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ASPECTOS FiSICOS - Area: 620 km' ; altitude da 

sede: 774 m; temperaturas em °C, em 1968 : ma
xima, 34; minima, 6. 

POPULAQ!i.O - 25.139 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1968) ; densidade demogrlijica: 
41 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS- 11 estabelecimentos in
dustriais, 89 comerciais (4 atacadistas e 85 vare
jistas) e 45 de : prestac;ao de servic;os; 1.240 im6-
veis mrais ( IBRAJ; 3 agencias bancarias e 2 de 
cai xas econ6micas. 

ASPECTOS CULTURAIS - 37 unidades escolares de 
ensino primaTio comum, 5 estabelecimentos de 
en sino m edia ; 2 bibliotecas, 2 liV7·arias, 2 tipo
grajias, 2 jornais e 2 repetidoras de TV; 1 cine
ma e 9 associac;6es culturais e espoTtivo-Tecrea
tivas . 

ASPECTOS URBANOS - 85 ruas, 10 avenidas, 10 
prac;as e 6 travessas, 2.792 predios, 1.439 ligac;6es 
el£tricas domiciliaTes , 350 aparelhos telet6nicos; 
5 hoteis, 4 restaurantes, 15 bares e botequins . 

ASSISTE:NCIA MEDICA - 1 hospital com 87 leitos, 
1 p6sto de saude, 1 de puericultura e 1 unidade 
SanitaTia ; 4 m ediCOS, 13 dentistas, 11 jarmaceu
tiCOS, 3 enteTmeiros; 6 tarmacias e dTogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1968) - 240 autom6veis e jipes, 2 6nibus, 
88 caminh6es, 42 camionetas e 28 veiculos nao 
especijicados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milhaTes de 
cruzeiros ) - receita prevista: 800,0; despesa 
f ix ada: 800,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 11 veTeadoTes . 



Vista par cial da cidade 

ASPECTOS HISTORICQS 
"Se hoje um poeta visitar esta 
pequena j6ia do Sul de Minas, 

ceTtamente, a chamani na 
linguagem de que SO OS poetas SUO 

capazes - Cidade Beleza". 

BoA ESPERANgA, como muitas localidades do in
terior do Estado de Minas Gerais, nasceu da busca 
do ouro que no seculo XVIII realizavam os bandei
rantes. 

Em 1795, vindo de Sao Joao del Rei chegHva 
ate Lavras, na esperanga de encontrar jazidas au
riferas, Joao de Souza Bueno acompanhado de va
rios outros. Descendente do celebre Amador Bueno 
- que se notabilizara nas lutas entre paulistas e 
emboabas - avantajando-se aos demais, atraves 
da regiao em que se situa o atual Municipio de Tres 
Pontas, chegou Joao de Souza Bueno ate o con·ego 
do Ouro, precisamente nos limites entre aquele Mu
nicipio e Boa Esperanga, e ai ficou para explorar 
as vertentes do riacho. Em 1797, Jose Alves de Fi
gueiredo e Constantino de Albuquerque - dois che
fes de bandeiras partidas de Baependi e Aiuruoca, 
a caminho do rio Sapucai, onde pretendiam tomar 
posse de terras devolutas -, vieram ter ao acampa
mento de Joao de Souza Bueno, que lhes abriu ca
minho atraves da floresta ate Ribeirao de Sao Pedro. 
0 primeiro deles, capitao-mor de Milicia, conside
rado o verdadeiro patriarca da formagao de Boa 
Esperanga, resolveu nao prosseguir viagem e adqui
rir, pela quantia de oito mil ducados, terrenos fer
teis na regiao, na extensao de seis leguas quadradas. 

Ao tomar posse das terras, entao habitadas por 
indigenas e infestadas de aventureiros, comegou Jose 
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Alves de Figueiredo a adotar medidas para a for 
magao e organizagao do povoado de Dares do Pan
tano, tendo para isto con.seguido a ida de urn sa
cerdote, Padre Cleto, e varias familias. Por volta 
de 1804, com o apoio de outros proprietarios de 
terras da regiao, entre eles Francisco Jose da Silva 
Serrate e Jose Meireles de Matos, resolveu dar inicio 
a construgao de uma capela que, sob a inspiragao 
de Nossa Senhora das Dares, foi erigida no local 
onde hoje se encontra a Igreja Matriz de Boa Es
peranga. 

Concluida a capela, em t6rno dela se foram 
agrupando mm·adores, desenvolven.do-se o povoado 
que, logo ap6s, seria elevado a condigao de freguesia 
e, no ano de 1866, passaria a vila e municipio. 

F onJza{ao Administrativo-f udicia1·ia 

PoR ALVARA de 19 de junho de 1813, a localidade 
de Dares do Pantano foi elevada a freguesia e dis
trito, com a denominac;ao de Dares da Boa Espe
ranca. 

"De ac6rdo com a Lei provincial n.0 1.303, de 3 
de novembro de 1866, passou a vila e municipio, 
ocorrendo a instalac;ao a 27 de janeiro de 1868. Na
quele ano, foi a Vila incorporada a Comarca de Rio 
Sapucai, por disposic;ao da Lei n.0 1.566, de 22 de 
junho. 

A 15 de outubro de 1869, pela Lei provincial nu
mero 1.611, recebeu foros de cidade e termo da Co
marca de ·Sapucai, com sede em Tres Pontas . 

Mais tarde, passou a depender da Comarca de 
Lavras. Por Ato de 22 de fevereiro de 1892, chegou 
a cabec;a de Comarca, regalia que perdeu posterior
mente, voltando a pertencer a de Tres Pontas, ate 
a emancipac;ao judiciaria de 1903. Em 1922, por Ato, 
de 6 de setembro, recuperou sua posic;ao de cabeca 
de comarca, verificando-se sua instalac;ao em 12 de 
outubro do mesmo ano. :E atualmente de 2.a en
trancia, contando-se 9 advmmdos. 

Por efeito das leis estaduais numeros 336, de 
27 de dezembro de 1948, e 1.039, de 12 de dezembro 
de 1953, foram desmembrados de seu territ6rio os 
distritos de Coqueiral e Ilicinea, ficando Boa Espe
ranc;a ate hoje, com urn s6 distrito, do mesmo nome. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MuNiciPIO esta localizado ao sul do Estado de 
Minas Gerais, a mm·gem do lago artificial da Re
presa de Furnas. 

Sua area de 620 km' (796 no Censo de 1960), e 
limitada pelos municipios de Cristais, Aguanil, Co
queiral, Santana da Vargem, Campos Gerais, Campo 
do Meio , Carmo do Rio Claro, Ilicinea e Guape. 
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A sede municipal, a 774 metros de altitude, tern 
como coordenadas geograficas 210 05 ' 15" de lati
tude Sul e 45° 34 ' 0" de longitude W. Gr. Dista, 
em linha reta, 214 km de Belo Horizonte, rumo 
oso. 

Goza de clima t emperado, sendo as chuvas m a.is 
fr eqiientes nos meses de outubro a m argo. Em 1968, 
apresentou as seguintes temperaturas extremas: 
maxima 340 e minima 60. 

Os principais acidentes geograficos sao a Serra 
da Boa Espera nga, cantada e decantada por Lamar
tine Babo, a 12 quil6metros da cidade, e a do Mas
cate; o lago artificial da Represa de Furnas, o Ri
beirao do Sape, o de Sao Pedro e a Lagoa dos Morais ; 
alem da queda dagua da Serra da Boa Esperanga. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS ~ 

A POPULAglio do Municipio, segundo o Censo de 
1960, era de 21.941 habitantes, com uma densidade 
demografica de 28 pessoas por quil6metro quadrado. 
Pela estimativa do IBE, em 1968 a populagao se 
elevava a 25.139, passando a densidade para 41 h a 
bitantes por quil6metro quadrado. 

0 r egistro civil, em 1968, anotou 875 n ascimentos 
(843 n ascidos vivos), 232 6bitos em geral (44 de 
menores de 1 ano) e 123 casamentos. 

A AGROPEcu ARIA e a industria de laticinios cons
tituem as bases econ6micas do Municipio . 

A partir de 1966, tem-se realizado a nualmente 
no mes de outubro a Exposigao Agropecua ria de Boa 
Esperanga, com expositores de gado leiteiro, eqiiinos, 
suinos, aves, produtos agricolas e r ag6es. 

Em 1968 contou com 45 expositores e foi reali
zada entre 15 e 19 de outubro. 

Pecuaria 

As ATIVIDADES ligadas a pecuan a figuram entre 
as m ais progressistas do sul mineiro e mesmo do Es
t ado. 

0 Municipio, em 1960, ostentava pastagens que 
cobriam 78 % de sua area total, medindo 60 .179 ha 
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(9.457 ha de pastos artificiais) , o que bern revela o 
desenvolvimento daquelas atividades. 0 principal re
banho, o de gado vacum, tern como elemento for
mador principal a raga holandesa, em cruzamento. 

0 rebanho e essencialmente leiteiro. Em 1967, 
Boa Esperanga ocupava como produtor de leite o 
8.0 lugar, entre 153 municipios da zona e o 22 .o no 
Estado. Produziu naquele ano 8.800.000 litros de leite, 
no valor de Cr$ 1,3 milhao. 

A populagao pecuaria somava, em 1968, 48 .972 
cabegas, das quais 31.570 de bovines (80,5% do va
lor). 0 rebanho suino se compunha de 9.950 cabegas, 
ou 13,6% . A populagao pecuaria estava avaliada em 
Cr$ 6,7 milh6es . 

Toma vulto a criagao de galinhas. Ha grande 
interesse na montagem e ampliagao de granjas, vi
sando-se a produgao de ovos, frangos e galinhas de 
corte. Em 1968 o total de galinaceos foi de 64 . 850 ca
begas no valor de Cr$ 156,5 milhares. Ate maio de 
1969 ja funcionavam cerca de 15 granjas, com mais 
de 40 mil cabegas. 

Em 1968, a produgao de ovos subiu a 155 mil 
duzias, no valor de Cr$ 124,0 milhares. 

0 INDA mantem urn escrit6rio de fisiopatologia 
da reprodugao e 1 veterinario presta assistencia tec
nica aos pecuaristas. 

Agricultura 

No TOCANTE a agricultura, a safra. local, em 
1967, foi avaliada em Cr$ 1,4 milhao, encabe
<;ada pela produgao de arroz que colocou o Mu
nicipio em 11.0 Iugar na Zona Sui do Estado. :Esse 
produto, cultivado em 
2.400 ha, rendeu 2.472 
t oneladas, e repre-
sentou 40,4% do valor AGR!CULTURA-1968 
global da produgao. Em 
2.0 Iugar veio o cafe, 
com urn total de 2.475 
toneladas, o que signi
fica uma participagao 
de 28,9% do valor; se
guiu-se o milho , com 
21 ,0% ; o feijao, com 
8,2%, a! em da laranj a , 
banana, alho e fumo. 

J a em 1968 o valor 
total atingiu a Cr$ 1,6 
milhao, cabendo 42 ,8% I:ID """o z am cAFE. 
ao arroz, 24,3 ao milho, ~ "'LHo IB!!ii!l 'E'J" o 

18,2 ao cafe e 12,0 ao CJ ou rRos 
feijao. 
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0 cafe de Boa Esperan <;a e de qualidade supe
rior, do tipo exporta<;ao , dando possibilidade a saida 
de cerca de 20 mil sacas anuais, segundo fonte lo
cal. 

Acha-se em funcionamento, em Boa Esperan<;a, 
um escrit6rio local da ACAR, subordinado ao Regio
nal de Varginha , e 1 agr6nomo presta assistencia 
tecnica. 

Em 1968, ach avam-se registrados no IBRA 1.240 
im6veis rurais. 

Prodtt[ao Extrativa 

A PRonugA.o vegetal concorreu tambem para a 
economia local. Em 1968, o barbatimao rendeu 600 
toneladas, no valor de Cr$ 180,0 milhares, e a le
nha 21.000 m" e Cr$ 60,0 milhares. 

lndz{stria 

A INDUSTRIA que mais se destaca em Boa Espe
ran <;a e a de produtos alimentares. Em 31 de de
zembro de 1968 representou 96,7 % do valor global 
da produ<;ao, que montou a Cr$ 2,0 milh6es, em 

INDUSTRIA-1968 

VALOR OPERARIOS 

~ Produtos alimentores (:> Outros 

11 estabelecimentos. Entre os m ais importantes, cabe 
men<;ao a Fabrica de Laticinios da CAPEBE (Co
operativa de Leite) e a de Laticinios Boa Esperan<;a 
(Mess6ra), produtoras de queijo de Minas, parmezao 
e manteiga . Ha ainda 2 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 1 de metalurgica, 4 de m adeira, 2 de 
mobiliario . 

Pa ra beneficiamento do cafe existem os arma
<~ens Santa Clara, da Cooperativa do Cafe e Nova 
Era. 
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Abate de Reses 

FoRAM abatidos, ~m 1967, 1.501 bovinos e 2.639 
suinos. 0 produto do abate subiu a 449 toneladas; no 
valor de Cr$ 615,0 milhares. A carne verde de bovi
no contribuiu com 234 toneladas e 61 ,3% do valor 
e o toucinho fresco com 120 t e 20,6% ; a carne verde 
de suino com 70 -:; e 17,7%; os couros verde e seco 
de bovina com 0,4% . 

Em 1968, o aba te abrangeu 1.517 bovinos e 2.567 
suinos. 

Comhcio 

0 coM:ERcro de Boa Esperanga esta representado 
por 4 estabelecimentos atacadistas e 85 varejistas . 

:E intenso o movimento de exportagao no Mu
nicipio . Seus prod·1tos industrializados como o quei
jo Minas , parme~ao e manteiga (laticinios), es
poras de ferro , mcveis e ladrilhos sao enviados para 
c.s pra<;as de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bela Ho
rizonte e as cidades vizinhas; o gado, aves e ovos 
para Sao Paulo (Capital) , Cruzeiro-SF, Campo 
Belo-MG, Barra Mansa-RJ ; os produtos agricolas , 
c.omo o cafe, arrcz, alho, milho , feijao e casca de 
barbatimao para Santos, Sao Paulo, Bela Horizonte 
e Varginha-MG. 

Entre os estabelecimentos de presta<;ao de ser
vigos, que somava:n 45, figuram os hoteis Sao Jose, 
Minas, Boa Esperanga, Gala e Nossa Senhora Apare
cida, 4 restaurantes e 15 bares e botequins. 

Cinema 
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Movimento Bancdrio 

o MOVIMENTo bancario se concentra nas agencias 
dos bancos do Brasil, do Estado de Minas Gerais e 
Banco de Minas Gerais ; ha duas agencias de caixas 
econ6micas. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968 (milhares de cruzeiros) 
eram: caixa 252; emprestimos 5.531 ; depositos a 
vista e a curto prazo, 1.774; e depositos a media 
prazo, 63 . 

A Camara de Compensac;ao de Cheques movi
mentou, em 1969, 19.647 cheques, no valor total de 
Cr$ 9,5 milh6es ; valor media por cheque, Cr$ 482,92 . 

Ate marc;o de 1970 j a for am compensados 4 . 925 
cheques, no valor de Cr$ 2,7 milh6es . 

Tram partes 

0 MuNiciPIO e servido por estradas de rodagem 
estaduais e municipais, em grande parte asfaltadas , 
que o ligam aos municipios vizinhos e a varios outros 
centros mineiros. 

Sao em numero de 8 as empresas de transporte, 
com os pontos extremos em Sao Paulo, Varginha , 
Guape, Lavras, Alfenas, Belo Horizonte, Passos e 
Formiga. A estac;ao rodoviaria e de construc;ao re
cente e possui instalac;6es modernas. 

Dista de Belo Horizonte, via Nepomuceno, 280 
km; via Campo Belo e Formiga 322; de Brasilia, 
via Bela Horizonte, 1.033 km; do Rio de Janeiro, 
via Varginha, 458 km; de Silo Paulo, via Varginha, 
pela rodovia Fernao Dias, 391 km ; de Campo Bela, 
54 km; Campo de Meio, a 32 km; Carma do Rio Cla
.-o, a 73 km; Coqueiral, a 24 km; Ilicinea, a 44 km; 
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Guape, a 78 km; 
Tres Pontas, a 36 
km e Campos G e
mis, a 34 km. 

0 numero de vei
c u l o s registrados 
na Prefeitura Mu
nicipal, em 1968, 
era de 240 automo
veis e jipes ; 2 6ni
bus, 88 caminh6es, 
42 camionet as e 28 
nao especificados. 



A distancia de 2 km da sede municipal esta o 
campo de pouso, com pista de cascalho, medindo 
800 x 100 metros. 

Comzmica{oes 

0 SERVI90 t elefonico e feito pela Empresa Tele
fonica Boa Esperan<;a, interligada com a c ompa
nhia Telef6nica de Minas Gerais. Estavam inst ala
dos, a t e m aio de 1969, 350 aparelhos. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 1 agencia postal- telegrafica, na cidade. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino Primario 

0 CENso EscoLAR de 1964 en con t rou em Boa Espe
ran~a 9.258 crian~as entre 0 e 14 anos. De 7 a 14, 
existiam 4.862, das quais 3.472 frequentavam escolas. 
Isto r epresenta, para todo o Municipio, urn indice 
de escolaridade de 71 ,4% , que passava a 76,9% 
n as areas urbana e suburban a, com 2.037 crian~as 
matriculadas; n a area rural, 1.435 crian gas fre 
quentavam escolas, sendo o indice de 64,8 % . 

0 numero de profess6res era de 130 r egentes 
de classe (88 n as areas urbana e suburban a) , e 
12 n ao regentes (do sexo feminino e na area urban a). 

Em 1969 contavam-se 37 unidades do ensino pri
mario comum, com 171 profess6res. Estavam matri
culados, n o inicio do ana letivo, 4. 018 alunos. 

Ensino Medio 

ArNDA nesse ano er am os seguintes os estabele
cimentos de ensino m edia : Fundagao Sao Jose, com 
os cursos ginasial, cientifico e m atricula de 107 e 
35 alunos, respectivamen te; Fundagao Pres. Kennedy, 
ginasial e m atricula de 467 alun os; Colegio Profes
sor Mario B. Lara , curso normal, 87 alunos; Colegio 
Comendador Ger aldo Freire, comercial ginasial e m a
tricu la de 90 e 110 alunos, respectivamente; Colegio 
Normal Padre J tllio Maria, cursos normal, ginasial e 
matricu la de 155 e 217 alunos, respectivamente. 

No inicio do ana letivo de 1969 estavam m atri
culados 1.268 alunos. 

Em cursos avulsos, existiam 25 alunos n a Es
cola Remington e 30 n a Fundagao Pres. Kennedy. 

11 



Sed e do Radium Clube D orense 

Cttltura 

FuNCIONAM em Boa Esperanga a Biblioteca Pu
blica Municipal, com urn acervo de 3.000 volumes, e 
a Biblioteca do Colegio Normal Padre Julio Maria, 
com 3.480 . 

0 Municipio disp6e do Cine Coral, com capaci
dade para 1. 300 espectadores ( 470 poltronas esto
fadas) . 

A imprensa esta r epresentada pelo semanario A 
Vanguarda, com tiragem de 1.000 exemplares; e pelo 
Lingua da Sogra, semestral , com tiragem de 300 
exemplares. Ha n a cidade 2 tipografias e 2 livrarias. 
Existiam 2 repetidoras de TV. 

As associag6es culturais e desportivo-recreati
vas eram 9, destacando-se o Gremio Civico Pio XII, 
cultural, com 372 s6cios; e as esportivas ou recrea
tivas, Minas Esporte Clube, Radium Clube Doren se 
e a Associagao Operaria de Boa Esperan ga, com urn 
total de 1.070 s6cios. Citam-sf! , a inda, o Lions Clube 
e a Loj a Mag6nica. 

Tztrismo 

CoMo atrag6es turisticas no Municipio estao a 
Serra da Boa Esperanr;a, a 12 quil.Jmetros da cidade ; 
o Lago Artificial de Furnas - com praias, rancho as 
margens do la~So e pescarias; Ponte do Jacar e - de 
cimento armada com mais de 600 metros de com
primento, no Lago de Furnas, n a rodovia que leva 
a Campo Bela, no quil6metro 20. 

0 visitante deve incluir em seu roteiro o Radium 
Clube DoTense, com bela sede social. 

A 15 de outubro festeja-se a maior data civica 
de Boa Esperanga que, em 1969, comemorou o seu 
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centesimo aniversano com desfiles de colegiais 
da localidade e de cidades vizinhas, carros aleg6-
ricos e festej os variados. 

·. ASPECTOS SOCIAlS i 

A 60 KM da Rodovia Fernao Dias, tendo a emol
duni -la a Serra da Boa Esperanga e o maravilhoso 
lago artificial criado com a construgao da barragem 
de Furnas, Boa Esperanga cresce sob a protegao de 
Nossa Senhora das Dares. A cidade, que ja foi cha
mada Dares do P:'mtano e tambem Dares da Boa 
Esperan c;;a , conta hoje com 111 logradouros: 85 ruas, 
10 avenidas, 10 pragas, 6 travessas. Desses logradou
ros, 34 sao pavimentados, 85 beneficiados com ilu
minagao publica e 83 com iluminagao domiciliaria , 
92 com abastecimento dagua e 47 com esgotos. 

Entre os logradouros destacam-se as pragas Cel. 
Neves, com bela jardim e moderna fonte luminosa, 
Dr. Joaquim Vilela, Padre Julio Maria , Santa Cruz, 
onde esta situada a moderna e confortavel Es tacao 
Rodoviaria e bela jardim tropical ; as ruas P1:e
sidente Vargas, Governador Valadares, Bias Fortes, 
Dr. Antonio Candido, Capitao Neves , Coqueiral, Ili
cinea, Monsenhor Leite, Saldanha Marinho, Expe
dicionarios , Oswaldo Cruz e 2 de Novembro ; as 
aven.idas 15 de Outubro, uma homenagem ao dia da 
Cidade, Marechal Floriano, Prefeito Joao Julio de 
Faria. 

Possui Boa Espe
r anc;;a, 2. 792 predios 
residenciais e comer
ciais; 1. 566 passu
em abastecimento 
dagua, 1.183 sao ser
vidos pela rede de 
esgotos a cargo do 
Servico Aut6nomo 
de Aguas e Esgotos . 

A en ergia eletrica 
e fornecida pela .. 
CEMIG (com 1 es
critcrio local) e 
mantem 1.439 liga
c;;oes . 

Servi ('O A utonomo de Ag1ws 
e Esgotos 

Assistencia lVIedico-Hospitalat' 

SERVH(OS mediCOS sao prestados no Hospital Nos
sa Senhora das Dares, de clinica geral, com um 
anexo de Pediat ria, e um total de 87 leitos. Tambem 
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estao a servigo da populagao o P.Osto de Puericultura 
Felicidade Vilela, 1 de Saude e 1 Unidade Sanitaria 
Estadual. 

Em maio de 1969 contavam-se no exercicio de 
suas fungoes 4 medicos, 11 farmaceuticos, 3 enfer
meiros e 13 dentistas. As farmacias eram 6. 

AJSistencia Social 

A ASSISTENCIA SOcial e prestada pelo Servir;o de 
Obras Sociais (SOS) que mantem 250 familias; pelo 
Asilo Sao Vicent e de Paulo, para velhinhos desam
parados; Fundar;tio Sin h a L eite e Fundar;tio Espe
ranr;a de P1·oter;ao ao Menor D escmpw·ado, que m an
tern o Lar da Crianga , entre outros. 

Religiao 

0 CULTO cat6lico e praticado na Matriz de Nossa 
Senhora das Dares, padroeira da cidade, e em 11 ca
pelas. De outros cultos contavam-se 3 templos pro
testantes e 3 centros espiritas. 

ASPECTos · ADMfNISTRATIVOS E POLiTICOS 

EsTAo sediados em Boa Esperanga, entre outras 
repartig6es publicas, 1 escrit6rio do Ministerio do 
Trabalho, 1 do INPS, Agencia Regional da Campa
nha Nacional de Alimentagao Escolar, 1 escrit6rio 
da Campanha de Erradicagao da Malaria , 1 Moi
nho de Calcaria do Est ado, dirigido pela Coopera 
tiva de Cafeicultores, e Agencia de Estatistica, or
gao de coleta do IBE. 

FinanfaS Pt'tblicas 

A UNri\o arrecadou em 1968, Cr$ 76,4 milhares, o 
Estado Cr$ 833,1 e a Prefeitura Cr$ 480,0. P..~ muni
cipalidade r ealizou despesas, no mesmo ano, de 
Cr$ 510,9 milhares. 

0 orgamento municipal aprovado para 1969 pre
viu r eceita e fixou despesa de Cr$ 800,0 milhares. 

0 P6sto da Receita Federal, a partir de 1969, 
esta arrecadando tambem dos municipios vizinhos 
de Coqueiral, campo do Meio, Ilicinea e Guape. 

Rept'esentafao Pollticct 

A CAMARA Municipal e formada de 11 vereadores. 
Estavam inscritos ate m aio de 1969, 5.680 elei

tores. 
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AS INFORMAC6ES cii\·ulgaclas nest e traba lho roram. na sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estati s t ica de Boa Espe
ran<;a, Eugenio Borg es de Medeiros. 

Utili zndos . tambem. dados dos arquivos cle documcntac;ao 
tnuni c ipal do lBE. ci a 1.a edic:;fto da Monog rafia. de di versos 
Orgaos do s is tema estntistico nacional. do livre E sb6c;o Hist6-
rico d e B oa Esperanr:;a. de Newton F reire Maia e colaborac;ao 
cia profcss6 ra Jan e OJi\·eira. 

EST A publicac;tio j az parte da serie cle monograjias 
municipais organizada pelo D epartamento cle Di
vulgcu; tio Estatistica do I nstituto Bmsileiro de Es
tatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
luc;tio hist6rica do Municipio, corresponcle a uma 
tentativa no senticlo de sintetizar, com adequada 
sistematizac;tio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos . Oc01-rem, em alguns casas, divergencias 
de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, ntio 
sendo raros os equivocos e contradic;6es verijicados 
nas pr6prias jontes de pesquisa . Par isso , o IBE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
c;cio, especialmente de historiaclores e ge6grajos. 






