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COLEQAO DE MONOGRAFIAS N.' 603 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS- Area,: 541 km' ; altitude da sede: 830,9 m; 
temperaturas em oc: maxima, 30; minima, 4; precipital,)do 
pluviometrica anual: 1.332,4 mm (1974). 

POPULAQAO RES/DENTE - 38.072 habitantes (Censo Demo
grdfico de 1970); densidade demogrdfica: 70,37 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 157 estabelecimentos industriais, 
14 do comercio atacadista, 628 do vareiista, 55 mistos e 
587 de prestal,)do de servil,)os; 1 .579 estabelecimentos agro
pecudrios (Censo de 1970); 4 agencias bancdrias e 2 de 
Caixas Economicas (federal e estadual). · 

ASPECTOS CULTURAIS - 30 estabelecimentos de ensino pri
mdrio, 4 de ensino media, 24 de .1.' e ·2.' · graus, 11 unidades 
escolares de ensino supletivo, 3 estabelecimentos de ensino 
superior; 4 bibliotecas, 5 livrarias, 3 tipograjias, 5 iornais, 
1 estal,)do radiodifusora, 2 cinemas, 6 associa.~6es culturais 
e esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 220 ruas, 21 avenidas, 8 pral,)as, 8 
iardins, 1 parque; 6 .640 predios, 2.738 tacos de iluminal,)do 
publica, 6.483 ligal,)oes ezetricas domiciliares, 1.000 apare
relhos telet6nicos; 10 hoteis, 15 pens6es, 14 restaurantes, 1 
boate, 228 bares e botequins. 

ASSISTftNCIA MEDICA - 4 hospitais, com 409 leitos, 1 posto 
de saude, 2 prontos-socorros, 1 centro de puericultura; 42 
medicos, 29 dentistas, 23 farmaceuticos, 9 enjermeiros; 14 
jarmdcias e drogarias; 5 laborat6rios de andlises clinicas. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Municipal em 1974) 
- 2.044 autom6veis e iipes, 271 caminh6es, 259 camionetas, 
184 "pick-ups" ou turg6es, 51 onibus, 1 microonibus e 56 
outros. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (em milh6es de cruzei
ros) - receita prevista e despesa /ixada: 8,0. 

REPRESENTAQli.O POLtTICA - 13 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

A HIST6RIA de Pouso Alegre, antigo Arraial de 
Bam Jesus de Matozinhos do Mandu, tern inicio no 
despertar social e econ6mico da rica regiao sul
mineira. Data mais ou menos de 1596 o devas
samento, pelos bandeirantes paulistas, do Alto Sa
pucai, por onde passaria em 1601, conforme Diogo 
de Vasconcelos, a expedigao de D. Francisco de 
Souza, da qual fazia parte o alemao Glimmer, o 
primeiro naturalista a penetrar naquelas paragens. 

· Pelos fins do seculo XVI ja se sabia da exis
tencia de ouro no Alto Rio Verde e no Alto Sapucai, 
como se le na obra de Orville Derby - Os Primeiros 
Descobrimentos de Ouro em Minas Gerais. 

0 primeiro marco de povoagao em terras de 
Pouso Alegre teria sido langado no seculo XVIII por 
Joao da Silva, -assim relatado no Almanaque Sul
Mineiro de 1874, organizado por Bernardo Saturnino 
da Veiga: "Segundo tradigao que se tern conservado, 
quem primeiro habitou as margens do Mandu foi o 
aventureiro de nome Joao da Silva. 

"Prosperando em sua lavoura, fez Joao da Silva, 
no fim do seculo passado, doagao do terreno neces
saria a edificagao de uma igreja dedicada ao Senhor 
Bam Jesus. Construiu-se a capela com auxilio de 
alguns moradores vizinhos e, no ano de 1795, o pa
dre Francisco de Andrade Melo, que entao residia na 
Par6quia de Santana do Sapucai, veio celebrar a 
primeira missa que houve nesse lugar, ficando, desde 
en tao, como capelao particular. 

"Em 1797 o Governador D. Bernardo Jose Lorena, 
Conde de Sarzedas, que de Sao Paulo fora transferi
do para a Capitania de Minas Gerais, passou pelo 
nascente povoado, onde veio a seu encontro o Juiz 
de Fora de Campanha, Dr. Jose Joaquim Carneiro 
de Miranda. 

"Encantados pelo suntuoso panorama que se des
cortinava a seus olhos e pelos vastos limpidos hori
zontes que os cercavam, conta-se que um daqueles 
personagens dissera: "Isto nao de via chamar-se 
Mandu, mas sim Pouso Alegre". E dai veio a deno
minagao que o povo e a lei posteriormente sancio
naram". 

Segundo alguns autores, o batismo da localidade 
como Mandu se derivou da corruptela do nome de 
urn pescador ou tropeiro, -que se chamaria Manuel, 
atendendo pela alcunha de Manduca ou simplesmen
te Mandu, e que teria sido o primeiro povoador da 
regiao. Segundo outros, do tupi-guarani mandi-yu 
(mandi = peixe e yu = amarelo). Atestam Mar
ques de Oliveira e Augusto Vasconcelos que ate 1799 
a florescente povoagao localizada as margens do 
Mandu era tam bern conhecida pelo nome desse rio. 

Crescendo a populagao do Iugar, a cerca de seis 
Ieguas da Freguesia de Santa Ana do Sapucai, surgiu 
em 1789 a ideia da construgao de uma capela, que 

2 



foi erguida em terreno doado por Antonio Jose Ma
chado e sob a invocagao do Senhor Born Jesus de 
Matozinhos. Benta possivelmente a 18 de abril de 
1802, teve por capelao o padre Jose de Melo. 

Oito anos depois de inaugurada a capela, foi 
0 povoado elevado a categoria de freguesia colada a 
do 'Senhor Born Jesus de Pouso Alegre, vulgar
mente chamada Mandu. Nomeado Vigario Cola
do e da Vara da Freguesia o Padre Jose Bento Leite 
Ferreira de Melo, natural de Campanha, tornou-se a 
figura central da hist6ria de Pouso Alegre em seu 
tempo. 

Em 1830, o Padre Bento, auxiliado por seu 
coadjutor, padre Joao Dias de Quadros Aranha, 
fundou o Pregoeiro Constitucional, j_ornal de grande 
relevo na vida politica da epoca, sendo o primeiro 
a sair no sui de Minas e o quinto na Provincia. Foi 
em suas oficinas que se imprimiu o projeto da nova 
Constituigao do Imperio, chamada "Constituigao de 
Pouso Alegre", preparada por membros do Partido 
Moderador no intuito de satisfazer as exigencias dos 
mais avangados e pacificar os demais . 

A 7 de maio de 1832, foi Ievantado o pelourinho, 
simbolo da emancipagao municipal, no Largo da Ale
gria. No ano seguinte, quando irrompeu a sedigao 
militar em Ouro Preto, Pouso Alegre fez-se presente 
ao !ado da Iegalidade, enviando numeroso contin
gente. 

Com a renuncia do padre Diogo Antonio Feij6 
ao cargo de Regente do Imperio, e conseqiiente mu
danga da situagao politica no Pais, foi organizado 
no Municipio, o Partido Conservador, chefiado por 
Antonio de Barros Melo. 

Ao entrar o ano de 1842, agravaram-se as Iutas 
politicas locais em conseqiiencia da agitagao em 
todo o Pais, que culminou com a revolugao de 
42, atingindo as Provincias de Sao Paulo e de 
Minas Gerais. Em Baependi, no sul de Minas, travou
se urn combate, com a participagao de 360 soldados 
Iegalistas de Pouso Alegre, comandados pelo Coro
nel Juliao Florencio Meyer. 

Em fins de 1849, teve inicio a construgao da 
nova Matriz benzida em 21 de novembro de 1857 
e posteriormente transformada em Catedral . De
molida esta, construiu-se outra para sede do Bispado. 

Forma~oo Administrativa 
0 DISTRITO de Pouso Alegre foi criado por Alvara 
Regio de 6 de novembro de 1810 e o Municipio, 
com territ6rio desanexado do Municipio de Campa
nha, por Decreto de 13 de outubro de 1831, instalan
do-se a 7 de maio do ano seguinte. 

A sede municipal recebeu foros de cidade pela 
Lei provincial n.o 433, de 19 de outubro de 1848. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criagao do distrito-sede do Municipio de 
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Pouso Alegre, que, na Divisao Administrativa de 1911, 
se comp6e de 4 distritos: o da sede e os de Congo
nhal (criado pela Lei provincial n.0 2 . 650, de 4 de 
novembro de 1880) , Borda da Mata (Lei provincial 
n.0 901, de 8 de junho de 1858) e Estiva (Lei provin
cial n.0 1. 654, de 14 de setembro de 1870, com o nome 
de N . s. da Conceigao da Estiva) . 

Nos quadros de apuragao do Recenseamento Ge
ral de 1 de setembro de 1920, o Municipio continua 
cons tituido por 4 distritos: Pouso Alegre, Carmo da 
Borda da Mata, (ex-Borda da Mata), Nossa Senhora 
da Estiva (Estiva) e Sao Jose do Congonhal (Con
gonhas). 

Por efeito da Lei estadual n.0 843, de 7 de setem
bro de 1923, Pouso Alegre perdeu o distrito de Borda 
da Mata (antigo Carmo da Borda da Mata), cujo 
territ6rio passou a constituir o novo Municipio desse 
nome. Assim, na Divisao Administrativa fixada pel a 
referida Lei, o Municipio de Pouso Alegre abrange 
3 distritos: o da sede e os de Estiva (antigo Nossa 
Senhora da Estiva) e Sao Jose do Congonhal. Iden
tica composigao aparece nao s6 no quadro da Divi
sao Administrativa de 1933, como nos das divis6es 
territoriais de 1936 e 1937 e no anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de margo de 1938. 

Da-se o mesmo nas divis6es judiciario-adminis
trativas do Estado, estabelecidas pelos Decretos-lei 
estaduais numeros 148, de 17 de dezembro de 1938, 
e 1 . 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorarem, 
respectivamente, nos qiiinqiienios 1939-1943 e 1944-
1948, nas quais o top6nimo do distrito de Sao Jose 
do Congonhal foi simplificado para Congonhal. 

Pela Lei n.o 336, de 27 de dezembro de 1948, Pou
so Alegre perdeu o distrito de Estiva, cujo territ6rio 
passou a constituir o Municipio de igual nome. A 
mesma Lei criou, subordinado·'ao Municipio de Pouso 
Alegre, o distrito de Senador Jose Bento. Dessa 
forma, no qiiinqiienio 1949-1953, o Municipio abran
gia 3 distritos: o da sede e os de Congonhal e Sena
dor Jose Bento. 
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A Lei n.0 1.039, de 12 de dezembro de 1953, des
membrou de Pouso Alegre os distritos de Congonhal 
e Senador Jose Bento, que passaram a constituir 
juntos o novo Municipio de Congonhal. 

Desde entao, o Municipio possui urn so distrito: 
o da sede. 

Forma~iio Judiciciria 
A COMARCA de Rio Jaguari foi criada pela Lei 
provincial n .0 719, de 16 de maio de 1855, tomando 
a denominagao de Pouso Alegre por efeito da Lei 
estadual n.0 11, de 13 de novembro de 1891. 

Atualmente de 3.a entrancia, a Comarca tern ju
risdigao tambem sobre os municipios de Congonhal 
e Senador Jose Bento (elevado a Municipio pela Lei 
estadual n.0 2. 764, de 30 de dezembro de 1962) . 

Possuia em 1974 uma vara, com 1 Juiz Titular, 
1 Juiz Auxiliar e 1 Promotor Publico, atuando no 
foro 90 advogados. 

ASPECTOS FiSICO$ 

0 MUNICiPIO, urn dos 44 que integram a Micror
regiao do Plan alto Mineiro, ocupa area de 541 km~, 
limitada pelos municipios de Espirito Santo do Dou
rado, Silvian6polis, Sao Sebastiao da Bela Vista, San
ta Rita do Sapucai, Cachoeira de Minas, Borda da 
Mata e Congonhal . 

Como principais acidentes geograficos, desta
cam-se os rios Sapucai Grande e Sapucai-Mirim, 
piscosos, por isso de importancia econ6mica; Mandu, 
que abastece a Cidade, Itaim, Cervo e Capivari; 
OS ribeir6es das Mortes, tambem fornecedor de agua 
a populagao, e do Pantano; e as serras do Canta
galo, a 1. 559 m de altitude, das Pombas e Boa Vi:;ta. 

Varzeas, ondulag6es, campos, elevag6es e baixadas 
com poem o relevo. 0 solo, originario de rochas 
pre-cambrianas, e rico em minerais primarios, com 
alto teor de potassio e magnesia, o que lhe confere 
grande fertilidade. 

0 clima e' ameno e saudavel, classificando-se se
gundo Koeppen, como temperado, de inverno seco. 
Em 1974 foi registrada a temperatura maxima de 
30°C e a minima de 4°C. A epoca normal de chuvas 
transcorre de outubro a margo, sendo mais intensas 
nos meses de dezembro e janeiro. No mesmo ano, a 
precipitagao pluviometrica atingiu 1. 332,4 mm. 

A sede municipal eleva-se a 830,9 m de altitude, 
com posigao geografica determinada pelas coordena
das de 25°14'00" de latitude Sul e 45°56,10" de lon
gitude W. Gr. 

Em linha reta rumo SSO, dista 330 quil6metros 
da Capital do Estado. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENSO Demografico de 1970, o ultimo realizado, 
contou 38.072 habitantes residentes, o que projetou 
Pouso Alegre como o Municipio mais populoso da 
Microrregiao que integra. 

Os ultimos resultados censitarios indicam para 
o Municipio: 

ANOS 

Total 

1950 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 28 731 

1960 27 763 

1970 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 38 072 

POPULAQAO 

Urbana 

13 869 

18 852 

29 208 

Rural 

14 862 

8 911 

8 864 

0 total apurado pelo Censo de 1960, mais 
baixo que 0 de 1950, deveu-se a perda de dais dis
tritos, sofrida pelo Municipio em 1953, para formagiio 
do de Congonhal . _ 

Sua densidade demografica era entiio de 70,37 
habitantes por quil6metro quadrado, maior que a do 
Estado e da Microrregiiio do Planalto Mineiro. 

Das 11 . 966 pessoas de 10 anos e mais de idade 
economicamente ativas, 9. 086 eram do sexo mas
culino. 

Na agricultura, pecuaria, silvicultura, extragiio 
vegetal, caga e pesca concentrava-se o maior numero 
de pessoas (3. 250); seguiam-se as atividades indus
triais com 2 . 124 . 

Movimento da Popula~ao 
EM 1974 o Registro Civil acusava 332 casamentos; 
1 . 226 nascimentos (33 natimortos) , dos quais 164 
de anos anteriores; e 488 6bitos (88 de menores de 
1 ano). 

ASPECTOS ECON6MICOS 

Industria 
A INDUSTRIA de transformagiio, a principal fonte 
econ6mica do Municipio, desenvolvia-se, em 1974, 
em 157 estabelecimentos, que empregavam 1. 715 
pessoas . Para o valor total da produgiio, que alcan
gou Cr$ 122,9 milh6es, a mais alta contribuigiio -
77,5% - coube ao genero de produtos alimentares, 
seguindo-se o de vestuario, calgados e artefatos de 
tecidos, com 17,3% . 
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INDUSTRIA 

Valor do produ~ao - 1974 

Produtos olimentores fJEvestucirio,col~odos e artefatos de te ci dos 

E::Joutros 

Destacam-se, entre outras, as seguintes empre
sas: S .A. Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor 
(leite pasteurizado) , Refinag6es de Milho Brasil Ltda. 
(caldo Knorr), Ancora S.A. Industria e Comercio 
(calgados), Empresa de Laticinios 'Silvestrini e Ir
maos Ltda. (queijos), Sao Paulo Alpargatas S .A. 
(calgados), Francisco Pereira de Freitas (arroz be
neficiado), Argos Industrial S.A. (roupas), Orlando 
Chiarini (massas alimenticias) e Confecg6es Uni
tas Ltda. (roupas) . 

Gado Abatido 
EM 1974 foram abatidos 2. 702 bovinos e 2. 938 suinos, 
resultando em 738 toneladas de produtos, no valor 
global de Cr$ 6,6 milh6es. A carne verde de bovino 
totalizou 269,9 toneladas (61,9% do valor), a de 
suino, 68,9 (10,7%) e o toucinho, 118,7 (15,8%). Os 
demais produtos, que em conjunto representaram 
11,6% do valor, foram banha em rama, miudos de 
bovino e suino, couro de bovino, pele comestivel de 
suinos, ossos a granel e outros . 
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Censo Agropecuario 
EM 1970. o Censo apurou no Municipio a existencia 
de 1. 579 estabelecirnentos rurais, ocupando area to
tal de 47 .465 ha, dos quais 1.436 (44 .719 ha) a:dmi
nistrados pelos proprietarios, 79 0. 570 ha) pelos 
arrendatarios, 6 (75 ha) pelos parceiros e 58 
0.101 ha) por ocupantes nao especificados. 

Era de 5.495 ha a area abrangida pelas lavou
ras: 245 com permanentes e 5 .250 com temporarias. 

Trabalha vam nos estabelecirnen tos 4 . 805 pes
soas, E:ncontrando-se em atividade 46 tratores . 

0 numero de estabelecirnentos de criagao de bo
vinos elevava-se a 1.325, de suinos a 830 e de gali
nhas a 804. 

Pecuaria 
A POPULAQAO pecuana em 1973 totalizava 44.545 
cabegas, avaliadas em Cr$ 27,7 milh6es, destacando
se os bovinos, com 33.990 cabegas e 97,7 % do valor . 
Os 2,3% restantes eram cobertos por eqiiinos, mua
res, suinos, ovinos, caprinos e asininos. 

Para melhoramento genetico do rebanho, fo
ram irnportados em 1974 cerca de 900 bovinos, des
tinando-se a criagao principalmente a produgao de 
leite. No mesmo ano foram exportadas 2.361 ca
begas . 

Produziram-se cerca de 10 .000.000 de litros, no 
valor de Cr$ 8,0 milh6es; 95 toneladas de manteiga, 
Cr$ 1,4 milhao e 502 toneladas de queijo, Cr$ 4,0 
milh6es. 

0 plantel avicola era constituido de 81.440 ca
begas, no valor de Cr$ 377,2 milhares. Contavam
se 40.000 frangos e frangas e 27. 000 galinhas, que 
produziram 90.000 duzias de ovos, avaliadas em 
Cr$ 171,0 milhares. 

Exposi~ao Pecuaria 
BIENALMENTE, em setembro ou outubro, realiza-se 
no Municipio a Exposigao Pecuaria. 

Com a presenga do Governador do Estado e de 
outras autoridades civis e militares, a ultima ocorreu 
entre os dias 18 a 27 de outubro de 1974. A mostra, 
que contou com o concurso de 20 expositores, desta
cou-se pela apresentagao de bovinos das ragas: 
holandesa, jersey, suiga, zebu e pitangueiras; sui
nos: landrace e duroc; eqiiinos: mangalarga e pau
lista . 

Agricultura 
0 VALOR da produgao agricola, em 1974, segundo 
dados preliminares, foi da ordem de Cr$ 6,3 milh6es 
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tendo como principais produtos o arroz (61,9% do 
valor total), feijao (10,2%), milho (9,6%), mandioca 
(4,7%), batata-inglesa (3,7%), batata-doce (3,1 %) . 
Os 6,8 % restantes do valor tiveram a participagao de 
20 outros produtos. A colheita abrangeu uma area 
de 5. 578 hectares. 

Comercio 
EM 1974 Pouso Alegre contava com 14 estabeleci
mentos do comercio atacadista, 628 do varejista e 
55 do misto . 

0 intercambio comercial se faz principalmente 
com as pragas do Rio de J aneiro, Sao Paulo, Santos 
e Belo Horizonte, tendo atingido, ainda em 1974, 
Cr$ 222,7 milh6es. Entre as mercadorias exportadas 
destacaram-se produtos alimentares, m6veis, vestua-· 
rio, metalurgica, calgados, material de construgao, 
cafe beneficiado, leite "in natura" e industrializa
do, bovinos, suinos, aves e ovos. 

Bancos 
COMP6EM a rede bancaria as agencias dos bancos 
do Brasil, do Estado de Minas Gerais, Nacional e 
Real . Operam, tambem, 1 agencia da Caixa Econ6-
mica Federal e 1 da Estadual. 

Compensac;ao de Cheques 

A CAMARA de Compensagao movimentou, em 1974, 
295 . 161 cheques, no valor de Cr$ 431,0 milh6es (va
lor medio por cheque: Cr$ 1.460,14). 

Prestac;ao de Servic;os 
ENTRE os estabelecimentos de prestagao de servigos, 
em numero de 587 em 1974, contavam-se 14 restau
rantes, 228 bares e botequins, 37 sal6es de barbeiro, 
12 de cabeleireiros para senhoras, 1 boate, 10 hoteis 
e 15 pens6es. 

Com urn total de 86 apartamentos e 167 quartos, 
estavam em funcionamento os hoteis Avenida, Bra
silia, Cometa, Dias, Independencia, Maracana, Lydia, 
Pouso Alegre, Arturo e Bel; com 93 quartos, as pen
s6es Central, Globo, Minas Gerais, da Vov6, Reis, 
Santo Antonio, Kinele, Tupy, de Geraldo Belo, de 
Jose Pereira, de Vitor Fonseca e os dormit6rios San
ta Luzia, Brasil-Italia, Rocha e Sao Jorge. 

Transportes 
0 MUNICiPIO e servido pela Viagao Ferrea Centro
Oeste, da Rede Ferroviaria Federal, e pelas rodovias 
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federais BR-381 - Fernao Dias e BR-45l:l - Po<;os 
de Caldas/Lorena e pela estadual MG-162 - Pouso 
Alegre/Divisa do Estado de Sao Paulo, todas asfalta
das, e por rodovias municipais. 

RODO VIA FEDERAl 

RODOV IA ESTADUI\l 

FERROVIA (R F F 1-+--+-

AER OPORTO T 

P/ BE.tO HORIZO: ~ Tl:: 

Com as capitais federal e estadual e municipios 
vizinhos, as liga<;6es se processam nos seguintes 
tempos: 

rodoviario: Brasilia - DF, 17 horas; Belo 
Horizonte, 7 h; Rio de Janeiro- RJ, 6 h e 45 min; 
Sao Paulo - SP, 3 h; Espirito Santo do Dourado e 
Silvian6polis, 1 h e 20 min; Cachoeira de Minas, 1 h; 
Sao Sebastiao da Bela Vista e Estiva, 50 min; Bor
da da Mata, 40 min; Santa Rita do Sapucai e Congo
nhal, 30 min; 

ferroviario: Belo Horizonte, 31 horas; Rio de 
Janeiro- RJ, 27 h e 45 min; Sao Paulo - SP, 11 h 
e 20 min; Borda da Mata e Santa Rita do Sapucai, 
45 min . · 

Em 1974 o servi<;o de 6nibus estava a cargo de 
3 empresas sediadas no Municipio: 1 com linha ur-

, bana e 2 com intermunicipais. Eram em numero 
de 10 as que, sediadas em outros locais, estabeleciam 
liga<;ao com Pouso Alegre: Auto Via<;ao Cambui 
(Cambui), Empresa Nossa Senhora Aparecida Ltda. 
(Belo Horizonte), Expresso Nossa Senhora Apareci
da Ltda. (Machado), Expresso Born Repouso Ltda. 
(Born Repouso), Transul Transportes Coletivos Ltda. 
(Sao Paulo- capital), Expresso Vera Cruz (Lavras), 
Empresa de Transportes Santa Terezinha Ltda . 
(Varginha), Riviera Transporte Turismo Ltda. (Bar
ra Mansa - RJ), Auto Via<;ao Bragan<;a Ltda. 
(Bragan<;a Paulista - 'SP) , e Expresso Gardenia 
Ltda. (Itapira - SP) . 
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0 movimento de passageiros em 1974 foi o se
guinte: em auto-6nibus - 632 .065 e em estradas 
de ferro -1 .492. 

No mesmo ano estavam registrados na Prefei
tura 2. 044 autom6veis e j ipes, 271 caminh6es, 259 
camionetas, 184 "pick-ups" ou furg6es, 51 6nibus, 
1 micro6nibus e 56 outros veiculos. 

0 Aeroporto Cel . Horta Barbosa, com pista de 
cascalho de 1. 240m x 40 m, estagao de em barque, 
e hangar, dista 6 km do centro da Cidade. Perten
cente ao aeroclube local, ha urn campo de pouso, o 
Pouso Alegre, com pista de terra compactada de 
800 m x 60 m, sendo semanalmente utilizado por 
avi6es do Correia Aereo Nacional - CAN. 

Comunicaqoes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 1 agencia postal-telegrafica na Cidade. A 
cargo da Telecomunicag6es de Minas Gerais S .A. -
TELEMIG esta o servigo telef6nico, com 1. 000 apa
relhos automaticos instalados ate 1974, prevendo-se 

' para 1976 a instalagao de mais 2.000. A Empresa 
tern ligagao com a TELEBRAS e mantem trafego 
mutuo com as particulares do Estado. 0 servigo 
interurbano esta ligado ao sistema nacional de DDD, 
a ten dido pelo prefixo 035 . 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizaqao 
A CIDADE, localizada em terrene ligeiramente aci
dentado, se comp6e principalmente de 220 ruas, 
21 avenidas, 8 pragas, 8 jardins e 1 parque, entre os 
quais 140 pavimentados, 105 arborizados, 218 com 
rede de abasteciment.o de agua, 190 com esgotos 
sanitarios. Existem 2 . 738 focos de iluminagao pu
blica. 

Dentre os principais logradouros, cabe destacar 
as pragas Senador Jose Bento, Joao Pinheiro e Se
nador Amaral; as avenidas Getulio Vargas, Dr. Lis
boa, Duque de Caxias, Independencia e Dr. Joao 
Beraldo; e as ruas Comendador Jose Garcia, Born 
Jesus, Adalberto Ferraz, Adolfo Olinto, Silviano 
Brandao, Cel. Pradel e Cel. Jose Inacio. 

Do total de prectios existentes em 1974, em nume
ro de 6. 640, esta vam ligados a rede de agua 6. 396 
~ a de esgoto 5. 324, contando-se 6 . 483 a de eletri
cidade. 

A Cidade e dotada de urn eficiente sistema 
de abastecimento de agua, captada do rio Mandu 
e ribeirao das Mortes atraves de 3 motores de 75 H.P. 
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Pra.;a Senador Jose B ento 

e submetida a tratamento de decantagao, filtragao 
e cloragao. Ha 2 reservat6rios com capacidade de 
2. 600 ma. A rede distribuidora me de 70.103 m e a 
adutora, 9. 760 m . Utilizam-se, tambem, pogos ar
tesianos, com profundidade media de 100 a 120 m , 
que oferecem agua de boa qualidade . 

A rede de esgotos estende-se por 62 .341 m, com 
langamento feito no rio Mandu. 

A energia eletrica domiciliar e fornecida sob 
voltagem de 220/127 e freqiiencia de 60 c/ s. A ten
sao primaria da rede eletrica e de 13 .800 volts. 

Contava o Municipio em 1974 com os servigos de 
27 engenheiros e de 2 construtores licenciados . 
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Assistencia Medico-Sanitaria 
SAO 4 os estabelecimen tos hospitalares: Hospital Re
gional Samuel Libanio, dispondo de 234 leitos ; Clini
ca Santa Paula , 32 ; Sanat6rio Born Jesus, 63 e Hos
pital Sao Camilo, 80 . Os dois primeiros sao de clini
ca geral, urn de psiquiatria e o outro de psiquiatria 
e clinica geral. 

Funcionam tambem 1 posto de saude, 2 prontos
socorros e 1 centro de puericultura . 

Ha 14 farmacias e drogarias e 5 laborat6rios de 
analises, encontrando-se no exercicio da profissao 
42 medicos, 29 dentistas, 23 farmaceuticos e 9 enfer
meiros. 
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Assistencia Social 
A ASSISTENCIA social esta confiada as seguintes 
entidades: Movimento Social de Promogao Humana 
(amparo a criangas e adultos), Associagao de Pro
tegao aos Doentes Mentais (assistencia medica, com 
internamento), Associagao de Promogao do Menor 
(assistencia medica e creche), Associagao de Pro
tegao a Infancia (assistencia medica e posto de 
puericultura), Associagao de Caridade de Pouso Ale
gre (asilo e instrugao), Movimento Social Sao Jose 
Pr6-Tuberculosos (assistencia medica e alimenta
gao), Conselho Central Arquidiocesano da Socie
dade de Sao Vicente de Paulo (asilo e alimentagao) 
e Vila Padre Vitor (abrigo, medicamentos e alimen
tagao) . 

Religiao 
POUSO ALEGRE e tradicionalmente religiose. Em 
1811 foi nomeado seu primeiro vigario o Padre Jose 
Bento, Senador do Imperio . Noventa anos depois, 
foi criado o Bispado, instalando-se no mesmo ano o 
Seminario Arquidiocesano e, em 1955, o Seminario 
Menor Santo Antonio Maria Claret . 

Entre os eventos religiosos sobressaem as co
memorag6es em homenagem ao Padroeiro da Cidade, 
Senhor -Bom Jesus, realizadas a 6 de agosto. Muito 
festejado, tamtem, Sao 'Sebastiao, em 20 de janeiro. 



santuario Sagrado 
Cora9iio de Maria 

Catedrail Metropolitana 



Faculdade de Ciencias M edicas D r. Jose Antonio Garcia Coutinho 

Os cat6licos disp6em da Catedral Metropolitana 
(matriz); das igrejas de Nossa Senhora de Fatima, 
'Sagrado Coragao de Maria, do Carma e Santa Tere
sinha; e das capelas de Nossa Senhora de Fatima, 
da Faisqueira, do Chaves, do Colegio Sao Jose e do 
Colegio Santa Doroteia. 

0 protestantismo possui templos das Igrejas 
Adventista do Setimo Dia, Cristo Pentecostal do Bra
sil, Brasil para Cristo, Evangelica Assembleia de 
Deus, Presbiteriana de Pouso Alegre e Batista de 
Pouso Alegre e da Casa de Oragao da Congregagao 
Crista no Brasil e salao da Congregagao de Pouso 
Alegre das Testemunhas de Jeova . 

Os espiritas disp6em do Albergue Espiritualista 
Caminho, Verdade e Vida e do Centro Espirita Amor 
e Humildade. 

ASPECTOS CULTURAIS 

POUSO ALEGRE e bergo de cultura da regiao. Ai 
comegou a circular, em 1830, o Pregoeiro Constitu
oional, o primeiro jornal do Sul de Minas e o quinto 
da Provincia, como foi mencionado em capitulo 
anterior. Em 1874 ja contava com 5 colegios . No 
ano seguinte surgiu o teatro, representado pelo grupo 
:Uniao e Progresso. Em 1899 foi fundado o Colegio 
Diocesano, atual Colegio Sao Jose, por onde tern pas
,sado renomados in telectuais. 
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Alfabetiza~ao 

SEGUNDO o Censo Demogr:ifico de 1970, do total 
je 33.309 habitantes de 5 anos e mais de idade resi
jentes no Municipio, eram alfabetizados 24 .444 
(73,39 %) . 

POPULACAO 

Pessoas de 5 anos e mais - 1970 

f·:-;.-;~:-:-2 Al ta be I izada s i>:>J Niio olfabet tzodas 
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Ensino Primario 
EM 1975 sao 30 os estabelecimentos de ensino prima
rio, nos quais estavam matriculados 989 alunos, no 
inicio do ano letivo. 0 corpo docente era constituido 
de 37 professores. 

Ensino Supletivo 
EM 1974, 11 unidades minist:avam o ensino supleti
vo, com 48 professores e 1. 387 alunos matriculados 
no inicio do ano. 

Ensino Medio 
0 MUNICiPIO conta com 4 estabelecimentos: Cole
gio Sao Jose, o mais antigo da cidade, ministrando 
ate o curse cientifico; Colegio Secundario de Pouso 
Alegre e Seminario Arquidiocesano N. S. Auxilia
dora, ambos com o curse cientifico; Conservat6rio 
Estadual de MU.sica, com curse tecnico de musica. 
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Em 1975, a matricula foi de 543 alunos para urn 
corpo docente formado por 39 professores. 

Ensino lntegrado (1. 0 e 2.0 graus) 
PARA o ensino integrado exis~em 24 estabeleci
mentos, destacando-se o Institu~o Santa Doroteia. 
Contam-se 32 cursos, em que lecionam 474 professo
res, encontrando-se matriculado3 no inicio do ano 
letivo 10.480 alunos. 

Outros Cursos 
EXISTEM, ainda, 8 jardins-de-infancia e 1 centro 
de recreagao, frequentados por &1:7 criangas que re
cebem orientagao especializada de 32 professoras. 

Estao tambem em funcionE.mento o Instituto 
Brasil..:Estados Unidos (ingles), Curso Yazigi (fran
ces, alemao e ingles), Laplace Mecena (madureza 
- 1.0 e 2.0 graus) e Curso Pri-Medico de Pouso 
Alegre, totalizando 367 alunos e 28 profess ores. 
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Ensino Superior 
TRES sao os estabelecimentos: 

- Faculdade de Direito do Sui de Minas, precursora 
do ensino superior no Municipio . Fundada em 1960, 
funciona em predio proprio, com amplas instalac;6es; 

- Faculdade de Ciencias Medicas Dr. Jose Antonio 
Garcia Coutinho, instalada em 1969, como a ante
rior, funciona em predio proprio, dotado de todos os 
requisitos exigidos pela medicina moderna. Por doa
c;ao do governo do Estado a Faculdade recebeu, em 
1973, o Hospital Regional Samuel Libanio, hoje Hos
pital-Escola; 

- Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras Eugenio 
Pacelli, que ocupa o predio do Colegio Sao Jose, 
entrou em funcionamento em 1972, com os cursos 
de Letras, Biologia, Pedagogia e Historia . 

Em 1975 o numero de alunos matriculados atin
giu 2. 689 e o corpo docente e constituido de 105 
professores. 

Bibliotecas 
EXISTEM 4 bibliotecas: a Clovis Salgado, da Fa
culdade de Direito do Sul de Minas especializada 
em Direito, possuindo tambem obras de cul
tura geral, reune 7 . 500 volumes; a Valnir Chagas 
da Faculdade de Ci€mcias Mecticas Doutor Jose Anto
nio Garcia Coutinho possui perto de 4.000 volu
mes, classificados de acordo com a National Library 
of Medicine Classification . Conta com mais de 100 
titulos de peri6dicos correntes de Medicina e cien
cias afins, nacionais e estrangeiros, obtidos par com
pra e doac;ao . Mantem convenio com a OPAS/OMS 
e o BIREME, estando registrada no Instituto Na
cional do Livro; a Coronel Campos do Amaral, man
tida pelo Clube Litenirio e Recreativo de Pouso Ale
gre, tern cerca de 2 . 900 volumes, entre obras didati
cas, recreativas ·e de cultura geral; e a Biblioteca 
Eugenio Pacelli, privativa dos alunos da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras, especializada em 
obras sabre Ciencias Humanas, Ciencias Biol6gicas 
e Linguas (portugues, ingles e frances), tem cerca 
de 2 . 000 volumes. 

0 numero de visitantes as bibliotecas, em 1974, 
foi de 4. 573. For am emprestados 2. 425 volumes e 
atendidas 10 .035 consultas. 

lmprensa 
CIRCULAM semanalmente, com tiragens de 1. 800, 
200 e 200 exemplares, os jornais Semana Religiosa, 
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o Jornal de Pouso Alegre e 0 Vale do Sapucai, fun
dados em 1916, 1967 e 1974, respectivamente. 0 jor
nal 0 Linguarudo, edita mensalmente 500 exempla
res e foi fund ado em 1938. A Folha de Pouso Alegre, 
jornal fundado em 1969, tern 750 exemplares tirados 
quinzenalmente . 

Ha 3 tipografias e 5 livrarias . 

Cinema/ Radio e Televisao 
OS DOIS cinemas existentes, Eldorado e Gloria, pos
suem respectivamente 945 e 498 lugares. 

A Radio Clube de Pouso Alegre S.A., prefixo 
ZYF-209 emite em ondas medias, achando-se em 
funcionamento desde 1939. 

Tern boa receptividade no Municipio os pro
gramas de televisao transmitidos pelas TV-Bandei
rantes, TV-Globo e TV-Tupi, todas sediadas na Ca
pital paulista. 

Associa~oes 
POSSUI o municipio 6 associagoes. Das tres que de
.senvolvem atividades culturais e artisticas, a mais 
antiga e o Clube Litenirio e Recreativo de Pouso 
Alegre, fundado em 1902 e que reline 2.000 socios; 
a Arcadia e a Associagao Cultura e Arte do Sul de 
Minas Ltda., que datam de 1953 e 1956, contam em 
seus quadros 40 e 34 socios . De natureza desportiva 
':) recreativa sao o Clube de Campo de Pouso Alegre, 
o Clube de Campo Fernao Dias e a Associagao Atle
tica Banco do Brasil, fundados em 1960, 1963 e 1970, 
com 500, 830 e 48 socios respectivamente . 

Festejos e Recrea~oes 
SEMANA da Patria - patrocinada pela Prefeitura 
Municipal, com apoio da Artilharia Divisionaria -
AD 4, 14.0 Grupo de Artilharia de Campanha - GAC 
e estabelecimentos de ensino, culmina com a para
da de 7 de Setembro, encerrada pelas Forgas Arma
das . Competigoes, eleigao da "Rainha dos Estu
dantes" e da "Miss Universitaria" constituem a par
te social e esportiva do acontecimento; 

semana da Cidade - Tambem promovida pela 
Prefeitura para comemorar o 19 de outubro, Dia da 
Fundagao da Cidade. A principal atragao e a Expo
.sigao Agropecuaria e Industrial, com a apresentagao 
de animais de raga e produtos manufaturados no 
Municipio e na regiao, conta com a participagao de 
outros Estados. No recinto da exposigao sao propor
cionados rodeios, "shows", jogos, barracas e outras 
formas de diversao. Pelo Colegio Estadual e apresen
tada a "Semana da Arte", com encenagao de pegas 
teatrais e realizagao de concursos literarios. 0 Con-
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servat6rio Estadual de MU.sica, encarrega-se dos 
numeros instrumentais e de canto. A Juventude 
Unida Pouso Alegrense - JUP promove a gincana -
automobilistica; 

Jogos Estudantis - iniciam-se com a chegada 
da "Tocha Olimpica" . Com a duragao de uma sema
na, sao realizados em margo e contam com a parti
cipagao dos estabelecimentos de ensino da Cidade. 
Tern por objetivo preparar atletas para competig6es 
nos Jogos Estudantis Mineiro e Brasileiro . 

Clubes - os clubes de campo Fernao Dias, Pou
so Alegre e a Associagao Atletica Banco do Brasil 
sao os pontos preferidos para a recreagao nao s6 
dos municipes como dos visitantes, dadas as mo
dernas instalag6es, com sal6es de danga, piscinas, 
quadras de esportes etc . 

Pesca - sendo os rios Sapucai e Mandu reco
nhecidamente piscosos, a pesca e esporte que atrai 
grande numero de pessoas, sobretudo da Capital de 
Sao Paulo. 

Sao locais que merecem ser visitados, entre 
outros : 

Monumento Comemorativo do 125. Aniverscirio 
da Cidade - erguido no Parque Joao Pinheiro, em 
frente a Prefeitura. Consta de um "Rel6gio Solar" 
em marmore, encimando urn pedestal de pedras 
brancas, de 2 metros de altura e uma placa com a 
inscrigao alusiva ao evento; 

Estcitua de Ferntio Dias - no trevo que da 
acesso a Cidade; 

Busto do Doutor Jose Antonio Garcia Coutinho 
- na praga que tern o seu nome, homenagem ao 
ilustre medico que tao grandes servigos prestou a 
populagao; 

Busto de Ruy Barbosa - no saguao do Forum, 
uma homenagem ao Mestre; 

Busto do Coronel Campos do Amaral - no clube 
Literario e Recreativo ; 

Busto de Josino Araujo - na Avenida Duque 
de Caxias; 

Mo.numento aos Pracinhas de Pcruso Alegre -
na A venida Independencia, medindo cerca de 2 me
tros; 

Monumento ao Escoteiro de Pouso Alegre -
no Patio do Jardim da Infancia Monsenhor Men
donga. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLiTICOS 

ACHAM-SE instaladas em Pouso Alegre, entre ou
tras, as seguintes repartig6es publicas : Federais -
Departamento Nacional de Obras e Saneamento -
DNOS, Armazem de Cafe do ffiC, Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Quar-
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tel-General da AD/ 4, 14.o GAC, Coudelaria de Pouso 
Alegre, INPS, Agencia da Receita Federal, Servi<;o 
de Inspe<;ao da Produ<;ao de Origem Animal, Posto 
de Vigilancia Sanitaria Animal, Via<;ao Ferrea Cen" 
tro-Oeste, Companhia Brasileira de Alimenta<;ao 
- COBAL, Agencia dos Correios e Telegrafos, Posto 
da Divisao Nacional de Lepra, 27.a Circunscri<;ao do 
Servi<;o Rural de Defesa e Fomento e Agencia de 
Coleta do IBGE ; Estaduais - Forum, Cade ia Pu
blica, Delegacia de Policia, Unidade Sanitaria e De
legacia Fiscal de Rendas do Estado de Minas Gerais; 
Municipais - Prefeitura, Esta<;ao Rodovia ria, De
partamento Municipal de Agua e Esgoto - DMAE, 
Esta<;ao de Tratamento de Agua e Pronto-Socorro 
Municipal . 

Financ;as 
EM 1974 a arrecada<;ao federal foi de Cr$ 6,4 mi
lh6es; a estadual de Cr$ 14,7 milh6es e a municipal, 
Cr$ 7,8 milh6es. A despesa da Prefeitura atingiu 
Cr$ 8,0 milhoes. 

0 or<;amento Municipal para 1975 preve arreca
da<;ao de Cr$ 8,0 milh6es e fixa igual despesa . 

A Coletoria Federal a rrecada tambem em Born 
Repouso, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cam
bui, Carea<;u, Concei<;ao dos Ouros, Congonhal, 
C6rrego Born J esus, Espirito Santo do Doura do, Esti
va, Extrema, Itapeva, Munhoz, Natercia, Sao Joao da 
Mata, Sao Sebastiao da Bela Vista, Senador Jose 
Bento, Silvian6polis e Toledo. A Estadual, em Borda 
da Mata, Ca rea<;u, Congonhal, Espirito Santo do Dou
rado, Sao Sebastiao da Bela Vista, Senador Jose 
Bento e Silvian6polis . 

Representac;iio Politico 
A CAMARA Municipal se com poe de 13 vereadores. 
Ate 1974 estavam inscritos 18.840 eleitores. 

FONTES 

A S I N FORM A(:6ES divu l gadas neste tracalho t orarn , em sua 
rnaiori a, encarni nhadas pelo Agente de Coleta do IBGE em 
Pouso A l egre, E l picLio Maia R ezcnde . 

Uti' i zaclos, tarn c bn, daclos clos arquiv os de clocurnentaqiio 
munici pal do I BGE , d e clive r sos 6rgiios clo sistema estatistico 
naci onal e da D e/egacia Fisca l clo Estado de Minas Gerais . 
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