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0 "CAMINHO N6vo", iniciado por Garcia Rodrigues 
Pais em 1701 e concluido por Domingos Rodrigues 
Fonseca, Uganda a Borda do Campo a Raiz da Ser
ra, foi o primeiro passo para a rapida comunicac;ao 
da Corte com as Minas Gerais. As primeiras noti
cias a esse respeito podem ser encontradas no livro 
Cultura e Opulencia do Bra3il, de Antonil (1705/8), 
onde se le minuciosa exposic;ao sabre as pousadas 
existentes. Grande parte do territ6rio citado nessa 
obra iria, mais tarde, fazer parte do atual Munici
pio. Ao longo do caminho distribuir-se-iam vendas 
e roc;as, entre as quais a tradic;ao arrola como im
portante as de Garcia Rodrigues, em Paraibuna. 
Pouco tempo depois de concluida a picada (1714), 
o Governador Bras Baltazar da Silveira, natural
mente para facil1tar o desenvolvimento das terras, 
dividiu a regiao em quatro comarcas: a de Vila 
Rica de Ouro Preto, a de Vila Real de Sabara do 
Rio das Velhas, a de Serra Frio e a do Rio das Mor
tes. Esta Ultima abrangia tOda a extensao de ter
ras desde Paraopeba e Congonhas, rumo do sul, 
ate Paraibuna e a Serra da Mantiqueira. Apesar de 
tudo, a medida parece nao ter atingido 0 objetivo, 
pois Alexandre Caldcleug, urn seculo depois, escla
recia que a localidade tinha duas ou tres choc;as 
apenas. Saint-Hilaire, todavia, escrevendo sabre 
as provincias do Rio de Janeiro e Minas Gerais em 
1816/7, ja descreve uma fazenda do Juiz de Fora, 
que e elemento importante nos prim6rdios do po
voado. Essa mesma propriedade, na antiga estrada 
do Piau, por falecimento dos Tastes (1841) foi des
membrada e partilhada entre os herdeiros; urn des
tes, Dona Candida Maria Carlota, casada com o en
genheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld, que 
construiu a Estrada Nova, vendeu a prestac;oes 
parte do que lhe coubera, concorrendo para o au
menta do povado, que do Alto da Boiada se foi 
transferindo para a Vargem da Fazenda. 

Em 1850 foi criado o Municipio e tres anos 
depots instalada a Vila, que teve o nome de Santo 
AntOnio do Paraibuna, pols anteriormente os Tas
tes haviam doado terrenos destinados a construc;ao 
de uma igreja sob essa invocac;ao. 0 topanimo se 
reduziu a Paraibuna, quando da elevac;ao da vila a 
categoria de cidade, em 1856, e s6 mudado para 
Juiz de Fora em 1865. Assinale-se que ha contro
versias de ordem hist6rica entre OS estudiosos: nao 
quanta a origem do termo, pois e evidente que a 
denominac;ao esta ligada ao primeiro magistrado -
juiz-de-fora- que fundou sua fazenda naquela pa
ragem, mas quanta a identificac;ao desse juiz. 
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Centro da Ctdade 

Posteriormente, com a abertura da estrada de 
rodagem Uniao e IndUstria 0855-1861) por Mariano 
Procopio Ferreira Lage, o transporte tornou-se mais 
facil, contribuindo decisivamente para o progresso 
do Municipio. Paralelamente, cumpre menclonar as 
iniciativas de Bernardo Mascarenhas, como incen
tlvador da 1ndl1stria e introdutor da luz eletrica na 
cidade 0889). Deve-se a esse impulso a transfor
ma~;ao de Juiz de Fora num dos principals centros 
economicos e socials do Estado, verdadeira metro
pole, progressista em todos os sentidos . 

Formafao Administrativa 
EM 31 de malo de 1850, segundo Lei provincial 
n.0 472, foram criados o Municipio e distrito de 
Santo AntOnio do Paraibuna, com territ6rio des
membrado de Barbacena, e instalados a 7 de abril 
de 1853. 

A sede do Municipio, por forc;a da Lei provin
cial n.0 759, de 2 de malo de 1856, recebeu foros de 
cidade, sob a deslgna~;ao de Paralbuna e passou a 
denominar-se Juiz de Fora, em razao da Lei pro
vincial n.0 1.262, de 19 de dezembro de 1865 . 

A Lei estadual n.o 2, de 14 de setembro de 
1891, conflrmou a cria~;ao do distrito-sede do Mu
nicipio, que em 1911 se subdividia em 15 distritos: 
Juiz de Fora, Agua Limpa, Paula Lima, Rosario, Sao 
Francisco de Paula, Porto das Flores, Sao Jose do 
Rio Preto, Vargem Grande, Matias Barbosa, Sao 
Pedro de Alcantara, Chacara, Sarandira, Santana do 
Deserto, Benfica e Mariano Procopio . 

0 Municipio sofreu diversas alterac;oes territo
riais e administratlvas, alem de modificac;oes topo
nimicas, chegando ao Censo de 1960 com os seguin
tes distritos: Julz de Fora <sede) , Chacara, Coro
nel Pacheco, Ibitiguaia, Paula Lima, Porto das Flo
res, Rosario de Minas, Sarandira, Torreoes e Tres 
Ilhas . 

3 



Com os desmembramentos subseqiientes, pas
sui hoje os distritos de Juiz de Fora (com 3 subdis
tritos), Paula Lima, Rosario de Minas, Sarandira e 
Torroes. 

Formafao Judiciaria 
A CoMARCA, criada pela Resolu~ao de 30 de junho de 
1833, com a denomina~ao de Rio Paraibuna, passou 
a chamar-se Juiz de Fora, por efeito da Lei esta
dual n.o 11, de 13 de novembro de 1891, figurando 
em 1936 com urn so Termo, o da sede, constituido 
pelos municipios de Juiz de Fora e Matias Barbosa. 

Em 1937, bern como no quadro anexo ao Deere
to-lei estadunl n.o 88, de 30 de mar~o de 1938, a 
mencionada comarca compreendia os termos de Juiz 
de Fora e Matias Barbosa, compostos pelos munici
pios de !den tic a denomina~ao. 

Observou-se o mesmo ate 1948. No quadro rela
tivo a 1949-1953, a Comarca figurava sem o termo 
de Matias Barbosa, o qual passou a constituir co
marca de igual nome. Atualmente abrange tambem 
os municipios de Belmiro Braga, Chacara e Coronel 
Pacheco. 

Prejettura Municipal 
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Mill tam no foro local mais de 360 advogados . 
Ha 2 Varas de Menores, 4 Civeis, 3 Criminals, 10 
Juizes, 3 Promotores, 1 Dlstribuidor, 1 Partldor, 
1 Contador, 1 Advogado Judiciario, 2 Oficiais de Re
gistro Civil e 12 Tabeliaes . 

SITUADO em regiao montanhosa, entre as cordilhei
ras do Mar e Mantiqueira, o Municipio, com area 
de 1.424 km•, limita-se com os de Ewbank da Ca
mara, Santos Dumont, Piau, Coronel Pacheco, Cha
cara, Bicas, Pequeri, Matias Barbosa, Santana do 
Deserto, Belmiro Braga, Rio Preto, Lima Duarte, 
Pedro Teixeira e Bias Fortes . 

Formam o relevo orografico, entre outras, as ser
ras da Piedade, Agua Limpa, Borboleta, Monte Ver
de, Pequeri, Santa Rosa, e Saudade e morros da 
Grama e do Cristo . 

0 principal rio e o Paraibuna, que tern origem 
na serra da Mantiqueira e atravessa a cidade no 
sentido Norte-Sui, servindo como fonte de energla 
eletrica. Os principals afluentes sao o rio Peixe e 
ribeiroes Tres Pontos, Sao Pedro, Independencia, 
Estiva, dos Pintos, Floresta, Grama, Matias, etc. 

A flora e rica, atestando-lhe a opulencia a va
riedade de plantas uteis a medicina, bern assim a 
multiplicidade de madeiras de lei, pr6prias para 
constru~ao. Diversificada e tambem sua fauna. 

A cidade, a 675 metros de altitude, dista 
214 km, em linha reta, de Bela Horizonte, rumo 
SSE. Suas coordenadas geograficas sao : 21° 43' 35" 
de latitude Sui e 43° 20' 50" de longitude W. Gr. 

0 clima e considerado urn dos melhores do Pais, 
sen do de 26,1 °C a media das maximas e 15,1 a das 
minimas em 1968. A temperatura maxima ocorreu 
em 3/11 e em 25/12 (35,1°C) e a minima em 18/5/68 
(4,4°C). Chove, normalmente, de novembro a janei
ro, e a precipita~ao pluviometrica verificada em 1968 
foi de 1.282,5 mm. 

T OS 
GRAFICOS 

Juxz DE FoRA ocupa, desde 1950, o 2.0 Iugar entre os 
municipios mais populosos do Estado. No Censo de 
1960, observava-se a seguinte coloca~ao : 

Bela Horizonte . . ......... 693 .328 
Juiz de Fora . .......... . . 182.481 
Te6filo Otani . . . . . . . . . . . . . . 129 . 111 
Governador Valadares . . . . 122 .209 
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Houve, no Ultimo intervalo censitarlo, um 
incremento populacional da ordem de 43,7%, de 
46,0% na area urbana e de 38,6% na rural. 0 da 
cidade foi de 47,0% e, das vilas, a que teve maior 
crescimento foi a de Chacara (53,2%) . 

Segundo os distritos, era a seguinte a distribui
~ao dos habitantes: 

MUNIC!PIOS E 
DISTRITOS 

Juiz de Fora ................ 
Distrito-sede ........ .. .. 
Chacara (1) ............. 
Coronel Pacheco (1) .. ... 
Ibitiguaia (1) ............ 
Paula Lima ............. 
P6rto das Fl6res (1) ..... 
Rosario de Minas ........ 
Sarandira .. ............. 
Torrelles ............. ... 
Trb Dbas (1) ........... 

Total 

182 481 

156 290 
2 659 
4 637 
3 305 
3 316 

884 
2 914 
2 303 
4 617 
1 556 

(I} Deamembrados ap6s o Cenao de 1960. 

POPUL~AO 

Urbana Rural 

128 364 54 117 

124 979 31 311 
711 1 948 
580 4 057 
432 2 873 
560 2 756 
249 635 
173 2 741 
217 2 086 
233 4384 
230 1 326 

0 Municipio e predominantemente urbana, com 
70,3% de sua populac;ao localizada nessas areas. Por 
ocasiao do Censo de 1950, 69,0% dos habitantes per
tenciam as areas urbanas. 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica do IBE, em 1.0 de julho de 1968, a populac;ao 
era de 194.135 pessoas, com a densidade demogra
fica de 136 habitantes por quilometro quadrado . 
0 Municipio continua em 2.o Iugar entre os mais 
populosos do Estado e 28.o em todo o Brasil. 

A seguir o movimento do Reglstro Civil no trie
nio 1967-69 e a distribuic;ao, segundo os distritos, 
no ultimo ano: 

ANOS NASCI- CASA- 6BITO.'l 
MENTOS MENTOS 

1967 ........................ 6 701 1477 2 602 
1968 ........................ 6 922 1 375 2744 
1969 ............. ..... . ..... 6 778 1 576 2 670 

Juiz de Fora ................ 6 587 1 544 2 642 
1.0 Subdistrito .......... 3 260 522 1 385 
2.• Bubdistrito .......... 2 962 926 1 212 
3.• Subdistrito .......... 365 96 45 

Paula Lima ........ ..... 73 14 13 
Sarandira ........ ....... 43 5 6 
Torrelles .. .............. 18 10 7 
Rosario de Minas ........ 57 3 2 
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0 MUNICiPio, classificado como centro regional de 
primeira categoria, destaca-se tanto como nucleo 
produtor quanto pelo papel desempenhado na re
giao. A atividade industrial, a par da comercial, 
constitui um dos primeiros fat6res de seu cresci
mento. 

Juiz de Fora mantem principal intercambio com 
o Estado da Guanabara. A meio caminho entre 
Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, estende sua in
fluencia a Sao Joao del Rei, Barbacena, Uba, Ponte 
Nova e, rumo sul, chega ao territ6rio fluminense . 

Cent·ro Industrial 
EM 1861, concluida a Uniao e Industria, ligando o 
Municipio a Petr6polis, os imigrantes alemaes que 
trabalharam na rodovia permaneceram na reglao 
e concorreram com sua experiencia para a indus
trializa~ao de Juiz de Fora. 

Com a instala~ao da energia eletrica no Mu
nicipio, surgiu a ·industria, que se tern mantido na 
vanguarda das atividades economicas. Fat6res mill
tiplos e favoraveis concorreram para forma~ao do 
atual e s6lldo parque industrial, que oferece aos 
investidores ampla garantia da rentabilidade, mao
-de-obra farta e grande potencial hldreletrico . 

Abrange esse parque a produ~ao mals dlversi
ficada, predominando, porem, a Industria textil, 
tanto pelo valor da produ~ao quanto pelo pessoal 
ocupado. Salienta-se a de malharia, sendo o Muni
cipio um dos maiores produtores de meias do Pais. 
Destacam-se tambem os produtos alimentares e a 
mecanica. 

Represa Dr. Jollo Penldo 



Em 1965, as industrias de transforma~ao em
pregaram 9. 328 pessoas nos seus 481 estabelecimen
tos. 0 valor da produ~ao foi de · Cr$ 73,4 milhoes 
conforme tabela a seguir: 

G~NF.JWS 
DE IND"OSTRIA 

Minerais nao metalicos ... . 
Metalllrgica . ... ........ . . 
Mdn.ica .. .. ... ......... . 
Material el~trico e de comu-
nica~ ....... . ....... . 

Material de trapsporte .... . 
Madeira ...... ... ........ . 
Mobiliario ............. . . . 
Papel e papeliio . .. . ...... . 
Borracha ... ............. . 
Co~O!' e peles e produtos 

simdares .. ............. . 
Qu!mica .... ............. . 
Produtos farmacAuticos e 

medicinais .............. . 
Produtos de perfum!ll"ia, 

sabiles e vel as . .... . ... . 
TAxtil ............ , . ..... . 
Vestuario, cal~o e artefa-

tos de tecidos ... . .... . . . 
Produtos alimentares ..... . 
Bebidas ..... .. . . ........ . 
Editorial e grMica . ...... .. 
Diveraas ................. . 
Outras indostrias ... . .... . 

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

N"OMER.O 
DE PESSOAL 

ESTA- OCUPADO 
BELECI-
MENTOS 

VALOR DA 
PRODUQAO 

EM 1965 

------ (Cr$ 1 000)% s6bre o total 31-12-1965 

31 
30 
9 

5 
3 

17 
43 
10 
5 

7 
9 

11 

5 
93 

52 
97 
8 

25 
17 
4 

481 

350 
254 
189 

41 
27 

183 
235 
474 
88 

386 
65 

57 

12 
4 144 

824 
1 124 

245 
277 
308 
45 

9 328 

965 
1 289 
8 287 

201 
42 

922 
861 

2 406 
950 

3 352 
652 

427 

76 
23 644 

3 928 
21 730 
1 164 

909 
1 382 

254 
73 441 

1,3 
1,7 

11,3 

0,3 
0,1 
1,2 
1,2 
3,3 
1,3 

4,6 
0,9 

0,6 

0,1 
32,2 

5,3 
29,6 

1,6 
1,2 
1,9 
0,3 

100,0 

No ano de 1968, somente os estabeleclmentos 
com 5 ou mats pessoas ocupadas se elevavam a 324 
e os de menos de 5, a 281, para um total de 11.494 
pessoas ocupadas. 

Dentre os estabelecimentos fabris, destacam-se 
pelo valor da produ~ao: o Moinho Vera Cruz S.A. 
(trigo e derivados) ; a Cooperativa Produtores de 
Leite Benfica (leite pasteurizado) ; a Cia. Fia~ao 
Tecelagem Industrial Mineira <tecidos de algodao); 
a Cooperativa Central dos Produtores de Leite Ltda. 
(leite e manteiga), A Cia. Fla~ao e Tecelagem Sao 
Vicente (cobertores de algodao), a S.A. Fabrica de 
Tecidos Sao Joao Evangelista (tecidos de algodao) 
a Filena Industria Textil S.A. (fios de nylon), 
a Cia Textll Bernardo Mascarenhas fundada em 1888 
(tecldos de algodao) a Cia. Fia~ao e Tecelagem 
Santa Cruz (tecidos de algodao) o Cotonlficlo Giorgi 
de Minas Gerais S. A. (tecidos de algodao). 
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Cabe referencia, ainda, a Companhia Cerve
jaria Jose Weiss, fundada em 1876; a Becton 
Dickinson Ind . Cirurgicas S.A., pioneira no Pais 
no fabrico de seringas de injet;ao, e a Facit S.A., 
fabrica de maquinas de somar e calcular . 

A expansao observada no fabrico de calt;ados 
deve-se, em parte, a excelente industria de CUrti
mentO, em que se projeta a S.A. Curtume Krambeck, 
precursora no Estado de Minas Gerais. 

0 Municipio conta ainda com a "Fabrica de 
Juiz de Fora", do Ministerio do Exercito, cuja fina
lidade e produzir munit;ao e outros artefatos para 
artilharia . 

Construfao Civil 
JUiz DE FoRA ·val modificando seu aspecto urbano, 
a medida que a arquitetura moderna, de linhas ar
rojadas, toma conta da cidade. 

1!: elevado o indice de constru.;oes, notando-se 
a mesma febre de progresso em todos os bairros. 
Alarga-se o perimetro urbano e novos bairros vao 
surgindo nas zonas Norte e Sui, evidenciando o 
crescimento da cidade . Ha 164 engenheiros em ati
vidade profissional. 

Em 1969, o inquerito sobre edifica.;oes cadas
trou 1. 051 licen~tas para uma area global de 
269.878 m• 035.008 m• para residencias), sendo de 
176.341 m• a area a ser edificada. Desse total, 
162.688 m• destinavam-se a residencias (1.707 habi
ta.;oes, das quais 918 casas e 789 apartamentos); 
3.682 m• a fins industrials; 3.122 a comerciais e 
6.849 a diversos outros . 

A cidade cresce tambem verticalmente . Assim 
e que, entre as licent;as concedidas, 25 eram para 
construt;oes de 4 a 9 pavimentos (291 apartamen
tos); 5, de 10 a 19 andares (241 apartamentos) e 
1 de 20 ou mais (40 apartamentos) . 

Gado Abatido 
EM 1968 o resultado do abate alcan~tou 9.756 tone
ladas, no valor de Cr$ 15,4 milhoes, correspondentes 
a 39 .080 suinos, 29.686 bovinos, 152 caprinos e 51 
ovinos. 

Destacava-se a carne verde de bovino, com 
4. 836 t, representando 56,1 % ·do valor, seguindo-se 
a carne verde de· suino, com 1.558 t e 20,0% e o 
toucinho fresco com 1.755 t e 13,9% do valor . Os 
10,0% restantes correspondiam a 25 outros produtos . 

Pecuaria 

A PECUARIA representa, na economia do Municipio, 
fator da maior importancia . 

0 gado existente, em 1969, era de 118.148 cabe
~tas, avaliadas em Cr$ 20,0 mllhoes. Havia 59.282 
bovinos, representando 72,2% do valor global, e 
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45 . 186 suinos, 21,4 Yo do valor. Os 6,4% restantes 
correspondiam a 6.120 eqiiinos, 12 asinlnos, 2 . 040 
muares, 1.428 ovlnos e 4.080 caprlnos. 

A ra~ta bovina preferida resulta do cruzamento 
da zebu e holandesa, visando a produ-.a.o de leite. 
Esta, no ano citado, subiu a 15 .800 mil litros, ava
liados em Cr$ 9,7 milhoes. 

Contava ainda o Municipio com um plantel 
avicola de 125.766 aves, avallado em Cr$ 375,3 mi
lhares; uma produ~tao de 214.200 duzias de ovos, no 
valor de Cr$ 257,0 mllhares, de 14,3 t de mel e 920 kg 
de cera de abelha, no valor de Cr$ 44,7 milhares. 

Realiza-se anualmente uma Exposl~tao Feira 
Agropecuarla e Industrial, cuja importancia en
contra ressonancia em todo o Pais. Tern como 
objetivo a mostra dos principals prodotos do Munici
pio e das comunas vizinhas . 

Em 1968, entre 15 e 22 de setembro, a Associa
~tao dos Criadores de Gado Holandes de Minas Ge
rais organlzou a X Exposi~tao e I Feira Especiali
zada, que reuniu planteis dos estados de Minas Ge
rais, Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

Essa mostra, ja tradiclonal, tern por finalldade 
consolidar a regiao como centro de bons reprodu
tores. Dos animals expostos, 90% eram de puro 
sangue, sendo que a grande maioria constituia-se 
de reprodutores ja consagrados nos Estados Unidos, 
Canada e Argentina. 

Os 28 expositores apresentaram 193 animals 
das ra~tas Holandesa preta e branca e vermelha e 
bran ca. 

Conta o Municipio com 33 veterinarios, alem do 
Posto de Insemina~tao Artificial e da 4.a Circuns
cri~tao do Servi~to Rural de Defesa e Fomento . 

Agricultura 

EM MINAs GERAIS a cultura do cafe teve maior de
senvolvimento nas zonas da Mata e Sul, ainda nos 
prim6rdios do seculo XIX, destacando-se Juiz de 
Fora, Mar de Espanha, Alem Paraiba, Cataguases 
e Uba como areas cafeeiras de maior importancia. 

A agricultura floresceu em Juiz de Fora e con
tribuiu para o crescimento da cidade, onde os gran
des fazendeiros fixaram residencia . 

Atualmente, e a lavoura suplantada pela in
dustria e pela pecuaria. Segundo o Censo Agricola 
de 1960, existiam 1.200 estabelecimentos ocupando 
area de 160.429 ha dos quais 786 eram de terras 
pr6prias, 306 de arrendadas, 12 de ocupadas, 88 de 
pr6prias e arrendadas, 7 de pr6pr1as e ocupadas 
e 1 de arrendadas e ocupadas . 

Havia 383 estabelecimentos de lavouras perma
nentes (3.328 ha), 895 de temporarias (9.607 ha) , 
1 . 109 de pastagens naturals (125.390 ha) e 66 de 
artificlals (3.625 ha) . 
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Milho, um dos prtncipais 
produtos agrtcolas cultivados 
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Segundo a atividade predominante dos esta
belecimentos, 283 eram de agricultura e agrope
cuaria; 844 de pecuaria; 13 de horticultura e flo
ricultura; 4 de avicultura; 1 de apicultura, cunicul
tura e sericicultura; 54 de invernadas e campos de 
engorda e 1 de extrac;ao vegetal. 

Os estabelecimentos assim se distribuiam se
gundo o tamanho: 144, de menos de 10 ha; 609, de 
10 a menos de 100; 437, de 100 a menos de 1.000; 
9, de 1.000 a menos de 2.000 e 1, de 2.000 a menos 
de 5.000. 

0 pessoal ocupado em atividades agricolas so
ma va 7. 781, sen do 7. 053 hom ens, dos quais 6. 422 
de 14 anos e mais. 

Em 1968, a produc;ao agricola alcanc;ou Cr$ 1,0 
milhii.o, para uma area cultivada de 4. 262 ha, se
gundo tabela abaixo: 

PRODUTOS 
AGRfCOLAS 

Banana .................... . 
Milho ..................... . 
Cafe .. ................ ..... . 
Laranja . ................... . 
Alho . . ..................... . 
Feijao .... . ................ . 
Mandioca .................. . 
Outros (1) ................. . 

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

AREA 
CULTIVADA 

(ha) 

159 
2 150 
1 453 

34 
10 

201 
24 

231 

4 262 

VALOR 

Numeros 
absolutos % s()bre 

(Cr$ 1 000) 
o total 

254 25,4 
245 24,5 
124 12,4 
107 10,7 
60 6,0 
40 4,0 
38 3,2 

134 13,8 

1 DD2 1DD,D 

(I) Em outroo ineluenH!e eana-de~ear, arroz. batat&-doee. tangerina, tomato. 
abaeate, manga, eebol.&, batata-inglesa e amendoim . 

12 

PRODUCAO AGRICOLA 
VALOR-1968 

• Banana D LOI'onja 

11'!!111 Mill>o D a.. ••• , 
• Cafe 



A banana rendeu 250 mil cachos, o milho, .... 
2.451 toneladas, o cafe, 843 t, a laranja, 5.360 mil 
frutos, o alho, 30 t, o feijao e a mandioca, 133 e 
480 t, respectivamente. 

0 Sistema de Extensao Rural - ABCAR - tern 
escrit6rio seccional e dois locals em Juiz de Fora. 

Cadastrados pelo INCRA, 2.674 im6veis rurais, 
ate 1.0-I-1967. 

Existem 11 agronomos, em atividade, contando 
o Municipio com uma Estagao Meteorol6gica do 
Ministerio da Agricultura, o Laborat6rio Regional 
da Inspetoria Regional de Produtos Agropecuarios 
e Materials Agricola.s e a Nona Circunscrigao Agri
cola. 

Produfao Extrativa 

EM 1969, a produgao florestal constou de 6.525 m• 
de lenha e 277 t de carvao vegetal, valendo, respe
ctivamente, Cr$ 26,2 e 41,5 mllhares. 

Quanta a industria extrativa mineral, registra
ram-se duas fontes hidrominerais de composigao 
gasosa e magnesiana, com descarga anual de 1 mi
lhii.o e 688 mil litros. Em 1968 a produgao atingiu 
310 mil litros no valor de Cr$ 30,0 milhares. 

Comercio 
0 DESENVOVIMENTO do parque industrial de Juiz de 
Fora favoreceu a expansao comercial do Munici
pio e das areas pr6ximas. Na cidade, as feiras-livres, 
os supermercados e estabelecimentos de vulto sao 
caracteristicas de uma pra~a de grande centro, no 
que se refere a concorrencia, facilidade de credito e 
variedade de artigos colocados a disposigao do pu
blico. 

A zona comercial se estende pelas ruas Halfeld, 
Marechal Deodoro e Batista de Oliveira e avenidas 
Getulio Vargas e Rio Branco. 

Existiam, em 1968, 70 estabelecimentos ataca
distas (predominando os ramos de cereals, tecidos, 
armarinhos e eletrodomesticos), 1. 669 varejistas, 28 
mistos e 14 cooperativas, entre as quais 8 de con
sumo. 

Mantem transa~oes comerciais com varios pai
ses da America e Europa e com quase todos os es
tados brasileiros, destacando-se as que se proces
sam com as pra~as de Brasilia, Sao Paulo, Rio de 
Janeiro, Niter6i, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Sal
vador, Teresina, Vit6ria, Florian6polis e Santos. Ex-

. porta produtos industrials, princlpalmente residuos 
de algodao, tecidos em geral, meias, tapetes e la, 
estopas, cha em pacote, refrigerantes, biscoitos, 
agua mineral, baterias para autos, maquinas para 
escrit6rio, pegas para autom6veis e caminhoes, ara
dos, condensadores, maquinas registradoras, televi
sores, material cirurgico (Mexico e Argentina), ele
trofones, fogao a gas, estabilizadores, gravadores, 
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etc. Em 1968 a exporta~ao de Ieite em p6 alcan~ou 
849.938 kg; a de Ieite "in natura", 21.756.212 lltros 
e a de gado bovino, 3. 954 cabe~as. 

Ban cos 
0 MUNICiPIO e uma das mais importantes pra~as 
bancarias do Estado. A tabela abaixo da os saldos 
das principals contas de 1968: 

PRAQAS 

Belo Horizonte ........ .. 
J uiz de Fora . ......... . 
Montes Claros ......... . 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Cr$ 1 000) 

Dep6aitoa 

Caixa Em pres- a vista a medio timos eacurto 
prazo prazo 

52 012 759 560 640 567 18 356 
4756 56 524 63 512 4 323 
5 073 52 401 22 030 309 

A rede bancaria e formada pelos seguintes es
tabelecimentos: matriz do Banco de Credito Real 
de Minas Gerais (com sucursal e agencia), Minas 
Gerais (filial e agencia) e agencia dos Bancos do 
Brasil, Brasileiro de Descontos, Comercio e Indlis
tria de Minas Gerais, Banco do Estado de Minas 
Gerais (3), Estado de Sao Paulo, Irmaos Guima
raes, !tau America, Lavoura de Minas Gerais, Mer
cantil do Estado de Sao Paulo, Mercantil de Minas 
Gerais, Uniao de Bancos Braslleiros (2) e Nacional 
de Minas Gerais. 

Ha 2 agencias da Caixa Economica Federal e 
2 da Estadual. 

MOVIMENTO BANCARIO 
COMPENSA~AO DE CHEQUES -1965-1969 

M il CR$ Mil cheques 

:.oo 0 1 .ooo 

14 

40 

0 --
,I --"/ rumero dec~~-

0 ---
~.,.,., .... --- v () 

----? 
0 

BOO 80 

60 600 

400 

20 200 

0 
1965 196<'> 1967 1968 

0 
1969 
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A Camara de Compensa~ao de Cheques vern 
apresentando grande movimento, como se observa 
na tabela segulnte: 

ANOS 

1965 .... ...... . 
1966 .......... . 
1967 ........... . 
1968 ........... . 
1969 .... ....... . 

CHEQUES 
VALOR Mll':DIO 

---------POR CHEQUE 

NU.mero 

513 375 
585 359 
663 539 
764 322 
865 258 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

172 500 
277 295 
406 686 
584 892 
842 148 

(Cr$) 

336,01 
473,71 
612,90 
765,24 
972,17 

Ate outubro de . 1970, foram compensados 
929. 269 cheques, no valor de Cr$ 1. 011,6 milh6es. 

Preslafao de ServifOS 

ENTRE os estabelecimentos de presta~ao de servi~os 
Juiz de Fora dispunha de 75 restaurantes, 848 bares, 
botequins e similares, 173 sal6es de barbeiros, 68 de 
cabeleireiros, 30 hoteis (com agua corrente nos apar
tamentos e quartos) e 2 pens6es. 

Transportes 

EM 1852, por iniciativa de Mariano Procopio Ferreira 
Lage, construia-se a pioneira das rodovias do Pais, 
que de Petr6polis seguia as vales dos rios Piabanha 
e Paraibuna, para atingir Juiz de Fora - a Uniiio e 
Industria. 

A estrada, macadamizada, exerceria notavel in
fluencia sobre as popula~6es mineira e fluminense, 
fazendo surgir povoados e cidades. E uma das me
nhores do Pais, com tra~ado harmonioso, bastante 
retificada e toda asfaltada, prolongando-se ate Be
la Horizonte. 

Mais tarde, em 1877, era feita a liga~iio ferro
viaria entre o Municipio e a Guanabara, com a che
gada dos trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II 
(atual Central do Brasil) e ramais para Lima Duarte 
e sudeste da Zona da Mata . 

Esta sendo construida pelo Governo Federal, 
atraves do DNOS e com apoio da Prefeitura Muni
cipal, a Avenlda Brasil. E uma obra arrojada, com 
15 km de extensiio que sera a variante da estrada 
que liga o Municipio a Brasilia . Conta com longos 
trechos ja abertos ao tr!ifego, desde o bairro de Fran
cisco Bernardino ate a rua Benjamim Constant . 

Juiz de Fora esta unida par excelentes meios de 
comunica~6es as grandes cidades, como Bela Hori
zonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e localidades vizi
nhas. 
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· 0 sistema rodo-ferrovilirio faz do Municipio 
ponto de convergencia da regiao, em conexao com 
centros localizados a Leste e Oeste . 

A Rede Ferroviaria Federal serve a Juiz de Fora 
atraves da Estrada de Ferro Central do Brasil (es
ta~<6es na Cidade, Mariano Proc6pio, Francisco Ber
nardino, Benfica, Dias Tavares e Chapeu D'Uvas) e 
a Estrada de Ferro Leopoldina (Cidade, Mucunge e 
Filgueiras) . 

Ha servi~<os de transportes coletivos interesta
duais, intermunicipais e interdistritais dos mais efi
cientes e, da esta~<ao rodoviaria Dr. Regis Bit
tencourt, .situada no Largo do Riachuelo, partem, 
diariamente, mais de uma centl:lna de onibus. 

A rede rodovlaria e formada pelas estradas fede
rais BR-135 e 267; estaduais, MG-118 e 131, asfalta
das e por 34 municipiais . 

0 ace.sso as capitals federal e estadual e munici
pios vizinhos e feito nos .seguintes tempos: Brasilia 
(fmibus), via Belo Horizonte, em 19 horas ou de trem 
em 28 horas e 30 minutos; Belo Horizonte (onibus), 
em 5 horas ou de trem em 9; Rio de Janeiro (onibus), 
em 4 horas e 30 minutos ou de trem em 4 horas e 
40 minutos; Sao ~aulo (onibus) , em 8 horas; Belmi
ro Braga (onibus), via Simao Pereira, em 2 horas 
ou de trem em 2; Bias Fortes (onibus), via Barba
cena, em 3 horas e 30 minutos; Bicas (onibus) , em 
50 minutos, Chacara (onibus), via Filgueiras, em 1 
hora e 30 minutos; Coronel Pacheco (onibus), 45 
minutos, ou de trem em 1 hora e 19 minutos; 
Ewbank da Camara (onibus), em 30 minutos; Lima 
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Duarte (onibus), em 1 hora e 45 minutos; Matias 
Barbosa (onibus), em 30 minutos, ou de trem em 
50; Pequeri (onibus), em 2 horas e 30 minutos; Rio 
Preto (onibus), em 3 horas e 30 minutos; Santana 
do Deserto (onibus), via Matias Barbosa, em 1 hora 
e 50 minutos, ou de trem, via Furtado de Campos, 
em 2 horas e 40 minutos; e a Santos Dumont 
(onibus), via Benfica e Ewbank da Camara, em 1 
hora, ou de trem em 1 horae 10 minutos. 

Ha 19 empresas de transporte de passageiros 
com linhas interestaduais, 19 com urbanas e inter
distritais, somando 43 linhas e ainda 33 com linhas 
intermunicipais. As empresas de transporte de car
gas sao em n funero de 25. 

Existe urn aeroporto, o da Serrinha, com piso de 
asfalto, situado no distrito-sede e urn campo de pou
so do Aero-Clube de Juiz de Fora com pista de gra
ma e arglla, localizado em Benfica. 

Em 1.0 de janeiro de 1969, estavam registrados 
na Prefeitura Municipal 5. 231 autom6veis, 319 
onibus, 1. 016 caminhoes e 2.130 veiculos nao especi
ficados. 

0 Municipio e sede de quatro Inspetorias Re-
. gionais do Trafego Ferroviario e da 4.a. Residencla 

do 6.o Distrlto Rodoviarlo Federal - DNER. 

Comunicafoes 
EM 1968, os servi~os telefonicos dependentes da Cia. 
TelefOnica Juiz de Fora e Telefonica Municipal 
(TELEMUSA) , dispunham de 7. 596 aparelhos insta
lados. Ha interliga~iio com a Companhla Telefonica 
Brasileira. Em 27 de janeiro do corrente ano, foram 
inaugurados os primeiros 6.630 dos 40 mil terminals 
da nova central automatlca da TELEMUSA, uma 
das mais modernas do Pais. 

Os servi~os postais e telegraficos, de responsa
bilidade da Empresa Brasileira de Correios e Tele
grafos, contavam com 21 agencias, das quais 3 pos
tais-telegrlificos. Localizam-se tambem em Juiz de 
Fora, servi~os telegraficos e radiotelegraficos priva
tivos das ferroviais Leopoldina e Central do Brasil 
e de entidades militares e os teletipos dos Bancos 
de Crectito Real de Minas Gerais e do Estado de Mi
nas Gerais. 

Propriedade Imobiliaria 
EM 1969, foram inscritas 93 Hipotecas Convencionais, 
no valor de Cr$ 4,7 milhoes e 2.630 Transcri~oes de 
Transmissoes de Im6veis (Cr$ 30,6 milhoes), das 
quais 2.221 por compra e venda (Cr$ 23,1 mllhoes) . 

Consumo de Energia Eletrica 
A PRIMEIRA usina hidreletrica da America do Sui, 
construida na cachoeira dos Marmelos, as margens 
da estrada Uniao e Industria, inaugurou-se em 5 de 
setembro de 1889, sob iniciativa do seu Presidente, o 
industrial mineiro Bernardo Mascarenhas. 

18 



Com o correr dos tempos a Cia. Mineira· de Ele
tricidade, ampliando seus servi~os, tornou-se a im
pulsionadora do progresso industrial da reglii.o. 

Em 1969, o consumo de energia e!etrica alcan
~ou 129.820.751 kWh sendo: 

Residencial .......... . 
Comerclal ..... . ..... . 
Poderes Publicos ..... . 
Ilumlna~ao Publica ... . 
Para outros fins . .... . 
F6r~a e luz industrial .. 

46 .476.238 
13.947.991 
1.340 .015 
4.950 .130 

13.490.333 
49.616.044 

ENERG!A ELETRICA 
CON SUMO -1969 

MWh 

~::::: :: 
A~:::::::::::::::::;: .. 

0 10 io JO 40 50 60 

A for~a e luz industrial 

B Residential 

c Comercial 
D llumina~cio Publica e Poderes P~bl1cos 
E Outros fins 
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Juiz de Fora, a Manchester Mineira 

BELA cidade a que muitos chamam a "Princesa de 
Minas", Juiz de Fora e das que mais crescem no Bra
sil, superando t6das as perspectivas em materia de 
progresso. A iniciativa privada e o poder publico con
correm para as grandes transformac;oes que se 
observam em todos os setores de atividade. 

Situada junto ao Paraibuna, afluente do Pa
raiba, a cidade e de aspecto modemo, com edificios 
de varios pavimentos, comercio ativo e movimento 
social intenso a refletirem o seu progresso. 

Contam-se inumeros bairros entre eles o ele
gante Born Pastor, o populoso e gigantesco Sao Ma
teus, o Santa Luzia, Manuel Hon6rio e Sao Bernardo. 
Grande nUmero deies ja tern vida pr6pria, dispondo 
de estabelecimentos comerciais, cinemas, clubes e 
entidades locals. 

Sobem a 874 os logradouros publicos - 678 ruas, 
39 prac;as, 24 travessas, 5 largos, 27 avenidas, 20 ga
lerias, 12 pontes, 3 jardins e parques e 66 outros, 
distribuidos nos bairros, onde se concentram cerca 
de 61.600 predios de todos. os tipos. 

Entre os principals logradouros, merecem refe
rencia especial as ruas Halfeld, a mais movimentada 
arteria do corac;ao da cidade, na qual se acham os 
principals estabelecimentos comerciais e bancarios, 
cinemas e restaurantes; e ponto de encontro da so
ciedade; Barao de Sao Joao Nepomuceno, Santa 

Parque Hal/ed 



Centro urbano 

Rita, Espirito Santo, Marechal Deodoro, Floriano 
Peixoto, Sao Sebastiao, Sampaio, Santo AntOnio, Ba
tista de Oliveira, Sao Mateus, Benjamin Constant, 
Osorio de Almeida, Vitorino Braga, Bernardo Masca
renhas, Oswaldo Cruz, Silva Jardim e Morais e Cas
tro; as avenidas Barao do Rio Branco, Dr. Procopio 
Teixeira, Andradas, Getulio Vargas, Sete de Setem
bro, Francisco Bernardino, Ruy Barbosa, Olegario 
Maciel, Olavo Bilac, Governador Valadares; as pra
~as .da Republica, Antonio Carlos, Alfredo Lage, Pe
dro Marques, e os parques Halfeld e do Museu Ma
riano Procopio . 

A rede de esgotos serve a 30.000 predios e a de 
agua abastece a 34.500. 

Em 1967, elevavam-se a 37.674 as liga~6es eletri
cas domiciliares, na voltagem de 110 e freqiiencia de 
60 ciclos/segundo, alcan~ando a recte de ilumina~ao 
648 logradouros. Em 1.0 de janeiro ·de 1969 ja soma
vam 38.454 as mesmas liga~6es. 

Vida Social 
E DAS MAIS intensas a vida social da cidade contando, 
para isso, com in\lmeros clubes, cinemas, teatros, ex
celentes restaurantes, churrascarias e bares. A ati
vidade esportiva, por sua vez, tern oferecido, nestes 
UJ.timos anos, grandes acontecimentos, inclusive de 
ambito naclonal. 

Saude 
A REDE hospitalar e composta de 18 estabelecimentos, 
com urn total de 2.162 leitos: a Santa casa de Mise
ricordia de Juiz de Fora, de clinica geral, fundada 
em 1859 pelo Barao de Bertioga, que disp6e de 359 
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leitos; o Sanat6rio Dr. Joao Penido (tisiologia), de 
360; o Sanat6rio Dr. Vieira Marques (tisologia), de 
154; a Clinica Sao Domingos (psiqutatria), de 180; a 
Casa de Saucle Esperan9a (neurologia), de 170; a 
Casa de Saude e Maternidade Jutz de Fara (clinlca 
geral), de 160; a Casa de Saude Dr. Aragfio Vilar 
<neurologia), de 100; o Hospital Escola da Universi
dacle Federal de Juiz de Fara (clinlca geral), de 80; 
o Hospital Dr. Joiio Felicia, de 74; COTREL-Clinica 
de Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia, de 50; 
Maternidade, Teresinha de Jesus, de 46; Clinica Santa 
Marta <neurologia), de 44; CIPLA-Clinica de Cirur
qia Plastica Dr. Silveira Ramos, de 42; Pronto-Socar
ro Municipal, de 31; Darmit6rio e Hospital de Emer
gencia da Sociedade Sfio Vicente de Paulo, de 
30; Hospital Sao Marcos (psiquiatria), de 240; 
CENTROCOR-Instituto de Cardiologta de Juiz de 
Fara, de 22; e Hospital de Medicina Psicossomatica 
(psiquiatria) , de 20. 

Existem, alnda, o Hospital Geral de Juiz de Fara, 
da Guarni~ao Militar (4.a. RM), 2 postos de saude, 8 
centros de puericultura, alem de 19 ambulat6rios 
mantidos por estabelecimentos fabris, INPS, Poli
clinica de Juiz de Fora, SAMDU, SESI e particulares. 
E de 50 o numero de farmacias. 

Quanto ao pessoal de saude, achavam-se em ati
vldade, em 1968, 332 medicos, 152 farmaceuticos, 113 
enfermeiros e 293 dentistas. 

Religiao 
A DIOCESE de Juiz de Fora tern como patrono San
to AntOnio de Padua. Sua cria~ao data de 1.0 de 
fevereiro de 1924. 0 primeiro bispo fol D. Justino 
Jose de Sant'Ana. Mais tarde, em 14 de abril de 1962, 
foi elevada a arquidiocese, segundo Bula do Papa 
Joao XXIII, tendo como dioceses sufrag§.neas as de 
Leopoldina e Sao J oao del Rei. 

0 Municipio esta dividido em 20 par6quias: San
to Antonio, com a Catedral Metropolitana e 14 cape
las; Capelania Militar da Guarnl~ao de Juiz de Fora 
<Matriz de Sao Judas Tadeu), com 2 igrejas e 1 
capela; Born Pastor, com 3 capelas; Imaculada Con
cei~ao, com 4 capelas; Sao Jorge; Nossa Senhora de 
Assun~ao, com 4 capelas; Nossa Senhora da Gloria, 
com 1 igreja e 7 capelas; Nossa Senhora das Gra~as 
e Santa Luzia, com 3 capelas; Nossa Senhora doLi
bano, com 3 capelas; Nossa Senhora do Livramento, 
com 1 capela; Nossa Senhora de Lourdes, com 1 
igreja e 2 capelas; Nossa Senhora do Rosario, com 
2 capelas; Santana, com 4 capelas; Santa Teresinha, 
do 2.0 B .I. da Policia MiUtar de Minas Gerais; Santa 
Rita de Cassia, com 2 lgrejas e 4 capelas; Sao Fran
cisco de Paula, com 6 capelas; Sao Jose do Bota
nagua, com 1 igreja e 3 capelas; Sao Mateus, com 5 
capelas; e Rosario (Vila Rosario de Minas), com 2 
capelas. 
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Para os cultos protestantes ha 3 templos meto
distas, 2 presblterlanos, 4 batistas, alem das igrejas 
Evangelica Assemblela de Deus, do Evangelico Qua
drangular, Crista Jardim das Ollvelras, Jesus Cristo 
Santos ultimos Dias, Adventlsta do Setimo Dla, Co
munidade Evangellca de Confissao Luterana, Con
gregac;ao Crista do Brasil e Sociedade Torre de Vigia 
Testemunhas de Jeova. 

Para os espirltlstas, ha 13 centros, 2 tendas, 4 
grupcs, a Alianc;a Municipal Espirita, Casa de Carl
dade S. Cosme e Damiii.o, Casa Espirita e Ordem 
Fraternal Espiritualista Jeronimo. 

Assistencia Social 
ENTRE as entidades assistenciais, publicas e parti
culares, destacam-se 33 de asslstencla a desvalidos, 
1 de ajuda a alunos pobres, 1 de assistencia a filhos 
sadios de lazaros e 12 mutuarias. 

0 Estado mantem o Instltuto de Menores de Juiz 
de Fora, sendo as demais associa~t6es partlculares. 
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CIDADE ao mesmo tempo industrial e universitciria, 
atrai Juiz de Fora estudantes de todo o Pais. Esco
lhida com trequencia para sede de conclaves cientt
ficos e culturais, tanto de ambito regional como es
tadual e nacional, recebe grande numero de intelec
tuais do Brasil e do Exterior. 

Brasao do Municipio 

A LEI n.0 3.231, de 16 de junho de 1969, aprovou o 
desenho do novo brasao de Juiz de Fora. Consta de 
urn escudo portugues, iberico, cortado em tres faixas. 
Na parte, superior, partido de dois tra~os e formando 
tres campos; a sinistra, de goles, urn gibao bandei
rante de ouro; ao centro, de blau, o monumento ao 
Cristo Redentor, de ouro; a dextra, de goles, o sim
bolo da Justi~a, de ouro . Na parte media, em campo 

de sinople, uma diligencia puxada por urn cavalo, 
ambos de prata; na inferior, em campo de blau, urn 
rio de prata ondado de negro e, acima deste, uma 
faisca de prata . Como suporte, dois ramos de cafe 
frutado nas suas cores . Abaixo, do escudo, listel de 
goles com a divisa "Pro Patria et Urbe" e as datas 
1701-1850, de prata . Encima o escudo a coroa mural 
de prata, com cinco t6rres, slmbolo da cidade. 

0 escudo portugues e o tradicional da Heraldica 
brasileira de dominio. Quanto as cores empregadas 
(blau, goles e ouro) sao as adotadas nos brasoes an
teriores do Municipio. Incluiu-se o verde (slnople) 
para evocar a riqueza agraria, que marcou a pri
meira fase da economia municipal. 0 gibao bandei
rante evoca o paulista Garcia Rodrigues Pais, pio
neiro na abertura do Caminho Novo, que ensejou o 
desbravamento da regiao onde se localizou a fazenda 
do Juiz de Fora, de cujo cargo se tirou o nome do 
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Municipio. 0 monumento ao Cristo Red en tor, sim
bolo caracteristico da cidade, ja figurante no pri
meiro brasao, recorda as origens cristas da civili
r:a~ao brasileira. 0 simbolo da Justic;a relembra o 
Juiz de Fora. A diligencia evoca a Companhia Uniao 
e Industria, que marcou a primeira fase importante 
da evoluc;ao economico-social de Juiz de Fora. A 
faisca sobre o rio, recorda a primeira usina hidrele
trica da America do Sui que foi o ponto de partida 
para a segunda fase importante da vida s6cio-econo
mica do Municipio - a industrial. 0 rio ondado de 
negro e o Paraibuna, fator de riqueza da cidade; se
guindo-o o bandeirante trac;ou o Caminho Novo, a 
Uniao e Industria construiu a rodovia e a Central 
do Brasil a ferrovia; suas aguas escuras movimen
taram as turbinas da Cia. Mineira de Eletricidade 
para a produc;ao da energia eletrica em que se ap6ia 
o parque industrial da cidade. Os ramos de cafe re
lembram a produc;ao cafeeira do Municipio que jus
tificou a criac;ao da Uniao e Industria e foi fator de 
progresso regional. As datas 1701 e 1850, no listel, 
sao, respectivamente, as da abertura do Caminho 
Novo e da criac;ao de Juiz de Fora. A coroa mural 
de cinco tOrres e o simbolo da cidade. A divisa, em 
latim- "Pro Patria et Urbe"- diz que aqui se tra
balha pela Patria e pela Cidade . 

Museus 
Museu Mariano Procopio - cabe reterencia ao par
que que cfrcunda o Museu, projetado pelo paisagista 
trances Glaziou. Por sua exuberante veget~iio, em 
que se destacam tnumeras jaboticabeiras, foi chama
do "Paraiso dos Tr6picos" pelo sabio Agassiz, que o 
visitou em 1965. Um pequeno zoo, poetico lago com 
ilhas, completam a paisagem e lhe conjerem tons de 
harmonia e beleza. 

o Museu, tombado pelo Patrimonio Historico e 
Artistico, esta tnstalado em magnifica mansao cons
truida no jim do seculo XIX pelo arquiteto alemiio 
Carlos Augusto Gambs para resictencia de Mariano 
Procopio Ferreira Lage. Herdou-a seu ftlho, Dr. Al
fredo Ferreira Lage que a transtormou em Museu em 
23-6-1921, com pe~as adquiridas atraves dos anos, 
tanto no Pais como no Exterior. 

A jim de perpetuar sua iniciativa resolv'im doa-lo 
a Prejeitura Municipal de Juiz de Fora (ato ojiciali
zado em 27-2-36, segundo Decreto Municipal n.o 202). 

A institu~iio e dirtgtda por um colegiado, o Con
selhO de Amigos do Museu Mariano Proc6pio, e regu
lamentada por legisla~iio municipal, de acordo com 
as cltiusulas contratuais da doa~iio . 

0 antigo castelo acolheu em suas dependencias 
ilustres personalidades, entre as quais D. Pedro II e 
a familia real, isto em 1861. 

0 Museu que ocupa 42 salas, constitui reposit6rio 
de objetos e documentos de inestimavel valor, desta
cando-se entre os mats completos do Pais . t rico o 
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acervo, conservado com carinho por funciondrios es
pecial1zados. Entre os m6vets, de dtversos esttlos 
clciss1cos, encontram-se pecas que pertenceram a 
D. Joao VI, D. Pedro I, D. Pedro 11, D . Maria e a 
Prtncesa Isabel; porcelanas e cristais, do Palacto Im
perial de Sao Crist6viio: gessos e bronzes de Bernar
delli, Teixeira Lopes, Correa Lima, Kanto, Barye e 
outros; armaduras, 16ias, moedas e ztvros; aut6gra
tos de Pedro I, Castro Alves, Guerra Junqueiro, Na
poleiio Bonaparte, Goncalves Dias e da Ratnha Vito
ria. As telas tem assinaturas de mestres como Pedro 
Ambico (Tiradentes Esquartejado, 1893); Roelofs 
r A pres-Midi em Holland, premiacla na Exposiciio 
Universal de Paris em 1889 e disputada pelo gooerno 
holandesJ; Geramano ( RebanhoJ, da Escola Flam en
g a; Bernardelli, Amoedo, Parreiras Vilares, Frago
nard e Souza Pinto, entre outros. 

llustram aincla as colecoes do Museu pecas de 
vestucirio, como o manto da corte da Princesa Izabel; 
tard6es da maioridade, coroaciio e casamento de 
D . Pedro 11; condecoraciio de Caxias. 

MU3eu Mariano Proc6pio 

Ainda entre as pecas raras veem-se uma Tana
gra cla Grecta, com cerca de 2.000 anos o original, 
em gesso, de Santo Estevao.~ de Bernardelli, obra 
prima de escultura, e colecoes de mtniaturas, uma 
das mais completas. 
Museu do Banco de Credito Real de Minas Gerais 
S/ A - Instalado em 1964 e ainda em organizaciio, 
sua especialtdade e a hist6rta do Banco de Credito 
Real de Minas Gerais. 0 acervo e constituido de pe
cas recolhidas das diversas agencias de todo o ter
rit6rio nacional como contcibeis, atas, documentos 
hist6ricos, numtsmdtica e mciquinas antigas. 
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Ensino 
JUiz DE FoRA apresentou elevado indice de escolari
dade - 82,5%, no Censo Escolar de 1964 (Estado, 
65,4% e Pais, 66,1 %) . 

~ grande o nfunero de educandarios estaduals, 
municipals e particulares de enslno primarlo e se
cundarlo. Tambem o enslno superior concorre para 
tornar Julz de Fora um centro cultural de elevado 
nivel. 

Ensino Primario 
EM 1968, havia 215 unidades escolares de enslno pri
mario, entre as quais 55 grupos escolares. Matricula
ram-se 41.671 alunos no lnicio do ano, sendo de 1.790 
0 numero de professores. 

Ja em 1969 contavam-se 224 unidades escolares 
(2.906 professores, e 48.442 alunos) que assim se dis
criminavam: 79 estaduals (2.270 professores e 36.745 
alunos); 76 municipals (223 professores e 5. 792 alu
nos) e 69 parttculares ( 413 professores e 5. 905 alu-
nos) . · 

Ensino Medio 
CoM REFERf:NCIA ao ensino mectio em 1968, havia 42 
estabelecimentos, corpo docente de 1.205 profes
sores (423 do sexo femlnino) e 19.478 alunos (8.953 
do sexo feminino) . Os cursos, em numero de 69, dls
tribuiam-se em 44 secundarios (815 professores e 
14.679 alunos); 12 comerciais (150 professores e 
1.807 alunos) ; 4 industrials (93 professores e 900 alu
nos) e 9 normals (147 professores e 2.081 alunos). 

Destacavam-se, pelo numero de alunos, o Insti
tuto Estadual de Educa~;ao de Julz de Fora (ginasial, 
normal e administra~;ao escolar), com 2.022 alunos; 
o Instituto Granbery (ginasial, cientifico, classlco, 
normal e tecnico de contabilidade), com 1.680; o Co
Iegio Sao Jose (ginasial e cientifico), com 1.506; o 
Colegio Estadual Sebastiao Patrus de Souza (gina
sial, cientifico e classico), com 1.464; e o Coll~gio 
Cristo Redentor (ginasial, cientifico e normal) , com 
1.200. Alguns colegios sao tradicionais, como o San
ta Catarina, fundado em 1909, o Stela Matutina e o 
dos Santos Anjos . 

Ha dois seminarios, o Arquidiocesano Santo An
tonio (cursos ginasial e cientifico) e Nossa Senhora 
do Sagrado Cora~;ao (gina sial) . 

No ano citado, funcionavam alnda 96 cursos 
avulsos de ensino elementar e mectio (157 professores 
e 6.438 alunos), estabelecimentos de enslno artistlco 
e profisslonal e diversos cursos particulares de mu
sica, linguas, pintura, artes domesticas, puericultura, 
etc. 
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EN SINO -1968-69 

MATRiCULAS NO INiCIO DO ANO 

Mil alunos 

Wff4! 1968 

""'''''''':':':') 1969 

' 
ENSINO MEDIO- 1969 

MATRiCULAS NO INiCIO DO ANO 

• Secunoorio . • Comercial 

W/t1 Normal D Industrial 



Em 1969 existiam 101 cursos de ensino medio: 

MODALIDADE 
DE ENSINO 

Comercial. ........... . 
Industrial ....... . 
Normal. . ... . ..... .. . . 
Secundario ..... ...... . 

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

Ensino Superior 

CURS OS 

13 
5 

11 
72 

101 

CORPO 
DOCENTE 

151 
131 
177 

1 102 

1 561 

MATRfCULA 

1 781 
874 

I 870 
15 933 

20 458 

A UNIVERSIDADE Federal de Juiz de Fora, tundada a 
23 de dezembro de 1960, pela Lei n.O 3.858, entrou 
realmente em rttmo normal de tunctonamento em 
1962. 

Ano a ano acentua-se a procura dos cursos pro
fissionais ali ministrados; empregam-se vultosos re
cursos em conventos com entidades particulares e 
publicas, para tins de ensino e a Universidade pro
porciona ainda assistencia aos seus alunos pelo pro
cesso de b6lsa de estudos. 

Seu Estatuto preve o serv~o de assistencia me
dico-hospitalar aos membros do corpo discente das 
Unidades Universitarias e o ensino aos alunos es
trangeiros emcaminhados pelo Ministerio da Educa
cao e Cultura e Ministerio das Rel~oes Exteriores. 

Um dos setores mais destacados da Universidade 
e o de dttusao cultural, quer atraves das Unidades, 
quer atraves dO Departamento de Educ~do e Cul
tura da Reitoria e ainda com a particip~ao de enti
dades particulares. 

0 conjunto universitarto, em 1968, compreendia 
6 estabelectmentos tederais, 1 estadual e outro par
ticular que totalizavam 17 cursos, 475 protess6res e 
2.254 alunos. 

A Uniao mantem a Escola de Engenharia (1 cur
so, 65 protess6res e 356 alunos, em 1968), a Faculdade 
de Ciencias Econ6micas (1 curso, 26 protess6res e 
273 alunos), a Faculdade de Farmacia e Odontologia 
(3 cursos, 76 protessores e 198 alunos), a Faculdade 
de Dtreito (1 cur so, 31 protess6res e 273 alunos), a 
Faculdade de Medicina (1 curso, 96 protess6res e 407 
alunos) e a Faculdade de Filosotia e Letras (8 cursos, 
119 protessores e 632 alunos). Depende do Estado a 
Escola de Entermagem Hermantina Beraldo (1 curso, 
41 protess6res e 55 alunos). A Faculdade de Serv~o 
Social e particular, com 1 curso, 21 protess6res e 60 
alunos. 

0 Seminario Mator Redentorista, de ensino 
teos6tico tinha 5 protess6res e 13 alunos ein 1968, 
eo Curro de Formacao de Protess6res Para o Normal, 
do Instituto Estadual de Educacao, 7 protess6res e 
40 alunos. 
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Reltorta da Unlversidade FederaL 

Em 1970 existiam 13 estabelecimentos com 456 
projessores e 2.644 alunos: Faculdade de Medicina 
(78 projess6res e 309 alunos); Faeuldade de Eco
nomia (20 projessores e 114 alunos>; Faculdade de 
Engenharia (48 projess{)res e 134 alunos); Faculdade 
de Direito (42 projessores e 128 alunos>; Faculdade 
de Farmacia e Odontologia (32 projessores e 79 alu
nos) ; Instltuto de Ciencias Exatas (35 projess6res e 
403 alunos>; Instituto de Ciencias Biol6gicas (49 
projessores e 449 alunos); Instituto de Ciencias Hu
manas e Letras ( 46 projessores e 263 alunos); Es
cola de Enfermagem Hermantina Beraldo (41 pro
jessores e 73 alunos) ,· Faculdade de Ciencias Con
tabeis e Administrativas Machado Sobrinho (17 
projessores e 154 alunos); Faculdade de Ciencias 
Juridicas e Sociais Vianna Junior (9 projessores e 
293 alunosJ; Faculdade de Educac;ao (22 projesso
res e 69 alunos) e Faculdade de Servic;o Socials (17 
projessores e 76 alunos). 

Universldade Federal - Campus 

' 
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Bibliotecas 

ATESTA o grau de cultura da popula<;iio juiz-forana o 
grande niunero de bibliotecas existentes na cidade 
destacando-se, pelo acervo, as da Escola de Enge
nharia da Universtdade Federal de Jutz de Fora, 
(22.209 volumes); do SESI- Dr. Frederico Alvares 
da Silva (11 .533); da Faculdade de Diretto Professor 
Rodrigues Valle Jr. (11.428); da Assocta~ao Cultural 
Brasil-Estados Untdos (8.388); da Municipal de Jutz 
de Fora (7.925); da Faculdade de Filosotia e Letras 
de Jutz de Fora (5.070) ; da Faculdade de Ctencias 
Econ6mtcas da Universidade Federal de Jutz de Fora 
(4.143); do Museu Mariano Proc6pio (3.745); da 
Faculdade de Medtcina da Universtdade Federal de 
Jutz de Fora (2.546); da Assocta~ao Cultural Fran
co-Brasiletra (2.106); da Sociedade Brastletra de 
Cultura Inglesa (1.578); da Agencia Municipal de 
Estatistica - Hildebrando Clark (1. 041) e da Uni
versidade Federal de Juiz de Fora (565) . 

lmprensa 

Os PRIMEmos 6rgiios de imprensa surgiram em 1871, 
e depois de 0 Farol, apareceram o Didrio de Minas 
0894) e o Jornal do Comercio (1896), todos com 
grande servi<;os a cultura juiz-forana. 

Circulam, regularmente, 9 jornals sendo 5 dia
rios, o Dtario da Tarde (tiragem de 3.600 exempla
res), Diario Mercantil (3.000), a F6lha Mineira 
060), a Gazeta Comercial (10. 000) e A Tarde 
(5.000); e 3 semanais, o Correto da Mata (3.000), o 
Lar Cat6lico (50.000), A Cidade (2.100) eo Vigilan
te (paralisado temporariamente) . Hli 3 revistas, 
1 quinzenal, o Pequeno Missionario (14.000 exem
plares) e 2 mensais, A Torre de Marfim (1. 500) e 
0 Lince 0. 350) . 

Acham-se em funcionamento 35 tipografias e 13 
livrarias . 

Cinemas e T eatros 

ENTRE as casas de diversiio contam-se 2 cine-teatros, 
o Central, com 2.064 Iugares e o Floresta, 408; e 11 
cinemas: Excelsior, mais moderno (1.250); Palace 
1, 013) ; Sao Lutz (824) ; Rex (711) ; Bentica (400) ; 
Real (350); Sao Mateus (337); AuditOrium (300); 
Para Todos (142); Grama (160) e Festival (105). 

Radiodifusao 

HA TRFs radioemissoras: a Industrial de Juiz de Fo
ra, prefixo ZYT-9 (1.090 kc/s), ZYV-32 (4.925 kc/s) 
e ZYT-9 (43,98 ~C), em ondas medias, tropicais e 
freqliencia modulada; Radio Sociedade de Juiz de 
Fora, prefixo PRB-3, freqliencia de 1.010 kc/s, em 
ondas medias, e Radio Difusora Minas Gerais, 
ZYV-53, freqliencia de 730 kc/s, em ondas medias. 
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A TV Industrial canal - 10, situada no Morro 
do Cristo, possui torre helicoidal e instala~oes espe
cialmente planej adas de arquitetura arroj ada e mo
derna. 

Festividades 

A SEMANA SANTA e, entre as festas de carater religio
so, a que atrai malar mimero de forasteiros. Come
mora-se rlgorosamente, de acordo com a liturgia ca
t6lica. 

Quanta a festas populares, destaca-se o carna
val na rua e nos clubes recreativos. 

Turismo 

PARA ATENDER ao grande movimento de viajantes em 
trclnsito ou de turtstas, Juiz de Fora dtspoe de bons 
hoteis: o Ritz Hotel, de constru~cio modernissima, o 
Palace, o Imperial, o Sao Luiz, o Continental, o 
Hudson, o Grande Hotel Centenario, o Rocha, o Ma
jestic, o Real, o Renascen!;a e o Rio. 

A cidade, apesar de niio ser tipicamente turistica 
oterece, entretanto, magniticas atracoes: 

Morro do Cristo - e a mais acentuada das ele
vacoes que circundam a cidade. No cume da monta
nha, ergue-se urn monumento de 25 metros de 
altura, constando de uma capela, encimada pela 
imagem de bronze, do Cristo Redentor. Esta, medtn
do 3 metros e 70 centimetros de altura, foi tundida 
na Franca gracas a uma subscri~ao pU.blica. A inau
gur~iio se deu em 8 de junho de 1906. 

o local recebeu varias denomtna~oes: Alto do 
Imperador, por proposta de Mariano Procopio, ap6s 
a escalada do morro por D. Pedro 11, em 1861; Morro 
do Santo Cristo, em 1900, quando da coloca~cio de 
urn cruzeiro e Morro do Cristo, em 1933, por Deere
to Municipal de 30 de mar~o. 

A estraaa que lhe dd acesso serpenteia entre 
vegetaccio exuberante, em meio a qual surgem belas 
vivendas. 

Represa Dr. Joao Penido, construida em 1935, 
e urn recanto pitoresco e ameno onde se aprecta a 
vegetacao tipica da regiiio, contrastando com as mo
dernas constru~oes que ali viio surgtndo e com as 
magniticas instal~oes hidrezetricas extstentes. 

Fonte de agua potavel da cidade, abrange 
uma bacia hidrogratica de 67 km' e o lago tem uma 
extensao de 13 km e volume de 15.000.000 m•. 

Alem do clima sauddvel, o visitante encontra 
moderno bar e restaurante, parque tntantil, barcas 
para passeiO e esqui aquatico e outros divertimen
tos. V~em-se ainda o clube dos Trabalhadores e o 
Nautico que oferece inumeras atra~oes. 

32 



Aero Clube de Juiz de Fora, localizado em area 
de rara beleza, no distrito de Benfica, dispoe de bar. 
Com a entrega de um longo trecho da Avenida Brastz 
ao trcinsito, a ida da cidade ao campo tornou-se rci
pida. E um agracUivel passeio. 

No centro Urbano, sao bastante atraentes as pra
~as ajardinadas: Coronel Halfeld, a principal, em 
cujo centro estci a Biblioteca Municipal e em outros 
pontos, os monumentos a Henrique Guilherme Fer
nando Halfeld, Anita Garibaldi, Camoes, Jose Pro
copio Teixeira, Oscar da Gama, Belmiro Braga e ao 
Escoteiro Caio Vianna Martins. Ao tundo, a igreja 
de Sao Sebastifio, e dos lados, a Prefeitura, o Forum 
eo templo metod.ista, principal da cidade. Na do Lar
go do Riachuelo, veem-se os monumentos a GetUlio 
Vargas, Mariano Procopio e ao Expedicioncirio; na 
pra~a Antonio Carlos, o de Bernardo Mascarenhas; 
na da Republica, o marco comemorativo do cente
narto da cidade; na pr~a D. Justino, em frente a 
catedral, o de Dom Justina Jose de Sant'Ana; na 
pra~a Dr. Jofio Penido, o monumento ao mesmo; os 
da Princesa Isabel e Mariano Proc6pio, no parque 
Mariano Proc6pio; Luis Pasteur e Eduardo de Me
neses, em trente ao Palcicio da SaUde, e muitos ou
tros. 

Associafoes Culturais, Recreativas e 
Desportivas 

A VIDA associativa da "Manchester Mineira" tern 
caracteristicas de verdadeira metr6pole, contando-se 
70 associa~toes das quais 29 culturais e 41 desportivo
-recreativas. 

AS atividades culturais tern padrao elevado, me
recendo referencia as associa~t6es Campestre Aca
demia de Comercio, Cultural Brasil-Estados Unidos, 
Cultural Franco-Brasileira, Cultura Italo-Brasileira, 
Amigos de Juiz de Fora, Compositores Musicals 
Juiz de Fora, Banda de Musica Nossa Senhora de 
Lourdes, Casa Pio XI, os centros Cultural Italo-Bra
sileiro, Dante Alighiere, D. Vidal, Estudos Economi
cos de Juiz de Fora, Estndos Sociol6gicos de Juiz 
de Fora, Odontol6gico Mineiro, Club de Engenharia 
de Juiz de Fora, Corpora~tao Musical Lira Santa 
Rita de Cassia, Funda~tao Logos6fica, Gremio 
Teatral Sao Joao Evangelista, Grupo Artistico 
Teatral, Institute de Direito do Trabalho, Ordem 
dos MU.Sicos do Brasil - Se~tao Juiz de Fora, Insti
tute Hist6rico e Geogratico de Juiz de Fora, e as so
ciedades Brasileira Cultural Inglesa Juiz de Fora, 
Brasileira de Ocultlsmo Pratico, Cultura Brasil-Ale
manha, Belas Artes "Antonio Parreiras", Medicina 
e Cirurgia, Euterpe Monte Castelo, Filarmonica de 
Juiz de Fora e Musical Tenente Januario. 
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Restaurante da Repr~sa Jodo Penido 

Entre as associa~t6es desportivo-recreativas ha 
clubes que desenvolvem atividades apenas nas se
des, como o Clube Juiz de Fora, um dos mais an
tigos e tradicionais. 

Destacam-se, quanto ao numero de soc1os, o 
Sport Club Juiz de Fora, com 5.634; o Tupi Futebol 
Club (4.059); o Bom Pastor (2.106); o Tupinambas 
Futebol Clube (2.000) e o Olimpico Atletico Clube 
<1.175) . Todos disp6em de magnificas instala~t6es 
e proporcionam aos associados vida social e despor
tiva. 

Cabe men~tao ainda aos clubes Nautico de Juiz 
de Fora, sltuado em local pitoresco, numa das ca
beceiras da Represa Joao Penido; Circulo Militar 
que congrega os militares radicados na cidade; Clu
be Hipico e Campestre de Juiz de Fora - este re
sultante da fusao da Sociedade Hipica com o antigo 
Clube. 

Estadio do Esporte Clube 
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Ao ooNTRARio das outras Regioes Militares, que tern 
sede em capitals estaduais, Juiz de Fora detem a 
sede da 4.a RegHi.o e da 4.a Divisao de Infantaria, 
com a 12.a Circunscri~;ao do Servi~;o Mllitar I/10.0 

Regimento de Infantaria, Estabelecimentos Re
gionais de Finan~;as e Subsistencia, 4.a Companhia 
Leve de Manuten«;ao, I/4.0 R0-105, Regimento de 
Obuses e Auditoria da 4.a Regiao Mill tar. 

Acham-se ainda instaladas na cidade, entre 
outras, as seguintes reparti~;oes: Delegacia Sec
clonal do Imposto de Renda, Departamento Naclo
nal de Portos e Vias Navegaveis, Inspetoria Fiscal 
de Rendas Internas, Coletorlas Estaduals, a Agenda 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do mE, 
Inspetoria Seccional do Ensino Secunda.rio, Inspeto
ria Seccional do Ensino Comercial da Zona da Mata, 
Delegacia Regional do Ensino, Setor Tecnico da 
Campanha Nacional de Alimenta~;ao Escolar, Agen
cia do Institute de Previdencia dos Servidores do Es
tado, Delegacia do Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura, Departamento Nacional de Endemias 
Rurais, Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem, Estabelecimento Regional de Finan~;as, 
Agencia do Institute Nacional de Previdencia Social 
e Posto da Zona da Mata do Departamento Policial 
Federal. 

Finanfas Publicas 

EM 1969 a Uniao arrecadou (em milhoes de cruzei
ros) Cr$ 26,4, o Estado, Cr$ 27,6 e o Municipio, 
Cr$ 16,8 (Cr$ 3,6 de renda tributaria) . A despesa da 
Prefeitura alcan~;ou Cr$ 17,7 milhoes, em 1969. 

0 or~;amento municipal para 1970 previa receita 
de Cr$ 25,9 milhoes e fixava 1gual despesa. 

A Delegacia da Receita Federal arrecada tam
bern nos municipios de Rio Novo, Piau, Belmlro Bra
ga, Chacara e Coronel Pacheco . 

Represenlafao Polftica 

A CAMARA de Vereadores de Juiz de Fora e composta 
de 15 membros. 

Estavam inscritos no Municipio, ate o primciro 
semestre de 1970, cerca de 87.000 eleltores . 
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FONTES 

As INPORMAC(ir.s cttvulgactas neste trabalho toram, em sua 
maiorta, tornecictll8 pelo Agente de Estatistica de Jutz cte Fora, 
ExPedtto Braga. · 

Utiltzactos, tambl!m, em sua elaboraclfo, etados ctos arqui
vos de ctocumentaclfo municipal do IBE e de ctiversos 6rgfl6s 
do sistema estatistico nacional; do G1Lta de .Jutz cte Fora, 
G1Lia DAK cte Jutz cte Fora, Monogratta eta Prefeitura Munici
pal e o hist6rtco eta 1• ecticlfo eta MoMgratta. 

ESTA Publicaclfo to.z parte eta sl!rte de monogratillB munici
pais organizaeta pe!o Departamento de Dtvulgaclfo Estatistica 
do Instituto Brastzeiro de Estatistica. A nota introctut6rla, ~
bre llllpectos eta evoluclfo hist6rtca do Municipio, correspancte 
a uma tentativa no senticto de :rintettzar, com actequaeta sis
tematizaclfo, elementos esparsos em ctiterentes documentos. 
Ocorrem, em alguns cll8os, ctivergenctas cte opint4o, comuns 
em ll8suntos ctessa natureza, n4o sendo raros os equivocos e 
contract(Clles verlficactos nll8 pr6prtas tontes de pesquisa. Por 
iuo, o IBE acolheria com o maior interesse qualquer colabo
racao, especta!mente de histortadores e ge6grafos. 
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