382) , estaduais e 
municipais e de aeroporto, cuja pista mede 1.400 
metros. 

12 



Nota curiosa e o costume arraigado do uso de 
bicicletas entre os valadarenses. Consta que a pri
meira bicicleta chegada a Figueira veio da capital 

P/B HOfUZONTE ~ 
BRASft.tA-
1 10 Of J.-,NE IRO 

CONVENC0ES 
ROOOYrA "EDVUL. -
ROOOVIA EST.AOUAL -
I"£1Ut01/I A 
AEROPORTO 

do Espirito Santo, em 1936, continuando em uso ate 
a presente data. Todos se utilizam desse meio de 
transporte e, nao raro, cada familia disp6e, em me
dia, de 4 desses veiculos. Atualmente, contam-se 
25.600 bicicletas. 

A Estrada de Ferro Vit6ria a Minas, com cerca 
de 62 quilometros no territ6rio municipal, possui urn 
posto telegratico em Rio Corrente e esta<;6es em 
Baguari, Governador Valadares, Engenheiro Louis 
Ensch, Derribadinha e Pirapama. 

A BR-116, a Rio-Bahia (asfaltada), atravessa 
o Municipio de Sul para Norte, cruzando com a 
BR-259. 

Em 1966 foi inaugurada a Esta<;ao Rodoviaria 
com 12 plataformas possibilitando a saida diaria de 
58 onibus para diversas cidades . 

0 perimetro Urbano e servido pela empresa Via
,gao Novo Cruzeiro, com 5 linhas. Ha tambem tres 
companhias com 1 linha interdistrital: Via<;ao sao 
Crist6vao, Via<;ao Santa Rita de Cassia e Expresso 
Santa Helena. 

Quanta as intermunicipais existem 10, sendo 
que 4 tern sede no Municipio. 

A8 interestaduais sao: Citran (Governador Va
ladares- Rio de Janeiro, GB), Transcolin (Gover
nador Valadares-Sao Paulo) e Via<;ao Itapemirim 
(Salvador, BA-Rio de Janeiro, GB). 

Cerca de 14 empresas especializadas se encarre
gam do transporte de carga. 
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0 trafego aereo e feito atraves da VARIG que 
utiliza avi6es tipos DC-3 e AVRO . 0 aeroporto local 
foi reconstruido, ficando em condig6es de atender a 
avi6es de maior porte e em maior numero. 

Governador Valadares liga-se a Bela Horizonte 
por estrada de ferro, em 10 horas; por onibus, via 
Naque, em 8 horas; e via aerea, em 40 minutos; 
Brasilia-DF, por onibus, via Naque e Belo Horizonte, 
em 20 horas e via aerea, em 2 horas e 30 minutos; 
Tumiritinga - por ferrovia, em 1 hora ; Galileia 
- por onibus, em 2 horas; Conselheiro Pena - por 
ferrovia, em 1 hora e 44 minutos e por onibus, em 
3 horas e 30 minutos; Caratinga - por onibus, em 
2 horas e 40 ·minutos ; Te6filo Otani - por onibus, 
em 3 horas; Coronel Fabriciano - por ferrovia, em 
2 horas e 10 minutos e por onibus em 3 horas e 30 
minutos; Vila Matias - por onibus, em 1 hora; 
Mendes Pimentel - por onibus, em 3 horas; Divino 
de Laranjeiras - por onibus, em 2 horas e 30 mi
nutos ; Alpercata- por onibus em 30 minutos ; En
genheiro Caldas - por onibus, em 45 minutos; Fer
nandes Tourinho - por 6nibus, em 1 hora e 30 
minutos ; Marilac - por onibus, em 3 horas e 40 
minutos; Agucena - misto, por ferrovia, ate Naque, 
em 1 horae 12 minutos e dai, de onibus, em 2 horas; 
Sardoa - por onibus, em 2 horas e 30 minutos ; 
Santa Efigenia de Minas - por 6nibus, em 3 horas; 
Sao Geraldo da Piedade - por onibus, via Sardoa 
e dai, por jipe, em 3 horas e 30 minutos; e Coroaci -
por 6nibus, em 3 horas. 

Em 1968, existiam 4. 326 veiculos para passagei
ros, dos quais 1. 712 autom6veis, 736 camionetas, 5 
autolotag6es, 2 micro6nibus, 45 onibus, 1. 503 uni
versais ou utilitarios, 272 motonetas e 51 motoci
cletas. Quanto aos veiculos para carga, eram em nu
mero de 1.811, sendo 1.058 caminh6es ; 33 caminh6es 
basculantes ; 20 caminh6es tanques ; 6 caminh6es fri
gorificos; 666 "pick-ups" e furg6es ; 8 carretas fri
gorificas e 20 reboques. Contavam-se, ainda, 21 vei
culos cavalo-mecanico ou carro-motor 3 ambulan-
cias, 4 auto-socorros e 1 carro funerarlo . · 

Comunicafoes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tern uma ag€mcia postal-telegrafica na sede, a Ave
nida Minas Gerais, e duas postais nas vilas de Isa 
e Brejaubinha . 

0 servigo telef6nico foi inaugurado em 5 de ja
neiro de 1958. A Cia. Telefonica de Governador Va
ladares, dotada de aparelhagem moderna, disp6e 
tambem de rede interurbana. Criou urn servigo pr6-
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prio interurban.o para as localidades de Ipatinga, 
Intendente Camara e Coronel Fabriciano e, mais re
centemente, o interurbano, por micro-ondas. 

Em 1966, inaugurou uma segunda estagao per
fazendo urn total de 20.000 linhas. Tern interliga
goes com as empresas telefonicas de Minas Gerais, 
Itambacuri, Te6filo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque, 
Ipatinga e Coronel Fabriciano, e em 31 de dezembro 
de 1968, possuia 4. 600 aparelhos instal ados. 

0 Municipio sera muito beneficiado pelo Siste
ma Nacional de Telecomunicagoes (Tronco Nordes
te), que ligara, por micro-ondas, Belo Horizonte a 
Recife, transformando-o em grande centro de teleco
municagoes do Pais. 

Avenida Minas Gerais 

Ensino Primario 
0 CENSO Escolar de 1964 cadastrou 70 .347 crian
gas de 0 a 14 anos, das quais 24.263 localizadas na 
area rural. Entre as 32.419 de 7 a 14 anos, 18.924 
freqiientavam escolas, sendo que 3.938 estavam na 
zona rural. 

Contavam-se 503 professores regentes de classe 
(12 homens e 6 na area rural) dos quais 341 nor
malistas do sexo feminino (14 na area rural) e 162 
nao n.ormalistas (150 do sexo feminino) e 59 na 
area rural. Existiam, ainda, 33 nao regentes de 
classe, todos do ~exo feminino e 1 na area rural. 

Havia, em 1968, 120 unidades escolares do en
sino primario com urn, 971 professores e 28.065 alu
nos matriculados no inicio do ano. 

15 



Ensino Media 

No MESMo ano, o ensino medio era ministrado em 
13 estabelecimentos, onde havia 282 professores e 
7. 414 alunos matriculados. 

Entre os educandarios contavam-se cinco co
legios: o Ibituruna, mais antigo, fundado em 1938 
(cursos ginasial e cientifico, 31 professores e 1.070 
alunos) ; Presbiteriano (ginasial, colegial e normal , 
39 professores e 1.440 alunos) ; Normal Oficial (gi
nasial, normal, 17 professores e 281 alunos) ; Tira
dentes, mantido pela Policia Militar, (ginasial, 30 
professores e 807 alunos) ; Kennedy (ginasial, co
mercial, 15 professores e 241 alunos) ; e quatro gi
nasios, o Clovis Salgado (28 professores e 1.430 . alu
nos); Washington Luis (8 professores e 84 alunos) ; 
UMES (5 professores e 103 alunos) e Nossa Senhora 
de Lourdes (7 professores e 35 alunos) . Alem des
ses o Ginasio Orientado para o Trabalho, do Centro 
Educacional Cura D'Ars (ginasial, 32 professores e 
386 alunos) ; Seminario Diocesano Nossa Senhora 
Auxiliadora (ginasial, 6 professores e 60 alunos) ; 
Institute Colegial Neder (ginasial, colegial e normal, 
20 professores e 617 alunos) e Instituto · rmaculada 
Conceic;ao (ginasial , normal, 44 profess6res e 860 
alunos). 

Cursos Avulsos 

ExrsTIAM 11 cursos avulsos do ensino elementar e 
medio com urn corpo docente de 15 professores e 
386 alunos matriculados ate 31 de dezembro de 1968. 

Outros Ensinos 

0 MUNrciPro possui ainda cursos de acordeao, "bal
let", datilografia, corte e costura, linguas, radiote
legrafia, piano, entre outros. 

Ensino Superior 

0 ENSINO superior e representado pelo MIT - Minas 
Instituto de Tecnologia -, moderna instituic;ao 
estruturada nos moldes do Instituto Tecnico de 
Aeronautica e pertencente a Fundac;ao Percival 
Farqhuar. Possui 23 professores, 182 alunos matri
culados no inicio de 1968 e ministra cursos de enge
nharia e filosofia. 

Bibliotecas e Museu 

ExrsTEM duas bibliotecas, a Publica Municipal, com 
acervo de 22.000 volumes, e a "Mater et Magister", 
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do Ginasio Clovis Salgado, com 4 . 000 e acesso ao 
publico . 0 Municipio possui ainda cerca de 14 ou
tras, pertencentes a educandarios, instituigoes e en
tidades diversas. 

Ha urn pequeno Museu de Hist6ria Natural, fre
qiientado, em sua maioria, por elevado numero de 
estudantes. 

Imprensa 

No SETOR de jornalismo contam-se quatro jornais, 
sendo urn diario, o Did.rio do Rio Doce, com oficina 
propria e tiragem de 3 . 000 exemplares, e tres se
manais: 0 Olho, com m ais de dez anos, editado 
pela Uniao Estudantil (3 .000 exemplares); Gazeta 
de Valadares (3.000) e A Tribuna (1.000). 

Ha 9 tipografias e 10 livrarias. 

Cinemas e T eatt·os 

0 MUNrciPro dispoe de excelentes casas de espe
taculos, destacando-se o Cine Palacio, incluido en 
tre os mais luxuosos do Estado, com 1. 780 lugares 
e todos os requisitos tecnicos. Existem, ainda, o Cine
-Teatro Ideal, com capacidade para 706 espectado
res, possuindo moderna aparelhagem e tela adapta
da para cinemascope ; o Cine-Teatro Pio XII, com 
1.000 lugares; o Cine Odeon, com 700, e o Alhambra, 
com 60. 

Radiodifm ao 

EM 1950 inaugurou-se a primeira radioemissora, a 
Radio Educadora Rio Doce, prefixo ZYV -21 e fre 
qiiencia de 1.460 kc/ s, em ondas medias . Mais tarde, 
em 1960, surgiram as radios Por urn Mundo Melhor, 
prefixos ZYV-64 e ZYV-71 e freqiiencias de 840 e 
2.390 kc/ s, em ondas medias e tropicais e a Ibitu
runa, ZYV-65 e freqiiencia de 1.390 kc/ s, em ondas 
medias. 

T elevisao 

A CIDADE e dotada de uma torre de televisao, atraves 
da qual sao captadas as transmissoes da TV -Tupi 
e TV-Globo, do Rio de J aneiro, e TV-Itacolomi, de 
Belo Horizonte . 

A ssociafoes Esportivas e Culturais 

Vfi.Rros sao os clubes socials, recreativos e despor
tivos, atingindo 32. Destacam-se tres r ecreativos 
e seis esportivos, com urn total de 8.761 associados . 
Os recreativos sao o Minas Clube de Governador Va-
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ladares, Ilusiio Esporte Clube e o Goval Clube; e os 
esportivos: o Esporte Clube Democrata, o Sport 
Clube Rio Doce, o Garfo Clube, Aete Clube, Clube 
Atletico Pastoril e Cruzeiro. 

Atrafoes T urlsticas 

ENTRE as atra<;6es turisticas, sobressaem-se: 
Ilha dos Araujos - recanto poetico, no Rio Do

ce; liga-se ao centro da cidade atraves de uma pon
te. Loteada em 1955, possui mais de 800 domicilios 
e uma popula<;ao superior a 5.000 habitantes. Dali 
se descortina magnifica vista de t6da a cidade; em 
sua parte norte se localiza o Garfo Clube e na sul 
acha-se em constru<;iio moderna pra<;a de esportes 
da Associa<;ao Atletica Banco do Brasil. 

Pica do Ibituruna - ponto mais alto da regiao, 
e urn local de rara beleza. Tern no pico uma imagem 
de Nossa Senhora das Gra<;as, que se avista de longa 
distancia. Acham-se ali torres de televisao e de 
sistema de comunica<;oes telef6nicas por micro-on
das. 

Vista parciaL da cidade 

Prac;a de Esportes Estadual - no centro da ci
dade, comp6e-se de piscina olimpica, quadras de 
tenis, basquetebol, etc. 

Esporte Clube Democrata - a mais antiga agre
mia<;ao esportiva do Municipio e de grande tradi<;ao. 
Em constru<;ao, atualmente, urn estadio com capa
cidade para 50 mil pessoas. 

Garto Clube - famosa obra arquitetOnica, na 
llha dos Araujos. Apresenta bonito panorama, com
posto de bela cachoeira em t6da largura do rio Dace 
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e pela serra do Ibituruna. Possui piscinas, quadras 
de esporte, jogos de saliio e bar. 

Minas Clube e Ilusiio Esporte Clube - os mais 
antigos clubes socials, encontram-se na principal 
arteria, a Avenida Minas Gerais. Tern caracte
risticas semelhantes, amplos sal6es e conjuntos mu
sicals pr6prios. 

Contam-se, ainda, como atrag6es turisticas, o 
A.ete Clube entidade campestre, situ ada na Vila Isa ; 
Goval Clube; Paiol 120, moderno "night club"; o 
restaurante Gondoleiro e a Churrascaria Crista!. 

Matriz Nossa Senhora de Lourdes- inaugurada 
em setembro de 1966, ap6s constru<;ao em tempo 
"record", tern capacidade para abrigar 1.500 fieis . 
Multo ampla e imponente, possui vidra<;as importa
das da Alemanha e moderno sistema de ilumina<;ao. 

Matriz N . S.• de Lourdes 

Urbanizafao 

A CIDADE de Governador Valadares obedeceu ao tra
<;ado urbanistico de Jose Serra Lima de Oliveira . 
Em quarteir6es retangulares, assemelha-se ao de 
Belo Horizonte, com exce<;ao das avenidas diago
nals. Ruas amplas cortaro o centro urbano de ponta 
a ponta. ~ste se estende numa planicie : de urn !ado, 
o rio Doce, tendo ao fundo o pico do Ibituruna e 
de outro, pequenos morros circundando a cidade. 

Contam-se 38 bairros com 434 logradouros (75 
pavimentados e 55 com arboriza<;ao publica), dos 
quais 381 ruas, 18 pra<;as e 35 avenidas. Havia 32.000 
predios. Destaca-se pela beleza arquitetonica o Pa
lacio Municipal . 

Entre os logradouros citam-se a Avenida Mi
nas Gerais, principal arteria; pra<;as Serra Lima e 
dos Pioneiros; ruas Israel Pinheiro, Marechal Flo-
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Palacio Municipal 

riano, Afonso Pena, Sete de Setembro, Belo Hori
zonte, Barao do Rio Branco, Sao Paulo, Prudente de 
Morais, Pedro II, Barbara Heliodora, Marechal Deo
doro, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva e Ar
tur Bernardes. 

0 Municipio e bern dotado dos servic;os de uti
lidade publica e 0 moderno tratamento da agua do 
rio Doce, efetuado pelo servi<;o de Aguas e Esgotos, 
foi levado as localidades mais distantes. A recte abas
tece 10. 105 predios e 250 logradouros . 

0 servi<;o de esgotos vern funcionando normal
mente, existindo 21 logradouros e 4.680 prectios be
neficiados. 

A energia eletrica e produzida e distribuida pela 
CEMIG - Centrais Eletricas de Minas Gerais, cuja 
Usina de Tronqueiras, com capacidade de 12.000 HP, 
localizada no Municipio, esta interligada ao sistema 
geral dessa empresa. A voltagem de energia distri
buida (residencial) e de 120/220 e a frequencia de 
60 ciclos/segundo. Havia 13. 801 ligat;6es domicilia
res e 241 logradouros possuiam iluminac;ao . 

Construfoes 

EM 1968 foram expedidas 705 licenc;as para cons
truc;6es, medindo a area dos terrenos 211 .803 m'; a 
das edificag6es 68.386 m•, e a residencial 45.249 m•. 
0 valor atingiu a Cr$ 8,3 milh6es. 

Concederam-se ainda 141 licengas para amplia
gao, sendo a area dos terrenos de 6.278 m' e a resi
dencial de 3.562 m•. 

Em atividade profissional, 19 engenheiros. 
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Assistencia Medico-I-I ospitalar 

A POPULA<;Ao conta com 3 casas de saude : a Nossa 
Senhora das Grac;:as, com 39 leitos; Santa Terezi
nha, com 18; e Sao Lucas, com 33 ; 2 hospitais -
Marechal Arthur da Costa e Silva, com 27, e Sao 
Vicente de Paula, com 40 ; e o Instituto Sena Horta, 
com 42. :E:ste, especializado em otorrinolaringologia, 
e os demais de clinica geral. 

Existem, ainda, 2 postos de saude, 2 servic;:os 
de pronto-socorro, 45 farmacias, 61 meC:icos, 38 far
maceuticos, 6 enfermeiros e 29 dentistas . 

Religiao 

A DIOCESE de Governador Valadares conta com di
versos templos, destacando-se a Catedral de Santo 
Antonio e as par6quias de Nossa Senhora de Lour
des, Nossa Senhora das Grac;:as e Nossa Senhora 
Aparecida. 

Dos templos protestantes, OS principais sao 0 

presbiteriano e o metodista. 

AcHAM-SE sediadas no Municipio, entre outras re
partic;:6es, a Agencia de Estatistica de Governador 
Valadares , 6rgao de coleta do !BE, o Forum, no 
qual atuam cerca de 43 advogados, as agencias do 
INPS, repartic;:6es regionais do Ministerio da Agri
cultura, do !BRA e urn batalhiio da Policia Militar 
do Estado . 

FinanfaS Ptf.blicas 

EM 1969 a Uniao arrecadou no Municipio Cr$ 4,8 
milh6es e o Estado, Cr 10,8 milh6es. A arrecadac;:ao 
municipal foi de Cr$ 5,3 milh6es, t endo a despesa 
alcanc;:ado igual valor. 

0 orc;:amento municipal para 1970 preve receita 
de Cr 5,3 milh6es e fixa igual despesa, sendo a 
renda tributaria de Cr$ 1,4 milhiio. 

A Coletoria F.stadual arrecada apenas no Muni
cipio e a Federal tambem nos municipios de Vila 
Matias e Alpercata. 
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RepresentafaO Polltica 

A CAMARA de Governador Valadares e composta de 
15 edis . 

Estavam inscritos, ate 31 de dezembro de 1968, 
urn total de 37.793 eleitores. 

As informa~6es divulgadas neste trabalho foram, na sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estatfstica de Governador 
Valadares, Newton d 'Assis . 

Utilizadas, ainda, informa~6es dos arquivos de documenta
~Ao municipal do IBE, da 1." edi~Ao da m onografia, de d i
versos 6rgAos do sistema estatistico nacional, das publlca~6es 
INDICADOR gera! G . V. 66/ 67 (Governador Valada res) 1966, 
n .p . e da REVISTA DA 1 ." FERIN, Governador Valadares, ano 
1, n .• 1, jun. 1968, n .p. 
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ESTA pubLica~ao taz parte da serie de monografias muntctpais 
organizada peLo Departamento de DivuLga~ao Estattstica do 
Instituto BrasiLeiro de Estatisttca. A nota introdut6rta, slibre 
aspectos da evoLu~ao hist6rica do Municipio, corresponde a 
ttma tentativa no sentido de sintetizar, com adequada siste 
matiza.;:ao, eLementos esparsos em dijerentes documentos . Ocor
rem, em aLguns casas, divergt!ncias de opintao, comuns em 
assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e con
tradt.;:aes verificados nas pr6prias tontes de pesquisa. Por isso, 
o !BE acoLheria com o maior interesse quaLquer coLabora.;:ao, 
especialmente de historiadores e ge6gra.fos. 



COLEI;AO DE MONOG RAFIAS 

5.8 Serle A 

400 - Uruguaiana, RS. 
401 - Sao Jose dos Campos, 

SP. 
402 - Arapongas, PR. 
403 - Ouro Prete, MG (2 .• 

ed.) 
404 - Botucatu, SP (2.• ed.) 
405 - Cachoeiro d e Itapemi

rim, ES (2.• ed .) 
406 - P aranava!, PR. 
407 - Nova Friburgo, RJ (2.• 

ed .) 
408 - Flo ria n 6 polis, SC (3 .• 

ed .) 
409 - Ana p o lls, GO (3 .• ed .) 
410 - Limeira, SP. 
411 - Ita p eruna, RJ. 
41 2 - M 3cap a, AP. 
41 3 - Recif e , PE ( 3.8 ed .) 
414 - Valinhos, SP. 
415 - Poreca tu , P R . 
416 - Olinda, PE. 
417- Boa Vista, RR. 
418 - Canoas, RS . 
419 - P<'irto Velho, R O. 
420 - Palmares, PE. 
421 - Santo Angelo, RS (2.• 

ed .) 
422 - Taubate, S P . 
423 - Tirad.entes, MG. 
424 - Bel o H orizonte, MG 

(2.• ed.) 
425 - Vi~;osa, Al. 
426 - caruaru, PE ( 2.• ed .) 
427 - Marllia, SP (3.• ed .) 
428 - Sao Sebastiii.o d o Alto, 

RJ . 
429 - Sao L eopolda, RS . 
430 - Ilht\us , BA ( 2.8 ed.) 
431 - I taplpoca, CE 
432 - Barbacen a , MG (2.• 

ed.) 
433 - Ponta Grossa, PR (3 .• 

ed.) 
434 - Cameta, PA (2.• ed .) 
435 - Piili , MG. 
436 - Vit6 ria da Conquista, 

BA ( 2 .e ed .) 

437 - Itabuna, BA (3.• ed ) 
438 - Londrina, PR. 
439 - Tupa, SP (2 .• ed. ) 
440 - Catu, BA. 
441 - Niter6i , RJ . 
442 - An gra dos Reis, R J (2 1 

ed.) 
443 - S anto Andre, SP. 
444 - Sorocaba, SP (2 .8 ed. ) 
445 - Ara~;atuba, SP. 
446- Duque de Caxias , RJ . 
447 - Feira d e Santana, BA 

(2.8 ed .) 
448 - Blumenau, SC ( 2 .8 ed .) 
449 - S ao Lutz Gonzaga, RS. 
450 - J abotiio, PE (2.8 ed .) 
451 - Vassouras, RJ (2 .• ed. ) 
452 - Arar a quara, SP ( 2.8 

e d .) 
453 - Ca mpo Gra n d e, MT (2 .• 

ed .) 
454 - S et e Lagoas, MG. 
455 - Petr6polls, RJ (3.• ed. ) 
456 - Cam pos, R J (3 .8 ed .) 
457 - P a lmeira d os ind ios, 

AL (2.8 ed .) 
458 - Ca m pos do J ordii.o, SP. 
459 - Teresina, PI. 
460 - Araguari , MG. 
461 - Vi~;osa , MG (2.8 ed .) 
462 - Uberaba, MG (2.• ed.) 
463 - J und ia!, SP. 
464 - Santarem , PA (2.• ed .) 
465 - Palm ltal, SP. 
466 - Catand uva, S P . 
467 - Jequie, BA ( 2.8 ed.) 
468 - Sii.o Louren~;o, MG (2.• 

ed.) 
469 - Joil.o Pessoa, PB (2 .8 

ed .) 
470 - Bragan~;a, P A (2 .8 ed.) 
471 - Cane la , RS 
472 - Atlb aia, SP. 
473 - Fortaleza, CE. 
474 - Parnaiba, SP ( 2.• ed .) 
475 - Garanhuns, PE (2.• ed .) 
476 - Governador Valadares , 

MG (2.8 ed .) 

Acabou-se d e i m )Jrimir, aos quatro dias do mes de agosto 
de mil novecentos e setenta, nas oticinas do Servi{)o G rdfico 
da Funda(:tio IBGE, em Lucas, GB - 2925 






