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ASPECTOS FiSJCOS Area: 899 km"; altitude da 
sede: 210m; temperaturas, em °C: maxima, 39; 
minima. 11 ; precipitac;iio pluviometrica anual : 
1.200 mm. 

POPULA()li.O - 48.284 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1968) ; densidade demogrcifica: 
54 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MJCOS- 59 estabelecimentos in
dustriais, 180 comerciais (6 atacadistas, 174 va
rejistas ) e 17 8 de prestac;iio de servic;os; 1.985 
im6veis rurais (IBRAJ; 5 agencias bancarias e 
1 da Caixa Econ6mica . 

ASPECTOS CULTURAIS - 75 unidades escolares de 
ensino primario, 5 estabelecimentos de ensino 
media, 2 bibliotecas, 5 livrarias, 2 tipOgrajias, 1 
jornal, 1 estac;iio radiodijusora; 2 cinemas, 10 
associac;6es culturais e esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 61 ruas, 2 avenidas, 12 
prac;as, 2 jardins; 3.264 predios, 3 .821 ligac;6es 
eletricas domiciliares, 854 aparelhos telej6nicos; 
7 hoteis, 2 pens6es, 12 restaurantes, 106 bares 
e botequins. 

ASSISTP:NCIA MEDICA - 1 hospital com 170 leitos, 
1 p6sto de pronto-socorro e 1 centro de pueri
cultura, 2 postos de saiide; 17 medicos, 19 den
tistas, 18 jarrnaceuticos, 6 enjerrneiros; 15 jar
rnacias e drogarias. 

VEJCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal, ern 1969) - 545 autorn6veis e jipes, 21 ani
bus, 297 carninh6es, 165 carnionetas e 17 veiculos 
niio especijicados. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (rnilh6es de 
cruzeiros) - receita prevista e despesa jixada: 
1,4. 

REPRESENTA()li.O POLlTICA - 15 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORJCOS 

A REGIAO foi primitivamente habitada pelos indios 
Puris, cujos aldeamentos se localizavam nas serra
nias dos Monos. 0 desbravamento do territ6rio teve 
inicio quando os primeiros brancos, em busca de ter
ras ferteis , acamparam as margen s do c6rrego do 
Feijao Cru (origem dessa denominac;ao : os explora
dores, que haviam improvisado uma cozinha, se a fas
ta ram urn pouco do rancho e, no regresso, encontra
ram o fogo apagado e o feijao ainda cru). 

Em 1831 , os fazendeiros Francisco Pinheiro de 
Lacerda e seu sogro Joaquim Ferreira de Brito, em 
cujas terras se achava o pouso de "Feijao Cru", 
fizeram doac;oes para a construc;ao de uma capela. 
Em torno desta se erigiu o povoado, que passou a 
categoria de Vila em 27 de abril de 1854, ao ser cria
do o Municipio, com o nome de Leopoldina, em ho
menagem a segunda filha de D. Pedro II. 

0 Imperador, por ocasiao de sua demorada vi
sita a Provincia de Minas Gerais, encerrou sua jor
nada em Leopoldina, a 30 de abril de 1881. 

FormafaO Administrativa e Judiciaria 

0 MuNICiPIO e o Distrito, com sede na povoa c;ao de 
Sao Sebastiao do Feijao Cru e a denominac;ao de 
Leopoldina, foram criados pela Lei provincial 
n.o 666, de 27 de abril de 1854, aquele com territ6rio 
desmembrado do Municipio de Mar de Espanha. 

Data de 20 de janeiro de 1855 a instalac;ao do 
Municipio. Sua sede recebeu foros de cidade pela 
Lei provincial n.o 1.116, de 16 de outubro de 1861. 

A Lei estadual n.O 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criac;ao do distrito-sede. 

No quadro da Divisao A.dministrativa de 1911, 
o Municipio figura com 10 distritos - Leopoldina, 
Rio Pardo (depois Argirita) , Piedade de Leopoldina, 
Tebas, Campo Limpo, Concei!;ao da Boa Vista, Pro
videncia, Recreio, Santa Isabel e Sao Joaquim. Esta 
situac;ao foi mantida ate 1938, quando perdeu os 
distritos de Conceic;ao da Boa Vista, Sao Joaquim e 
Recreio (Lei estadual de 17 de dezembro). 

Pela Lei estadual n .o 2.764, de 30 de dezembro 
de 1962, o Distrito de Argirita foi emancipado. 

Atualmente, o Municipio e constituido de seis 
distritos: Leopoldina (sede), Abaiba (ex-Santa Isa-
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bel), Piacatuba (ex-Piedade de Leopoldina), Provi
dencia, Ribeiro Junqueira (ex-Campo Limpo) e Te
bas. 

Deve-se a criagao da Comarca a Lei provincial 
n.0 1.867, de 15 de julho de 1872. Atuam no foro local 
12 advogados. 

ASPECTOS FlSICOS 

MEDINDO 899 quilometros quadrados de area, 0 Muni
cipio de Leopoldina esta situado em regiao monta
nhosa, na qual se de$:tacam as serras de Santa ur
sula e Pedra Bonita, .10 distrito de Providencia; da 
Pedra, no de Piacatuba; da Bocaina, no de Tebas e 
dos Puris, no distrito sede, onde se encontra o ponto 
mais alto do Municipio, 887 metros. 

Limita-se com os municipios de Cataguases, La
ranjal, Volta Grande, Alem Paraiba, Recreio, Pira
petinga, Sao Joao Nepomuceno e Argirita. 

Seu territ6rio e banhado pelos rios Pomba, Novo, 
Pirapetinga e Pardo, os dois ultimos com as nas
centes no Municipio. 0 rio Novo forma a queda da 
Fumaga e o Pirapetinga a da Uniao. 

0 clima e tropical e umido. Em 1968, registra
ram-se temperaturas maxima de 390 e minima de 
l1°C. A precipitagao pluviometrica estimada para 
o mesmo ano foi de 1.200 mm. 

De outubro a fevereiro , ocorre o periodo normal 
de chuvas. 

A cidade dista de Belo Horizonte, em linha reta, 
225 km, rumo SSE e apresenta como coordenadas 
geograficas 21° 31' 50" de latitude Sul e 42o 38' 30" 
de longitude W. Gr. 

/iSPF.CTOS DEl\lOGRAFICOS 

SEGUNDO estimativa do IBE, em 1.0 de julho de 1968, 
o Municipio possuia 48 .284 habitantes. A densidade 
era, portanto, de 54 habitantes por quilometro qua
drado. 

0 movimento do registro civil, em 1968, foi de 
239 casamentos, 1.458 nascimentos (92 nascidos mor
tos) e 510 6bitos (192 menores de urn ano). 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

As ATIVIDADES agropastoris constituem a base econo
mica do Municipio e fornecem materia-prima para 
a industria de transformagao. 

A Prefeitura Municipal, 6rgiios da Secretaria 
de Agricultura e do Ministerio da Agricultura orga
nizam, anualmente, na primeira semana de julho, 
importante Exposir;iio Agropecuaria e Industrial. 
Cerca de 250 expositores compareceram ao Ultimo 
desses certames, em 1969, visitado par mais de 12.000 
pessoas. 

No mesmo ana, existiam 2 cooperativas de con
sumo e 3 de produgiio. 

Industria 

EM 1968 havia 59 estabelecimentos industrials, que 
ocupavam 1.190 operarios, numa media mensa! de 
1. 065 . A produgao elevou-se a Cr$ 12,9 milh6es, 
assim discriminados: 

VALOR DA 
ESTA-

OPE-
PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- EM 1968 
Gf:NEROS DE MENTOS RARIOS 

INDtl'STRIA EM EM Numeros 
31-12- 1968 31-12-1968 absolutos % s6bre 

(Cr$ 1 000) o total 

lndOstrias de transfor· 
ma~lio .. ...... . ... ... . 59 1 190 12 945 100,0 

Minerais nao metalicos 11 39 145 1,1 
Metalllrgica ..... .. .... 4 31 421 3,3 
Mobilhi.rio . ... . . .. .. 4 6 13 0,1 
Textil. .. . .. . ... .. .. . . 3 916 6 259 48,3 
Produtos alimentares . . 23 93 4 984 38,5 
Editorial e grafica . .. . 3 14 124 1,0 
Outros generos (1) ... . 11 91 999 7,7 

( 1) Em O'utros generos estii.o 2 estabelecimentos de meca
nica, 1 de material de transporte, 2 de madeira, 1 de produtos 
farmaceuticos e medicinals, 2 de vestuario, ca!Qado e artefatos 
de tecidos, 1 de bebidas (agua mineral), 2 de diversas. 

Como se pode observar, as industrias que mais 
contribuiram para o valor total da produgao foram 
a textil, com 48,3% e a de produtos alimentares, 
com 38,5%. 
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No genera textil sobressaiu a produe<ao de teci
dos, fios e sacos de algodao. No de produtos alimen
tares, a de leite pasteurizado, com 71,6% do valor 
total do genera. Cabe, ainda, citar o arroz bene
ficiado, com 7 estabelecimentos e 5,3% do valor total 
do genera. 

INDUSTRIA -1968 

VA LOR 

/iliill TEXTI L 

PESSOAL 

1m PROOUTOS ALIMENTARES 

ffi'ill OUTROS 

Abate de Reses 

EM 1967, foram abatidos 1.555 bovinos e 2.578 sui
nos, que renderam urn total de 532 toneladas de pro
dutos, no valor de Cr$ 1,1 milhao. 

A parcela maior, de 270 toneladas de carne ver
de de bovina, correspondeu a 62,2% daquele valor. 
A seguir, 155 toneladas de toucinho fresco e 19,1% 
do mesmo valor; 77 toneladas de carne verde de 
suino e 15,9%; 25 toneladas de couro salgado de bo
vino e 2,1%; e 5 toneladas de couro seco de bovina 
e 0,7%. 

Em 1968, abateram-se 1. 565 bovinos e 2. 644 sui
nos. 

Agricultura 

EM 1968, a produe<ao agricola alcane<ou Cr$ 5,1 
milh6es; a area cultivada elevou-se a 16.600 hecta
res. Aquele valor assim se distribuia: 
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PRODUTOS AGR1COLAS 

Arroz ... 
Cafe .. 
Milho . ... . 
Banana .. . .... . 
Laranja .. 
Feijao . .... . 
Outros (1) .. . 

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

VALOR 

Numeros 
absolutos 

(Cr$) 

1 386 000 
882 000 
625 600 
529 920 
451 500 
393 600 
834 230 

5 102 85 1 

% ~bre 
o total 

27,0 
17,0 
12,0 
IO,v 
~. t! 
8,0 

17,0 

1 0,0 

(1) Incluem-se cana-de-a.;ucar, manga, abacate, mandlo
ca, abacax!, c6co-da-baia, llmao, amendo!m, uva, cebola, batata
-doce e fumo-em-f6lha. 

0 arroz, principal produto, rendeu 5.940 tone
ladas e ocupou uma area de 4.500 ha; foi seguido 
pelo cafe, com 2 . 940 t e 3. 553 ha; milho, 4 . 416 t e 
4.600 ha; banana, 221 mil cachos e 99 ha; laranja, 
30.100 mil frutos e 413 ha e feijao, 984 e 1.640 ha. 

0 Servi<;o de Extensao Rural de Minas Gerais 
CACARJ mantem um Escrit6rio Seccional em Muriae, 
ao qual esta subordinado o Escrit6rio Local de Leo
poldina. Subordinado a Secretaria de Agricultura, 
ha o Campo de Fruticultura, Sementes e Mudas. 

0 mRA, ate 31 de dezembro de 1968, havia ca
dastrado 1 . 985 im6veis rurais. Ha 2 agronomos em 
atividade. 

PRODUCAO AGRICOLA 
1968 

VALOR 

ma Arroz • core 

• M i lho fmll Banana 

CJJ Loron j o mli\1 Fe ij Oo 

£22 Outro s 
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Pecuaria 

A ATIVIDADE pastoril tern grande relevo na economia 
local, notadamente a produc;ao de leite. 

0 Municipio possuia, em 1968, 84.201 cabec;as 
de gado, no valor de Cr$ 18,8 milh6es e assim dis
tribuidas : 

Bovinos .. ..... . ......... . ..... . .. . 
Eqliinos .......................... . 
Asininos ............ .. ........... . 
Muares ... . ......... ........... . . . 
Suinos . ...... ... ............. . . .. . 
Ovinos ..... .... . . ... .. . . ....... . . . 
Caprinos ........ .. . . .. .. ....... . . 

54.625 
1.671 

11 
1.107 

25.104 
268 

1.415 

Quanto ao valor, 79,8% se referiam a bovinos 
e 16,6% a suinos. 

POPULACAO PfCUARIA 
1968 

Milcabe!=OS 
60-

so-
40-

3o-

20-

10-

o_ 

EEl Bovinos 
1§1 'Sulnos 
f]] Outros 

As ragas bovinas preferidas sao as zebuinas e a 
holandesa. A produc;ao de leite, no mesmo ano, ele
vou-se a 17 .060 .590 litros, no valor de Cr$ 3,8 mi
lh6es. 

As 411.518 aves atingiram o valor total de .. .. 
Cr$ 695,0 milhares. A produc;ao de ovos elevou-se 
a 521 . 600 duzias, avaliadas em Cr$ 626,0 milhares. 
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A produc;ii.o de mel e cera de abelha alcanc;ou 
3,4 toneladas, no valor de Cr$ 8,9 milhares. 

Funcionam no Municipio urn Posto de Vigilan
cia Sanitaria Animal, a 51.a Circunscric;ao Agrope
cuaria, urn Posta de Inspec;ao de Produtos Agrope
cuarios e urn de Insemina<;ao Artificial, todos fe
derais, alem da Fazenda Experimental de Criac;ao e 
da 6.a Circunscric;ao Agropecuaria, estaduais. 

Exercem atividades profissionais em Leopoldina, 
4 veterinaries. 

Produfao Florestal 

EM 1968, a extrac;ao de lenha elevou-se a 280.650 m•, 
no valor de Cr$ 853,5 milhares, e a de madeira em 
toros a 1.380 m•, valendo Cr$ 20,7 milhares. 

0 Institute Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal mantem no Municipio urn horto. 

Comercio e BancoJ 

A SEDE municipal conta com 6 estabelecimentos ata
cadistas, 174 varejistas e 178 de prestac;ao de servi
c;os. 

No comercio por atacado predominam os ramos 
de cereals, bebidas e materials de construc;ao. As 
transac;6es realizam-se principalmente com as pra
c;as de Sao Paulo, Rio de Janeiro-GB, Campinas, Pe
tropolis, Curitiba, Belo Horizonte, Juiz de Fora e 
outros, para onde se exporta gado, produtos agri
colas, tecidos, fios e sacos de algodlio, arroz bene
ficiado e laticinios. 

Entre os estabelecimentos de prestac;ao de ser
vic;os figuram 12 restaurantes, 106 bares e bote
quins, 33 barbearias, 9 sal6es de cabeleireiros, os 
hoteis Alvorada, Avenida, Lamarca, Luiz XV, Santo 
Antonio, Juamar e Palace, e as pens6es Nossa Se
nhora Aparecida e Santa Rita. 

A recte bancaria e constituida de agencias de 6 
estabelecimentos: 1 do Banco do Brasil, 2 do Banco 
do Estado de Minas Gerais, 1 do Banco Comercio 
e Industria de Minas Gerais, 1 do Banco da Lavoura 
de Minas Gerais e 1 da Caixa Econ.Omica do Estado 
de Minas Gerais. 

Os saldos das principals contas bancarias, em 
81 de dezembro de 1968, eram os seguintes, em mi
lhares de cruzeiros: caixa, 413 ; emprestimos, 9 .390 ; 
depositos a vista e a curto prazo, 5 . 790 e depositos 
a medio prazo, 334. 

Em 1969, a Camara de Compensac;ao de Cheques 
movimentou 166 .967 cheques, no valor de Cr$ 63,9 
milh6es, sendo o valor medio, por cheque, de . . .. 
Cr$ 382,75. 
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T ransportes 

0 MUNICiPIO e cortado por estradas municipals, 
pelas estaduais MG-123, 127 e 118, asfaltadas, com 
trafego permanente durante o ano, e pela federal 
Rio-Bahia (BR-116) . 

Dois sao os campos de pouso, urn do Governo 
Federal, menos utilizado, com dimens6es para qual
quer tipo de aviao, e urn particular, para avi6es de 
pequeno porte. 

A Estrada de Ferro Leopoldina tambem serve 
ao Municipio, pela Linha-Tronco Porto das Caixas
Manhuagu e Llnha Transversal Recreio-Ligagao, 
com as estag6es de Providencia, Abaiba, Ribeiro 
Junqueira e Vista Alegre. 

As empresas de onlbus sao as seguintes: Rod. 
Urbano Leopoldinense, com 2 linhas urbanas; Via
gao Santa Cruz, Viagao Santa Izabel, Viagao Santo 
Antonio, com 1 linha interdistrital, cada; Viagao 
Tebana, com 2 linhas interdistritais; Auto Viagao 
Lux, Viagao Cagula, Viagao Gloria, Viagao Itacolomi 
e Viagao Leopoldinense, com linhas intermunici
pais; e Transportadora Auto Viagao Ltda. - TAVIL, 
com linhas interestaduais. 

\.!'· 

P/R IC DE JANEIR::'
1 

GB 

P/ FEIRAOESANTANA. 

""l "1 . . ~} f 
i b ei i'O Junqu .. ei rc ~ 

Lu 
0 

CONVEN<;OES : 

RODOVIA FEDERAL 
~ODOVIA ESTAOUAL 
FERROVIA .,..._ 
LIMITE JNT'ERE"S fADUAL -<·1--<--J<. 

As distancias entre Leopoldina e as cidades vi
zinhas, as capitals estadual e federal e o Rio de 
Janeiro sao as seguintes, em media : 

Alem Paraiba - Rodovia, 50 minutos. 
Argirita - Rodovia, 40 minutos. 
Cataguases - Rodovia, 20 minutos ou fer

ravia, via Vista Alegre, em 1 hora. 
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Descoberto - Rodovia, 3 horas. 
Guararci - Rodovia, 1 hora e 30 minutos. 
Laranjal - Rodovia, 30 minutos. 
Pirapetinga - Rodovia, 2 horas ou ferrovia, via 

Vista Alegre, Recreio e Volta Grande em 3 horas e 
30 minutos. 

Recreio - Rodovia, 50 minutos ou ferrovia, via 
Vista Alegre, em 1 hora e 15 minutos. 

Sao Joao Nepomuceno - Rodovia, 2 horas ou 
ferrovia, via Vista Alegre, Ligagao e Furtado de 
Campos, em 7 horas. 

Volta Grande - Rodovia, 1 hora e 20 minutos 
ou ferrovia, via Vista Alegre e Recreio, em 2 horas e 
30 minutos. 

Rio de Janeiro-GB - Rodovia, 4 horas ou fer
ravia, via Vista Alegre e Tres Rios, em 10 :b..oras. 

Belo Horizonte - Rodovia, por Juiz de Fora, 8 
horas ou ferrovia, de Leopoldina a Juiz de Fora, pela 
EFL e de Juiz de Fora a Belo Horizonte pela EFCB, 
em 16 horas, ou de Leopoldina a Ponte Nova pela 
EFL e de Ponte Nova a Belo Horizonte pela EFCB, 
em 16 horas. 

Brasilia-DF - Rodovia, por Juiz de Fora e Belo 
Horizonte, 22 horas. 

Em 1.0 de janeiro de 1969 estavam registrados 
na Prefeitura 545 autom6veis e jipes, 21 6nibus, 297 
caminhoes, 165 camionetas e 17 outros. 

Comunicafoes 

HA uma agencia postal-telegnifica na sede. A Com
panhia Telef6nica Minas Gerais, com seus 854 apa
relhos instalados, mantem intercambio com a Com
panhia Telef6nica Brasileira. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

DE ACORDO com o Censo Escolar de 1964, o indice de 
escolaridade atingiu no Municipio 74,1%; na cidade, 
elevou-se a 83,6 %; ultrapassando, portanto, o do 
Estado, 65,4 % e o do Pais, 66,1 %. 

Em principios de 1969, matricularam-se 7.383 
alunos nas 75 unidades de ensino primario exis
tentes; o numero de professores se elevava, entao, 
a 276. 

Quanto ao ensino medio, ha 5 estabelecimentos 
com 7 cursos, 119 profess6res e 1.850 estudantes. 
~sses estabelecimentos sao os seguintes : Colegio Es
tadual Professor Botelho Reis, com os cursos ginasial 
e colegial ; Escola Comercial Luis Salgado Lima, 
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Colegio Estadual Prof. Botelho Reis 

Escola Parque Primaria Complementar 

Colegio Imaculacla Conceirao 
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com o curso comercial; Colegio Imaculada Concei
e<ao, com os cursos ginasial e de formae<ao; Ginasio 
Nossa senhora do Espirito Santo, com o curso gi
nasial, e Ginasio Paulo VI, com o ginasial. 

Acham-se sediados em Leopoldina urn setor Re
gional da campanha Nacional de Alimentagao Es
colar e uma Sece<ao da Inspetoria de Ensino. 

lmprensa e Radio 

SEMANALMENTE, circula a Gazeta de Leopoldina, com 
tiragem de 2.000 exemplares. 

A Radio Sociedade Leopoldina - ZYK-5 emite 
na freqiiencia de 1.560 kc/ s, em ondas medias. Ha 
boa receptividade para os programas das estae<6es 
de televisao da Guanabara. 

Funcionam 5 livrarias e 2 tipografias. 

Bibliotecas 

EXISTEM duas bibliotecas: a Biblioteca Municipal de 
Leopoldina, com 2.187 volumes, e a Biblioteca Pu
blica de Tebas, com 2.076. 

Cinemas 

HA dois cinemas: o Alencar, com capacidade para 
730 espectadores e o Brasil, para 724. 

Associafoes 

ENTRE as 10 associae<6es figuram a Associae<ao das 
ex-alunas do Colegio Imaculada Conceic;ao, de ca
rater cultural, com 183 s6cios, fundada em 1943; tres 
recreativas - o Clube Leopoldina, datando de 1926, 
com 1.103 s6cios; o Clube Coterbas, de 1950, com 
503 s6cios e a Associac;ao Comercial de Leopoldina, 
de 1967, com 510 s6cios; duas desportivas - E. C. 
Ribeiro Junqueira, de 1912, com 305 s6cios e a Ro
sario Central Futebol Clube, de 1959, com 68. 

ASPECTOS S()CJAIS 

Urbanizafao 

CIDADE de aspecto agradavel, a 210 metros de alti
tude, conta entre seus logradouros 2 avenidas, 61 
ruas, 12 prae<as e 2 jardins. Dentre eles, 59 pavi
mentados e 19 arborizados. 
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As principals vias publicas sao a Avenida Getu
lio Vargas, prac;as Felix Martins, General Os6rio, 
Francisco P. Lacerda, Gama Cerqueira, Rosario, Dom 
Helvecio, Bandeira, Prof. Botelho Reis, Prof. Angelo 
e Sao Jose e as ruas Ribeiro Junqueira, Aparicio da 
Veiga, Salgado Filho, Benedito Valadares, Marechal 
Deodoro, Dr. Cust6dio Jun.queira, Presidente Carlos 
Luz, Tiradentes, Cotegipe, das Flores, Lucas Augusto, 
Sete de Setembro. 

0 nll.mero de predios so be a 3 . 264, todos abas
tecidos de agua encanada. 0 servic;o, mantido pela 
Prefeitura Municipal, funciona desde 1888. 0 abas
tecimento se processa atraves de 3 reservat6rios, 
com capacidade de 1.800 m•. Ha 3 mananciais, com 
disponibilidade media de 1.910 m• e volume mectio 
captado de 1 . 728 m• em 24 horas. A extensao total 
da linha distribuidora e de 52.632 metros e a das 
linhas adutoras de 6.820 metros. A quantidade media 
diaria distribuida e de 1.550 m•. Sao 75 OS logra
douros abastecidos. 

Os servigos de esgotos, que datam de 1892, 
tambem mantidos pela Prefeitura, atendem a 72 
logradouros, com uma recte total de 35.995 metros 
e 34.500 metros de emissarios. 

0 Municipio e servido pela Companhia F6rga 
e Luz Cataguases-Leopoldina, com sede em cata
guases. Contam-se 3.821 ligag6es eletricas. Em Leo
poldina acha-se localizada a Usina Mauricio, de 
propriedade da empresa. 

0 servic;o Federal de Habitac;ao e Urbanismo 
mantem o Nucleo Residencial de Leopoldina. 

Em numero de 5, os engenheiros e construtores 
licenciados. 

Vtsta parcial da Cidade 
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Saude 

A POPULA«;A.o conta com a Casa de Caridade Leo
poldinense, de clinica geral, com 170 leitos alem de, 
2 postos de saude, 1 pronto-socorro e 1 centro de 
puericul tura. 

Trabalham no Municipio 17 medicos, 18 farma
ceuticos, 19 dentistas, 6 enfermeiros, sendo de 15 o 
numero de farmiteias em funcionamento. 

Reiigiao 

LEoPOLDINA e sede de bispado desde 1943. Alem da 
Catedral de Sao Sebastiao, existem as matrizes 
de Sao Jose, Nosst Senhora da Piedade, Nossa Se
nhora do Rosario, duas de Santo Antonio (na vila 
de Providencia e na de Tebas), e as igrejas de 
Sao Pedro, Sao Lourenc;o, Nossa Senhora Aparecida, 
Nossa Senhora das Grac;as, Santa Izabel e Sao Se
bastiao. 

Matriz d e Silo Jose 

0 protestantismo no Municipio e representado 
pela Assembleia de Deus, Congregac;ao Crista do 
Brasil e Metodista do Brasil. Quanto ao espiritismo, 
existem os centros Amor ao Proximo, Santo Antonio 
de Lisboa e Redentor. 

Turismo 

PoR FORQA da Resolugao n.0 21 , de 16 de maio de 
1967, foi criado no Municipio o Departamento de 
Turismo. 
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Pra~a d a Ban d eira 

Destacam-se como principais pontos de atrac;ao: 
jonte de agua Tebana, no distrito de Tebas; represa 
da Usina Mauricio, no distrito de Piacatuba; Fazen
da Modelo, da Secretaria de Agricultura, no povoado 
de Vargem Linda; H6rto Florestal de Leopoldina, 
no suburbia da cidade; morro d,) Cruzeiro, na serra 
dos Monos , de onde se descortina t6da a cidade; 
Parque Primlirio Complementar, na cidade; Cen tro 
de Treinamento de Projess6res Rurais, no subiu·bio 
da cidade; Cruz, no distrito de Piacatuba e a Ex
posic;do Agropecuaria e I ndustrial, que se realiza 
anualmente na primeira semana de julho e atrai 
grande numero de visitantes ao Municipio. 

Entre OS festejos populares, que se vern aprimo
rando e organizando para enriquecer o calendario 
turistico de Leopoldina, salientam-se a Festa de Sdo 
Sebastido, padroeiro do Municipio , realizada annal
mente a 20 de janeiro ; o 13 de junho, dia consagrado 
a Santo Antonio; a Festa do Arroz, comemorada em 
maio; e o Carnaval, considerado urn dos principais 
festejos da regiao . 

ASPECTOS ADiWNlSTRATI VOS E 
POLtrvns 

ALEM das repartic;6es ja citadas nos capitulos pr6-
prios , funcionam no Municipio as coletorias Federal 
e Estadual, uma Agencia de Estatistica da Fundac;ao 
IBGE, uma agencia do INPS, dois postos da Compa
nhia Brasileira de Alimentos, Escrit6rio de Fiscali
zac;ao do DNER, o 9.0 Distrito Federal de Obras de 
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Saneamento, urn Posta de Pronto Atendimento do 
INPS, a 9a Delegacia do Servi<;o Militar, reparti<;ao 
local do Departamento Estadual de Estradas de Ro
dagem e Servi<;o Radiotelegrafico do Estado de Mi
n as Gerais, entre outras. 

Finan[aS 

EM 1969, a Uniao arrecadou n o Municipio Cr$ 1.5 
milhao, o Estado Cr$ 2,7 milhoes e a Prefeitura 
CrS 1,1 milhao. As despesas realizadas pela muni
cipalidade elevaram-se a Cr$ 950,1 milhares. 

0 or<;amento municipal para 1970 preve r eceita 
de Cr$ 1,4 milhao e fixa igual despesa. 

0 Posta da Receita Federal arrecada tambem 
nos municipios de Argirita, Palma e Recreio. 

Re pre.renta[ao Polftictt 

A CAMARA Municipal comp6e-se de 15 edis. Ate 1.0 
de janeiro de 1969, havia 15 . 625 eleitores inscritos. 

FONTES 

As inf ormat;6es divulgadas neste trabalho toram, em su a 
1naioria, tornccidas pelo Agente de Estat istica de Leopoldina, 
Cid Pereira Avila. 

Util i zados, tambbn, dados dos arquivos de documentar;do 
municipal do I BE, de diversos 6rgiios do sistema estatistico 
nacional e da 1.a ed1r;iio da monogratia, de L ucia Maria Lou
r eiTo W eTneck . 

Esta publicaciio taz paTte da sene de monogratias muni
cipais organizada pelo D epartamento de D i vulgar; iio Estatis
tica do I n stituto Bmsileiro de Estatistica . A nota introdut6ria, 
s6bTe aspectos da evolur;ao hist6rica d o Municipio, corres
p onde a uma tentativa no sentido d e sintetizar , com ade
quada sistematizat; iio, elementos esparsos em diferentes do
cumentos . Ocorrem, em alguns casos, divergencias de opiniiio, 
comuns em assuntos dessa natureza, niio sendo raros os equi
vocos e contradi.;oes veriticados nas pr6pTias t ontes de pes
quisa. Por isso , o !BE acolheria com o maior interesse qual
quer colabora~iio, especia lmente de historiadores e ge6grafos. 
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COLEClO DE MONOGRAFIAS 

5.• serie A 

400 - Uruguaiana, RS 
401 - Sao Jose dos Campos, SP 
402 - Arapongas, PR 
403 - Ouro Preto, MG (2.• ed.) 

404 - Botucatu, SP (2.• ed.) 
4b5 - Cachoeiro de ltapemirim, 

ES ((2.• ed.) 
406 - Paranavaf, PR 
407 - Nova Friburgo, RJ (2.• ed.) 
408 - Florian6polis, SC (3. • ed.) 
409 - Anapoli s, GO (3.• ed.) 
410 - Lmeira, SP 
411 - ltaperuna, RJ 
412 - Amapa , AP 
413- Recife, PE (3.• ed.) 
414 - Valinhos, SP 
415 - Porecatu, PR 
416 - Olinda, PE 
417 - Boa Vista, RR' · 
418 - Canoas, RS 
419 - Porto Velho, RO 
420 - Palmares, PE (2.• ed.) 
421 - Santo Jingelo, RS (2 .• ed.) 
422 - Taubate , SP 
423 - Tiradentes, MG 
424 - Bela Horizonte, MG (2.• 

ed.) 
425 - Vicosa, AL 
426 - Caruaru, PE (2.• ed.) 
427 - Marflia, SP (3.• ed.) 
428 - Sao Sebastiiio do Alto, RJ 
429 - Sao Leopolda, RS 
430 - llheus, BA (2.• ed .) 
431 - ltapipoca, CE 
432 - Barbacena, MG ,2.a ed .) 
433 - Ponta Grossa, PR (3.a 

ed.) 
434 - Cameta, PA (2.a ed.) 
435 - Piui, MG 
436 - Vit6ria d a Conqui sta , BA 

(2.a ed .) 
437 - ltabuna, BA (3.a ed.) 
438 - Londrina , PR 
439 - Tupii, SP (2.• ed.) 
440 - Catu, BA 

441 - Niter6i, RJ 
442 - Angra dos Reis, RJ (2.• 

ed .) 
443 - Santo Andre, SP 
444 - Sorocaba, SP (2.a ed .) 
445 - Aracatuba, SP 
446 - Duque de Caxias, RJ 
447 - Fei ra de Santana, BA (2." 

ed.) 
448 - Blumenau, SC (2.a ed.) 
449 - Sao Luiz Gonzaga, RS 
450 -- Jaboatao - PE (2." ed.) 
451 - vassouras, RJ (2." ed.) 
452 - Araraquara, SP (2 ." ed.) 
453- Campo Grande, MT (2.a ed.) 
454 - Sete Lagoas, MG 
455 - Petr6polis, RJ (3.a ed.) 
456 - Campos, RJ (3.a ed.) 
457 - Palmeira dos Indios, AL (2." 

ed.) 
458 - Campos do Jordao, SP 
459 - Tere sina, PI 
460 - Araguari, MG 
461 - Vicosa MG (2." ed.) 
462 - Uberaba, MG (2.• ed.) 
463 - Jundiaf, SP 
464 - Santa rem, PA (2.a ed. ) 
465 - Palmital, SP 

466 - Catanduva, SP 
467 - Jequie, BA (2.a ed.) 
468 - Sao Lourenco, MG (2.a ed.) 
469 - Joiio Pessoa, PB (2.a ed.) 
470 - Braganca, PA (2.a ed.) 
471 - Canela, RS 
472 - Atibaia, SP 
473 - Fortaleza , CE 
474 - Parnaiba, PI 
475 -- Garanhuns, PE (2." ed.) 
476 - Governador Valadares, MG 

(2." ed .) 
477 - Nova lguacu, RJ (3.• ed.) 
478 - Lins, SP 
479 - Sao Goncalo, RJ (2.a ed.) 
480 - Alagoinhas, BA (2." ed. ) 

481 - Leopoldina, MG (2.a ed .) 

Acabou-se de imprimir, aos catorze dias do mes de ag6sto de 
mil novecentos e setenta, nas oficinas do SERGRAF da 
Funda<;iio IBGE, em Lucas, GB. - 3045 
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