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COLE~iO OE MONOGRAFIAS - N.o 564 

2.• edi~lio 

SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

Edi<;:ao Comemorativa do Centenario de Santos Dumont - 1873-1973 

ASPECTOS FfSICOS ATea: 538 km'; altitude da sede: 838 
?n; ten~peratura meclia, ern nc: das rncixim.as, 29.9; clas 
minim,as, 1,9. 

POPULAQAO RESIDENTE - 37.985 habitantes (Censo D emo 

gr6./ico de 1970); d ensidade d ernogr6.jica: 70,64 habitan
tes por quil(nnetro quadrado. 

ASPECTOS ECON6M I COS - 41 estabelecimentos industriais . 
5 atacadistas, 156 v arejistas e 150 de presta<;iio de servi<;os; 
1. 002 im6veis rurais ( INCRA ); 5 agencias banc6.Tias e 2 
cle Cai:ca Econ6mica (/ ederal e estadual) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 40 unidades escolares de ensino 
prinuirio co1nu1n, 4 de ensino supletivo, 6 cle ensino 1nedio; 
4 bibliotecas, 2 livra1·ias , 1 t'ipografia , 1 jontal, 1 estaciio 

Tadiodifusora ; 2 cinemas, 1 museu, 2 asociacoes culturais 
e 11 espoTtivo - recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 154 ruas , 3 avenidas, 4 pm<;as, 2 jaT

dins; 5. 903 JJredios, 4. 532 liga<;oes eletricas domiciliares. 
2. 500 jocos de ilwnina<;iio JJublica, 600 aparelhos telef6-
nicos; 3 hoteis, 12 restanrantes, 115 bares e botequins; 15 
saloes de barbeiras e 6 de cabeleireiros de senhoras e 2 
boates. 

ASSI STf:NCIA MED I CA - 2 hospitais com 240 leitos, 3 pas
tas de saude; 13 medicos, 17 dentistas , 10 tarmaceuticos; 
6 janndcias e drogarias. 

VEtCULOS REGISTRADOS (na Prejeitum Municipal em 1973) 
- 794 autom6veis e jipes, 107 6nibus, 173 cami nhoes, 180 
camionctas, 67 jurg6es e 24 veiculos niio especijicados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1973 (rnilh6es de cruzeims) 

- Teceita prevista : 3,2; renda tTibut6.ria: 276,0 milhc..res ; 
despesa fixada: 3,2 . 

REPRESENTAQAO PO LiTICA - 15 ceTead:nes. 
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SANTOS DUMONT- PAl DA AVIAc;A.O 

Nascimento e lnfoncia 
FILHO do engenheiro Henrique Dumont e D . Fran
cisca Santos, de familias de origens francesa e por
tuguesa, Alberto Santos Dumont nasceu no lugarej o 
de Cabangu, distrito de J oao Gomes, em Minas Ge
rais, em 20 de julho de 1873 . 

Era men ino de 1 ano de idade quando seus pais 
se transferiram para o Rio de Janeiro, onde pouco 
se demoraram, deslocando- se para Ribeirao Preto. 

Alberto Santos Dumont aprendeu a ler com sua 
irma mais velha Virginia e nao se destacou no co
legio que frequentou. No Culto a CH\ncia, em Cam
pinas, passou ligeiramente; na capital de Sao P aulo 
estudou no Kopke e Norton e chegou a matricular-se 
na Escola de Minas de Ouro Preto sem , contudo, 
concluir o curso. 

Nao andava a cavalo como seus irmaos. Preferia 
fi car nas oficinas de conserto das carruagens e va
g6es aj udando os mecanicos. Aos 7 anos ja tinha per
missao para guiar os locom6veis de grandes roda 
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empregados na propriedade de seu pai. Aos 12 anos 
deixaram-no tamar o lugar do maquinista das loco
motivas que puxavam os trens carregados de cafe . 

Nas h oras de folga, lia Julio Verne e dominando 
bem o fr a nces, idioma dos seus antepassados, ao ler 
Dans l'Air, aos 15 anos, ac red itou n a possibilidade 
de realizagao do que dizia o romancista. 

Completamente fascinado pelos livros de proe
zas, fez a volta ao mundo em 80 dias, em imaginagao , 
ao lado de Phileas Fogg. Navego u pelo e pago ja 
percorrido par icaro, com Servadac e voou no cavalo 
alado Pegaso. Via jou no submarino Nautilus, ombro 
a ombro com o Capitao Nem o. 0 livro de Julio Verne 
que m ais o impressionou foi Robur, o Conquistador , 
que e uma apologia do h elic6ptero de nossos dias. 

Conversando com o vigario da Igreja que sua fa 
milia cat6lica fervorosamente freqi.ientava , disse-lhe 
ce r ta vez: Padre, um dia o homem voani . 0 dialogo 
nao prosseguiu . 0 sacerdote nao soube reconhecer 
no menino magrinho de olhos ardentes o genio que 
despontava, n em a bela promessa para a Humani
dade que ele esta va fazendo. 
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0 1.0 Aeronauta 
"UMA manha em Sao Paulo, com grande surpresa 
minha, convidou-me meu pai a ir a cidade e, diri
gindo-se a urn cart6rio de tabeliao, m andou lavrar 
escritura de minha emancipagao. Tinha eu dezoito 
anos. De volta a casa, chamou-me ao escrit6rio e 
disse-me: - Ja lhe dei hoje a liberdade : aqui esta 
mais este capital - e entregou-me titulos no valor 
de muitas centenas de cantos. Tenho alguns anos de 
vida ainda: quero ver como voce se faz um homem, 
prefiro que nao se faga doutor ; em Paris, com o 
a uxilio dos nossos primos, voce procurara urn es
pecialista em Fisica, Quimica, Mecanica, etc. Es tude 
essas materias e nao se esquega que o futuro esta 
na Mecanica. Voce n ao precisa pensar em ganhar 
a vida: eu lhe deixarei o necessaria para viver." 

Chegou a Paris em 1891 e, em 1897, realizou sua 
primeira ascensao num balao. A 18 de setembro de 
1898, voou no N° 1 - p rimeiro balao dirigivel mo
vido a motor de petr6leo. Em 1901, obteve o Premia 
Deutsch, instituido em 1900. 

No dia 23 de outubro de 1906, com o famoso 
14 Bis, Santos Dumont ganhou o premio instituido 
por Archdeacon, voando em ptlblico pela primeira 
vez, depois de correr em terra cerca de 200 m. Ele
vou-se aproximadamente 50 m, perante enorme 
assistfmcia. A 12 de novembro do m esmo ano, San
tos Dumont tornou a voar com o mesmo aviao . 
Ninguem mais duvidava. 0 Homem havia voado 
numa velocidade h01·aria de 41 quil6metros. 

A Ata do Aero Clube da Franga e entao firmada. 
Um documento definitive. Estava consumado o 1° 
v6o do Homem em aeroplane . 

Santos Dumont ja nao era somente um brasi
leiro ; pertencia agora ao mundo. 

"Prometeu deu vida aos homens. 
Santos Dumont deu-lhes Asas." 

Luto Nacional 
0 CoMANDANTE em Chefe das t ropas legalistas em 
Sao Paulo ordenou no dia 25 de julho de 1932: 

"Em homenagem a m emoria do iln01·tal Pioneiro 
da Avia<;ao, as unidades aereas do Departamento do 
Exercito Lest.e, deixarao de bomba rdear hoje as po
sig6es militares inimigas." 

"Santos Dumont nao queria hoje queria sem
pre." 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 DESBRAVAIVIENTO da regiiio onde hoje se localiza 
o Municip io de Santos Dumont esta ligado a aber
tura do "Caminho Novo", obra iniciada por Garcia 
Rodrigues Pais, filho de Pais Leme, o famoso "Ca<;a
dor de Esmeraldas" e que se destinava a penetra<;;lo 
dos ban.deirantes em busca de ouro e pedras pre
ciosas. 

A margem do caminho foram concediclas terras 
pelo Governo da Metr6pole, a quem quisesse culti
va -las, para garantir as.sim a obtengiio de generos 
alimenticios pelos bandeirantes durante a longa 
.iornada . 

A primeira sesmaria outorgada em terras do 
Municipio foi a de Domingos Gongalves Ramos, em 
26 de fevereiro de 1709, que ali se estabeleceu com 
a familia e dois genros - Pedro Alves de Oliveira e 
Joao Gonqalves Chaves. 

Em 9 de novembro de 1728, Joiio G omes Mart.ins 
adquiriu parte dessa sesmaria - parte esta ja en
t§ o pertencente a Joiio Gon <;alves Chaves . 

Nas terras assim sucedidas, surgiram o.s primei
ros r anchos em que se abrigavam os via jantes e 
nelas se foram desenvolvendo planta<;6es e cria<;6es. 
As terras pertencentes a Joao Gomes Martins tor
naram-se conhecidas como "Ro<;a de Joao Gomes" 
e correspondem ao bairro de \Joao Gomes Velho, da 
a tual cidade . 

Em data que nao se pode precisar , foi erigida 
a primeira capela., a margem do "Caminho Novo", 
dedicada a Sao Miguel e Almas, invocados, s.egundo 
a tradigao , como protetores dos bandeirantes na pe
rigosa travessia da Mant.iqueira. Em 27 de fevereiro 
de 1788, a capela foi transferida para o interior da 
Raga de Joao Gomes, onde permaneceu durante 49 
a nos . Em virtude da Provisao de 27 de j unho de 1827 
voltou a ser erguida no primitivo lugar. A doadora 
clo patrim6nio da capela teria sido uma filha de Joao 
Gomes, de nome Palmira, da i se originando a deno
minagiio do povoado, quando elevado a categoria de 
vila . Entretanto s6 a 29 de dezembro de 1847 e que 
Manuel da Cunha Lima assinou documento de doa
qao, tendo apresentado, a 19 de fevereiro de 1848, 
uma. petigao ao Juiz de Paz sabre o arruamento dos 
terrenos doa.dos, alinhamento e construgao das ca.-
as do arraial. Em 1867, foi criada. a par6quia. 

0 Municipio, com o nome de Palmira, surgiu em 
1889 . Em 1932, em homenagem ao seu ilust.re filho 
Santos Dumont- o Pai da Aviagao - foi-lhe mu
clado o top6nimo para o atual. 
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Formaqao Administrativa 
PELA Lei p rovincial n ° 1.458, de 31 de dezembro de 
1867, a povoa c; ao foi elevada a categoria de distrito. 

Com sede na povoagao de Joao Gomes e sob a 
designagao de Palmira, foi criado o Municipio, pela 
Lei p rovincial n .0 3 . 712, de 27 de julho de 1889, com 
territ6rio desmembrado do de Barbacena. A insta
lagao ocorreu no ano seguinte, a 15 de fevereiro . 

0 Decreta est adual n .0 25 , de 4 de marc;o de 
1890, passou a sede municipal a categoria de cidade. 

A mudanc;a do nome do Municipio de Palmira 
para o de Santos Dumont deu-se por forga do De
creta estadual n .0 10 .447, de 31 de julho de 1932 . 

Por ocasiiio do Recenseamento de 1960, o Mu
nicipio era composto de seis distritos: Santos Du
mont, Aracitaba , Conceigao do Formoso, Dares do 
Paraibuna, Eubanque e Sao J oao da Serra . Em 31 
de dezembro de 1962, por for<; a da Lei n .0 2 . 764, 
Santos Dumont sofreu o desmembramento dos dis
tritos de Aracitaba e Ewbank da Camara (ex-Eu
banque) , que se t ra nsform aram em novas muni 
cipios . 

Forma~ao Judiciaria 
EM 10 de novembro de 1890 foi criada a Comarca , 
por forga do Decreta n .0 230 . A ela se jurisdicionam 
os termos de Santos Dumont, Aracitaba e Ewbank 
da Camara. :E de 2.a entra ncia. Pelo movimento fo
rense respondem 1 juiz, 1 promotor e 1 procurador. 
Militam no foro 6 advogados. 

ASPECTOS FiSICO$ 

0 TERRITORIO do Municipio, com 538 km', e de n a
tureza m onta nhosa e fi ca situado n a Microrregiao 
de Juiz de Fora, limit.ando-se com Ewbank da Ca
mara , Bias Fortes, Antonio Carlos, Barbacena , Oli
veira .Fortes, Aracitaba, Tabuleiro, Pia u e Juiz de 
Fora . 

Com a totalidade de sua area distribuida em 
terrene monta nhoso tern como principal acidente 
orografico a Serra da Mantiqueira, na fronteira com 
Barbacena, Antonio Ca rlos e Oliveira Fortes. 

Sao seus principais rios o Paraibuna (a fluente 
do Paraiba ), Piau, Pinho Formoso e ribeirao das 
Posses. No rio Pinho estao a cachoeira do Tico-Tico 
que dista 3 km da cidade e tern capacidade de 300 HP 
e a cachoeira Luiz Cunha onde foi construida a re
presa fornecedora da agua para a estag.§.o de trata
mento da Cia. Mineira de Aguas e Esgotos, concessio
naria para a exploragao de tratamento de agua da 
cidade. Ainda no mesmo rio esta localizada a repre-
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sa da Ponte Preta, com cerca de 12 km de extensao e 
responsavel pelas usinas hidreletricas Ana Maria e 
Guary, pertencentes a Cia. Brasileira de Carbureto 
de Calcic, que fornecem energia eletrica a S.A.. 
For<;a e Luz de Santos Dumont. 

De clima frio caracteristico das regi6es sen·a
nas, Santos Dumont, ate agosto de 1973, havia re
gistrado temperaturas que variavam entre 9,1° (mi
nima) e 29,9° (maxima) . 

A sede municipal, situada a 838 m de altitude, 
21 °27 '15" de latitude sui e 43°33'14" de longitude 
W. Gr ., dista, em linha reta, 175 km de Belo Ho
rizonte, rumo SSE . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO resultados definitivos do Censo Demogra
fico de 1970 a populagao residente ali encontrada era 
composta de 18 .685 h omens e 19.300 mulheres. Era 
uma populagao jovem, pois os incluido entre 40 
an os e mais somavam apen as 8. 267 pessoas. 

Esta populagao estava assim distribuida por 
grupos de idade : 

POPULA ~r\.0 EESIDENTE 
GRUPOS DE IDADE 

Total Homens i\Iulheres 

Total .. 37 985 18 685 19 300 

De 0 a 4 anos 4 18 2 471 2 347 

De 5 a 9 anos .. 5 503 2 833 2 670 

De 10 a 14 anos ... 5 336 2 691 2 645 

Do !5 a 29 anos ... 4 490 2 20 2 282 

De ~0 a 24 anos .. 3 318 1584 1 734 

De 25 a 29 anos .. 2 247 024 1 223 

De 30 a 34 anos. ; ... 2 013 964 1 049 

De 35 a 39 anos ..... .. 1 937 879 1 058 

De 40 a 49 anos 3 409 1 603 1 806 

De 50 a 59 a nos ..... 2 584 1 310 1 274 

De 60 a 69 anos I 516 743 773 

De 70 a nos e rna is. 758 350 408 

Idade ignorada ... 56 25 31 

0 total de pessoas alfabetizadas era de 22. 511 
pe.ssoas, sen do 18. 638 na area urbana e 3 . 873 no 
quadro rural. 

7 



Da populac;ao residente 75,5% estavam na area 
urbana e 24,5% na rural. As areas urbanas ocupa
vam 75 ,2%, sendo 71 ,1% na sede. 

A densidade demografica era de 70,64 habitan
tes par quil6metro quadrado. 

Movimento da Popula~iio 
0 REGISTRO Civil , em 1972, acusou 304 casamentos, 
1.471 n ascimentos (85 nascidos mortos) e 408 obitos 
(140 de menm·es de 1 ana) . 

ASPECTOS ECON6MICOS 

A ECONOMIA do Municipio baseia-se na industria de 
transformac;ao e ocupa lugar de destaque, tendo 
em vista estar ali instalada a industria de base 
Cia. Brasileira de Carbureto de Calcio, conside
rada como unica do genera no Pais, alem da Cia. 
Laticinios Boeke e Ribeiro Fonseca Laticinios S . A., 
fabricantes dos famosos produtos Borboleta e P al
mira. 

Exposic;ao - Rea lizam-se, anualmente, concur
sos leiteiros promovidos pelo Lions Club e Sindicato 
Rural. 

Em setembro de 1972 a mostra era representada 
pelas ragas holandesa, caracu, gir e mestiga, con
tando com 20 expositores. Foi visitada par cerca 
de 5.000 pessoas. 
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Industria de Transforma~iio 

As ATIVIDADEs industriais, em 1972, abrangeram 41 
estabeleciment.os, com 892 pessoas. 0 valor da pro
dugiio alcangou Cr$ 96,3 milh6es. 

A industria de produtos alimentares estava re
presentada por 20 estabelecimentos, ocupava 407 
pe,ssoas e cobria 42,6 % do valor total ; a textil tinha 
4 estabelecimentos com 94 pessoas e 3,0% ; a meta
ltlrgica, 3 estabelecimentos, 10 pessoas e 0,3% ; e ou
tras ind(Jstrias, 14 estabelecimentos , 381 pessoas e 
54.1 % . 

INDUSTRIA 

Valor da produ~ao- 1972 

• Ptodutos afimen-- • Tixtil mmm Outros 

Entre outra-s industrias, estavam a Cia. Brasi
leira de Carbureto de Calcic, fundada em 1912, cuja 
linha de produgao se estende ao carbureto de calcic 
e ferro silicic, estando em fase de expa.nsiio para 
produgii..o de ferros liga.. A indtlstria. de la.ticinios 
conta. com o concurso da Cia. Laticinio-s Alberto 
Boeke, Ribeiro Fonseca Laticinios S. A. e Kuigna & 
Cia. Ltda.., esta, outra tradicional industria no ramo, 
fundada no Municipio, em 1923, pelos senhores J oiio 
J ose Kuigna e J c·ii.o Frederico Riess, pioneiros da 
indtlstria de coalho nacional. Seus produtos sao 
igualados aos demais no genera, fabricados na Di
namarca, Rolanda e Alemanha. 
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Vista parcial da cidadl' 



Gado Abatido 

FORAM abatidos, em 1971 , 2.102 bovines e 2.013 
suinos . 

0 produto das 508 toneladas foi avaliado em 
CrS 1.550,5 milhares, cabendo a carne verde de bo
vina 66 ,8%, ao toucinho fresco 18,9% , a carne verde 
de suino 12,8 % . Ao couro verde de bovino coube 
1,2% e ao seco 0,3% . 

Produ~iio Agricola 
A AGRICULTURA e atividade secundaria no Municipio 
e, em 1972, a produgao agricola com excegao do 
cafe , comistia principalmente do milho, cuja cul
tura abrangia 40,8 % do total de Cr$ 3.186,1 milha
res ; da laranj a, que representava 14,4%, da banan a 
14,1 % e do feij 'io 11 ,5% . Os 19,2% restantes foram 
cobertos por 12 outros produtos. A area total uti
lizada foi de 5.095 ha . 

Ainda em 1973 , as culturas predominantes er am 
o milho, cafe, feijao e banana. 

A assist€mcia aos agricultores era prestada atra 
ves do Servigo de Extensao Rural e de 2 agr6nomos. 

0 Ministerio da Agricultura mantem 1 P osta de 
Vendas da Cia. Brasileira de Alimentagao (Cabal) . 

Foram cadastrados pelo INCRA, em 1972, 1. 002 
im6veis. 

0 Censo Agropecuario de 1970 , apurou n o 
Municipio 781 estabelecimentos, 5 tratores e 2 . 104 
pessoas ocupadas . 

Pecuaria 
0 CENSO Agropecuario de 1970, apurou a existen cia 
de 23 .808 bovinos, 2. 822 suinos e 17 . 390 galinaceos . 

Nao foram considerados os animais de proprie
dade do prodn tor que se encontrassem entregues a 
terc.ei ros, em a rrendamento, aluguel ou cessao e os 
de p ropriedade dos moradores - empregados, colo
nes, parceiros, agregados etc., que foram recensea
dos separadamente. 

Em 1969, as demais especies con stituiam-se de 
2. 200 equines, 2. 000 muares, 200 ovinos e 200 ca
prinos. 

A importagao de gado, em 1972, foi de 2 . 400 ca
begas destinadas a produgao de Ieite e recria e a ex
portagao de 4 . 000 cabegas. 

Per especie, o gado preferido pelos criadores e 
o mestigo h olandes, caracu e gir. 

A. produg.io de Ieite natural foi estimada , 
em 1973, em 8. 680.000 litros e foram importados 
5 .100 . 000 litros de Ieite natu ral e exportados 
11.198 . 000 c'.e Ieite pasteurizado. 

Os pecuaristas contam com os servigos profis
sionais de 2 veterinaries e de 1 Posto de Vigilancia 
San ita ri a Animal do Ministerio da Agricultura. 
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Comercio 
0 MOVIMENTo comercial se concentra em 5 estabe
lecimentos atacadistas e 156 varejistas . 

Mad em intercambio com varios Estados para 
onde foram enviadas mercadorias no valor de 
CrS 72,6 milh6es. 

Como principal pro dut.~ n a pauta da exportagao 
esta o carbure to de calcio, enviado a Sao Paulo, Rio 
de J an eiro, Paran a e Rio Grande do Sul a tingindo 
44 . 000 t oneladas e Cr$ 30,4 milh6es. A seguir vern 
cs produtos de la ticinios remetidos a Sao Pa ulo, Gua 
n abara, Rio de J an eiro, Bahia, Espirito Santo, Ala
goa:, Sergipe, Paraiba, Pernambuco, Amazonas, Pa
ra e Ceara, no valor de Cr$ 26,4 milh6es, somando 
14 .719 tc·neladas . 0 ferro silicio destinou-se a Sao 
Paulo, Rio de J aneiro e Guanabara e rendeu 
CrS 10,0 milh6es num t otal de 6 . 400 t oneladas. 

Sao export.ados, alem destes produtos, em ordem 
de valor : a soda caustica benefici ada, coalho, meias 
de nylon para h omens e senhoras, malhas, p astes 
de madeira imunizados, la tas litografadas para la 
ticinios e basculan tes de fer ro. 

Importou de varios Estados brasileiros m ercado
r ias no valor de Cr$ 12,9 milh6es e dos Es tados 
Unidos, cerca de Cr$ 1,8 milhao, sendo 80.000 pegas 
de bucho para coalho e 827 ton eladas de soda caus
tica em bruto. 

Bancos 
As TRANsAg6Es ban carias sao feitas a traves das agen
cias dos bancos do Brasil, de Credi to Real de Mina.s 
Gerais, Comercio e Industria de Min as Gerais, Real 
e de Minas Gerais. 

Ha, ainda, uma agencia da Caixa Econ6mica 
Federal e outr a da Estadual de Minas Gerais. 

Foram compensados, em 1972, 86 . 917 ch eques 
no valor de Cr$ 115,7 milh6es, sendo o valor media 
par ch eque de Cr$ 1. 331,6. De jan eiro a ma io de 
1973 ja se registrar-am 33 .892 ch eques e o valor res
pective Cr$ 47,3 milh6es. 

Prestaqoo de Serviqos 
ENTRE os 150 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos que funcionavam, em 1973 , 12 er am rest au
ran tes, 115 ba res e botequins, 15 sal6es de barbeiros, 
6 cabeleireiros de senhoras e 2 boates. 

Quanta aos meios de h ospedagem, h avia 3 ho
teis: Campestre, Cabangu e Elite, os dois primeiros 
com 8 aparta mentos cada . 0 to tal de quar tos er a 
de 34 . 
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T ransportes 
0 MUNiciPIO e cortad c· pela BR-135 toda asfaltada , 
que o poe em comunicac;ao com o Rio e Belo Ho
rizonte. Ha, t.ambem, rodovia.s estaduais ligandn a 
BR-135 a Oliveira Forre e este Municipio a Santos 
Dum ont. Sei.s em_:>resas estabelecem as ligag6es in
termunicipais. 

As cidades vizinhas sao atingidas nos seguintes· 
tempos: Ewbank da Camam, em 20 minutos; Oli
veira Fortes e Juiz de Fora, em 1 hora; Barbacena, 
em 1 hora e 5 minutos ; Piau, em 1 hma e 10 minu
tos; Antonio Carlos, em 1 hora e 25 minutos ; Bias 
For tes, em 1 h ora e 40 minutos ; Amcitaba e Tabu
Zeiro, em 2 horas. 

P;SAO JOAO 
DEL REI 

P/ BELO HORIZONTE 

CONVENc;:OES 

RODOVIA FEDERAL 

RODOVIA ESTADUAL 

FERROVIA 

PI USA' 

As Capitais Estadual e F ederal , chega-se em 4 
horas e 20 m in utos, e 15 h oras respectivamente; ao 
Rio de Janeir o, em 5 horas; a Sao Paulo, em 9 h or a.s . 

Estavam regist rados na Prefeitura local, em 
1973, 794 a utom6veis e jipes, 107 6nibus, 173 cami
nh6es, 67 furg6es, 180 camionetas e 24 outros vei
culos. 

Servido pela Estrada de Ferro Central do Bra 
sil, com estac;6es em Santos Dumont , Mantiqueira 
e Rocha Dia , liga-se aos municipios de Antonio 
Carlos, Barbacena, Juiz de Fora e Ewbank da Ca
mara, seus vizinhos, indo ate a Capital Estadual, 
Rio- de Janeiro e Sao Pa ulo. 
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Comunicaqoes 
A COMUNICAQAO telef6nica e assegurada pela Telef6-
n ica Santos Dum ont S . A. , com 600 aparelhos ins
talados, em 1973 . Af3 comunicag6es postais- telegra
ficas, por 1 ag€mcia. 

0 Municipio r ecebe os programas de televisao 
da TV-Globo e TV-Tupi, ambas da Guanabara. A 
Radio Cultura de Santos Dumon t, ZF-212 transmite 
em on das medias desde 1949 . 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizaqoo 
CoNSTITUIAM a Cidade 3 avenidas, 154 ruas, 4 pra<;as 
e 2 jardins, destacando-se a Fraga Cesario Alvim ; 
as avenidas Getulio Vargas e Rui Ba rbosa; ruas Dr. 
Guilherme de Castro, 15 de Fevereiro, Antonio La
deira , Prefeito J o-se Maria Pit tella, Luis Cunha, Fa
gundes Sergio Neves, Afonso Pen a, J ose Ca rlos de 
Paula e Severian o Rezende . 

Dos logradouros, 58 sao p avimen tados, 1 e arbo
rizado, 148 tem iluminagao domicilar, 60 sao servi
dos pela r ede de abastecimento de agua, e 90 sao be
neficiados com esgotos sanitarios . Do total de 5.903 
predios, 1.998 estavam ligados a rede de agua e 2.370 
a de esgotos. Havia 2 . 500 focos de iluminagao pu
blica e 4.532 ligag6es eletri cas domiciliares. 

Assistencia Medica 
Os SERVIQOS mediCOS sao prest ados no Hospi tal de 
Misericordia de Santos Dumont, com 100 leitos des
t.inados a clinica geral e no Sanat6rio Palmyra, cuja 
especialidade e a t isiologia, com 140 leitos. 

Quanta aos profission ais de saude, existiam 13 
medicos, 17 dentistas e 10 farmaceuticos, em 1971 . 

Ha 3 postos de sai1de e 6 farmacias e drogari as. 

Assistencia Social 
A. ASSISTENCIA social em San to Dumon t e exercida 
atraves das seguin tes instituic;6es: Agao Social Sao 
Miguel, Liga Sandumon ense de Protegao e Assis
tencia a Infa.ncia, Institu igao Es~1 irita de Benefic~n
cia, Institute J oaquim Soares de Oliveira, Conselho 
Cen tral da Sociedade de Vicen te de Paulo, Educan
dario Santa Teresinha, Banco da Providencia da 
Par6quia de Sao Sebastiao e Associagao das Dam as 
de Caridade, todas com a fin alidade especifica de as
s istencia aos desvalidos. 
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Religiao 
PARA o culto cat6lico h a. 5 ma trizes, 1 igreja e 18 
capelas . 

Os protestantes dispoem de 4 temples e 4 sa
l6es e o espiritismo conta com 5 centres. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primcirio 
0 ENSINO primario, em 1973, dispunha de 40 uni 
dades escolares e 232 professores. Estavam matricu
lados, no inicio do ana letivo, 6 . 665 alunos. 

0 ensino suplet.ivo, na mesma data, contava com 
4 unidades e 13 professores, estando matriculados 
468 alunos. 

Ensino Medio 
0 ENSINO media e ministrado em 6 estabelecimen tos: 
Colegio Santos Dumont, Normal Sao Jose, Normal 
Pio X, Ginasio Santo Antonio e ginasios estaduais 
Governador Bias Fortes e J oao Pinheiro, com 10 
unidades e 170 nrofessores. Estavam matriculados, 
no inicio do ano Jetivo de 1973, 3 . 061 alunos. 

0 colegio de maier freqiiencia e o Santos Du
mont, com 979 alunos, seguido do Norm al Pio X, 
com 618 . 

Outros Cursos 
EM funciona mento, tambem, a 4a sen e do 10 ci
clo, da Escola Profissional Fernando Guimaraes. 

Bibliotecas 
EM funcionamento a Biblioteca Municipal Antenor 
Ayres Viana com acervo de 3.572 volumes; a do Gi
nasio San to Antonio, com 2.500; a Poeta Walter 
Novai5, com 780, de propriedade do Gremio Litera
rio e Recreative Mario de Lima; e a do Colegio Nor
mal Sao J ose, com 667. 

Durante o ano de 1972, o movimento geral foi de 
29.900 consultas e 5. 629 volumes emprestados. 

Museu 
0 DEcRETO estadual 5. 057 , de 18 de julho de 1956, 
criou o Museu da Casa Natal de Santos Dumont , n o 
Ca ban gu, em fase de instalat;ao, a cargo da Escola 
Preparat6ria de Cadetes do Ar, sediada na vizinhan 
c:;a de Barbacena. 
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A Prefeitura Municipal, em 1972, fez doagao ao 
Ministerio da Aeronautica de uma area que cir
cunda a Casa Natal de Cabangu, de aproximadamen
te 36 hectares, destinada a instalagao de um Parque 
Turistico . 

Cultura, Recreaqiio e Esporte 
A CIDADE conta com 2 cinemas : o Brasil e o Vi
t6ria. 

Semanalmente circula o CoTTeio Sandumonense, 
fund ado em 1971, com t iragem de 1. 500 exemplares. 
Ha 1 tipografia e 2 livrarias. 

Com atividades culturais e recreativas ha a -So
ciedade Musical Carlos Gomes, fundada em 5 de de
zembro de 1918, e o Gremio Literario e Recreative 
Mario de Lima, criado em 10 de fevereiro de 1919. 

Contam-se, ainda, 11 outros clubes e ociedades, 
todos desportivos, congregando 4.659 associados. 

Tu rismo 
EM 1949 instalou-se, na Cidade de Santos Dumon t, 
a Fundagao da Casa de Cabangu, com finalidade de 
por ela zelar. Esta tombada na Diretoria do· Patri
m6nio Hist6rico e Artist.ico Nacional. 

0 Governo da Uniao e ta construindo a BR/499, 
estrada asfaltada que ligara a Cidade de Santos 
Dumont a Cabangu, numa extensao de 16,5 km. 

Como ponto turistico importante, destaca-se a 
Casa de Cabangu, onde nasceu Santos Dumont a 
16,5 km da cidade. Ne te local, encontra-se o Museu 
Santos Dumont e, em construgao, urn Parque Turis
tico. No Sitio Cabangu h a uma placa colocada pelo 
proprio Santos Dumont, em 1918 com os seguintes 
dizeres: "Esta cas a on de nasci, me foi ofertada, 
digo, oferecida pelo Congresso Nacional, como pre
mia de meus trabalhos. Santos Dumont, agradecido". 

Casa d e Cabangu, onde nasceu Santos Dumont 



M on u m ento a Santos Du mont 

Entre as festividades que se realizam no Mu
nicipio, destaca -se a Semana da Asa, com encer
ramento em 23 de outubro e lembra o grande 
feito de Santos Dumont, levantando voo no 14 Bis. 
Esse dia e considerado data civica, de acordo com 
a Lei es tadual n .o 2.953, de 16 de novembro de 
1964 . 

E comemorada condignamente a Semana da 
Patria; tambem em setembro, festeja-se o Padroeiro 
da Cidade - ao Miguel e Almas - no dia 29 . 

Entre os monumentos existentes estao 2 de Al
berto Santos Dumont, os dos Presidentes Getulio 
Varga e Juscelino Kubitsch ek, dos Expedicionario 
da FEB e do Fundador do Esperantismo. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLiTICOS 

Repart iq6es 
ACHAM -SE sediadas em Sa n tos Dumon t , en t re outras 
repa.rt i<;;6es, o 17° Batalhao Logistico da 4.a RM do 
Minis terio do Exercito, Delegacia de Policia , Posta 
de Identifi cacao do Min isterio do Trabalho e Pre 
videncia Social, Posta de Vigilancia Sani tar ia Ani
mal do Min.isterio da Agricultu ra, Agencia do INPS, 
do Ministerio do TTabalho e Previden cia Social, 
Agencia Postal e Telegrafica da ECT, do Min isterio 
das Comunicag6es, Agen cia de Coleta Estatistica do 
rBGE, Agencia da Estrada de Ferro Central do Bra 
sil e Unidade Distrital da Fazenda San tos Dumont 
e Inspetoria Seccional e Municipal do Ensino . 

Finanqas 
A ARRECADA<:;Ao da Un iao, em Sa n tos Dumont, feita 
pelo Posta da Receita Federal, 6rgao do Ministerio 
da Fazenda, a brange tambem os municip ios de 
Ewbank da Camara, Aracitaba, Paiva e Oliveira 
Fortes. Em 1972 atingiu a Cr$ 4,4 milh6es. 0 Estado 
a rrecadou Cr$ 9,3 milh 6es. 

FINAN<;AS 

Receita arrecadada-1972 

pelo pelo pel o 

Unu:lo Estodo Muntciplo 

A arrecada<;;ao municipal, n a m e rna data, foi 
de CrS 4,1 milh6es, sendo realizadas despesas de 
Cr$ 4,4 milh6es . 
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0 orgamento municipal, para 1973 , previu receita 
e fixou despesa de CrS 3,2 milh6es, sendo de 
Cr$ 276,0 milhares a renda t ributi ri a. 

Representac;iio Politico 
A CAMARA Municipal comp6e-se de 15 vereadores. Es
tavam inscritos, ate 1972, 15 . 088 eleitores. 

FONTES 

As l N FOR MA<;6Es divulgadas nest e tmbalho joram n a sua maio
ria, jornecidas pelo Agente d e Estatistica d e Santos D umont 
D eu sd edit Bustanwn te. Utilizados tambth n dados da monogra
jia anterior e dos arquivos de documenta~ao municipal d o 
I BGE e d e dive r sos 6rgaos do si stema estatistico naciona l. Os 
dados biogrlijicos sao d e diversos numeros d o peri6dico A 
Busso l a - 6 r gib Q jicial do Sindicato Naci.onal d os Aeronautas. 
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Acabou-se de imprimir aos vinte dias do mes de outubro 
de mil novecentos e setenta e tres, nas o/icinas do Ser
Vi90 Grti/ico da Funda9ao IBGE, em Lucas, GB - 8583 



MINISHRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAClO GERAL 
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