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PREFACIO 

Êste volume se inicia com os municípios de letra J terminando nos de letra Q. 

São Paulo se apresenta, pois, na parte dos verbetes, por três volumes. É verdade 

que poderia desenvolver-se mais, tendo em vista os grandes problemas que a terra ban

deirante apresenta como líder da economia do país. 

Acontece, porém, que os últimos volumes da Enciclopédia referem-se aos grandes 

problemas da Nação, onde se estudará com profundidade a análise dêsse assunto, na 

articulação dessas unidades na incorporação nacional. Nessa oportunidade desenvolver

se-ão com muito maior amplitude pontos marcantes da indústria crescente do Brasil, e 

como é natural, em conseqüência disso, os municípios paulistas terão destacada repre

sentação. 

Neste volume, como nos demais de São Paulo, focalizam-se, dentro da rotina dessa 

obra, os elementos essenciais a se ter uma fotografia social, política e econômica do 

Estado Bandeirante. 
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1- 2~941 

MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 



JABORANDI - SP 
Mapa Municipal na pág. 87 do 12.0 Vol. 

· HISTORICO - A povoação do território teve início em 

1902, com Jayme Nicolau Martins, Casemiro de Melo, 

Antônio "Carapira" e outros que construíram as primeiras 

casas na margem direita do Córrego Joborandi, nome de 
planta nativa existente em grande abundância na região. 

A nascente povoação situava-se dentro das terras do 
Major Gabriel Diniz de Carvalho Franco que a instânçias 
de Jayme Nicolau Martins, doou cêrca de trinta alqueires 

ao padroeiro "Arcanjo Gabriel de Jaborandi". Logo após 

de formalizada a doação, contratou-se um engenheiro para 
fazer o devido planejamento do novo patrimônio, tendo o 

Sr. Mastrélo da cidade de Barretos, aceitado o encargo. 
A Lei n.0 2 019, de 26-XII-1924, criou o distrito de _paz de 

Jaborandi, que foi instalado a 25 de abril de 1925 e incor
porado ao município de Colina pela Lei n.0 2 096, de 
24-XII-1925. 

O distrito de Jaborandi foi elevado à categoria de 
Município pela Lei n.O 233, de 24-XII-1948. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Rio 
Prêto, e limita com os municípios de Barretos, Morro 

Agudo, Terra Roxa e Colina. A sede municipal tem a 
seguinte posição: 20° 42' de latitude Sul e 48° 25' de longi

tude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 589 metros. 

CLIMA - Tropical com as temperaturas - mês mais 
quente - maior que 22°C; mês mais frio - maior que 
18°C. Precipitação pluvial maior que 30 mm no mês mais 
sêco. 

ÁREA - 248 km2. 

POPULAÇÃO- O Censo de 1950 calculou a população 
total do município em 8 071 habitantes ( 4 181 homens e 
3 890 mulheres), sendo 81 o/o na zona rural. Estimativa 
para 1954 - total - 8 279 habitantes, sendo - 962 na 
zona urbana; 623 na suburbana e 6 994 na rural. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica é a agricultura que vem secundada pela 
pecuária. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA - 1956 

PRODUTOS 

Cafi ....................... . 
Arroz ...................... . 
Milho ...................... . 
Mamona ................... . 
Feijio ...................... . 

UNIDADE 

Arrôba 
Saco 60 kg . 

Quilo 
Saco 

VOLUME 

85 000 
24 000 

115 000 
335 000 

2 ·5oll 

VALOR 
(Cr$) 

4 2 500 000,00 
12 240 .000,00 

6 900 000,00 
3 015 000,00 

187 500,00 

A área de matas é estimada em 1 450 hectares. 

A pecuária em 31-XII-1954 apresentava-se com os se
guintes rebanhos · (número de cabeças) : suíno 7 300; bo

vino 6 500; muar 600; eqüino 500; caprino 300; ovino 120 
e asinino 25 .. 

A indústria apenas com 3 estabelecimentos com mais 
de 5 operários emprega ao todo 19 pessoas. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Com as cidades vizinhas: 
Barretos - rodov. 26 km; Morro Agudo - rodov. (via 
Terra Roxa) 58 km; Terra Roxa - rodov. 18 km e Colina 

- rodov. 14 km. Com a Capital do Estado- rodov. (via 

São Carlos e Campinas) - 423 klll ou 1.0 misto - a) ro
dov. até Barretos - 26 km e b) aéreo 399 km, ou 2.0 mis
to - rodov. até Colina - 14 km e ferrov. - C.P. E. F., 

em tráfego mútuo com a E. F. S. J. - 490 km. Circulam 

diàriamente pela sede municjpal cêrca de 80 veículos entre 

automóveis e caminhões. 

COM~RCIO E BANCOS- O comércio com 25 estabele
cimentos varejistas realiza as maiores transações com as 

praças de Araraquara, Barretos, Campinas, Franca, Ribei
rão Prêto e São Paulo. A Caixa Econômica Estadual com 
709 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 

Cr$ 3 620 359,10, em 31-XII-1955. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal conta com 
27 logradouros públicos, 284 prédios, 19 aparelhos telefô-

Igreja Matriz· 
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Vista Parcial 

nicos, 230 ligações de energia elétrica, correio, um hotel 
(diária comum de Cr$ 120,00), 1 cinema, 2 livrarias, 1 
biblioteca estudantil com 300 volumes. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município é 
servido . por um pôsto de assistência mantido pelo Govêrno 
do Estado, 2 farmácias, 2 médicos, 3 dentistas e 1 farma
cêutico. 

Prefeitura Municipal 

ALFABETIZAÇÃO - Dados do Censo de 1950, infor
mam que 42% da população de 5 anos e mais sabem ler 
e escrever. 

ENSINO - Há 15 estabelecimentos de ensino primário 
fundamental comum e 1 curso comercial mantido pelo 
S.E.N.A.C. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

------ --------------- ------
1950 ....... - 269 550 485 136 234 199 326 337 
1951 ....... - 764 513 483 734 205 351 712 210 
1952 ....... - 735 098 543 760 215 863 527 033 
1953 ........ - 1 298 984 1 021 910 292 656 917 562 
1954 ....... 231 882 1 742 978 1 0311 552 251 256 844 481 
1955 ....... . .. 2 832 255 936 916 327 494 958 375 
1956 (1) ... ... . .. 1 150 000 . .. 1 150 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Folia de Santos Reis, de 25 de dezembro a 6 de janeiro, 
festas juninas e as datas cívicas de maior importância. 

Grupo Escolar Dona Olinta Junqueira de Oliveira 



OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomi
nação local dos naturais da terra é "jaborandiense". 

Na Prefeitura Municipal estão registrados 18 auto
móveis e 2 7 caminhões. 

Há um campo de pouso particular, na Fazenda Ver
dum, distante 5 km da sede e cuja pista mede 660 metros 
de comprimento por 30 metros de largura. 

Em 31-XII-1956, havia 9 vereadores em exercício e 
1 024 eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Luiz Ferreira. 

(Autor do histórico - Geraldo Dumont Valente; Redação final 
- Daniel Peçanha de Moraes Júnior; Fonte dos dados - A.M.E. 

- Geraldo Dumont Valente.) 

· JABOTICABAL - SP 
Mapa Municipal na pág. 339 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Por compra a João Rodrigues de Lima 
que se achava na posSe de campos e matas no lugar cha
mado Ribeirão da Cachoeira, João Pinto Ferreira, adquiriu, 
consoante Carta de Sesmaria passada em 27 de abril de 
1820, uma légua de terrenos de testada a três de sertão, 
no Distrito de Freguesia de Araraquara, Têrmo da Vila 
de Itu. 

Transformado em sertanejo brasileiro êssa sesmeiro, 
português de origem, iniciou naquelas terras a formação da 

fazenda denominada "Cachoeira" e depois ''Pintos". 

Praça 9 de Julho 

Tempos depois, num dos extremos dessa fazenda, para 
cumprir seus deveres religiosos, resolveu construir no lugar 
já então conhecido por Jaboticabal, em virtude da imen
surável quantidade de jabuticabeiras ali existente, uma 
Capela sob a invocação de Nossa -Senhora do Carmo, de 
quem era devoto, doando-lhe para o patrimônio, os terrenos 
que demarcou no ano de 1828 e onde estabeleceu a fun
dação da nova cidade. Essa doação foi confirmada por 
escritura lavrada na própria Capela de Jaboticabal, pelo 
Tabelião Lourenço de Campos, do Têrmo da Vila de São 
Bento de Araraquara, em 18 de outubro de 1844, assis
tindo-a o primeiro Cura da Capela, Padre Justino Corrêa 
da Rocha. 

2sses fatos e o dia consagrado pela Igreja à Nossa · 
Senhora do Carmo autorizaram a considerar-se a data de 

Catedral 

16 de julho de 1828, como a da fundação de Jaboticabal, 
data essa oficializada pela Municipalidade, pelas Leis nú
meros 298 de 27 de agôsto de 1927 e 302, de 1.0 de feve
reiro de 1928, fundamentadas em investigações históricas 
determinadas para tanto. Em seguida à oficialização foi, 
igualmente, aprovado pela Lei n.0 305, de 19 de junho de 
1928, o brazão de armas do município e que representa a 
história de Jaboticabal. 

Com a Capela surge a povoação incipiente que vai 
crescendo com a chegada de forasteiros atraídos pela ferti
lidade e riqueza do solo que a cerca, seu bom clima e 
abundância de água fornecida pelos dois córregos q!Je cor
rem em seu perímetro, um dêles, na base da colina em 
que se assenta hoje a cidade e com a mesma denominação 
desta, desde aquelas priscas eras. 

Vem, a 1.0 de setembro de 1848, a criação do seu Dis
trito de Paz; a 30 de abril de 1857 sua elevação à categoria 
de Freguesia (distrito de Paróquia); e depois, a 5 de junho 
de 1867, à categoria de Vila, sendo instalada sua Câmara 
Municipal no dia 3 de fevereiro de 1868. 

Passou à categoria de Comarca a 21 de abril de 1885, 
sendo esta classificada como de 1.a entrância, a 20 de de
zembro de 1889, instalando-se o fôro a 7 de janeiro de 1890. 

A 6 de outubro de 1894 a Vila entrou para a cate
goria de Cidade, que progrediu sempre, embora lacerada 
em seu território, com o desmembramento de Barretos, a 
10 de março de 1885; Taquaritinga, a 16 de agôsto de 
1892; Pitangueiras, a 6 de julho de 1893; Bebedouro e Rio 
Prêto, a 19 de julho de 1894; Monte Alto, a 31 de agôsto 
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de 1895; Guariba, a 6 de novembro de 1917; Pirangi, a 7 
de março de 1935; Taiúva, a 24 de dezembro de 1948 e 
Taiaçu, a 30 de dezembro de 1953. 

Consta atualmente de 3 distritos: Jaboticabal, Cór
rego Rico e Lusitânia. 

Próspera e dinâmica, Jaboticabal veio crescendo até 
os nossos dias, numa seqüência de conquistas que a toma
ram um dos mais importantes centros do Estado. 

O espírito emulativo do seu povo, sempre palpitante, 
alimenta o crescimento da cidade, dá-lhe aspectos reno
vados e brilhantes que prendem a atenção, captam a sim
patia. Daí os elogiosos cognomes recebidos em tempos 
diversos: "Cidade das Rosas", "Atenas Paulista", "Cidade 
da Música", "Sanatório Moral", "Terra das Saudades" 
impressões de beleza, de tultura, de moral, de coração. 

Praça Dr. Joaquim Batista 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica de 'Rio Prêto, apresçntando a sede municipal 
as seguintes coordenadas geográficas: 21° 16' de latitude 
Sul e 48° 19' de longitude W. Gr., distando 307 km, em 
linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 575 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com in vemo sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 36,8°C e das mínimas 3,6°C. O 
total anual de chuvas (1956) foi de 1147,9 mm. 

AREA - 704 km:e. 

POPULAÇÃO - De acôrdo. com o Censo de 1950 esta
vam presentes 27 565 pessoas (13 731. homens e 13 834 

Escola Agrícola 

mulheres), sendo 8810 (4030 homens e 4780 mulheres) 
na zona urbana, 5 442 (2 732 homens e 2 710 mulheres) 
na zona suburbanà e 13 313 (6 969 homens e 6 344 mu
lheres) ou 48% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1.0-VII-1954 acusou 
29 299 habitantes, sendo 8 908 na zona urbana, 5 255 na 
zona suburbana e 15 136 na zona rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - São as seguintes as 
aglomerações urbanas existentes: .sede municipal com 
13 850 habitantes, Córrego Rico com 279 habitantes e 
Lusitânia com 123 habitantes, de acôrdo com o Censo de 
1950. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- As atividades funda
mentais à economia do município são: a. agricultura, a 
pecuária e a indústria. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos no ano de 1956 foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

Açúcar ...................... Quilo 11 080 140 88 641 120,00 
Algodilo em pluma ........... > 2 440 531 88 347 222,00 
Cana-de-açúcar .............. Tonelada 200 200 56 056 000,00 
Algodilo em caroço ........... Arrt.ba 250 410 40 065 000,00 
Milho em grilo ............... Saco 60 kg 156 000 34 320 000.00 

O algodão e o café depois de beneficiados são expor
tados para São Paulo e para a praça. de Santos, e dêste 
reexportados para os países consumidores. 

O milho e o arroz são parcialmente consumidos no 
município e a outra parte, exportada para São Paulo. 

A cana-de-açúcar e a mandioca são industrializadas no 
próprio município. 

Escola Industrial 



Rua Rui Barbosa 

O amendoim e a mamona são exportados para São 
Paulo e Monte Alto. 

A atividade pecuária é bem desenvolvida, havendo no 
município 40 000 cabeças de gado bovino. A área de pas-. 
tagem é calculada em 30 mil hectares. A produção de 
leite é calculada em 6 500 000 litros ( 1956) . A expor
tação de gado é pequena e os principais centros compra
dores são os invernistas da zona servida pelas estradas de 
ferro Noroeste e Sorocabana. 

No setor industrial merecem destaque as fabricações 
de: açúcar e aguardente, macarrão, louças e artefatos de 

Outro trecho da Rua Rui Barbosa 

barro, máquinas agrícolas e industriais, medicamentos vete
rinários e doces . 

Na sede municipal há 55 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários ra
mos industriais 850 operários. 

Uma particularidade interessante no setor industrial é 
a fabricação dos automóveis "Joagar", cem por cento na
cional, por Joaquim Garcia. Por outro lado há a firma 
Irmãos Zocca que tem alcançado êxito na fabricação de 
relógios de tôrre . 

As principais ·riquezas assinaladas no Município são: 
pedras ·para construção, barro para cerâmica e olarias, e 
linha. 

A · área de matas naturais ou formadas é de 3 724 
hectares, sendo 2 645 de matas naturais e 1 089 formadas, 
ou seja, de eucaliptos. 

Há na cidade um poço tubular, de propriedade da 
Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni, cuja água, já anali
sada pelo lristituto Adolfo Lutz, revelou ser de qualidade 
bicarbonatada e está sendo receitada pelos médicos locais 
como água mineral de grande valor. O plano para insta-.· 
lação de uma indústria nesse sentido, já está quase con
cluído. 

O consumo médio mensal como fôrça motriz é de 
87095 kWh. 

Vista Parcial 

MEIOS DE TRANSPORTE - A ferrovia que serve o 
município é a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
que o percorre numa extensão de 60 km, havendo 6 esta
ções ferroviárias e 6 pontos de parada. 

São as seguintes as rodovias que servem o. Município 
com as respectivas quilometragens dentro do mesmo: São 
Paulo- Cuiabá (25 km); Jaboticabal- Ribeirão Prêto 
(18 km); Jaboticabal - Pôrto Ferrão (9 km); Jaboti
cabal - Monte Alto (13 km); Jaboticabal - Guariba 
(12 km); Jaboticabal - Pitangueiras (22 km); ]abati
cabal - Córrego Rico (9 km) . Jaboticabal liga-se às se
guintes cidades vizinhas: 1 - Pirangi: rodoviário, via 
Taiúva e Taiaçu (48 km); 2 - Bebedouro: rodoviário, 
via Taiúva ( 46 km) ou ferroviário C.P. E. F. (53 km); 
3 - Pitangueiras: rodoviário, via Lusitânia (33 km) ou 
ferroviário C.P. E. F. ( 87 km); 4 - Sertãozinho: rodo
viário, via Barrinha (40 km); 5 - Guariba: rodoviário 
(19 km) ou ferroviário C.P .E.F. (23 km); 6- Taqua
ritinga: rodoviário (27 km); 7 - Monte Alto: rodoviário 

Correios e Telégrafos 
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(22 km) ou ferroviário C.P.E.F. (16 km) até a ·Estação 
de Ibitirama e E.F.M.A.I. (10 km). 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Ribeirão 
Prêto e Campinas (421 km) ou ferroviário- C.P.E.F. 
em tráfego mútuo com a E.F.S.J. (411 km) ou misto: 
a) Rodoviário ( 60 km) até Ribeirão Prêto e b) aéreo 
(286 km). 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 
O município possui um campo de pouso com duas 

pistas, sendo uma com 1100 e outra com 600 metros de 
comprimento, por 60 metros de largura. 

Trafegam diàriamente na sede municipal 22 trens e 
cêrca de 700 automóveis e caminhões. Estão registrados 
na Prefeitura Municipal 354 automóveis e 367 caminhões. 

No município há 9 linhas de rodoviação intermu
nicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com São Paulo, Campinas, Ribeirão Prêto, 
Araraquara, Monte Alto, Bebedouro e Barretos. 

Os principais artigos que o comércio local importa 

Banco do Brasil 

são: farinlul de trigo, batatinha, sal, banha, óleos, latarias 
e conservas em geral, ferragens, tecidos, calçados finos, ar
marinhos, perfumarias e preparados farmacêuticos. 

Há na sede municipal 14 estabelecimentos atacadistas 
e 245 varejistas. No Município há 180 estabelecimentos 
de gêneros alimentícios, 18 de louças e ferragens e 30 de 
fazendas e armarinhos. 

Na sede municipal há as seguintes agências bancárias: 
Banco do Brasil S. A., Banco do Estado de São Paulo S. A., 
Banco Comercial do Estado de São Paulo S. A., Banco 
Comércio e Indústria de São Paulo S. A., Banco N acionai 
da Cidade de São Paulo S. A. e Banco ·Econômico da 
Bahia S.A. Há também, uma agência da Caixa Eco
nômica Estadual que em 31-XII-1955 possuía 9 639 
cadernetas em circulação e valor dos depósitos de 
Cr$ 48 994 735,60. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos urbanos existentes: Pavimentação 46 logradouros 
pavimentados, sendo 20 com paralelepípedos e asfalto, 16 
com asfalto, 6 com paraleltWípedos, 2 com pedras irregu
lares e 2 com concreto. Porcentagens: asfalto 23%, para
lelepípedos 15%, outros tipos 2%, e sem pavimentação 
60%. Esgôto: 2 080 prédios com esgôto; iluminação: 
pública e domiciliar, com 54 logradouros iluminados e 
3 484 ligações elétricas. O consumo médio mensal para 
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iluminação pública .é 45 128 kWh e para iluminação parti
cular é de 177 895 kWh; água: 3 038 domicílios abasteci
dos; telefone: 320 aparelhos instalados; Telégrafo: servi
ços do D. C. T., da C ia. Paulista de Estradas de Ferro e 
Serviço radiotelegráfico da Delegacia de Polícia; Hospeda
gem: 5 hotéis com diária mais comum de Cr$ 160,00; 
Diversões: 2 cinemas. 

. . 
ASSIST:t!!NCIA MÉDICO-SANITARIA - Quanto à assis
tência médico-sanitária há: o Hospital e Maternidade Santa 
Isabel com 82 leitos; 1 Centro de Saúde Estadual; 1 Pôsto 
de Puericultura Estadual; a Casa da Criança com capaci
dade para 50 crianças; a Fundação Major Novaes com 
capacidade para 32 crianças; o Asilo São Vicente de Paulo 
com capacidade para 40 pessoas; Vila Vicentina Frederico 
Ozanan com capacidade para 35 pessoas; o Departamento 
de Trabalhos para Cegos com capacidade para 18 pessoas; 
Albergue Noturno com capacidade para 21 pessoas; 11 
farmácias; 16 médicos; 24 dentistas e 14 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 26 121 pessoas maiores de 5 anos, 16 731 (9 016 ho
mens e 7 715 mulheres) ou 64%, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Quanto ao ensino há 7 grupos escolares, 28 
escolas primárias isoladas ( 16 estaduais e 12 municipais), 
1 Colégio Estadual e Escola Normal, 1 Colégio e Escola 
Normal Livre, 1 Escola Técnica de Comércio, 1 Escola In

dustrial, 1 Escola Prática de Agricultura e 1 Seminário 

menor. 

Semin.ório Diocesano 



Colégio Santo André (Vista Parcial). 

A cidade é considerada um centro de atração cultural 
pelos ótimos estabelecimentos de ensino que possui. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - São editados em 
Jaboticabal 5 jornais: "O Combate" - noticioso e infor
mativo semanal; "O Democrata" - noticioso e informa
tivo semanal; "O Ascenso~" - religioso quinzenal; "A Fa
mília" - religioso quinzenal e "A Gazetinha" - esportiva 
semanal. 

Há uma radioemissora, Rádio Club de Jaboticabal
PRG-4 - com freqüência de 1 250 quilociclos e potência 
de 250 watts na antena. 

São as seguintes as bibliotecas existentes: Biblioteca 
Pública, de caráter geral com 1 600 volumes; 

Biblioteca do Colégio Estadual e Escola Normal Au
rélio Arrobas Martins, de caráter geral com 2 000 volumes; 

Biblioteca do Colégio e Escola Normal Livre Santo 
André, de caráter geral com 4 500 volumes. Biblioteca 

Colégio Estadual e Escola Normal 

da Escola Prática de Agricultura José Bonifácio, de caráter 
geral com 1 500 volumes. 

Na sede municipal há 5 tipografias e 3 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual 

Total Tributária (Cr$) 
------ ------ ----------

1950 ....... 4 690 406 7 513 502 5 329 226 2 459 81)6 5 458 624 
1951. ...... 5 744 350 12 932 894 6 258 050 2 863 237 6.213 303 
1952 ....... 6 342 914 13 818 607 5 475 675 2 834 428 5 364 533 
1953 ....... 8 004 264 13 864 943 8 950 435 3 621 083 1 892 314 
1954 ....... 11 198 749 19 998 134 10 845 816 3 869 973 7·946 807 
1955 ....... 14 780 779 27 657 550 18 284 421 4 441 762 22 598 396 
1956 (1) ... ... . .. 10 440 000 . .. 10 240 oco 

(1) Orçamento. 

Prefeitura Municipal 
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Palácio Episcopal 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - A cidade 

está situada em três colinas separadas pela confluência dos 

córregos Jaboticabal e Cerradinho. O acidente geográfico 

mais importante é o rio Mogi-Guaçu, cujo nome de origem 

tupi-guarani significa: rio Grande das cobras. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - São tradicionais as quer

messes que se realizam anualmente em louvor a Nossa Se

nhora do Carmo, padroeira da cidade; a Nossa Senhora 

Aparecida; a Nossa Senhora de Fátima; São Benedito; São 

Roque; São Bom Jesus e Santo Antônio. Por êsse motivo, 

Jaboticabal foi cognominada a "Cidade das Quermesses". 

As principais efemérides comemoradas são: 16 de 

julho, data do aniversário· da cidade; 1.0 de maio; 25 de 

agôsto; 7 de setembro e 15 de novembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO -.A denomi

nação local dos habitantes do município é "Jaboticaba

lense". 

Na sede municipal há 3 cooperativas de consumo, 1 

sindicato de empregadores e 4 sindicatos de empregados. 

Em 1954 o número de prédios nas zonas urbana e 

suburbana era de 3 540 . 

Exercem atividades profissionais na sede municipal 18 

advogados, 2 engenheiros, 7 agrônomos e 4 veterinários. 

Estão .em exercício, atualmente, 17 vereadores e esta
vam inscritos até 26-XI-56, 11 123 eleitores. 

Como particularidad~s interessantes, merecem menção; 

o clube de História Natural, fundado em 1945, que tem 

Hospital e M·aternidade . 

.2.0 

por finalidade permitir aos alunos do curso colegial estudos 

mais profundos de História Natural; o Pôsto de Sementes 

destinado a expurgar e analisar sementes para distribuição 

aos agricultores da região, e a Casa da Lavoura destinada 

a dar assistência técnica aos lavradores. O Prefeito é o 
Sr. Dr. Alberto Bottino. 

(Autoria do histórico - Dr. Ulysses Cabral Alves de Oliveira; 

Redação final - Ronoel Samartini; Fonte dos dados.- A.M.E. 
- Paulo Pereira. ) 

JACAREt- SP 

Mapa Municipal na pág. 637 do 7.0 Vol. 

HISTÓRICO- Jacareí foi fundado em território de Mogi 

das Cruzes. Em 1652, Antônio Afonso e seus filhos Fran

cisco, Estevão e Bartolomeu Afonso com suas famílias e 

agregados, vindo das bandas de Piratininga, estabelece

ram-se à margem direita do Paraíba, entregando-se à ex

ploração da terra. Pouco depois erigiram uma modesta 

capela, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. 

Com o auxílio dos pacíficos silvícolas, o arraial· prosperou 

e um ano após o estabelecimento dos Afonsos, em 3 de 

abril de 1653, foi elevado à vila pelo donatário da capi

tania ·de Itanhaém D. Diogo de Faro e Souza, conde da 

Ilha do Príncipe, representado pelo capitão-mor Jorge Fer

nandes da Fonseca. A Carta Régia de 27 de outubro de 

1700, criadora da comarca de São Paulo, deu-lhe o nome 

de vila de Paraíba . Mais tarde, passou a denominar-se 

Jacareí. Não se sabe a origem exata do nome, porém, 

consta dos arquivos da Municipalidade qué em tempos idos, 

existia nas lagoas e no rio Paraíba, grande abundância de 

jacarés, cuja presença, embora em menor escala, ainda se 

constatava até há pouco tempo, e, que por ocasião de um 

convescote, realizado à margem do rio e próximo à lagoa 

em cuja margem está localizada a Escola Profissional Agrí

cola, um dos componentes do grupo que ali se divertia, 

observando um grande bando de jacarés, chama a atenção 

dos companheiros, e, êstes em uníssono manifestaram ~ua 
admiração com um prolongado hii. . . . Foi esta simples 

interjeição . que, ligada a jacaré, deu como resultado: 
Jacareí. 

Pela Lei n.0 17, de 3 de abril qe 1849 foi elevado a 

município com a vila de Paraíba (Jacareí). Foram incor

porados: Paraibuna, pelo Alvará de 7 de dezembro de 

1812; Santa Branca, pela Lei n.0 11, de 20 de fevereiro de 

1841; São José dos Campos, data ignorada. Foram des

membrados: São José dos Campos, pela Ordem de 27 de 

julho de 1767; Paraibuna, Decreto de 10 de julho de 1832; 

Santa Branca, Lei n.0 1, de 5 de março de 1856. Atual

mente, Jacareí conta de um único distrito de paz, o de 

Jacareí. 

LOCALIZAÇÃO..-.... O município está situado na zona fisio

gráfica do médio Paraíba e sua sede está localizada a 

23° 18' 10" latitude sul e 45° 57' 31" longitude W. Gr., 

distando da Capital Estadual, em linha reta, 74 km. 



. Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 569,095 metros. 

CLIMA - Média das máximas 29,5°C, média das mínimas 
9,8°C e média compensada 18,2°C. Clima quente, com in
vemo sêco. 

PRECIPITAÇÃO- A precipitação anual é de 116,80 mm. 

ÁREA - 463 km2 • 

POPULAÇÃO - O Censo de 1950 apurou 27 562 habi
tantes ( 13 625 homens e 13 936 mulheres), dos quais 54% 
estão na zona rural. Estimativa do D.E.E. - 1955: 
31163 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
existente é a da sede com 15 251 habitantes (7 143 ho
mens e 8 108 mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A principal atividade à. 
economia do município é a pecuária, predominando a cria
ção de gado leiteiro. 

Em 1956, o volume e o valor dos principais produtos 
do município, foram: 

PRODUTOS 

Leite ........... , ........... . 
Arroz ...................... . 
Tomate ............. : . . . 
Meias nylon .......... . 
Meias de algodiio ......... . 
Areia ....... : ............ . 

UNIDADE 

Litro 
Saco 60 kg 
Saco 30 kg 

Dúzia 

m3 

VOLUME 

5 302 700 
44 730 
53 200 

179 400 
300 000 

. 50 000 

VALOR 
(Cr$) 

21 21 o 800,00 
22 365 000,00 
15 960 000.00 
90 612 300,00 
15 000 000,00 

2 500 000,00 

A área das matas existentes é de 3 219 hectares, apro
ximadamente. 

Possui o município 305 estabelecimentos comerciais 
(250 de gêneros alimentícios, 5 de louças e ferragens e 50 
de fazendas e armarinhos) . 

As indústrias ocupam 2 300 operários. 

A Capital Estadual é o consumidor dos produtos do 
município. 

A maior fonte de renda municipal, é a produção do 
leite. 

As principais fábricas são: Lanifício Vale do Paraí
ba SI A, Fiação e Tecelagem Industrial Jacareí S/ A, Ma
lharia Nossa Senhora da Conceição S/ A, Malharia Irmãos 
Daher Daud S/A, Tecelagem de Sêda Nossa Senhora da 
Penha S/ A, Indústrias de Meias Maluf S/ A, Manufatura 
de Tapetes Santa Helena S/ A, Kalil Mogames & Filho, 
Cia. de Fogos Biagino Chuff S/ A, Citytex S/ A - Indús
tria e Comércio; Irmãos Del Guerra - Comércio e Indús-

Igreja Santíssima Trindade 
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Igreja Matriz 

tria S/A, Metalúrgica Volta Redonda Ltda., Fábrica de 
Biscoitos Jacareí Ltda. e Càrtonagem Progresso Ltda. 

O município recebe en~rgia elétricli da Usina Putim 
(Cia. de Eletricidade São Paulo - Rio), num consumo 
médio mensal de 913 760 kWh sendo 597100 empregados 
como 'fôrça motriz. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Jacareí é servido pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil, com 25 km dentro do 
município, com 3 estações ferroviárias e 34 trens em trá
fego, diàriamente. Possui rodovia estadual, 1 rodovia inter
distrital e 4 intermunicipais, com 500 automóveis e cami
nhões, em tráfego, diàriamente. Estão registrados na Pre
feitura Municipal 220 automóveis e 182 caminhões. Liga
-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual, da seguintf 
maneira: Santa l~abel rodov. 30 km, São José dos Campos 
rodov. 21 km E.F.C.B. 19 km, Jambeiro via São José 
dos Campos 47 km, Santa Branca 20 km, Guararema 
rodov. 25 krri E. F. C. B. 19 km e Capital Estadual rodov. 
via Mogi das Cruzes 83 km e E.F.C.B. 92 km. 

COM2RCIO E BANCOS -. Jacareí mantém transações 
comerciais com as praças de São Paulo e Distrito Federal~ 
Importa: gêneros de 1.8 necessidade, roupas, máquinas, 
madeiras, combustíveis em geral, armarinho, calçados, ma
terial elétrico, fazendas, louças, ferragens e bebidas. Possui 
6 estabelecimentos atacadistas, 377 varejistas, 81 indus
triais, 6 agências bancárias e 1 agência da Caixa Econô
mica Estadual com 6 412 cadernetas em circulação e depó
sitos no· valor de Cr$ 5 426 645,40 em 31-XII-1955. 

ASPECTOS URBANOS - Jacareí é dotado de todos os 
melhoramentos urbanos, como: água encanada com 3135 
prédios abastecidos, luz elétrica com 4 517 ligações, num 
consumo de: iluminação pública 23 300 kWh e particular 
293 360 kWh, entrega postal em tôdas as residências e ser
viço telegráfico feito pela agência do· D. C. T., telefone com 
849 instalações, remoção de lixo domiciliar, 1 linha rodo
viária urbana, 3 hotéis (Cr$ 160,00), 2 pensões e 2 cine
mas, 128 logradouros, sendo 34 pavimentados a paralele
pípedo {23 totalmente e 11 parcialmente) e 94 com terra 
melhorada. 

ASSIST.:ftNCIA M2DICO SANITÁRIA- Está instalado 
no município, o Educandário Jacareí, com capacidade· para 
800 leitos, destinados aos filhos de hansenianos de todo o 
Brasil. Possui" também 1 Santa Casa com 110 leitos e 5 
asilos para os desvalidos (Asilo São José 35 leitos, Vila 
Guerry 110, Albergue Noturno Paulo Ortiz 30, Casa Cônego 

José Bento, 70 e a Vila São Vicente de Paula 120). A 
população é assistida por 13 médicos, 17 dentistas, 4 agrô

nomos, 3 engenheiros, 6 advogados, 2 veterinários e 6 far
macêuticos, possuindo também 8 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO- Pelo Censo de 1950,54% da popu
lação presente de 5 anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - O município possui 42 Unidades Escolares, de 
ensino primário fundamental, 2 cursos secundários, 1 agrí
cola, 2 comercial, 1 artístico, 1 pedagógico e 2 outros. . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Possui 2 jornais, 
noticioso e semanário, Fôlha do Povo e Combate, 1 radio
emissora "Rádio Clube Jacareí" ZYR-20, 100 watts, fre
qüência 1580 kc/s, 6 tipografias, 2 livrarias e 7 bibliotecas 

(5 estudantis, 1 particular e 1 municipal). 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual 

Total Tributllria (Cr$) 
-----· ------· ----·--· ---- ---- -----

1950 ....... 4 881 881 5 519 743 3 568 647 1 703 989 4 107 775 
1951. .... :. fj 574 375 7 846 859 4 283 196 1 990 664 4 297 729 
1952 ....... 7 784 506 10 409 342 6 881 294 3 038 085 7 052 201 
1953 ....... 11 051 374 11 186 107 7 748 867 3 215 677 7 381 882 
1954 ..... · .. 15 209 569 15 862 527 7 565 414 . 3 152 292 8 152 291 
1955 ....... 8 989 997 23 693 688 11 602 776 3 534 935 11 418 466 
1956 (1) ... ... ... 8 500 000 . .. 8 500 000 

(1) Orçamento. 

Praça Raul Chaves 



Praça Barão do Rio Branco 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS - A Matriz Ima
culada Conceição de J acareí, apresenta certa particulari
dade artística. A porta é tôda de pedra, tendo custado 
Cr$ 60 000,00. O interior da igreja consiste em uma só 
nave contendo lateralmente 3 altares e o altar-mor que é 
notável pela elegância com que foram traçadas as suas 
linhas, foi ofertado pelo cel. Francisco Gomes Leitão. Neste 
templo há dois objetos dignos de atenção, a custódia tôda 
de prata maciça rendilhada de ouro e pesando oito libras 
e vinte e nove oitavas, formando essa peça um pequeno 
templo com quatro colunas sustentando uma colônia régia, 
e um altar onde se coloca a sagrada hóstia, tendo por base 
uma peça formada de· anjos, flores e grinaldas de folhagens. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Moçambique- O moçambique é anualmente manifes
tado na "Festa de São Benedito", no mês de abril, caracte
rizando-se da seguinte forma: re~e-se um total de 65 
pessoas aproximadamente, as quais vestidas de calças e ja
quetas brancas, descalças, com fitas vermelhas a tiracolo, 
desfilam pelas principais ruas da cidade, cantando canções,' 
desafios, com pandeiros, chocalhos, etc. Realiza-se no dia 
8 de dezembro a festa de ·Nossa Senhora da Conceição, 
padroeira da cidade, grandes festejos com fogos artificiais, 
alvorada, crismas, ·quermesses e procissões. Comemora-se 

· condignamente, peJas escolas primárias e secundárias, bem 
como a linha de Tiro, a festa nacional de 7 de setembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados "jacareienses". 

O município possui 2 cooperativas de produção, 1 de 
consumo e 1 sindicato de empregados. Em 3-X-1955, 
havia 7 571 eleitores inscritos e 15 vereadores em exercício. 
O Prefeito é o Sr. João Victor Lamanna. 

. (Autoria do histórico - Sizenando Fernandes; Redação final -
Ruth Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Sizenando Fernandes. ) 

JACUPIRANGA - SP 
Mapa Municipal na pág. 63 do 10.0 Vol. 

HISTORICO ,_ Jacupiranga foi fundada em 1864, com o 
nome de Botujuru, pelo português Antônio Pinto de Ma
galhães Mesquita, que, aqui chegando ainda môço, se esta
beleceu com uma pequena casa comercial. Auxiliado por 
Hildebrando de Macedo, Manoel Pinto de Almeida, Fran-

cisco de Lara França e outros, construiu a primeira Capela, 
cuja padroeira foi a Imaculada Conceição. A imagem da 
Santa foi presente do senhor Hildebrando de Macedo. 

A Lei Provincial n.0 56, de 5 de abril de 1870, elevou 
o povoado. à categoria de Vila, mudando-lhe o nome para 
Jacupiranga (de origem indígena, com o significado 
etimológico de "Jacu-Vermelho"). Decorridos dezoito 
anos, ou seja, em 1888, o Coronel Mesquita, com o auxílio 
do Padre Antônio Domingos Rossi e outros, construiu a 
Igreja Matriz. 

A ·administração, nos primórdios da localidade, estêve 
a cargo do Coronel Mesquita, que lhe geriu os destinos por 
quarenta anos. Com o seu falecimento, sucedeu-lhe o se
nhor Antônio Santana Ferreira, que, ao falecer, deixou o 
cargo . para o senhor Manoel Pinto de· Almeida, a quem 
coube administrá-la até 1920. A partir dessa data, iniciou
-se a gestão do senhor Bernardo Ferreira Machado. :S:ste 
administrador, com o auxílio do Coronel Júnior e do Capi
tão Santana Ferreira, conseguiu, em 1927, elevar Jucupi
ranga à categoria de Município. A 23 de junho de 1928 
foi instalada a primeira Câmara Municipal, composta da 
seguinte maneira: Presidente- Jorge José de Lima; Vice
Presidente - Estanislau Cugler. O Prefeito empossado foi 
o senhor Miguel Abu-Yachi, recaindo a escolha ao Vice
Presidente ao senhor Eduardo Brasileiro de Macedo. 

Apesar da fertilidade do seu solo, amenidade do clima 
e situação privilegiada, J acupiranga pouco se desenvolveu, 
em virtude exclusivamente da falta de transportes, perma
necendo estacionária no decurso de longos anos. 

Elevada à categoria de Freguesia a 5 de abril de 1870, 
somente pôde conseguir sua emancipação administrativa, 
passando a Município, em 1927, pela Lei estadual n.0 2 253, 
de 29 de dezembro daquele ano. Mesmo assim, pelo pro 
gressivo aumento da produção e aparecimento de algumas 
famílias, que para a nascente localidade transferiram suas 
resi~ências, foi esta prosperando, embora muito lentamente, 
contando com a via fluvial como único meio de transporte 
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e êste mesmo difícil, demorado e pouco prático, pela falta 
de água nos rios e insuficiência das embarcações. O rio 
Jacupiranga, principal via de navegação, era sinuo~ e atra
vancado de troncos de árvores, que as enchentes espalha· 
vam pelo leito, dando passagem somente a muito custo às 
pequenas lanchas, . que, por isso mesmo, passaram a fazer 
ponto final junto à barra do rio Capinzal, impossibilitadas 
de prosseguir. A primeira embarcação a vapor utilizada 
foi a lancha "Ondina", cuja viagem inaugural se deu no 
dia 12 de junho de 1887. Do ponto final da ~avegação 
no rio Capinzal, até ] acupiranga, as viagens se faziam, pe
nosamente, a canoa. Devido a isso, foi aberto um longo 
caminho, que partindo daquela barra, ia ter à sede do Mu
nicípio. 

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1933, o Município de Jacupiranga compõe-se de 1 só 
distrito: o do mesmo nome. 

Segundo as divisões territoriais datadas de 31-XII-36 
e 31-Xll-37, bem como o quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 9 073, de 31 de março de 1938 e o fixado pelo 
Decreto estadual n.0 9 775, de 30 de novembro de 1938 
para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o Município de 
Jacupiranga compõe-se de 2 distritos: Jacupiranga e Pari
quera-Açu. 

Grupo Escolar e Gin6sio Estadual 

Em virtude do Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de no
vembro de 1944, que fixou o quadro da divisão territorial 
administrativo-judiciária do Estado de São Paulo, vigente 
no periodo 1945-1948, o Município de ]acupiranga passou 
a abranger o novo distrito de Cajati, cr~ado com parte do 
território do distrito de Jacupiranga, daquele Município, 
e perdeu partes do território dêste último distrito, para os 
de Xiririca (atual Eldorado) e Itapeúna (ex-Itaúna), do 
Município de Xiririca ( ãtual Eldorado) e figura com os 
distritos de Jacupiranga, Cajati e Pariquera-Açu. 

Pela atual divisão territorial, administrativa e judi

ciária do Estado de São Paulo, fixada pela Lei n.O 2 456, 
de 30 de dezembro de 1953, Jacupiranga cOJita com dois 
distritos- o de Jacupiranga e o de Cajati -, sendo que 
o antigo distrito de Pariquera-Açu foi desmembrado, pas
sando a constituir a base territorial do Município do mes
mo nome. 

LOCALIZAÇÃO - J acupiranga, localiza-se na zona fisio
gráfica do Litoral de lguape, a 188 km, em linha reta, da 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Capital do Estado, tendo por coordenadas geográficas 
24° 41' 24" de latitude sul e 48° 00' 09" de longitude 
W. Gr. 

ALTITUDE- 52 metros (sede municipal). 

CLIMA - Temperado e sêco, apresentando as seguintes 
médias de temperatura, em graus centígrados: das máximas 
- 36; das mínimas - 5; compensada - 26. 

ÁREA - 1 045 km2. 

POPULAÇÃO - A população apurada pelo Recensea
mento de 1950 foi de 14 760 habitantes (7 641 homens e 
7 119 mulheres), dos quais 12 753, ou 86%, viviam na 
zona rural. 2sse efetivo demográfico assim se distribuía 
pelos distritos: distrito de Jacupiranga- 7 611; distrito de 
Cajati- 4372; distrito de Pariquera-Açu- 2 777. Pela 
Lei n.0 2 456, de 30-Xii-1953, o território municipal sofreu 
uma redução, passando o distrito de Pariquera-Açu à cate~ 
goria de Município. Em conseqüência, a população local 
passou a ser, segundo estimativa do D.E.E. para 1.0-VII-54, 
a seguinte: 12 737 habitantes (1 732 nos quadros urbano 
e suburbano e 11 005 na zona rural) • 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Por ocasião do Recen
seamento de 1950 havia duas aglomerações urbanas: a 
cidade de J acupiranga, com 1 391 habitantes e a vila de 
Pariquera-Açu, com 616. O distrito de . Cajati· não tinha 

área urbana. Para 1954 o D.E.E. estimava a população 

Grupo Escolar 



Vista Parcial da Cidade 

em 1 732 habitantes, sendo esta a única aglomeração ur
bana que o Município atualmente possui. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia do Municí
pio funda~enta-se na agricultura (culturas de arroz, milho, 
feijão e mandioca) e na indústria extrativa (extração de 
apatita) . O valor dos principais produtos dessas atividades 
alcançou, em 1956, as seguintes cifras (em milhões de cru
zeiros): apatita - 48,2; arroz com casca - 24,0; milho 
em grão - 15,0; feijão - 2,7; mandioca - 1,7. Os prin
cipais centros ·consumidores da produção agrícola local são 
as praças de São Paulo, Santos e Sorocaba, A área de 
matas naturais abrange 25 000 ha. e a de matas formádas 
400 ha. As riquezas naturais conhecidas, além das reser
vas florestais, compreendem jazidas de apatita e de cal
cáreo, ambas exploradas econômicamente. A atividade in
dustrial, em que se ocupam 260 operários, é representada 
por 5 estabelecimentos de porte grande e médio e 8 pe
quenas unidades, que se dedicam à mineração, e ao fabrico 
de tijolos, pão, aguardente de cana e energia elétrica. A 
principal indústria é a Serrana S/ A de Mineração, que se 
dedica à extração e ao beneficiamento de apatita. Há uma 
usina termelétrica, com a produção média mensal de 
22 000 kWh, consumidos em quase sua totalidade na ilumi
nação pública e particular. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município é servido 
por estrada de rodagem estadual (41 km) e municipais 

Palace Hotel 
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(82 km), que o põem em ligação com a zona rural e as 
seguintes localidades vizinhas: Pariquera-Açu (15 km), 
Cananéia. (59 km), Eldorado (24 km), lguape (62 km) 
Registro ( 49 km) . A comunicação com a Capital do Es
taào faz-se por rodovia (385 km), via Pariquera-Açu e 
Piedade ou por transporte misto: a) rodovia ( 83 km) até 
a Estação de Juquiá, b) ferrovia E.F.S. (161 km) até 
Santos e c) ferrovia E.F.S.J. (79 km) ou rodovia (63 km 
- via Anchieta)·- Com a Capital Federal a ligação pro
cede-se via São Paulo, já descrita e, daí em diante, por 
rodovia ( 330 km - Via Dutra) ou ferrovia E.F.C.B. 
( 440 km) . Há uma linha de ônibus que, par~ndo de El
dorado, passa pela cidade de jacupiranga, pondo-a em con
tacto com aquêle Município e com os de Patiquera-Açu, 
Registro e Juquiá. 

COM:ItRCIO E BANCOS- O comércio de Jucupiranga, 
que conta com 26 estabelecimentos varejistas, destina-se 
apenas ao abastecimento do consumo local. Marttém transa
ções com as praças de São Paulo, Santos e Sorocaba, de 
onde importa a maior parte das mercadorias que vende. 
Para incrementar a poupança da população há 1,111la agência 
da Caixa Econômica Estadual, que, em 31-XII-1955, re
gistrava 850 depositantes e Cr$ 3 046 000,00 de depósitos. 

Prefeitura Municipal 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Jacupiranga é 
centro urbano de parcos recursos, com precárias condições 
de confôrto. Os melhoramentos públicos que possui são 
os seguintes: água encanada (105 domicílios abastecidos), 
luz elétrica ( 162 ligações domiciliares, com o consumo 
médio mensal de 6 130 kWh ), 1 agência postal-telegráfica, 
1 hotel (diária - Cr$ 130,00) e 1 cinema. Está sendo 
iniciada a construção da rêde de esgotos. 

ASSIST:ItNCIA MltDICO-SANITÃRIA - A _população é 
assistida por 1 pôsto de saúde, 1 pôsto de puericultura, 1 
farmácia, 1 dentista, 2 médicos e 1 farmacêutico. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Recenseamento 
de 1950, havia 12 510 pessoas de 5 anos e mais, 3 254 das 
quais, ou 26%, sabiam ler e escrever. 

ENSINO - Acha-se em fase inicial o ensin9 secundário 
no Município, com a recente criação do giná15io estadual, 
cujas aulas somente tiveram in~cio em 1957. O ensino 
primário fundamental comum é ministrado em 20 unidades 
escolares (1 grupo escolar e 19 escolas isoladas). 



FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS . 
Municipal 

J NO 
MUNI C IPI O 

Federal Estadual 
Total Tributária (Cr$) 

I 

1950 ....... 197 281 453 858 425 043 135 993 530 851 
1951. ...... 214 171 646 686 634 770 160 524 

' 
465 010 

1952 ....... 264 849 1 048 623 1 111 550 379 940 1 090 549 
1953 ....... 311 913 1 102 715 1 274 779 378 040 1 319 995 
1954 ....... 489 612 1 504 099 781 817 191 958 1 132 894 
1955 ....... ... 1 127 969 1 311 368 178 185 1 373 853 
1956 (1). ... . .. 1 060 640 ... 1 060 640 

(1) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os habitantes 
do Município recebem a denominação de "jucupiranguen
ses". A Câmara Municipal é composta de 11 vereadores e 
o colégio eleitoral aórangia 1547 eleitores em 3-X-1955. 
O Prefeito é o Sr. Manoel de Lima. 

(Autoria do histórico - Nereu Indalécio Júnior; Redação final 
- Altivo Ferreira; Fonte dos dados - A.M.E. - Pedro Mendes 
dos Santos . ) 

JAGUARiúNA - SP 
Mapa Municipal na pág. 91 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - De Campinas a Mogi-Mirim, pela Cia. Mo
giana de Estrada de Ferro, ·deparava-se com uma esta
ção, situada na margem do rio Jaguari, o que lhe valeu 
a designação de ''Estação de Jaguari". Esta. parada se fazia 
necessária, em virtude de um próspero lugarejo, denomi
nado "Vila Bueno" de propriedade do Coronel Amâncio 

:1.6 

Bueno. &te, notando o desenvolvimento do lugar e no 
firme propósito de transformá-lo, futuramente, numa ci
dade, iniciou durante o ano de 1889, a construção de uma 
igreja, até conseguir por provisão de 19 de fevereiro de 
1892, criar a Paróquia Santa Maria, padroeira do lugar, 
tendo como primeiro vigário o padre Ignácio Gioia. Em 
1894, o Coronel Amâncio Bueno mandou fazer uma planta 
da vila (projetada por Guilherme Giesbrecht), conseguindo 
afinal a criação do Distrito de Paz de Jaguari, pela Lei 
n.0 433, de 5 de agôsto de 1896, no município de Mogi
Mirim. 

O que mais enobrece o nome do fundador, Coronel 
Amâncio Bueno, da então vila de Jaguari, foi o fato de 
seu desinterêsse particular quanto ao nome que receberia 
a vila. Pois fundador da Vila Bueno, batalhador incansável 
para o progresso da localidade, não reivindicou para si o 
nome dessa vila, que hoje, por fôrça do Decreto-lei número 
14 344, de 30 de novembro de 1944, passou a se denominar 
"J aguariúna" ~ 

A vila continuou em progresso, conseguindo por ini
ciativa de seus habitantes, representados por uma comissão, 
onde se destacaram os nomes dos senhores, Adone Bonetti, 
Alonso JÓsé de Almeida, Aristides ~izzoni, Alfredo Chiave
gato e Lázaro Souza Martins, se elevar à categoria de mu
nicípio de Jaguariúna, por fôrça da Lei n.0 2 456, de 30 de 
setembro de 1953, com terras do respectivo distrito e do 
Distrito de Campinas, desmembrando-se, assim, do muni
cípio de Mogi-Mirim. 

A 3 de outubro de 1954, foram realizadas as eleições 
municipais. 



Em 1.0 de outubro de 1955, foi instalado o Pôsto de 
Assistência Médico-Sanitária. 

_. 

Em 13 de· junho de 1956, foi instalada a Caixa Eco-

nômica Estadual. 

LOCALIZAÇÃO - O muntctpio de Jaguariúna está si
tuado na zona fisiográfica da Mogiana, distando em linha 
reta, da Capital do Estado, 100 km . As coordenadas geo
gráficas da sede municipal são·: 22° 41' de latitude sul e 
4 7° de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação· ao Estado e sua Capital. 

.ALTITUDE - 570,438 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente, com inverno sêco .. A altura total da 
precipitação no ano foi de 1220,45 mm. 

AREA- 116 1an2. 

POPULAÇÃO - Na ocasião do último recenseamento, em 
1950, Jaguariúna era distr_ito de Mogi-Mirim e como tal, 
foi recenseado, apresentando uma população total de 4 652 
habitantes, dos quais 2 492 homens e 2 160 mulheres. Na 
zona rural havia 3 150 habitantes. O D.E.E. estimou a 
população para 1954 em 4 945 habitantes - 1490 na 
zona urbana, 106 na suburbana e 3 439 na zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Em 1950, em Jagua
riúna havia apenas uma aglomeração urbana, a da. sede 
distrital com 1 502 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - Baseia-se a economia 
do município na agricultura, pecuária e indústria. 

Dos produtos agrícolas da região destacam-se o café e 
o milho. 

Igreja Matriz 

Em 1956, o volume e o valor da produção dos princi
pais produtos do município, foram os seguintes: 

PRODUTO UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$ I 000) 

Caf~ ........................ ArrOba 11 600 6 670 
Maasas de frutas ............ Quilo I 148 000 4 313 
Milho ....................... Saco 60 kg 10 285 2 057 
Frutas cftricaa ............... Cento 40 250 1 691 

Os principais centros ·consumidores dos produtos agrí

colas do município são a Capital do Estado e Santos, para 
onde segue o café, quando exportado para o exterior. 

As 253 propriedades agropecuárias existentes no. mu
nicípio, em 1954, abrangiam uma área cultivada de 2 290 
hectares. No mesmo ano, existiam no município, ·7 740 
cabeças de bovinos; 2 550 de suínos; 444 de muares; 414. 
de eqüinos; 120 de caprinos e 5 de asininos. A produção 
de leite foi de 900 000 litros. O gado é exportado para 
os municípios vizinhos. Há aproximadamente, 679,22 hec
tares de matas naturais e formadas. 

Possui o município 4 estabelecimentos industriais com 
mais de 5 operários. As· fábricas mais importantes são: 
Indústrias Santo Antônio (massas de frutas); Fábrica de 
Produtos Alimentícios São João (massas de frutas); Ce
râmica Santa Cruz (tijolos e telhas) e Cerâmica Santa 
Maria Ltda. ·(xícaras e adornos de porcenala). Em tôda 
a região, o número aproximado de operários é de 65 . 

Prefeitura Municipol 

MEIOS DE TRANSPORTE - O muntctpto é servido 
pela Cia. Mogiana de Estrada de Ferro com 2 'estações e 
18 quilômetros de extensão dentro de suas divisas. 

Também é servido pela estrada estadual, Campinas
Mogi-Mirim num percurso de 8 quilômetros dentro do mu
nicípio (asfaltada) e 1 estrada de rodagem municipal li
gando o perímetro urbano ao bairro de Guedes, numa ex
tensão de 6 km. 

Possui o município um campo de pouso, situado na 
fazenda "Haras lpiranga~' e 3 linhas intermunicipais. 

Na sede municipal há um tráfego diário de 30 trens. 
Estão registrados na Prefeitura local 36 automóveis e 69 
caminhões. 

COM2RCIO E BANCOS - O município mantém transa-. 
ções comerciais c~m as praças de São Paulo e Campinas. 
Jaguariúna possui 29 estabelecimentos varejistas, entre· os 
quais 3 de fazendas e armarinho e 17 de gêneros alimen-
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tíeios; 1 agência da Caixa Econômica Estadual com 320 
cadernetas e depósitos no valor de Cr$ 5 094 472,10. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Jaguariúna possui 
22 logradouros, 302 prédios, 1 jardim público, 6 000 metros 
de vias públicas, calçadas a paralelepípedos, 1 agência 
postal, 1 pôsto telegráfico (pertencente à Cia. Mogiana de 
Estrada de Ferro), 53 aparelhos telefônicos instalados; 329 
ligações elétricas, 1 pensão e 1 cinema. 

ASSIST2NCIA M:S:DICO-SANITÃRIA- Prestam assis
tência médica à população local 1 pôsto de saúde, 2 far
mácias e 3 médicos, 2 dentistas e farmacêuticos no exer
cício da profissão . 

ENSINO - Há no município de Jaguariúna 9 unidades 
escolares, tôdas de ensino primário que são: 3 grupos esco
lares; 4 escolas isoladas; 1 curso de alfabetização de adul
tos e 1 escola particular. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, dos 
1 282 habitantes de 5 anos e mais, 907 ou 71% sabiam ler 
e escrever. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS ·Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total TributAria 
(Cr$) 

-----------
1954 ....... - - 303 000 286 000 199 720 
1955 ....... . .. 2 221 074 1. 263 234 526 797 582 982 
1956 (1) ... ... ... 1 151 900 . .. . 1 151 900 

(1) Or~ento; 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Em 30-X-54, 
o município contàva com 9 vereadores em exercício e 1346 
eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Joaquim Pires SO
brinho. 

(Autoria do histórico - Jaime Ferrari; Redação final - Maria 
de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A.M.E. - Jaime 
Ferrari.) 

JALES- SP. 
Mapa Municipal na pág. 35 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O Município de Jales, um dos mais novos 
do· Estado, surgiu de um racional plano de arquitetura e 
urbanismo, que atesta a clarividência de seus primeiros 
colonizadores. Entre êstes destacam-se: Eufly Jalles, seu 
fundador, Aristófano Brasileiro de Souza, José Nunes de 
Brito, Ataíde Gonçalves da Silva, João Mariano de Freitas, 
Jorge Batista, Pedro Marcelino, José Basílio, Juvêncio Pe
reira de Brito, Manuel Paslandin, João Mariano de Freitas 
Filho, Altino Antônio de Oliveira e Alfredo· Barbour. 

Jales foi fundado em 15 de abril de 1941. O Muni
cípio foi criado por determinação da Assembléia Legisla
tiva Estadual, de acôrdo com o projeto de Lei Qüinqüenal, 
da divisão territorial, administrativa e judiciária do Estado, 
elaborado pela Comissão de Estatística, em cumprimento 
à Resolução n.0 1, de 15 de janeiro de 1948. 

Datam da sua fundação os primeiros prognósticos e 
estudos feitos sôbre as enormes possibilidades da região 
com a finalidade de fàvorecer sua expansão. Riscaram-se 
as zonas urbana e suburbana, em função dos futuros melho
ramentos e também com o fim de incrementar as pequenas 
propriedades agrícolas. Criou-se um plano de aproveita
mento do solo para a cultura racional e intensiva do café, 
algodão, arroz e cereais em geral, com o aproveitamento 
de maquitiaria por vários sitiantes ao mesmo tempo. In
centivou-se a criação de gado por meio de processos técni
cos e modernos. 

Com apenas 100 habitantes, Jales iniciou-se como pe
quena vila. Com o correr do tempo, maravilhados com as 
possibilidades da região, começaram a aparecer os pionei
ros, e a aumentar a população. Expandiu-se, assim, a cidade 
dentro dos moldes pré-estabelecidos. 

Jales foi elevada a Distrito de paz .Pelo Decreto-lei 
n.<~ .14 334, de 3o de novémbro de 1944. Foi elevad() ·à 
categoria de município por fôrça da Lei n.0 233, de 24 de 
dezembro de 1948. 

Suas terras fertilíssimas são produtos dos aluviões dos 
grandes rios, e o solo oferece características próprias para 
a formação de excelentes pastagens, recurso natural que 
incentiva a pecuária. 

Nas glebas mais elevadas aparece um solo formado 
por ·terras sílic~rgilosas, massapé ou roxa, variedade rica 
para a policultura. 

A sede municipal fica situada na antiga vila do mesmo 
nome, e com terras do ex-distrito de Jales, antes incorpo
radas ao Município de Fernandópolis. ]ales conta com 
sete distritos: sede municipal, Santa Albertina, Palmeira 
D'Oeste, Dolcinópolis, Vitória Brasil, Pontalinda e Urânia . 

:S: sede de Comarca pela Lei n.0 1 940, de 3 de dezem
bro de 1952. A Comarca abrange os Municípios de Jales 
e Santa Fé do Sul. 

LOCALIZAÇÃO - O Município está situado na zona fi
siográfica do sertão do Rio Paraná, apresentando a sede 
municipal as seguintes coordenadas geográficas: 20° 16' 
de latitude sul e 50° 33' de longitude W. Gr., distando 
547 km,. em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estqdo e sua Capital. • 

ALTITUDE - 483,5 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Tropical, com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 39°C; das mínimas 19°C e a 



compensada 29°C. O total anual de chuvas é da ordem 
de 1 100 a 1 300 mm. · 

AREA- 2 111 km2
• 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 32 048 pessoas ( 17 208 homens e 14 840 
mulheres), sendo 2 563 (1309 homens e 1254 mulheres) 
na zona urbana, 685 (366 homens e 319 mulheres) na 
zona suburbana e 28 800 ( 15 533 homens e 13 267 mulhe
res) ou 88 o/o na zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Atualmente são as se
guintes as aglomerações urbanas existentes: Jales, Dolci
nópolis, Palmeira D'Oeste, Pontalinda, Santa Albertina, 
Urânia e Vitória Brasil. De acôrdo com o Censo de 1950, 
a sede municipal tinha 1 568 habitantes, Dolcinópolis -
486, Palmeira D'Oeste- 148 e Vitória do Brasil- 370. 
Os demais distritos foram incorporados recentemel)te. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda

mentais· à economia do município são a agricultura e a 

pecuária. 

O volume e o valor da produção dos principais pro

dutos (agrícolas, extrativos e industriais) no ano de 1956 

foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$1 

AGRICOLA 

Arrôba 600 000 87 000 000,00 . 35 000 11 811 150,00 
Algodio .................... . 
Caf~ beneficiado ............ . 
Arroz ...................... . Saco 60 kg 15 696 6 749 289,00 
Milho ...................... . . . 3 628 544 200,00 

EXTRATIVO 

Lenha ...................... . m3 20 OOCI 2 200 000,00 
Madeira .. .- ................ . 700 1 260 000,00 

INDUSTRIAL 

Milheiro 4 OOó 4 000 000,00 
Peça 2 000 1 000 000,00 
m3 2 000 3 200 000,00 

Telhas e tijolos ............. . 
Mobiliirio ................... . 
Madeira .................... . 
Bebida ..................... . Litro 60 000 300 000,00 

O principal centro consumidor dos produtos agrícolas 
do município é São José do· Rio Prêto. 

A atividade pecuária apresenta significação econômica 
para o município. O rebanho existente em 31-XII-1954 
era de: bovino- 50 000, suíno- 40 000, eqüino- 30 000 
e muar- 4 000. 

O gado é exportado, principalmente, para São Paulo. 

No setor industrial são im})ortantes duas fábricas de 

ladrilhos. 

O número de estabelecimentos industriais com mais 
de 5 pessoas é de 11. Estão empregados nos vários ramos 
industriais 350 operários. 

As principais riquezas do Município são as madeiras 
de lei (peroba, cedro e jacarandá). 

A área de matas (naturais ou formadas) existente no 
Município em 1956 era de 58 048 hectares. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município é servido 
pela Estrada de Ferro Araraquara, com duas estações fer
roviárias dentro do mesmo. 

J ales liga-se às seguintes cidades vizinhas por meio 
de estradas de rodagem. Jales- Estrêla D'Oeste, 12 km; 
Jales- General Salgado, 43 km; Jales- Auriflama, 65 km; 
Jales- Pereira Barreto, 80 km; Jales- Sªnta Fé do Sul, 
56 km; Jales ao Pôrto Ribeiro (Rio Grande) 51 km. 

Jales liga-se à Capital: ferroviário- Estrada de Ferro 
Araraquara, Cia. Pauli:sta de Estradas de Ferro e Estrada 
de Ferro Santos a Jundiaí - 688,031 km, ou rodoviário 
- municipal até General Salgado, e Estadual (via São 
José do Rio Prêto, Araraquara, Rio Claro e Campinas) 
627 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo~ 

O Município é servido por linha fluvial (Pôrto Ri
beiro no Rio Grande), e possui um campo de pouso para 
aviões. 

Circulam diàriamente na sede municipal 7 trens e cêrca 
· de 50 automóveis e caminhões. 

Estãe registrados na Prefeitura Municipal 37 auto
móveis e 51 caminhões. 

Há no Município 4 linhas de rodoviação interdistritais 
e 2 intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com São José do Rio Prêto e Votuporanga. 

Na sede municipal há 3 estabelecimentos atacadistas 
e 100 varejistas. 

No Município há 30 estabelecimentos de gêneros ali
mentícios, 10 de louças e ferragens e 6 de fazendas e arma
rinho. 

O Município possui duas agências bancárias: Banco 
Comércio e Indústria de São Paulo S/ A é Banco Paulista 
do ComércioS/A. 

A Caixa Econômica Estadual possui uma agência com 
702 cadernetas em ·circulação e valor dos depósitos de 
Cr$ 2. 936 274,80, até 31-XII-1955. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos urbanos existentes: Iluminação pública e domiciliar, 
com 10 logradouros iluminados e 202 ligações elétricas. 
O consumo médio mensal para iluminação pública é de 
680 kWh e para iluminação particular é de 2 980 kWh; 
Hospedagem - 6 hotéis e 1 pensão, com diária mais co
mum de Cr$ 115,00; Diversões - 1 cinema. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITARIA - Quanto à assis
tência médico-sanitária Jales possui: duas casas de saúde 
---" Casa de Saúde São PauJo e Casa de Saúde e Materni

dade Nossa Senhora Aparecida, com 24 leitos; 1 pôsto de 
puericultura oficial; 1 pôsto de assistência oficial; 6 far
mácias; 8 médicos; 4 dentistas e 4 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 26 271 pessoas maiores de 5 anos, 9 487 (6 367 ho
mens e 3 120 mulheres) ou 36%, eram alfabetizadas. 

ENSINO- Quanto ao ensino Jales possúi 1 grupo escolar 
na sede e 6 nos distritos; 37 escolas isoladas estaduais e 
32 municipais; 1 ginásio estadual e 1 Escola Técnica de 

Comércio. 



Ginásio Estadual de Jales 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Possui 1 assOcia
ção cultural, 1 associação esportiva e recreativa, 1 tipo
grafia. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... - 1 453 919 1 715 067 785 747 1 741 318 
1951. ...... - 5 050 397 2 122 651 1 213 254 2 218 501 
1952 ....... - 4 552 384 1 941 514 1 530 798 1 903 691 
1953 ....... - 7 783 646 3 574 649 2 000 461 3 582 175 
1954• ...... 979 526 12 164 475 5 223 968 2 094 040 6 065 355 
1955 ....... 924 421 19 079 577 4 615 478 2 450 030 4 573 893 
1956 (1) ... ... ... 4 560 600 . .. 4 560 600 

(1) Orcamento. 
• Inclusive Santa F~ do Sul. 

EFEM:ItRIDES - As principais efemérides comemoradas 
são: 15 de abril, dia do Município; e 19 de abril, dia de 
São Expedito, padroeiro da cidade. · 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - A denomina
ção local dos habitantes é "jalesense". 

O número de prédios existentes em 1954 era de 622 . 

Exercem atividades profissionais: 4 advogados, 1 en
genheiro e 3 agrômonos. 

Estão em exercido atualmente 15 vereadores e esta
vam inscritos até 20..12-1956, 2 979 eleitores. O Prefeito é 
.o Sr. Eufli Jales. 

(Autoria do histórico- Joaquim José Caldas de Sousa; Redação 
final- Ronoel Samartini; Fonte dos dados- A.M.E. -Joaquim 
José Caldas de Sousa.) 

ao 

JAMBEIRO - SP 
Mapa Municipal na pág •. 631 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO·- A notícia histórica de Jambeiro é reduzi
díssima sabendo-se, entretanto, que . surgiu em t9mo da ca~ 
pela de Nossa Senhora das Dores do Capivari, no ano de 
1871, em terras do Capitão Jesuíno Antônio Batista, no mu
nicípio de Caçapava. Foi elevado a freguesia com o nome 
de Capivari, pela Lei n.0 52, de 10 de abril de 1872 e a 
município, pela Lei n.0 56, de 30 de março de .. 1876. A 
vila de Jambeiro, assim chamada pela Lei n.0 36, de 8 de 
maio de 1877, foi elevada à categoria de cidade, pela Lei 
Municipal de 15 de julho de 1898, porém já era sede de 
comarca desde o Decreto n.0 108, de 23 de setembro de 

I 

1892. 
O surto de progresso inicial, próprio I da época· do ~nci

lhamento, estava intimamente relacionado com a cultura 
do café, razão porque quando esta veio a transferir-se para 
outras regiões do Estado, todo o vale do Paraíba estacio
nou-se, surgindo então as ~idades Mortas" de que nos fala 

Monteiro Lo bato. 
De 1933 a esta parte, Jambeiro deixa de ser comarca, 

tornando-se subordinado à comarca de Caçapava. Em 1935 
foi desmembrado o distrito de Redenção que havia sido 
incorporado pelo Decreto n.0 6448, de 2 de maio de 1934. 
Consta atualmente, do distrito de paz de Jambeiro: 

LOCALIZAÇÃO -· - J ambeiro situa-se na zona fisiográfica 
de ·~Alto Paraíba" limitando-se com os mUnicípios de Ja
careí, São José dos CampOs, Caçapava, Redenção da Serra, 



Paraibuna e Santa Branca. Posição da sede municipal -
23° 15' 15" de latitude sul e 45° 41' 25" de longitude W.Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 780 metros. 

CLIMA - Temperado, com as seguintes variações térmi
cas - mês mais quente - menor que 22°C; mês mais 
frio - menor que 18°C. Precipitação pluvial de menos 
de 30 mm no mês mais sêco. 

ÁREA- 198 km2 • 

Igreja Matriz 

POPULAÇÃO - Total do município - 4 066 (2 064 
homens e 2 002 mulheres) sendo 83% na zona rural. Es
timativa para 1954: total 4 322 habitantes dos quais 498 
na zona urbana, 218 na suburbana e 3 606 na rural. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - Sua economia é basea
da essencialmente na agricultura e pecuária que apresen
taram os seguintes resultados - 1956: 

PRODUTOS UNIDADE 

Caf~ ....................... . Quilo 
Milho ...................... . . 
Arroz ........... : ......... ,. 
Frijio ...................... . 

VOLUME 

82. 500 
87 000 
22 200 
9 600 

.VALOR 
(Cr$) 

2 200 000,00 
435 000,00 
222 000,00 
96 000,00 

Praça Almeida Gil 

A área de matas naturais é estimada em 193 hectares 

e a reflorestada em 14 000 hectares. A pecuária, em 
31-XII-54, apresentava-se com os seguintes rebanhos: bo
vino 22 000; suíno 6 800; eqüino 780; rilUar 450; ovino 

120; caprino 120 e asinino 12. A produção de leite em 
1956 foi de 2 520 000 litros, no valor de Cr$ 10 000 000,00. 

Paço Municipal 

31 



MEIOS DE TRANSPORTE- Com as cidades vizinhas: 
Jacarei- rodovia, 47 km; São José dos Campos, rodovia, 
26 km; Caçapava, rodovia, 16 km; Redenção da Serra, ro-

: 
dovia, 15 km; Paraibuna, rodovia, 16 km e Santa Branca 
(via Paraibuna) rodovia, 39 km. Com a Capital do 

1 

Estado 
I 

-rodovia (por São José dos Campos- Via Dutra) -
139 km, ou misto: a) rodovia 26 km até São José dos 
Campos e b) ferrovia E.F.C.B. - 111 km. 

COM1tRCIO E BANCOS - O comércio com 13 estabele
cimentos varejistas realiza as maiores transações com as 
praças de Mogi das Cruzes, São José dos Campos e São 
Paulo. A Caixa Econômica Estadual fornecia em 31-XII-56, 
177 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 
Cr$ 515 611,10. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal conta com 
14 logradouros públicos (1 pavimentado) 173 prédios, 136 
ligações elétricas .(fornecida pela Cia. São Paulo - Rio) 
160 domicilias abastecidos pelo serviço de água, correio, 
telégrafo do D.C.T. e biblioteca pública com 1 100 volumes. 

ASSIST:tNCIA M1tDICO-SANIT ÁRIA - Há um pôsto 
de assistência mantido pelo govêrno do Estado, um hospi
tal com 18 leitos e uma farmácia. Exercem a profissão um 
médico, um dentista e um farmacêutico. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo ·com o Censo de 1950, 
43% da população de 5 anos e mais, sabem ler e escrever. 
Há somente 9 unidades escolares de ensino primário fun
damental comum. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNiclPIO 
Federal Estadual 

Total TributAria (Cr$) 
----

1950 ...•... 189 756 33'0 969 443 883 62 183 399 222 
1951. ...... 79 770 ~99 645 348 534 62 600 434 969 
1952 ....... 115 728 412 676 584 843 69 497 . 677 864 
1953 ....... 192 825 417 743 I 116 558 72 700 999 115 
1954 ....... 203 341 528 142 1 001 271 87 618 1 036 024 
1955 ....... 124 921 721 727 2 109 933 93 524 2 099 530 
1956 (1) ... ... ... 1 250 000 . .. 1 250 000 

(1) Ortamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEM1tRIDES 
- 15 de setembro, feriado municipal por ser o dia da pa
droeira - Nossa Senhora das Dores e as datas cívicas 
importantes. 

OUTROS. ASPECTOS DO MUNICIPIO - A Prefeitura 
Municipal registrou em 1956, 14 automóveis e 6 caminhões. 
Em 3-X-1955, havia 9 vereadores em exercicio e 801 elei
tores inscritos. O Prefeito é o Sr. Antônio de Castro Leite. 

(Autoria do histórico - Pe. José Almeida dos Santos; Redação 
final --- Daniel Peçanha de .Moraes J r. ; Fonte dos dados - A. M. E. 
- Otávio Enéas de Almeida. ) 

JARDINóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 315 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Os desbravadores e fundadores do povoa
do que a 18 de janeiro de 1890 foi elevado a Distrito Po
licial com o nome de "Ilha Grande", atualmente municipio 
de Jardinópolis, foram os colonos Joaquim Araújo e Antô-

3:1. 

Colégio e Escola Normal Livre "Sagrado Coração de Jesus" 

nio Pereira. Dois anos depois, a 1.0 de dezembro de 1892, 
o Di~trito Policial foi elevado a Distrito de Paz, por fôrça 
da Lei Estadual n.0 115. A Lei n.O 484, de 24 de dezembro 
de 1896, modificou o nome do Distrito de "Ilha Grande" 
para .o de "Jardinópolis", em homenagem ao grande brasi
leiro Silva Jardim. Pela Lei n.0 554, dé 27 de julho de 
1898, foi elevado à categoria de Município, com território 
desmembrado do de Batatais, e como tal instalado a 9 de 
março de 1899 .. A Paróquia foi instalada em Jardinópolis 
em 21 de dezembro de 1898, e o Municipio foi elevado à 
categoria de cidade pela Lei n.0 1 038, de 19 de dezembro 
de 1906. 

Desempenhou papel preponderante na consolidação 
da cidade e do Municipio o Sr. Domiciano Alves de Re
zende, que foi um grande batalhador em prol da efetiva
ção da cidade e aquêle que traçou suas ruas. 

O municipio de Jardinópolis foi criado com um só 
Distrito, o de igual nome, e somente em 1918, pela Lei 
n.O 1 632; de 27 de dezembro, foi criado o Distrito de 
Paz de Sarandi, antigo povoado do próprio Municipio, ve
rificando-se a sua instalação em 23 de julho de 1919. :tsse 
Distrito de Paz passou a denominar-se "Jurucê" pelo De
creto-lei n.0 14 334, de 30-XI-1944. Por .êste mesmo De
creto-lei o Município {>erdeu p~rte do território do Distrito 
sede para o de Sales de Oli,_;eita. A sede municipal de 
Jardinópolis se localiza numa planicie circundada de co
linas; possui ruas bem traçadas e bem · calçadas. Há na 
flora e fauna do Municipio plantas medicinais, frutas e 
pequenos animais de caça. Uma ramificação da Serra do 
Cajuru, de suleste a nordeste, faz parte da topografia do 
Município.· 

Grupo Escolar 



Jardinópolis pertence à comarca de Batatais (22.8 Zo
na Eleitoral). ~ Delegacia de Polícia de 4.8 classe, per
tencente à 2.8 Divisão Policial (Região de Ribeirão Prêto ). 
Em 3·X·1955 contava o Município com 4 251 eleitores 
inscritos e 13 vereadores em exercício. A denominação 
local dos habitantes é "jardinopolenses". 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Jardinópolis está si
tuado na zona fisiográfica de Ribeirão Prêto, no traçado 
da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, a 303 km, em linha 
reta, da Capital do Estado de ·São Paulo. 

Limita-se com os Municípios de Pontal, Sales de Oli
veira, Batatais, Brodósqui, Ribeirão Prêto e Sertãozinho. 
As coordenadas geográficas da sede municipal são as se
guintes: 21° 01' de latitude sul e 47° 46' de longitude W.Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - 586 metros. 

CLIMA - Tropical; com uma temperatura média anual 
de 25°C. A .pluviosidade anual é de 1 016,58 mm. 

ÁREA- 504 km:!. 

POPULAÇÃO- Pelo Censo de 1950, a população total do 
Município é de 14 580 habitantes (7 477 homens e 7 112 
mulheres), dos quais 70% estão localizados na zona rural. 

Estimativa para 1954 - D.E.E.S.P.- População to
tal do Município 15 507 habitantes, assim distribuídos: 
2 811 na zona urbana, 1 707 na zona Sl,lburbana e 10 989 
na zona rural. 

AGLOMERAÇõES. u·RBANAS - Os principais centros 
urbanos de Jardinópolis são a sede municipal, com . 3.838 
habitantes (1.847 homens e 1.991 mulheres) e a sede do 
Distrito de Paz de Jurucê, com 413 habitantes (202 homens 
e 211 mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS~ A atividade econômica 
fundamental no Município é a agricultura. Em 1954, o 
número de propriedades agropecuárias era de 337, e a área 
cultivada era de 17.288 hectares. O Município produz café, 
arroz, manga, algodão, milho, feijão, abacate, limão, laranja, 
cana-d~açúcar, abacaxi, banana e berg~mota. Os principais 
centros consumidores dos produtos agrícolas do Município 
são: Ribeirão Prêto, Orlândia, Batatais e São Paulo. A 
pecuária também é desenvolvida no Município; há expor
tação de gado para Ribeirão Prêto e Orlândia. Em 1954, 
o número de cabeças de gado existente era de 7.300 bovi
nos e 7.000 suínos; a produção de leite foi de 1.660.000 

Igreja Motriz Nossa Senhoril Aparecido 

litros. A pesca é também uma das atividades econômicas 
do Município, porém, em pequena escala. A área de matas, 
naturais e formadas, abrange 8.350 hectares, aproximada
mente. As principais riquezas naturais assinaladas no Mu· 
nicípio são: ág\las minerais (não exploradas), barro para 
tijolos e cerâmica em geral, areia para construção, lenha 
e madeiras, pedreiras para o fabrico de paralelepípedos. 
O Município conta com 21 estabelecimentos industriais 
de .5 operários e mais,, sendo os mais importantes: fábri
cas de ladrilho, calçado, cerâmica, olaria, bonecas, chapéus 
de palha, ancoretas, produtos alimentares e benefíCio de at
roz e café. Há, aproximadamente, 200 operários emprega
dos na indústria. O consumo médio mensal de energia elé- . 
trica para fôrça motriz é de 50.956 kWh. 

O volume e valor dos principais produtos do Muni
cípio, em 1956, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Café ...... ····· ... .. ...... Arr6ba 90 000 51 300 000,00 
Arroz ........ ..... . .. Saco 60 kg 24 000 1 o 560 000,00 
Algodão ..................... Arr6ba 42 000 6 300 000,00 
Areia (lavada para construção) - - 3 420 000,00 
Calçados ... ....... . . . . . . . - - 3 500 000,00 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com as praças de Ribeirão Prêto, Orlândia, Ba· 
tatais, Brodósqui e São Paulo. Há no Município 77 esta· 

belecimentos comerciais; 1 agência do Banco Artur Sca-

ss 



tena S/ A; e 1 agência da Caixa Econômica Estadual, que 
em 31-XII-1955 contava com 2 181 cadernetas em circu
lação e depósitos no valor de Cr$ 5 812 576,40. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAI) A 

ANOS Municipal NO· 
MUNICIPIO 

Federal Estadual 
Total TributAria (Cr$) 

---------- -·----- ------ ------ ------
1950 ....... 936 384 2 159 568 3 310 758 766 157 2 173 654 
1951 ....... 1 461 201 3 153 706 1 811 158 792 102 1 793 373 
1952 ....... . 1 484 021 3 470 432 1 810 752 856 469 1 883 323 
1953, ...... 1 981175 4 048 005 2 411 835 1 090 460 3 039 684 
954 ....... 2 303 665 6 16~ 862 3 441 232 1 174 ~29 3 249 202 
955 ....... ... 8 069 401 3 834 500 1 358 712 4 340 064 
956 (1) ... ... . .. 3 328 150 . .. 3 32~ 150 

(1) Ors;amento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Jardinópolis é servido por 
uma rodovia estadual e várias rodovias municipais; por 
uma ferrovia, Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, com 
6 estações e 1 ponto de parada no Município e 14 trens 
em tráfego diàriamente. Comunicação com as cidades vi
zinhas e com a Capital do Estado de São Paulo: Pontal 
-rodovia, via Sertãozinho, 57 km; ou ferrovia, C.M.E.F., 
61 km; Sales de Oliveira - rodovia, 36 km ou ferrovia, 
C.M.E.F., 40 km; Batatais - rodovia, via Brodósqui, 31 km, 
ou ferrovia, C.M.E.F., 41 km; Brodósqui- rodovia, 17 km 
ou ferrdvi~, C.M.E.F., 26 km; Ribeirão Prêto - rodovia, 
20 km, ou ferrovia, C.M.E.F., 24 km; Sertãozinho - rodo
via, 40 km, ou ferrovia, C.M.E.F., 48 km. Capital Estadual 
-rodovia, via Ribeirão Prêto, e Campinas, 381 km; ou f~r
rovia, C.M.E.F., 337 km até Campinas, e C.P.E.F., em trá
fego niútuo com a E.F.S.J., 106 km; ou misto: a) rodovia, 
20 km, ou ferrovia C.M.E.F., 24 km, até Ribeirão Prêto; 
b) aérea, 286 km. 

O município possui um campo de pouso particular, 
localizado na Fazenda Santa Fé. Há, também, uma linha 
de transporte interdistrital. 

ASPECTOS URBANOS - Da área total de logradouros 
públicos, 10% é pavimentada a paralelepípedos. 

A cidade possui rêde de esgôto; 1 183 domicílios 
abastecidos de água encanada; 1 096 ligações elétricas do
miciliares e iluminação pública, sendo o consumo médio 
mensal de energia elétrica para iluminação pública de 

I 

25 000 kWh e para iluminação particular 70 262 kWh. 

o município conta com: 2 emprêsas telefônicas, Çia. 
Telefônica Brasileira e Emprêsa Telefônica Municipal, ha
vendo 176 aparelhos telefônicos instàlados; 2 telégrafos de 
uso público, o da C.M.E.F. e do D.C.T.; 1 agência postal 
do D.C.T., com serviço de entrega domiciliar de correspon
dência. 

Há 1 hotel com capacidade para 20 hóspedes, cuja 
diária é de Cr$ 120,00; 1 pensão, com capacidade para 20 
hóspede~ e 1 cinema. 

O número de veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal é de 49 automóveis, 79 caminhões e 48 jipe~ camio
netas e outros. 

ASSISntNCIA M:2DICO-SANITARIA - Jardinópolis 
poSsui uma Santa Càsa de Misericórdia, com 79 leitos; 1 
Centro de Saúde; 1 Pôsto de Puericultura; 1 Pôsto de Tra-

Praça João Guimarães 

coma; 3· farmácias; 3 médicos; 6 dentistas e 2 farmacêuti
cos. 

Há .2 abrigos para indigentes, com o total de 50 leitos. 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, 
6 375 habitantes de 5 anos e mais, 52% sabem ler e escre
ver, segundo dados do Censo de 1950·. 

ENSINO - Há no município 26 escolas primárias isoladas, 
1 Jardim de Infância; 2 Grupos Escolares; 2 Ginásios; 1 
Escola Normal e 1 Conservatório Musical oficializado. 

ASPECTOS CULTURAIS - Há no município uma bi
blioteca particular, estudantil, no Ginásio e Escola' Normal 
Livre "Sagrado Coração de Jesus", com 2 312 volumes. 

Pela Lei n.0 235, de 2 de julho de 1956, foi criada 
uma Biblioteca Infantil Municipal eni Jardinópolis. 

Há um jornal noticioso, semanal, "Correio da Sema
na"; e 1 tipografia. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Nilton Reis. 

(Autoria do histórico - Cephas de Souza Rodrigues; Redação 
final - Maria Aparecida Ramos Pereira; Fonte dos dados -
A. M. E. - Cephas de Souza Rodrigues .. > 

JARINU- SP 
Mapa Municipal na pág. 293 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - O antigo distrito de Campo Largo de .Ati
báia, mais tarde distrito e município de Jarin.u, teve como 
fundadores o Capitão Lourenço Franco da Rocha. e sua 
mulher Rita de Cássia Moraes que, em 1807, constituíram 
um patr~mônio em favor de Nossa Senhora do Carmo, 
doando parte de suas terras no local onde hoje se ergue 
a cidade. Em favor do mesmo patrimônio doaram tam
bém uma casa existente em Atibáia. No àno de 1895 
houve uma tentativa de emancipação, cabendo a iniciativa 
aos deputados estaduais Rangel Junior e Cardoso de Al
meida, porém, quando a Câmara de Atibáia foi consultada 
sôbre a conveniência de se constituir o novo município, os 
vereadores, dos quais dois foram eleitos pelo distrito de 
Campo Largo, concluíram solenemente, na mais democrá
tica das formas: "a Câmara não reconhece utilidade, en
quanto não fôr reclamada pelo povo d'ali". Desde 1911 
o distrito passou a chamar-se Jarinu que corresponde, na 
língua tupi, à anterior denominação portuguêsa de Campo 



Largo. Tornou-se município pela Lei n.0 233, de 24 de 
dezembro de 1948 sendo constituído do distrito de paz de 

Jarinu. 

LOCALIZAÇÃO - Jarinu situa-se na zona fisiográfica 
"Cristalina do Norte", limitando-se com os municípios de 
Itatiba, Bragança Paulista, Atibáia e Jundiaí. A sede mu
nicipal tem a seguinte posição: 23° 06' de latitude sul e 
46° 44' de longitude W . Gr. 

Posição do Municipio em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE- 743 metros. 

CLIMA- Temperado com as variações térmicas: -mês 

mais quente - menor que 22°C; mês mais frio - menor 

que 18°C. Precipitação pluvial de 30 a 60 mm no mês 

mais sêco. 

AREA - 200 km2. 

POPULAÇÃO - Total do município - 3 531 habitantes 

( 1 860 homens e 1 6 71 mulheres) sendo 85% na zona 

rural. ·Estimativa para 1954 - total 3 753 habitantes; 

urbana 235; suburbana 304; rural 3 214. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- Embora sitUado pouco 
distante de São Paulo, Jarinu teve até agora, sua economia 
girando quase que exclusivamente, em tôrno da agri
cultura. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA - 1956 

PRODUTOS 

Batata~inglba .............. . 
Uva .... · .................... . 
Milho ...................... . 
Tomate .................... . 

UNIDADE 

Saco 60 kg 
Quilo 

Saco 60 kg 
Quilo 

VOLUME 

41 000 
I 000 000 

13 000 
I 450 000 

VALOR 
(Cr$) 

8 620 000,00 
7 000 000,00 
3 300 000,00 
2 240 000,00 

A área de matas existentes no mumctpto é estimada 

em 650 hectares. A pecuária em 31-XII-1954, apresen

tava-se com os seguintes rebanhos: suíno 4 000; bovino 

3 000; muar 400; eqüino 350; ovino 200; caprino 200 e 
asinino 3. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Com as cidades vizinhas: 
Itatiba - rodov. 23 · km; Bragança Paulista - rodov. 
41 km ou rodov. (via Atibáia) 44 km; Atibáia - rodov. 
21 km e Jundiaí - rodov. 24. km. Com a Capital do 
Estado - rodov. (via Jundiaí) 83 km; ou misto: rodov. 
até Jundiaí- 24 km e ferrov. E.F.S.J. - 60500 km. 

Trafegam diàriamente pela sede municipal cêrca de ·. 50 
veículos entre automóveis e caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 6 estabele
cimentos varejistas realiza as maiores transações com 
Jundiaí, Bragança Paulista e São Paulo. O Banco Coope-

. rativa de Crédito Agrícola, com sede em Atibáia . Mantém 
uma agência nesta praça bem como a Caixa Econômica 
Estadual que em 31-XII-1955, possuía 642 cadernetas em 
circulação e depósitos no valor de Cr$ 3 847 686,20. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal conta com 
20 logradouros públicos, cêrca de 140 prédios, 134 ligações 
de energia elétrica, 138 domicílios servidos pelo serviço de 
água, 27 aparelhos telefônicos, correio, 1 biblioteca infantil-

::) -escolar com 800 volumes. 
~ ...... 
~ ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Há um pôsto 
-.§ de assistência mantido pelo govêrno do Estado, 1 farmácia, 

1 médico, 1 dentista e 1 farmacêutico. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
46% da população de 5 anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - Há somente, 9 unidades escolares de ensino 
primário fundamental comum. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... - 94 277 416 871 120 300 376 757 
1951. ...... - 482 035 574 880 127 770 554 091 
1952 ...... - 888 902 555 039 148 349 637 219 
1953 ....... - I 088 792 861 371 157 006 704 926 
1954 ....... I 977 603 I 454 620 852 041 165 165 840 411 
1955 ....... . .. 1 433 360 1 308 987 433 759 1 104 556 
1956 (1) ... ... . .. 1 080 300 . .. I 080 300 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- 16 de julho- dia da padroeira- _Nossa Senhora do 
Carmo, 17 de abril - dia do município e as datas cívicas 
mais importantes. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICÍPIO - Os naturais 
do município são denominados "Jarinuenses". A Prefeitura 
Municipal tem registrados 25 automóveis e 32 caminhões. 
Em 3-X-1955, havia 9 vereadores em exercício e 1547 elei
tores inscritos. O Prefeito é o Sr. Guilherme Zanoni. 

(Autoria do histórico - João Siqueira Bueno; Redação final -

Daniel Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. -

João Siqueira Bueno.) 

JAú- SP 
Mapa Municipal na pág .. 379 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Os bandeirantes que demandavam à 
Cuiabá, seguindo pelo Rio Tietê, pescavam um peixe deno
minado Jaú, na foz de um ribeirão. O local ficou, desde 
então, conhecido como a Barra do Ribeirão do Jaú. 

A fundação de Jaú data de 15 de agôsto de 1853, 
quando alguns moradores da região, na casa situada do 
lado do Brejo, propriedade de Lúcio de Almeida Leme, 
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decidiram organizar uma comissão que trataria da fundaÇão 
de uin povoado. 

A tarefa recaíra sôbre os ombros de Manoel de 
Morais Navarro, tenente Manoel Joaquim Lopes, capitão 
José Ribeiro de Camargo e Francisco Gomes Botão. 

Depois de vários estudos e ponderações, ficou resolvido 
. que seria erguido um povoado na área de 40 alqueires, que 
tinha sido doada, em partes iguais, por Francisco Gomes 
Botão e tenente Manoel Joaquim Lopes. 

As terras eram aquelas compreendidas entre a margem . 
esquerda do Rio J aú e a do Córrego da Figueira. 

Segundo . reza a tradição, tem-se como primeiro mcr 
rador da região Antonio Dutra, foragido da Justiça do 
Distrito de Paz de Araraquara. 

Os povoadores trataram de executar os planos da 
futura cidade. Assim, o padre Joaquim Feliciano de 
Amorim Sigar, primeiro pároco de Jaú, e o capitão José 
Ribeiro de Camargo foram os demarcadores e delineadores 
dos traçados da· cidade. 

Inicialmente, foram abertas duas clareiras: uma no 
atual Largo da Matriz; outra na atual Praça Ribeiro de 
Oliveira. Nesta foi reservada uma área que foi destinada 
ao ~pultamento de mortos. N aqeula ergueu-se uma tôsca 
e singela · choupana destinada aos serviços religiosos 
católicos. 

A primeira missa, celebrada em 1853, da qual foi 
oficiante o Padre Francisco de Paula Camargo.· 

Por pl"Oposta de Bento Manoel de Morais Navarro a 
povoação recebeu a denominação de Nossa Senhora do 
Patrocínio, e por estar às margens do Ribeirão do Jaú, 
passou a cognominar-se Capela de Nossa Senhora do Patrcr 
cínio do Jaú. 

A antiga capela, em território de Brotas, no município 
de Rio Claro, foi elevada a curato por Provisão de 3 de 
maio de 1856, por ordem do Bispo de São Paulo, D. An
tonio Joaquim de Melo. 

Foram incorporados, pela Lei n.0 25, de 8 de abril 
de 1857, os Bairros de Tietê, Curralinho e Jacareí ·_ 
Pepira. 

A Lei n.O 11, de 24 de março de 1859, elevou a Capela 
do Jaú no município de Brotas, a freguesia, a qual, pela 
Lei n.O 60, de 23 de abril de 1866, foi elevada à vila e 
pela Lei n.0 6, de 6 de fevereiro de 1889, à cidade. 

Atualmente, consta dos distritos de paz de Jaú e 
Potunduva. 

Vista Parcial da Cidade 
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Matriz N. 5.0 do Patrocínio 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisicr 
gráfica de Ai-araquara. A sede municipal encontra-se nas 
seguintes .coordenadas geográficas: latitude sul 22° 17'; 
longitude W. Gr. 48° 33'. 

Posição do Mu'nicípio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- A sede municipal está a 541 metros acima 
do nível do mar. 

CLIMA """7"" O clima do município é quente com inverno 
sêco. As isotermas anuais estão entre 21 e 22°C. O total 
anual de chuvas está entre 1100 a 1 300 mm. 

ÁREA - O município perfaz uma área de 687 km2 • 



Gruj,o Escolar "Major Prado" 

POPULAÇÃO - O Censo de 1950 nos apre8enta os se
guintes dados: Total 44 141 habitantes, dos quais 22 131 
homens e 22 010 mulheres. 56,8% da população, ou sejam 
25 113 habitantes, encontram-se na zona rural. 

Pelas estimativas do D.E.E., em 1.0 de julho de 
1954, Jaú possuía a seguinte população: 46 919 habitantes 
assim distribuídos: zona urbana 11 685; zona suburbana 
8 541; zona rural 26 693. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Pelos dados do Censo 
de 1950 a sede municipal contava com 18 578 e a Vila 
Potunduva, 450 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município de Jaú 
está entre os grandes produtores de café do Estado. Assim 
a agricultura é a base de tôda atividade econômica, seguida 
pela indústria . 

Pelo quadro abaixo, podemos observar o índice e o 
valor da produção dêste município: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

Caf~ beneficiado ............. Saco 144 000 331 200,00 
Fios ......................... Quilo 1 660 000 62 000,00 
Artefatos de juta ............. Unidade 2 200 000 44 000,00 
Açúcar ...................... Saco 125 000 33.000,00 
Cana-de-aç6car .............. Tonelada 65 000 22 555,00 
Calçado ..............•...... Par 160 000 14 900,00 

A área das matas é de 600 hectares. 
As 762 propriedades agropecuárias estão classificadas, 

de acôrdo com as áreas, ·da seguinte maneira: 
Até 2 hectares - 69; de 3 a 9 - 130; de 10 a 29 

- 224; de 30 a 99- 166; de 100 a 229- 117; de 300 
a 999 - 50; de 1 000 a 2 999 - 6. 

30 158 hectares é o total das áreas cultivadas. 

Pelos dados ( 1954) oferecidos por publicação do 
D. E. E. verificamos: 

Gado abatido - (número de cabeças) porcos 
1 843; vacas - 558; bois - 537; vitelas - 71. 

Produtos de origem animal - leite de vaca 
1 700 000 litros; ovos - 225 000 dúzias. 

Rebanhos existentes- (31-XII) número de cabeças: 
bovino - 15 000; suíno - 12 000; muar ___: 4 000; eqüino 
- 2 500; caprino --- 2 000; ovino - 300 e asinino - 4. 
Aves existentes - (31-XII) número de cabeças: galinhas 
- 45 000; galos, frangos e frangas - 45 000; patos, marre
cos e gansos - 4 000; perus - 1 500. Santos, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Campinas são os principais centros con
sumidores dos produtos agrícolas produzidos no município. 

.A indústria existente no município compõe-se de 232 
estabelecimentos fabris e segundo o ramo de atividades 
estão assim classificados: 

Transformação de minerais não metálicos- 23; Meta
lúrgica- 5; construção e montagem do material de trans
porte~ 7; madeira- 20; mobiliário- 14;.couros, peles 
e similares - 8; vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
- 19; produtos alimentares- 92; bebidas- 14; editorial 
e gráfica - 8; outros - 22 . 

Estabelecimentos com 50 e mais empre.gados: indús
tria do mobiliário - 1; indústria têxtil - 1; indústria de 
produtos alimentares - 1. 

Aproximadamente, o número de empregados que a in
dústria local ocupa atinge a 2 200. A energia elétrica con
sumida é de 586 446 kWh, a média mensa · 



Praça da República 

Os estabelecimentos fabris mais importantes são: Fia
ção Jauense S/ A (tecidos); Irmãos Francheschi S/ A (Açú
car); Ao Jaú ProgrideS/A (móveis) e Romeu Muzegante 
(calçados) . 

COMltRCIO E BANCOS - O comércio é bem desen
volvido e possui os seguintes estabelecimentos mercantis, 
segundo o ramo de atividade; gêneros alimentícios- 305; 
louças e ferragens- 17; tecidos e armarinhos- 53. 

Há grande intercâmbio comercial da praça de Jaú 
com São PaJJlO, Santos, Rio de Janeiro, Campinas e Jundiaí. 

Os artigos que são importados em maior escala s~o: 
veículos motorizados, gasolina, cimento, papel, trigo, pro
dutos metalúrgicos; material elétrico, tecidos, produtos quí
micos, medicamentos etc. 

Há 15 estabelecimentos atacadistas e 366 varejistas. 
Jaú é sede do Banco Melhoramentos de Jaú S/ A e 

filiais dos seguintes estabelecimentos de crédito: Banco do 
Brasil S/ A; Banco Comercial do Estado de São .Paulo SI A; 
Banco do Estado de São Paulo S/A; Banco Nacional da 
Cidade de São Paulo S/A; Banco Brasileiro para a Amé
rica do Sul S/A; Banco Vale do ParaíbaS/A; Banco Mo
reira Salles S/ A; Banco Brasileiro de Descontos S/ A; 
Banco Francês e. Italiano para a América do Sul S/ A. 

Conta, portanto, com 10 estabelecimentos de crédito 
além de 2 agências da Caixa Econômica. 

A Caixa Econômica Federal possuía, em 31-XII-55, 
580 cadernetas em circulação e o valor dos depósitos atin
giu Cr$ 1 107 199,90. 
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A Caixa Econômica Estadual, em 31-XIJ-55, tinha em 
circulação 10 231 cadernetas e o valor dos depósitos atin
giu a soma de Cr$ 61376 334,90. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributãria 
(Cr$) 

1950 ....... 8 237 946 17 078 132 6 414 928 3 562 027 6 252 201 
1951 ....... 10 095 690 22 648 098 8 120 153 4 155 166 8 057 872 
1952 .... 11 500 128 25 2i3 403 11 470 899 4 475 335 9 253 516 
1953 ....... 13 867 416 23 776 483 14 120 240 6 204 212 15 049 886 
1954 ....... 15 769 234 39 433 629 18 523 233 7 506 413 19 827 160 
1955 ....... 20 112 290 52 830 269 20 149 979 8 735 785 20 219 709 
1956 (1) ... ... ... 18 455 000 . .. 18 455 000 

(.!) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Jaú comunica-se com as 
seguintes cidades vizinhas: Itapuí - rodov. (i2 km) ou 
ferrovia C.P .E.F. (20 km); Bariri - rodov. (30 km) 
ou ferrovia C.P. E. F. (59 km); Bocaina - rodov. 
(20 km) ou ferrovia C.P.E.F. (52 km); Dourado -
rodov., via Guarapuã (37 km) ou ferrovia C.P. E. F. 
(98 km); Dois Córregos - rodov., via Mineiros do Tietê 
(33 km) ou rodov. (22 km) ou ferrovia C.P.E.F. 
(23 km); Mineiros do Tietê - rodov. (24 km) ou Fer
rovia C.P.E.F. (23 km); Barra Bonita - rodov. 
(23 km) ou ferrovia C.P .E.F. (54 km) até a Estação de 
Campos Sales e E.F .B. (13 km); MacatUba: rodovia 
via Potunduva (31 km) ou rodovia, via Barra Bonita 
(41 km); Pederneiras - rodov. via Potunduva (30 km) 
ou ferrovia C.P .E.F. (27 km). 

Com a Capital Estadual - Rodov., via Mineiros do 
Tietê e Campinas ( 344 km) ou ferrovia C.P. E. F. em 
tráfego mútuo com a E.F.S.J. (337 km) ou misto: 
a) rodov. (84 km até Botucatu) b) aéreo (205 km). 

Dentro do município encontramos as seguintes estra
das, com as respectivas quilometragens: Cia. Paulista de 
Estradas de Ferro, ramal de São Paulo, 31 km (trecho ele
trificado) e o ramal de Dotirados ( 16 km) .• Estradas de 
rodagem ligando J aú às seguintes cidades (quilometragem 
dentro do Município) Barra Bonita ( 15 km); Mineiros do 
Tietê (10 km); Pederneiras, (19 km); ltapuí (10 km); 
Bariri ( 19 km); Bocaina ( 14 km); Dourados (9 km); 
Macatuba (25 km); Falcão Filho (12 km); Figueira 
(14 km); Barra Mansa (10 km); Barra Estrêla (12 km); 
Estrada Vila Ribeiro - lguatemi ( 12 km); Estrada Pouso 
Alegre de Baixo- Marambaia- Bariri (12 km) perfa
zendo um total de 205 km · de extensão de estradas de 
rodagem .. 

O mJ.Inicípio é dotado de 1 campo de pouso, distando 
4 quilômetros da sede, cuja pista tem 1 000 x 150 metros 
de dimensão. 

Largamente estimado, o número de . veículos em trá
fego na sede municipal, diàriamente, é de 40 trens é 1 300 
automóveis e caminhões. 

Na Prefeitura Municipal acham-se registrados 524 
automóveis e 303 caminhões. 

Conta o município com 9 estações de estrada de ferro 
e com 3 linhas de ônibus interdistritais e 11 intermuni
cipais. 



ASPECTOS URBANOS- A cidade de Jaú é dotada de 
todos os melhoramentos urbanos, pois, possui rêde de 
águas e esgôto, luz elétrica pública e domiciliar, calça
mento, entrega postal, telefone e 3 linhas de ônibus 
urbanos. 

A cidade é dotada de 97 logradouros públicos, dos 
quais: 92 são iluminados: 42 são pavimentados, (parale
lepípedos); 24 são arborizados; e 6 são ajardinados e arbo
rizados, simultâneamente. 

Há 4 632 prédios existentes (zona úrbana e subur
bana) que fizeram 4 999 ligações de energia e~étrica. 

A rêde de esgôto, que abrange 49 logradouros, serve 
a 3 753 prédios. O sistema de abastecimento d'água serve 
84 logradouros abastecendo 4 318 prédios. 

O consumo médio mensal de energia elétrica com a 
iluminação pública é de 39 637 kWh e com a iluminação 
particular é de 436 566 kWh. 

Segundo o tipo de calçamento a sede municipal pos
sui 55% de área revestida de paralelepípedos e 45% de 
terra melhorada. 

Há 1 080 aparelhos telefônicos instalados; 4 hotéis e 
6 pensões e 2 cinemas. A diária mais comum, cobrada 
em hotel de nível médio é de Cr$ 12o,go. 

O serviço de telecomunicações é feito pela agência 
postal radiotelegráfica do D. C. T. e pela Companhia Pau
lista de Estradas de Ferro. Há 3 agências postais no mu
nicípio e 3 linhas de ônibus urbanos. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município 
de Jaú oferece a seus munícipes os seguintes serviços 

Monumento ao Comandante João Ribeiro de Barros 

Edifício Jaú 

assistenciais: 1 Santa Casa de Misericórdia, com 60 leitos; 
3 abrigos para menores, com capacidade para 91 órfãos; 
2 asilos para desvalidos cuja capacidade de abrigo é de 
201 pessoas. Há 2 hospitais particulares perfazendo um 
total de 245 leitos; 1 Centro de Saúde e 1 pôsto de pueri-. 
cultura. 

O município conta com 31 médicos, 23 dentistas, 27 
farmácias, 26 farmacêuticos e 2 veterinários. 

ALFABETIZAÇÃO - Pelos dados apurados no Censo de 
1950, o município possuía 37 743 pessoas de 5 anos e mais, 
das quais, 11 839 homens e 9 302 mulheres, perfazendo 
um total de 21141 alfabetizados. Portanto, 56% da 
população jauense é alfabetizada. 

ENSINO - Os principais estabelecimentos de ensino exis· 
tentes no município, segundo o grau de instrução acham-se 
distribuídos da seguinte forma: 7 grupos escolares ( ensinQ 
primário); 60 escolas isoladas (ensino primário); 5 esta
belecimentos de ensino médio; 1 estabelecimento de en
sino industrial; 1 estabelecimento de ensino comercial. 
Pela posição geográfica da sede municipal há uma grande 
afluência de alunos dos municípios vizinhos que aqui· vêm 
em busca de instrução e cultura. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- A cidade de Jaú 
dispõe de ·1 jornal diário, de carácter noticioso; 1 radio
emissora - Rádio Jauense S/A - PRG-7 freqüência de 
1 010 kc/s ondas longas e 8 Bibliotecas a saber: Biblio-
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teca da Associação Recreativa Jauense- 1954 volumes; 
I 

Biblioteca Colégio São Norberto de Jaú 6 450 volqmes; 
Biblioteca Escola Tec. Joaquim Ferreira Amaral 1 587 vo
lumes; Biblioteca Gin. e Esc. Normal Livre São José ~ 170 
volumes; Biblioteca Grêmio Estudantil Horácio Benlinck 
1 200 volumes; Biblioteca Grêmio Paulista de Jaú 1120 
volumes; Biblioteca do Jaú Clube 1086 volumes; B~blio
teca Municipal de Jaú 1 775 volumes. 

Tôdas de caráter geral. A cidade possui 4 livrarias 
e 9 tipografias . 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O acidente 
geográfico de maior importância é o Rio Tietê que é o 
marco divisor entre êste município e o de Pederneiras. 
Podemos citar, ainda, o Rio Jaú, origem do nome do mu
nicípio. 

VULTOS ILUSTRES- É filho de Jaú, João Ribeiro de 
Bàrros, o primeiro aviador brasileiro a cruzar o Oceano 
Atlântico por via aérea. Fêz o percurso Santos - Gênova, 
no âno de 1927, num pequeno hidroavião. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Jauense é a 
denominação dada aos nascidos neste município. O mu
nicípio conta com 18 advogados, 5 engenheiros e 3 agrô
nomos. Possui 1 cooperativa de produção; 1 sindicato de 
empregados e 1 de empregadores. 

Os 12 058 eleitores, existentes em 31-XI-56, elegeram 
17 vereadores à Câmara Municipal. O Prefeito é o Sr. 
José M. de A. Prado. 

(Autoria do histórico - Domingos Rúfolo; Redação final -
Antônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A.M.E. - Amadeu 
Cruz.) 

JOANóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na. pág. 279 do 10.0 Vol. 

HISTORICO - Joanópolis, antiga São João do Curra
linho, foi fundada no ano de 1878, em território perten
cente ao então município de Santo Antônio da Cachoeira 
atual Piracaia. Deve-se sua fundação a um pugilo de ha
bitantes do bairro que costumeiramente se reuniam junto a 
um grande cruzeiro, localizado onde hoje se acha a matriz, 
para festejar, no dia 24 de junho, o transcurso do dia de 
São João Batista. Em 1878, por ocasião dos festejos, ficou 
resolvido que daquele ano em diante se nomeassem fes
teiros, em cada ano para o ano seguinte, sendo aclamados, 
desde logo, patrocinadores da festa vindoura os senhores 
Anselmo Gonçalves Caparica e Ambrosina Pinto. Tive
ram êstes a idéia de levantar, uma pequena igreja nas pro
ximidades do cruzeiro, para melhor agàsalhar as festivi
dades. A idéia tomou forma, pois dentro em pouco todos 
cooperaram para o erguimento da capela que teve a invo
cação de São João Batista. Os senhores João José B~tista 
Nogueira e Luiz Antônio Figueiredo ofereceram o terreno 
necessário, constituído. de 4,5 alqueires e o Sr. Anselmo 
Caparica, que nivelou e alinhou o terreno da futura praça, 
seguindo-se a construção das demais casas que constituíram 
o povoado. Apelando ao Bispo Diocesano, D. Lino Deo
dato de Carvalho, conseguiu-se ordem de missa por quatro 
anos e nomeação do Padre Fernandes Deroza para pároco; 
nesse mesmo ano, no dia 24 de junho, com grandes festi-
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Igreja Matriz de São João Batista 

vidades, foi colocada no altar da nova Capela a imagem 
de São João Batista, padroeiro do lugar. O povoado foi 
elevado à categoria de distrito de paz pelo ~ecreto n.O 135 
de 3 de março de 1891 revogado pela Lei n.0 54, de 9 ~e 
agôsto de 1892; restaurado pela Lei n.0 207, de 30 de 
agôsto de 1893 e pelo Decreto n.0 348, de 17 de agôsto 
de 1895 foi elevado a município, tendo sido, instalado em 
20 de agôsto de 1896. Teve seu nome mudado para Joa
nópolis pela Lei n.0 1 578, de 18 de dezembro de 1917. 

LOCALIZAÇÃO - Joanópolis está localizado entre as 
serras da Mantiqueira e do Guirra, na zona fisiográfica 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Rua Bragança 

Cristalina do Norte e suas coordenadas geográficas são: 
22° 57' latitude sul e 46° 17' longitude W. Gr. Dista 
76 km da Capital, em linha reta. 

ALTITUDE - 950 ·metros (sede municipal) . 

CLIMA - Está situado em região de clima temperado, 
com inverno menos sêco. Sua temperatura média é 20°C 
e a pluviosidade anual é da ordem de 1 600 mm . 

ÁREA- 377 km2 • 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po
pulação municipal de 9 774 habitantes, 5 023 homens e 
4 751 mulheres, dos quais 8 762 habitavam na zona rural, 
correspondendo a 89% do total. O D. E. E. estimou a 
população municipal de 1954 em 10 389 habitantes sendo 
9 313 no quadro rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A (Jnica aglomeração 
urbana existente no município é a sede que contava com 

Grupo Escolar "Cel. João Ernesto Figueiredo" 

3-24941 

1 012 habitantes em 195() (Recenseamento), tendo sido 
estimada pelo D. E. E. em 1 076 habitantes, em 1954. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A riqueza econômica 
do município está baseada na atividade agropecuária . 

Cinema Santa Rita 

Havia, em 1954, 996 propriedades rurais, das quais 3 com 
mais de 1 000 hectares de área, correspondendo a uma 
área cultivada de 3 116 hectares. A lavoura. se dedica à 
policultura, preferindo o cultivo de café, batata-inglêsa, 
milho, feijão e arroz. Dentre os citados, os três primeiros 
são os mais importantes que produziram, em 1956: c·afé, 
624 toneladas - 49 milhões de cruzeiros; batata, 2 025 
toneladas - 9,5 milhões de cruzeiros e milho, 1 584 tone-

Praça Padre Domingos Segurado 

ladas - 5,3 milhões de cruzeiros, cujos produtos se des
tinam ao consumo do município e à exportação, para Bra
gança Paulista e São Paulo, o excedente. A produção de 
leite de vaca é apreciável, tendo chegado, em 1956, a 2,6 

/J.I 



Pôsto de Saúde 

milhões de litros, avaliados em 11,7 milhões de cruzeiros. 
Dedica-se, também, à criação possuindo, em 1954, 23 000 
suínos, 22 000 bovinos e as aves, no mesmo ano, eram 
estimadas em 100 000 galinhas e 80 000 galos, frangos e 
frangas. Em 1956 houve exportação de 4 000 bovinos e 
2 600 suínos, além de 75 000 aves· para Bragança Paulista 
e São Paulo, avaliados englobadamente em 17,5 milhões 
de cruzeiros . 

MEIOS DE TRANSPORTE - Joanópolis é servido por 
estradas de rodagem que o ligam com os seguintes muni
cípios limítrofes: Bragança Paulista (30 km); São José 

dos Campos, via Piracaia e Igaratá (78 km); Piracaia 

(21 km); Camanducaia, MG, via Extrema (46 km) e Ex
trema, MG, ( 18 km). A ligação com São Paulo se faz 
por rodovia, via Piracaia e Atibaia (113 km) ou misto: 
rodoviário até Piracaia ( 21 km); ferroviário até a estação 
de Campo Limpo (E.F.B. - 60 km) e da estação de 
Campo Limpo a São Paulo (E.F .S.J. - 50 km). 

ASPECTOS URBANOS - Joanópotis está plantada em 
terreno inclinado, contando com 34 logradouros públicos e 
218 prédios. Os prédios são servidos de energia elétrica e 
água encanada e parte está ligada à rêde de esgôto 
(66%). o consumo mensal de energia elétrica é da ordem 
de 9 000 kWh, destinando-se 2 000 à iluminação pública 
( 2 36 focos) e 7 000 à iluminação domiciliar. Há 21 apa
relhos telefônicos instalados e entrega postal domiciliar, 
contando, ainda, o mumc1p1o com 1 cinema e 1 hotel 
(diária CrS 110,00) e 2 pensões. 

ASSIST:ltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A assistência 

médico-sanitária à população de Joanópolis é prestada por 

1 hospital geral (com 16 leitos disponíveis) e 1 pôsto de 

assistência médico-sanitária (estadual) . 

ALFABETIZAÇÃO - Dados do Recenseamento de 1950 

informam que 2 210 pessoas sabiam ler e eserever, dentre 

a população de 5 anos e mais de idade que totaliza · 8 314, 

correspondendo a 27%. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é atendido 
por 15 unidades escolares rurais e 1 urbana (grupo escolar 
situado na sede). 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... 253 275 499 373 406 349 118 971 438 045 
1951 ....... 256 604 664 546 467 074 127 648 403 313 
1952 ....... 230 824 732 508 498 224 148 252 475 951 
1953 ....... 290 077 972 164 855 419 170 722 844 765 
1954 ....... 265 005 I 226 016 744 987 186 706 684 660 
1955 ....... 320 352 2 008 995 892 763 291 498 879 895 
1956 (1) ... ... ... I 200 000 . .. I 200 000 

(I) Orçamento. 

Centro Social O. José Maurício 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Joanópolis 
contava, em 1955, com 1412 eleitores e sua Câmara Muni
cipal era composta de 9 vereadores. O Prefeito é o Sr. 
Eannes de Melo Cotias (cons.). 

(Autoria do histórico - Natalino Tonussi; Redação final -

L. G. Macedo; Fonte dos dados- A.M.E. -Natalino Tonussi.) 

JOSÉ BONIFACIO - SP 
Mapa Municipal na pág. 149 do 12.0 Vol. 

HISTORICO - o" nome de José Crescêncio de Souza e 
dos irmãos Manoel, Justino e Carlos Rodrigues Santana 
estão intimamente ligados à primeira fase da história de 
José Bonifácio que foi a sua fundação. José Crescêncio, em 
1906, em terras do município de Rio Prêto construiu algu
mas moradias no lugar por êle mesmo denominado cerra
dão, dando início ao povoamento, marco inicial de tôda 
cidade. 'Entre 1910 e 1911, os irmãos Santana resolveram 
constituir um patrimônio doando 13 alqueires de terra à 
Igreja, formando definitivamente, o povoado que em 1914, 
por fÔrça de Lei n.0 1 415, de 7 de julho foi elevado a dis-



Igreja Matriz 

trito de paz. Desde 22. de outubro de 1924, passou a ter 
o atual nome de José Bonifácio. Pela Lei 2 007, de 23 de de
zembro de 1924, foi transferido do município de Rio Prêto 
para o de Mirassol e finalmente, em 1926, foi elevado a 
município pela Lei n.0 2 177, de 28 de dezembro. Como 
município instalado a 6 de junho de 1927, foi constituído 
com os distritos de paz de José Bonifácio e Ubarana. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica pioneira, 
limitando-se com os mu~icípios de Planalto, Nipoã, Neves 
Paulista, Mirassol, Nova Aliança, Profissão e Avanhandava. 
A sede Municipal tem a seguinte posição: 21° 03' 10" de 
latitude sul ~ 49° 41' 25" de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua ~apitai. 

ALTITUDE - 430 metros. 

CLIMA - Quente, com as seguintes variações térmicas: 
mês mais quente maior que 22°C; mês mais frio menor 
que 18°C. Precipitação pluvial de 30 mm no mês mais 
sêco. 

AREA - 1 035 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do município 20 333 habitantes 
( 1 O 509 homens e 9 824 mulheres) sendo 83 o/o na zona ru
ral, de acôrdo com o Censo de 1950. Estimativa para 1954: 
total 21 613 habitantes sendo 3 642 na zona urbana, 330 
na suburbana e 17 641 na rural. 

Vista Parcial da Cidade 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Distrito da sede muni
cipal com 3 306 e Ubarana com 430 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura e a pe
cuária são as atividades em que se baseia a economia mu
nicipal. A produção agrícola em 1956, alcançou os seguin
tes resultados: 

Arroz. 
Café· .. 
Milho .. 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE 

Saco 60 kg 
> > > 

252 000 
32 300 

294 000 

VALOR 
(Cr$) 

126 000 000,00 
77 520 000,00 
70 560 000,00 

A área de matas naturais ou formadas, existentes no 
município é estimada em 30 337 hectares. A pecuária em 
31-XII-54, apresentava-se com os seguintes rebanhos, 
(n.0 de cabeças): bovino 50 000; suíno 25 000; eqüino 5 700; 
muar 4 000; caprino 1 800; ovino 900 e asinino 75. 

A indústria com apenas 3 estabelecimentos (com mais 
de 5 operários) emprega ao todo 250 pessoas. 

Vista de um Trecho Central da Cidade 

43 



MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vi~inhas 
- Nipoã, rodovia, 25 km; Planalto (via Nipoã) rodovia, 
50 km; Neves Paulista, rodovia, 32 km; Mirassol, rodovia, 
41 km; Nova Aliança, rodovia, 19 km; Promissão, rodovia, 

1. 0 Grupo Escolar 

61 km e Avanhanda-..-a, rodovia, 54 km. Com a Capital do 
Estado - rodovia, via São José do Rio Prêto - 514 km 
ou 1.0 misto: a) rod. 1ia até São José do Rio Prêto, 42 km 
e ferrovia E.F.A. 225 km até Araraquara e C.P.E.F. 
em tráfego mútuo com a E.F.S.J. - 515 km; ou 2.0 

Trecho da Avenida 9 de Julho 

misto: a) rodovia, 42 km até São José do Rio Prêto e 
b) aéreo, 416 km. Circulam diàriamente pela sede muni
cipal cêrca de 200 veículos entre automóveis e caminhões. 

COMltRCIO E BANCOS ~ O comércio com 125 esta
belecimentos varejistas, realiza as maiores transações com 
as praças de São José do Rio Prêto e São Paulo. Esta-

Frigorífico José Bonifácio S. A. 

Sede social do Aeroclube 

belecimentos de crédito --'- Neste município situa-se a ma
triz do Banco de Crédito Popular e Agrícola de José Bo
nifácio Ltda. e as agências do Banco Sul Americano do 
Brasil S/ A; Banco do Vale do Paraíba S/ A e da Caixa 
Econômica Estadual que em 31-XII-1955, possuía 1547 

Vista Parcial do Jardim e Rua XV de Novembro 

cadernetas em circulação e depósitos no valor de 
Cr$ 9 886 643,80. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal conta com 
32 logradouros públicos, 929 prédios; 660 ligações de ener
gia elétrica, 74 aparelhos telefônicos, correio, 3 hotéis, 2 ci
nemas, 2 . tipografias e 1 livraria . 

Santa Casa de Misericórdia 

ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município é 
servido por um hospital com 44 leitos, 1 pôsto de assistên
cia mantido pelo govêrno estadual, 5 farmácias, 4 médicos, 
5 dentistas e 5 farmacêuticos. 



ALF ABETIZAÇAO - De acôrdo com dados'- do Censo 
de 1950, 38% da população de 5 anos e mais, sabem ler e 
escrever o 

ENSINO - Há 38 unidades escolares de ensino primário 
fundamental comum, 1 Ginásio Estadual e 1 Escola Nor
mal Municipal. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RltCBITA ARRECADADA (Cr$) DBSPB:SA 
REALIZADA 

ANOS Municipal 
NO 

MUNICIPIO 
Federal Estadual 

Total Tributflria (Cr$) 

1950 ....... 859 506 3 902 121 I 096 163 432 721 I 207 115 
1951" ... o. 929 485 4 088 146 I 463 122 655 696 I 480 048 
1952 ....... I ~62 916 5 805 149 I 727 186 950 094 I S41 638 
1953 ....... I 451 540 6 993 534 3 049 963 I 042 671 3 133 167 
1954 ....... 1 526 959 10 320 322 2 604 990 1 004 7'11 2 686 309 
1955 ....... . .. 13 124 421 3 805 415 1 070 213 3 619 133 
1956 (1) ... .... . .. 3 500 000 . .. 3 500 000 

(I) Orçamento 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEM~RIDES 
- Festa de Santos Reis, no. período que vai de 25 de de
zembro a 6 de janeiro - 6 de junho - dia do município e 
as datas cívicas de importância o 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A Prefeitura 
Municipal tinha registrado em 1956, 48 automóveis e 83 
caminhões o Há no município um campo de pouso, situa
do a 2 km da sede, cuja pista mede 900 metros de compri
mento por 45 metros de largura o Em 3-X-55, havia 13 
vereadores ein exercício e 3 966 eleitores inscritos o O Pre
feito é o Sr o Mário Nonato o 

(Autoria do histórico - Heitor Benedicto Prado; Redação. final 
-Daniel Pec;anha de Moraes Jro; Fonte dos dados- AoMoEo 
Heitor Benedicto Prado.) 

JúLIO MESQUITA - SP 
Mapa Municipal na págo 331 do l2o0 Volo 

HISTóRICO - As primeiras casas surgidas na região, on
de é atualmente o município de Júlio Mesquita, foram 
as construídas na Fazenda Chantebled no ano de 1920. 
Isto se deu graças à Cia. Cafeeira do Rio Feio, que come
çou a devastação das matas para o plantio do café. 

Após a abertura da Fazenda Chantebled, outros nú
cleos foram se formando na vizinhança, também para a 
plantação do café, como a Fazenda São João do Inhema, 
de propriedade do Dr. Prudente Sampaio, e a Fazenda 
Santa Sílvia, do Sr o Horácio Sabino, no ano de 1926. 

Em janeiro de 1935, Porfírio Barros Cavalcante e Ho
rácio M. Nakadaira, vendo que o plantio do algodão esta
va atr:aindo ·para o centro daquela região inúmeras famí
lias, resolveram lotear alguns alqueires de terra para a 
fundação de uma cidade o 

Foi inicialmente dividida em duas partes: uma delas, 
onde predominava a cultura do algodão, recebeu o nome de 
"Ouro Branco"; a outra foi denominada "Mesquita", em 
homenagem ao preclaro jornalista e constituinte em 1891, 
Júlio Cesar Ferreira de Mesquita o 

Essa separaçãó deu origem a certo bairrismo, preju
dicando a vida social da cidade o Como acontece no início 
de tôda cidade,. ~m Mesquita foi também ereta uma cape· 

la, em honra a Nossa Senhora Aparecida, que se tornou a 
padroeira do município o 

Com as culturas do algodão e café, Mesquita tomou 
um impulso e, em 1937, no govêrno do Dro Jo J. Cardoso 
Mello Neto, foi elevàdo a Distrito PoliCial no município de 
Cafelândia o 

No dia 25 de abril de 1938, foi instalado na cid~de o 
cartório de Registro Civil, sendo seu escrivão o Sr. Marcos 
O. Nogueira Cobra, o qual permanece ainda nas mesmas fun
ções. Pelo Decreto n.0 9 775, de 30 de novembro de 1938, 
Mesquita foi elevado à categoria de Distrito de Paz. 

O Distrito cresceu ràpidamente, principalmente em 
virtude do . desenvolvimento agrícola, atraindo para a re
gião vários proprietários de terras de Marília e Cafelãndia. 

Porém, com a elevação dos preços dos lotes de terra 
foram rareando os compradores, paralisando, assim, o pro
gresso em Mesquita, que se tornou mais uma vila resi
dencial, com suas casas esparramadas nos vinte alqueires 
de seu perímetro urbano o 

Em 1940, foi instalado, pela Emprêsa Metrópole de 
Eletricidade de Mesquita, um gerador movido a carvão e 
óleo, para fornecimento de energia elétrica para a zona. ur
bana de Mesquita. 

O Distrito passou a chamar-se "Inhema", pelo Decre
to-lei no0 14 334, de 30 de novembro de 1944, e foi elevado 
a município com o nome de Júlio Mesquita, pela Lei n.0 233, 
de 24 de dezembro de 1948, constituindo um único Distrito 
de Paz, do mesmo nome o Pertencente à Comarca de Ca
felândia ( 31.8 Zona Eleitoral); é Delegacia de Polícia de 
5.8 classe, pertencente à 3.a Divisão Policial (Região de 
Bauru) o .. Em 7-IX-1952, contava o município com 755 
eleitores :inscritos e 9 vereadores em exercício. A denomi
nação local dos habitantes é "júlio mesquitenses". 

LOCALIZAÇAO - O município de Júlio Mesquita está 
situado na zona fisiográfica de Marília, a 369 . km, em 
linha reta, da Capital do Estado de São Paulo o .· Limita-se 
com os municípios de Guaimbé, Cafelândia, Guarantã, AI
varo de Carvalho e Marília o As coordenadas geográficas 
da sede. municipal são: 22° O 1' de latitude sul e 41° 48' de 
longitude W o Gr o 

Posição do Município ein relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 540 metros o 

CL~MA - Quente, com uma pluviosidade anual de 
1225 mm, e uma temperatura média anual de 21°Co 

AREA- 128 km2 • 



POPULAÇÃO- De acôrdo com dados do Censo de 1950, 
a população total do município é de 3 557 habitantes (1857 
homens e 1 700 mulheres), dos quais 76% estão localiz?dos 
na zona rural. Estimativa para 1954 - D. E. E. S. P! -
População total do município 3 781 habitantes, assim 1 dis
tribuídos: 493 na zona urbana, 270 na zona suburbana e 
2 918 na zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município continua 
dividido em dois bairros, o de Óuro Branco e o de Júlio 
Mesquita, sendo que o principal centro urbano é a sede 
municipal, com 812 habitantes (414 homens e 398 mu
lheres) (Dados concernentes· ao Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A atividade fundamen
tal à economia do município é a agricultura, principalmen
te a lavoura do café. Em 1954, a área cultivada era de 
4 000 hectares, existindo 103 propriedades agropecuárias. 
O município produz café, algodão, arroz, milho, batata
-inglêsa e amendoim. Os principais centros consumidores 
dêsses produtos, além do próprio município, são: Marília, 
Garça e São Paulo. O volume e valor dos principais pro
dutos agrícolas, em 1956, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Caf~ beneficiado ............. ArrOba 61 500 33 750 000,00 
Arroz em casca . .. · ........... Saco 60 kg 12 000 4 200 000.00. 
Algodão em caroço ........... ArrOba 27 000 3 240 000,00 
Milho em grão ............... Saco 60 kg 12 250 1 837 soo.oo 
Batatà-ingl!sa ............... . . . 9 000 1 800 000,00 

A atividade pecuana tem pouca significação para a 
economia do município, não há exportação de gado. Em 
1954, o número de cabeças de gado existentes era de 1 800 
bovinos e 1 500 suínos; a produção de leite foi de 500 000 
litros. 

/li. área de matas naturais existentes é de 3 000 hec
tares. As riquezas naturais assinaladas no município são: 
barro para tijolos e madeiras. 

As principais atividades industriais são: serraria· de 
madeira, olaria, e benefício de café. O mi.micípio conta com 
apenas 1 indústria com mais de 5 operários: é a Olaria Chan
tebled. Há 25 operários empregados nas indústrias de Júlio 
Mesquita. O consumo médio mensal de energia elétrica para 
fôrça motriz é de 2 000 kWh. 

COM:S:RCIO E BANCOS - O comércio local man~ém 
transações com as praças de Marília, Cafelândia, Garça, 
Bauru e São Paulo. Há no município 28 estabelecimentos 
comerciais e 1 agência da Caixa Econômica Estadual, que 
em 31-XII-1955, contava com 91 cadernetas em circu
lação e depósitos no valor de Cr$ 42 051,20. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO' 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributária 

1950 ....... - 712 238 ... ... ... 
1951 ....... - 823 000 372712 139 252 \86 966 
1952 ....... - 682 162 1 053 286 153 942 580 987 
1953 ....... - 668 639 1 030 031 194 691 286 .025 
1954 ....... 157 352 1 096 034 1 137 924 232 036 336 986 
1955 ....... ... 1 237 566 940 587 218 540 947 812 
1956 (1) ... ... . .. 900 000 ... 900 000 

(1) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Júlio Mesquita é servida 
por uma rodovia da Cia. Paulista de Estradas de Roda-" 
gem, que liga Getulina a Garça, e algumas rodovias muni
cipais. Ligação a São Paulo - ( 1) Por rodo~ia municipal, 
até Garça, e rodovia estadual, via Bauru, Botucatu, Tietê 
e Cabreúva, 476 km; (2) misto: a) rodovia municipal, 
30 km até Garça, via Alvaro de Carvalho, .com linha de 
ônibus; b) ferrovia, C.P. E. F. em tráfego mútuo com a 
E.F.S.J., 495,292 km. 

Há no município 2 campos de pouso l«;>calizados nas 
fazendas Chantebled e Santa Silvia. 

ASPECTOS URBANOS - O município é servido pela 
Cia. Paulista de Fôrça e Luz. Há iluminação pública em 
seus 12 logradouros e 128 ligações elétricas domiciliares, in
clusive a maioria das propriedades agrícolas. O consumo 
médio mensal de energia elétrica para iluminação pública 
é de 1 500 kWh e para ilumináção particular 2 560 kWh. 

Existe uma agência postal do D. C. T. ; 2 pensões, 
cuj&" diária média é de Cr$ 70,00, e 1 cinema. 

O número de veíCulos registrados na Prefeitura Muni
cipal é d'e 8 automóveis e 16 caminhões. 

ASSIST~NCIA MtDICO-SANITARIA - Há no muni.
cípio 1 Pôsto de Assistência Médico-Sanitária; 1 farmá
cia; 1 médico, 1 dentista e 1 farmacêutico. 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, 
2 880 habitantes, de 5 anos e mais, 42% sabem ler e 
escrever. 

ENSINO - Conta o município com 1 Grupo Escolar e 7 
escolas primárias isoladas. O Prefeito é o Sr. Nilson Go
mes. 

(Autor do histórico - João Nicolau Marcondes de Moura; Re
dação final - M. A. Ramos Pereira; Fonte dos dados.- A. M. E. -
João Nicolau Marcondes de Moura.) 

JUNDIAí- SP 
Mapa Municipal na pág. 305 do 10.0 Vol. 

ORIGEM DO NOME: "JUNDIA" = bagre fi = rio Jun
diaí = rio do bagre. Ensina-nos Mendes de . Almeida que 
o nome "Jundiaí" é corruptela de Yu- ndi~í, "alagadiços 
e muita folhagem e galhos secos". 

HISTORICO- Jundiaí é um dos mais antigos municípios 
de São Paulo. O seu nome primitivo era Nossa Senhora 

Estação de tratamento de água 



do Destêrro e Vila Formosa de Jundiaí. Como tôda ci
dade centenária, apresentava vários pontos duvidosos na 
história de sua fundação. Dúvidas estas que foram escla
recidas pelos relatores da subcomissão do "Marco Históri
co" das festividades do 111 Centenário de Jundiaí, Senhores 
Armando Colaferri e Nelson Foot, à vista de grande cópia 
de documentos escritos, examinados na elaboração do tra
balho "Elementos para a História de J undiaí". 

A tradição corrente quanto à primeira penetração no 
território do atual município é de que em 1615, Rafael de 
Oliveira e Petronilha Rodrigues Antunes fugindo de São 
Paulo, por ter · aquêle cometido "crime de bandeirismo" e 
que depois foi perdoado por haver prestado ao Reino rele
vantes serviços de caráter militar. Foi perdoado porque, 
segundo Taunay, do segundo corpo expedicionário, forma
do para combater os flamengos, deveria ter feito parte. Na
quela época era considerado crime o exerCício do bandei
rismo porque as bandeiras' constituíam uma provocação aos 
silvícolas, tornando-os desejosos de ataques como repre
sália e por deixar desprovida de defesa a cidade, a saída 
dos participantes das bandeiras. 

Jundiaí, antiga freguesia de Nossa Senhora do Destêr
ro, foi elevada à categoria de vila em 14 de dezembro de 
1655, pelo capitão-mor Manuel Quevedo de Vasconcelos, 
como lugar tenente e procurador do então donatário da Ca
pitania de São Vicente, conde Monsanto. 

A Lei n.0 24, de 28 de março de 1865, ele:vou a vila 
de J undiaí a cidade . 

Como município, foi criado com a freguesia de Nossa 
Senhora do Destêrro de J undiaí (J undiaí) . 

Consta atualmente do distrito de paz de Jundiaí. 

LOCALIZAÇÃO- Jundiaí, a Cidade das Colinas, um dos 
mais prósperos municípios do estado de São Paulo acha-se 
situado na zona fisiográfica industrial, a 46 km, em linha 
reta, da Capital Estadual. As coordenadas geográficas da 
sede municipal são: 23° 11' 36" de latitude sul e 46° 52' 36" 
de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua· Capital. 

Confina-se com os municípios de Campinas, Vinhedo, 
Itatiba, Atibaia, Jarinu, Franco. da Rocha, Parnaíba,_ Ca
breúva, I tu e Indaiatuba. 

ALTITUDE - 750 metros (sede municipal). 
CLIMA- Jundiaí está situado em região de clima tempe~ 
rado, com inverno menos sêco. A temperatura média 
oscila entre 19° e 20°C e a precipitação anual é de 
1,692,5 mm. 

ÁREA - 768 km2 • 

Vista Parcial 

Jt.'J 



POPULAÇÃO - Por ocasião do último Recenseamento 
Geral do Brasil, em 1950, a população de Jundiaí atingia 
69 165 habitantes - 34 952 homens e 34 213 mulheres. 
Na zona rural havia 30151 ou 44%. O D.E.E. estimou 
a população para o ano de 1954, em 73 SÍ8 habitantes, dos 
quais 27 701 na zona urbana, 13 769 na suburbana e na 
zona rural 32 048 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Existia no município 
em 1950, apenas l aglomeração urbana, a da sede ~uni
cipal com '39 014 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A indústria têxtil, a de 
produtos químicos, a de alimentícios e a agricultura cons
tituem as principais ·atividades econômicas do município . 
No setor agrícola destaca-se a cultura da uva seguindo-se 
a do café, milho, algodão e abacaxi. No setor industrial, 
fios e tecidos de algodão, extrato de tomate, doces de frutas, 
máquinas de costura, fósforos, ácido sulfúrico e formicida, 
latas de fôlhas-de-flandres e bebidas diversas. 

Há 3 100 propriedades agrícolas, sendo 9 com mais de 
1 000 hectares e uma área cultivada de 13 886 hectares. 
Dedicam-se à monocultura, principalmente a cultura de 
uva, pelo grande número de pessoas que a ela se dedicam. 

A produção têxtil e a vinícola são destinadas para 
tôdas as praças do país e a uva, principalmente para o Rio 
de Janeiro e a Cap~tal do Estado. 

-0 volume e o valor dos 5 principais produtos, em 
1956, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE "VOLUME 

---------,-- ------ --------
.Teeelagem .................. . 
Uva ........................ . 
Fiação ..................... . 
Vinho ...................... . 
Min&io de tunget&lio ....... . 

Metro 
Quilo 

> 
Litro 

Tonelada 

40 000 000 
24 000 000 
3 000 000 
9 000 000 

200 000 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

700 000 
180 000 
170 000 

72 000 
35 000 

A área de matas existentes é de 25 000 hectares, .dos 
quais 18 750 são de eucaliptos. 

Na pecuária predomina o gado leiteiro, o de corte dá 
apenas para o consumo local. A produção de leite, em 
1954 foi de 1 500 000 litros. No mesmo ano, existiam no 
município 7 000 cabeças de bovinos; 5 000 de suínos; 3 000 
de caprinos; 2 000 de muares; 1500 de eqüinos; 500 de 
ovinos e 4 de asininos. As riquezas naturais do município 
são as quedas d'água, destacando-se a Cachoeira do japi, 
situada no bairro do mesmo nome, no ribeirão do Morro 
que fornece abastecimento d'água à cidade, de propriedade 

-Av. Dr. Olavo Guimariies - Vila Arens 

Praça Gov. Pedro T oledo 

municipal, com altura de 7 metros, vasão de 16 litros por 
segundo e situada a 10 km .da cidade; Cachoeira do Rio 
das Pedras situada na fazenda Rio das Pedras com 25 me
tros de altura, vasão de 60 litros por segundo fornecendo 
energia elétrica à fazenda do mesmo nome; Cachoeira do 
Córrego e Cachoeira do Ribeirão. Há 210 estabelecimentos 
industriais com mais de 5 pessoas. As fábricas mais impor
tantes são as seguintes: Mineração Wahchang S/ A; Cerâ
mica Colônia S/ A; Cia. Cerâmica Jundiaiense; Porcelana 
São Pedro Ltda; Cidamar S/ A; Indústrias Francisco Piz
zoni S/ A; Cia. Paulista de Estradas de Ferro; Prome
ca S/ A; Importação Comércio Indústria Francolite "Vigo
relli" S/A; Gordinho Braune; Indústrias Andrade La
torre S/ A; Produtos Químicos "Elekeiroz" S/ A; Tutex S/ A; 
Evan Industrial; Argos Industrial S/ A; Cia. Fiação e Tece
lagem de Jundiaí; Cia. Gaspar Gasparian;. Cibrape; Cia. Fia
ção e Tecelagem ''Azem"; Cia. Industrial Brasileira de Cal
çados Vulcanizado "Vulcabrás" S/ A; Cia. Industrial de 
Conservas Alimentícias "Cica" de Jundiaí; Cia. Antártica 
Paulista; Standard Brands Of Brasil; Lanifício Argos; S/ A 
de Bebidas Caldas; Hermes Traldi; Têxtil Universal S/ A. 

Existem, aproximadamente, 15 000 operários empre
gados nas indústrias do município. 

COM:G;RCIO E BANCOS - O comércio é exercido através 
de 2 estabelecimentos atacadistas e 922 varejistas, reali
zando transações com as praças de São Paulo e Campinas. 
Importa: perfumarias, tecidos finos, calçados, cereais, be
bidas e massas alimentícias, Os Bancos Comercial do Es

tado de São Paulo; Noroeste do Estado de São Paulo; Au
xiliar de São Paulo; Federal de Crédito; Lavoura de Minas 
Gerais; Mercantil de São Paulo; Bandeirantes do Comércio; 
Brasileiro Para a América do Sul; Brasil; Moreira Salles; 
Estado de São Paulo .e São Paulo, mantêm agências no 
município, bem como a Caixa Econômica Federal com 
2 699 cadernetas em circulação e Cr$ 20 451 539,40 
em depósito e a Caixa Econômica Estadual com 
26 126 cadernetas em circulação e depósitos 'lO valor de 
Cr$ 171065 907,00 (31-XII-1955). Há na cidade 3 coope
rativas de consumo e em todo o município 145 estabele
cimentos de gêneros alimentícios, 25 de louças e ferragens 
e 120 de fazendas e armarinho. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Jundiaí é servido por 3 
ferrovias: Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro 
Santos - Jundiaí e Cia. Paulista de Estradas de Ferro, 
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com 45 trens em tráfego diàriamente, 5 estações e. 4 pontos 
de parada no município; por rodovias estaduais e muni
cipais. O serviço de transporte é feito por 2 linhas indus
triais e 7 intermunicipais. O município possui 1 campo de 
pouso com 910 x 100 metros de pista, situado a 8 km da 
sede municipal. 

O município de Jundiai comunica-se com as cidades 
vizinhas e as capitais estadual e federal pelos seguintes 
meios de transporte: lndaiatuba - rodoviário, via Cam
pinas (74 km) ou ferroviário E.F .S. (38 km); Campinas 
- rodoviário, rua Rocinha ( 44 km) ou ferroviário 
C.P.E.F. (45 km); ltatiba- rodoviário (27 km); Ati
baia - rodoviário ( 35 km) ou ferroviário E. F .S . J. 
( 12 km) até a estação de Campo Limpo e E. F. B. 
( 33 km); Franco da Rocha - rodoviário ( 31 km) ou 
ferroviário E. F. S. J. ( 28 km); Santana de Parnaíba -
rodoviário, rua Cabreúva ( 66 km) ou rodoviário, rua Caja
mar (32 km); Cabreúva - rodoviário (60 km); ltu -
rodoviário ( 41 km) ou ferroviário E. F. S. ( 67 km); Ca
pital Estadual - rodoviário, rua Franco da Rocha ( 66 km) 
ou rodoviário, rua Anhanguera (54 km) ou ferroviário 
E. F. S. J. ( 61 km); Capital Federal - via São Paulo, já 
descrita. Daí ao DF rodoviário, Via Dutra ( 432 km) ou 
ferroviário E.F .C.B. (499 km) ou aéreo (373 km). O 
tráfego diário de veículos na sede municipal é estimado em 
500 automóveis e caminhões. Na Prefeitura local, estão 
registrados 918 automóveis e 1 O!iH caminhões. 

ASPECTOS URBANOS- Há em Jundiaí 98 ruas calça
das com paralelepípedos e 20 com asfalto, sendo que as 
porcentagens de área pavimentada, segundo o tipo de calça
mento, são as seguintes: 56% em paralelepípedos; 8% 
em asfalto; 36% em outros tipos. O município possui rêde 
de esgôto com 5 342 prédios ligados à rêde; 10 900 domi
cílios abastecidos de água encanada; iluminação pública 
com 2 617 focos luminosos; 10 909 ligações elétricas domi
ciliares. Na sede municipal há 10 140 prédios e 1118 apa
relhos telefônicos instalados pela Cia. Telefônica Brasileira. 
O município é servido pelo D. C. T. que mantém 1 agência 
com serviço de entrega postal a domicílio e mais 4 em
prêsas telegráficas: Estrada de Ferro Santos - Jundiaí, 
Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro Brag~ntina 
e Cia. Paulista de Estradas de Ferro. Existem em Jundiaí 
1 sindicato de empregadores e 7 de empregados; 10 pen
sões, 7 hotéis, cuja diária média é de Cr$ 150,00 e capa
cidade para 273 hóspedes; 8 cinemas com capacidade para 
6 146 espectadores. A cidade é servida por 10 linhas de 
transporte urbano. A energia elétrica é fornecida pela Em
prêsa Fôrça e Luz de Jundiaí S/A. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam ser
viços assistenciais à população jundiaiense o Hospital São 
Vicente de Paulo, Casa de Saúde "Dr. Domingos Anas
tácio", Hospital do SESI e Hospital São Bento, totalizando 
196 leitos. Serviços de Saúde, como: Pôsto de Puericul-
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tura do SESI; Centro de Saúde e Pôsto de Profilaxia da 
Lepra, ambos mantidos pelo govêrno estadual; Dispen
sário de Tuberculose do Serv. ·de Divisão de Tuberculose; 
Pôsto de Puericultura, mantido pelo D. E. C., L. B. A. e 
Prefeitura Municipal; ServiÇo de Assistência Médica Do
micilar de Urgência - SAMDU e Lactário da Sociedade 
Cooperativa de Responsabilidade Ltda. dos Empregados 
da Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

Com referência à assistência a desvalidos encontramos 
as seguintes instituições: Asilo "São Vicente de Paula~, 

com 150 leitos; Asilo "Barão do Rio Branco"; Educandário 
"Nossa Senhora do Destêrro", abrigando crianças de 2 a 12 
anos de ambos os sexos; Lar e Creche de Jundiaí; mantida 
pela Soe. Humanitária Protetora da Infância Desvalida; 
Albergue Noturno "Al~n Kardec", mantido pelo Centro. Es
pírita "Fraternidade", possuindo 16 leitos. 

No exercício da profissão, encontram-se 36 médicos, 

39 dentistas e 31 farmacêuticos. Conta a cidade com 30 
farmácias. 

ALF ABETIZAÇAO - O total da população presente, de 
5 anos e mais, é de 60 573 habitantes, dos quais 70% ou 
42 600 habitantes sabem ler e escrever. 

. ENSINO - Os principais estabelecimentos de ensino exis
tentes são os seguintes: 87 ·de EnsinÓ Primário, sendo ·16 

grupos escolares, 50 escolas estaduais, 15 escolas muni
cipais e 6 escolas particulares; 6 de Ensino Secundário: 
Instituto de Educação e Colégio Estadual, Escola "Pkdre 
Anchieta", Ginásio e Seminário "Divino Salvador", EScola 
Técnica de Comércio Prof. ''Luiz Rosa" e 2 escolas normais, 
uma livre e outra oficial; 11 de Ensino Profissional: EScola 
Industrial ''Dr. Antenor Soares Gandra", Conservatório Mu
sical de Jundiaí, Conservatório Modêlo, 3 auto-escolas, 3 
escolas de datilografia e 2 escolas do SENAI. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem 10 biblio
tecas em Jundiaí que são as seguintes, com o número de 
volumes aproximado: 1 ...:.._Gabinete de Leitura "Rui Bar
bosa", particular, geral, com 5 000 volumes; 2 - Associa
ção dos Empregados no Comércio, particular, geral, com 
2 000 volumes; 3 - Cruzada da Mocidade Católica, parti
cular, geral, com 200 volumes; 4 - Associação Comercial 
de Jundiaí, particular, especializadá! com 200 volumes; 5-
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Ernesto Diederichsen, particular, geral, com 300 volumes; 
6 - Círculo Operário Jundiaiense, particular, geral, com 
200 volumes; 7 - Caixa Econômica Estadual, particular, 
geral, com 200 volumes; 8 - Escola Técnica "Prof. Luiz 
Rosa", estudantil, geral, com 500 volumes; 9 - Delegacia 
Regional do Ensino, particular, geral, com 700 volumes; 
10 - Associação Jundiaiense dos Contabilistas, particular, 
especializada, com 60 volumes. 

O município possui uma radioemissora - Rádio Di
fusora Jundiaiense - Z. Y .E. 6 - 1570 quilociclos, 
ondas médias e longas. Em circulação há 3 jornais, sendo 
"A Fôlha"- di:ário "O Jundiaiense", diário e "A Comarca", 
bissemanário; existindo ainda 9 tipografias e 4 livrarias. Há 
uma pinacoteca, a do Gabinete de Leitura ''Rui Barbosa" 
e um Ginásio de Esportes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 

ANOS Municipal 
Federal Estadual 

Total Tributária 
------ ------ ------

1950 ....... 61 654 734 24 013 493 22 348 958 7 947 097 
1951 ........ 73 142 917 35 587 248 17 774 249 9 705 011 
1952 ....... 84 097 709 42 478 097 31 082 324 13 449 956 
1953 ....... 121 493 268 65 485 985 40 136 851 20 058 667 
1954 ....... 157 616 305 94 439 953 52 548 481 22 747 074 
1955 ...... ·: 151 845 348 123 775 465 57 549 252 25 364 339 
1956 (1) ... ... . .. 62 930 000 . .. 

o 

(l) Orçamento. 

DESPESA 
REALIZAO A 

o 
NO 

MUNIClPI 
(Cr$) 

-----
19 996 436 
20 349 140 
29 093 949 
41 838 987 
52 664 777 
57 330 575 
62 930 000 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS - A Igreja Ma
triz de Nossa Senhora do Destêrro que se destaca pela sua 
suntuosidade e magnificência. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS- O município de Jundiaí 
é banhado pelos rios: Jundiaí, Jundiaí-mirim, Capivari
-mirim e Guapeva. Existem as serras do Japi, com 12.25 

· metros; do Botujuru com 1100 ·metros, com formações de 

quartzogranítico, , quartzo e feldspato e granito; os morros 
Grande, Mursa e Agudo e as quedas d'água do Córrego, 
do Rio das Pedras, do J api e de Caaguaçu. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Comemora-se condignamente em J undiaí o dia 17 de 
fevereiro, dedicado a N assa Senhora do Destêrro, padroeira 
da cidade e a festa da uva, festa tipicamente local, deter
minando uma data histórica do município, para onde 
afluem, um número superior a 100 000 visitantes, proce
dentes dos mais longínquos pontos do país. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Instalada no 
município acha-se uma Agência de Estatístka; órgão per
tencente à rêde coletora da estatística brasileira. Há em 
Jundiaí um destacamento do Corpo de Bombeiros com 4 
carros de Guarda Noturna, mantida pela população. A 
Câmara Municipal é composta de 19 vereadores e o nú
mero d~ eleitores inscritos é de 28 746. Os habitantes 
locais são denominados "jundiaienses ou jundiaianos". O 

Prefeito é o Sr. Vasco Antônio Venchiarutti. 

(Autoria do histórico - Lázaro Miranda Duarte; Redação final 
- Maria de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A. M. E. 

Angelo Pernambuco. ) 



JUNQUEIRóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 237 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Junqueirópolis nasceu como muitas cida
des brasileiras, isto é, um aglomerado de choupanas como 
centro e o tradicional "boteco" como local de reunião de 
seus desbravadores. 

Caravanas do norte e do sul caminharam para o oeste 
de São Paulo; à procura de algo melhor, de terras mais 
férteis. As grandes quantidades de madeiras existentes na 
região concretizaram os anseios dêsses desbravadores . Ár
vores e mais árvores foram derribadas e as serrarias pas

saram a trabalhar incessantemente. 

Álvaro de Oliveira Junqueira, que residia em São 
Paulo, comprou terras do Coronel Elisário Ramos, que foi 
o grande latifundiário da região;· abriu o patrimônio de 
Junqueirópolis no espigão divisor Peixe - Feio ou Agua
peí, tendo em vista a colonização que estava se desenvol
vendo nas adjacências, devido à grande fertilidade das 
terras. Álvaro de Oliveira Junqueira vendia as terras por 
preços razoáveis, a fim de acelerar o progresso, cabendo 
assim a êsse bandeirante o título de fundador da terra, 
hoje cognominada "cidade da rubiácea". 

A fundação deu-se no dia 13 de junho de 1945, e a 
cidade recebeu o nome de Junqueirópolis em homenagem 
ao seu fundador. 

A causa fundamental do súbito desenvolvimento desta 
terra foi sem dúvida alguma a lavoura do café, aliada à 
fertilidade do solo, excelente para as culturas de algodão 
e cereais. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de paz 
de Junqueirópolis foi criado com sede na povoação do 
mesmo nome e com terras desmembradas do distrito de 
Gracianópolis, e ao mesmo tempo, elevado a município, 
pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948. 

Como município, foi constituído do distrito de paz de 
Junquéirópoli&. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- Pertenceu à Comarca de 
Lucélia no ano de 1948. Foi incorporado à Comarca de 
Pacaembu, pela Lei n.0 1940, de 3 de dezembro de 1952 
( 154.a zona eleitoral). 

Prédios dos Correios e Prefeitura 

Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

LOCALIZAÇÃO -O município está situado na zona fisio· 
gráfica do Sertão do Rio Paraná, apresentando a sede mu
nicipal as seguintes coordenadas geográficas: 21° 31' de 
latitude sul e 51° 27' de longitude W. Gr., distando 545 km, 
em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 485 metros (sede municipal). 

CLIMA - Clima quente com inverno sêco. A tempera· 
tura média oscila entre 21 °C e 22°C. O total anual de 
chuvas é da ordem de 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA- 601 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta· 
vam presentes 7 426 pessoas (4 051 homens e 3 375 mu-
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lheres), sendo 1689 (871 homens e 818 mulheres) na 
zona urbana, 220 (116 homens e 104 mulheres) na zona 
suburbana e 5 517 (3 064 homens e 2 453 mulheres) ou 
74% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E.· de 1.0 -VII-1954 acusou 7 89$ 
habitantes, sendo 1795 na zona urbana, 234 na zona subur
bana e 5 864 na zona rural, 

AGLOMERAÇõES URBANAS A única aglomeração 
urbana existente é a da sede municipal com 1 909 habi
tantes, de acôrdo com dados do Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A agricultura é a base 
fundamental da economia do município. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos (agrícolas, extrativos e industriais), no ano de 1956, 
foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTlDADE VALOR 
(Cr$) 

AGRICOLA 

Caf~ beneficiado .............. Arrôba 368 .400 25 7 880 000,00 
Arroz ....................... Saco 60 kg 126 000 50 400 000,00 
Algodllo ...................... ArrOba · 220 000 31 240 000,00 
Amendoim ................... Quilo 1 966 000 4 298 700,00 
Feijllo ...................... , Saco 60 kg 4 150 3 102 000,00 

INDUSTRIAL 

Pilo ......................... Quilo 131 960 1 979 400,00 
Móveis ...................... Peça 1 115 498 780,00 
Colchões ..................... Unidade 638 319 ·000,00 

EXTRATIVO 
I 

Tijolos ......•...•........... Milheiro 2 288 000 I 373 720,00 
Madeira serrada .............. m3 5 835 11 670 000,00 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí 
colas do município são: Santos e São.,Paulo. O café e o 
algodão destinados à praça de Santos são reexportados p~a 
os países consumidores. · 

O número de estabelecimentos industriais com mais 
de 5 pessoas na sede municipal é de 9. :Estão empregados 
nos vários ramos industriais 31 operários . 

A atividade pecuária é relativamente pequena, não 
oferecendo significação econômica. 

A madeira é a principal riqueza natur~l do município. 
A área de matas naturais existente no município é de 

21175 hectares. 
·O consumo médio mensal como fôrça motriz é de 

4270 kWh. 
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MEIOS DE TRANSPORTE- Junqueirópolis liga-se por 
rodovias municipais às localidades principais seguintes: 
junqueirópolis- Dracena, 10 km; Junqueirópolis- Tupi 
Paulista, 18 km; Junqueirópolis - Irapuru, 10 km; Juri
queirópolis ...,- Flora·Rica, 33 km; Junqueirópolis- Presi
dente Bernardes, 65 kmi junqueirópolis - Santo Anastá
cio, 55 km; Junqueirópolis - Pacaembu, 27 km. 

O total de rodovias municipais dentro do município 
é de 265 quilômetros. 

Junqueirópolis liga-se a São Paulo por rodovia e fer
rovia (rodovia municipal até Adamantina, com linha de 
ônibus): 50 km; Cia. Paulista de Estradas de Ferro e Es
trada de Ferro Santos a Jundiaí: 676 km. por rodovia -
municipal (até Valparaíso, via Pacaembu e Indaiá do Igua
peí) e estadual (via Lins, Agudos, Botucatu, Tietê e Ca
breúva) : 692 km; municipal (até Presidente Prudente, via 
Ribeirãp dos índios, Santo Anastácio e Alvares Machado) 
e estadual (via Maracaí, Ipauçu, Paranapanema, Itapeti
ninga e Sorocaba): 703 km. 

O município possui um campo de pouso particular com 
pista de 450 x 30 metros. 

Trafegam diàriamente na sede municipal 500 auto
móveis~ Estão registrados na Prefeitura Municipal 27 auto
móveis ,e 90 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com Santos, São Paulo, Campinas, Bauru, Marí-
lia, Tupã e Araçatuba. ' 

I 

O comércio local importa gasolina, petróleo, óleos lu-
brificantes, sal, farinha, açúcar, massas alimentícias, óleos 
combustíveis, tecidos e armarinho. 

Na sede municipal há 3 estabelecimentos atacadistas 
e 192 varejistas. 

No município há 74 estabelecimentos varejistas de 
gêneros alimentícios, 18 de fazendas e armarinho e 5. de 
louças e ferragens . 

São os seguintes os bancos com filiais estabelecidos 
neste município: Banco Brasileiro de Descontos S/ A., Ban
co Econômico da Bahia S/ A., Banco Nacional Paulista 
SI A. e Banco Agrícola Vale do Aguapeí S/ A. 

A Caixa Econômica Estadual possui uma agência que 
em 31-XII-55 tinha 146 cadernetas em circulação e valor 
dos depósitos de Cr$ 135 957,20. 

PrâÇa Rui Barbosa 
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ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos urbanos existentes em Junqueirópolis: Iluminação 
- pública e domiciliar, com 11 logradouros iluminados 
e 362 ligações elétricas. O consumo médio mensal para 
iluminação pública é de 1 138 kWh e para iluminação par
ticular é de 14 932 kWh. Telefone - pôsto telefônico 
da Cia. Telefônica Alta Paulista. Correio - Agência postal 
do D.C.T. Hospedagem - 2 hotéis e 2 pensões, com diária 
mais comum de Cr$ 110,00. Diversões - l cinema. 

ASSIST~NCIA ~ÉDICO-SANITARIA- Quanto à assis
tência médico-sanitária conta o município com: .1 pôsto de 
assistência médico-sanitária estadual; 1 pôsto de tracoma 
municipal; 6 farmácias; 2 médicos; 4 dentistas e 6 farma
cêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 6021 pessoas maiores de 5 anos, 2 234 (1410 homens 
e 824 mulheres) ou 37,1% eram alfabetizadas. 

ENSINO - Com referência ao ensino conta Junqueiró
polis com: 12 escolas primárias estaduais isoladas, 2 esco
las primárias municipais isoladas, 7 cursos de educação de 
adultos, 7 grupos escolares (sendo 2 na sede), 1 ginásio 
municipal e 1 escola técnica de comércio. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O município pos
sui um jornal "Gazeta de Junqueirópolis" - semanário, 
uma radioemissora - "Rádio Difusora de Junqueirópolis" 
- ZYR-86 com 100 W de potência anódica na antena e 
freqüência de 1 440 quilociclos, e 2 tipografias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNI C! PIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... - 289 989 991 814 407 658 799 698 
1951. ...... - 1 292 163 1 057 399 503 074 1 060 869 
1952 ....... - 1 874 286 1 249 242 651 737 1 293 724 
1953 ....... - 3 239 512 3 100 625 939 240 3 132 066 
1954 ....... 531 720 4 960 663 3 523 579 1 823 082 3 523 957 
1955 ....... 881 770 7 320 581 4 045 410 2 274 429 4 045 548 
1956 (1) ... ... . .. 4 000 000 . .. 4 000 000 

(I) Orçamento. 

EFEMÉRIDE - A única data comemorada é o dia 13 de 
junho, considerado dia da fundação do município. 

OUTROS ·ASPECTOS DO MUNICíPIO - Junqueiro
polense é a denominação local dos habitantes. 

Nas zonas urbana e suburbana havia 808 prédios (da
dos de 1954) . 

Estão em atividades profissionais: 1 advogado, 1 enge
nheiro e 2 agrônomos. 

Estão em exercício atualmente 11 vereadores e esta
vam inscritos até dezembro de 1956, 1 750 eleitores. O 
Prefeito é o Sr. Alvaro Junqueira. 

(Autoria do histórico - Professôres Manoel Abrão Chaud e 
Gerson Noguerol Barros; Redação final - Ronoel Samartini; Fonte 
dos dados - A.M.E. - Yukio Andakre.) 

JUQUIA- SP 
Mapa Municipal na pág. 49 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade de Juquiá está edificada em 
ambas as margens do rio Juquiá, caudaloso afluente do 
Ribeira de lguape, na ladeira de uma pequena serra, que 
faz parte dos contrafortes da Serra do Mar. Foi fundada 
em 29 de fevereiro de 1829, com o nome de Santo Antônio 
de Juquiá, por Felipe Fernandes e outros. Em 1830 eri
giu-se a capela de Santo Antônio de Juquiá, sendo rezada 
a primeira missa no dia 8 de outubro daquele ano, pelo 
Padre João Crysóstomo de Oliveira Salgado Bueno. Foi 
criada capela curada em 4 de novembro de 1831. 

A Lei n.0 11, de 16 de abril de 1853 elevou a povoa
ção à categoria de Freguesia, no Município de lguape. 
Também em 1853 foi criada a Paróquia de Santo Antônio 
de Juquiá, compreendendo o território da Freguesia do 
mesmo nome. Passou a denominar-se simplesmente Juquiá, 
pelo Decreto n.0 9 073, de 31 de março de 1938 e foi incor
porada ao Município de Miracatu (ex-Prainha), por fôrça 
do Decreto 9 775, de 30 de novembro de 1938. 

Pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948 foi ele
vado a Município, constituído, como até hoje, de um único 
distrito de paz: o de Juquiá. Pertenceu às comarcas de 

· Itapetininga ( 1853 a 1854 ), Santos ( 1854 a 1858 ), Iguape 
(1858 a 1949), Santos, novamente, a partir de 1949. Em 

Av. Expedicionário Aparício 
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10 de abril de 1949 tomou posse o primeiro prefeito muni
cipal, senhor Olympio Adorno Vassão, assim como os verea
dores senhores Abel de Oliveira Vassão, Amaro Veiga Mar
tins, Isaías Martins de Oliveira, Geraldo Filgueiras, , Bel
miro do Vale, Joaquim Camargo Júnior, Liberato Lino 
Muniz, Mário Tamada, Otaviano Constante de Oliveira, 
Walter de Brito Rangel, Willes Banks Leite, Joaquim 41ves 
Carneiro Júnior e José Miadaira. 

Compulsando documentos e publicações antigas con
seguimos extrair as seguintes referências históricas sôbre 
Juquiá: 1825 -Abertura de uma picada de Sorocaba até 
o rio Juquiá (Arquivo do Estado). 1835 - Os selvagens 
dos rios Itariri e Juquiá atacam furiosos os moradores do 
.lugar. Pede providências ao Presidente da Província o 
Juiz de Paz (Arquivo do Estado). 1843- O Juiz Muni
cipal de lguape, Francisco Carneiro da Silva Braga, em 
data de 12 de setembro de 1843, comunica ao Presidente 
da Província que os selvagens do distrito da Capela de 
Juquiá deitaram fogo às casas dos moradores daquele lu
gar, depois de lhes ter roubado armas, ferramentas, pól
vora e víveres (Arquivo do Estado). 1848 - O subdele
gado e o Juiz de Paz do Curato de Santo Antônio de Juquiá 
oficiam ao Senhor Presidente da Província, em data de 
14 de janeiro de 1848, pedindo que seja elevado à cate
goria de Freguesia o dito Curato (Arquivo 'do Estado). 

Pôsto de Puericultura Grupo Escolar 

1865 - Ata da instalação da Mesa Paroquial da Freg\lesia 
de Santo Antônio de Juquiá à Câmara Municipal de lguape 
(Maço 62, pasta 4, Arquivo do Estado) . 1868 - O ins
petor da Tesouraria da Fazenda, em 1.0 de março de ~868, 
ordena que se pague ao delegado de polícia de lguape, a 
importância de 537$860, despesa esta feita com os imigran
tes americanos, residentes em terras de Juquiá e São Lou- · 
renço (Arquivo do Estado). 1899 - Segundo dados do 
Almanaque "lguapense" do ano de 1899, a população da 

• I Freguesta era de 1 604 pessoas, sendo 789 homens e 815 
mulheres; essa população assim se distribuía quanto ao 
estado civil: 338 casados, 56 viúvos e 1 210 solteiros. 1907 
-Conforme consta de um relatório antigo, Juquiá possuía 
em sua sede, em 20 de agôsto de 1907,' 8 casas, das quais 
3 eram de comércio; uma pequena capela católica, térrea, 
desgraciosa, sem ornatos e alfaias; e uma casa servindo de 
quartel. Nos arredores residiam muitos adeptos da religião 
protestante. Havia, na redondeza, umas 100 crianças de 
ambos os sexos e nenhuma escola provida. 1908 - Em 
sessão de 3 de julho dêsse ano na Câmara Municipal de 
lguape, foi eleito subprefeito da Freguesia o senhor Te
nente Salustiano Gregoriano Leite, que se .reelegeu para o 
cargo, em sessão da mesma Câmara, realizada em 17 de 
fevereiro de 1909. 1921 -O senhor doutor Washington 
Luiz, Presidente da Província, visitou a zona do Ribeira, 
dando-se naquela ocasião a instalação do Distrito de Ariri, 

Rua Dr. Rodrigues Alves 

em Cananéia. Nos jornais da época, a única referência a 
Juquiá é a seguinte: "Na estação da Southera (hoje Es
trada de Ferro Sorocabana) aguardavam a chegada do 
Presidente da Província os alunos da escola local, que can
taram o Hino Nacional. Achavam-se presentes, também, 
os professôres Elvira da Costa e Silva, Alice Rodrigues 
Costa e Ulysses Freire, tendo êste último saudado a autori
dade visitante. Os viajantes dirigiram-se, logo em seguida, 
para o pôrto do rio Juquiá, embarcando na lancha "Biloca" 
com destino· à Barra, na foz do mesmo rio com o Ribeira . 
A lancha da comitiva foi escoltada por diversas canoas 
cheias de famílias e crianças, que entoavam ·hinos patrióti
cos. Santo Antônio de Juquiá é uma vila datada de 1853. 

I 

No seu meio provinciano floresce a mais nobre e interes-
sante iniciativa de caráter social: os negociantes do lugar, 
convencidos dos males causados pelo álcool, .aboliram radi
calmente. de comum acôrdo, a venda da pinga em seus 
estabelecimentos". 

·No livro de inventário do cartório local há a seguinte 
referência à cidade: "Durante muitos anos esta freguesia 
despertou a atenção dos poderes públicos, que cogitaram, 
por mais de uma vez, de ligá-la por caminhos às povoações 
situadas em Serra-acima. Houve, em época ,que não pode
mos precisar, um picadão, pelo qual transitou grande quan
tidade de e:ado proveniente de Serra-acima". 

Vista Parcial 



Vista Parcial (Jbrdim Municipal) 

A cidade de Juquiá herdou o nome do rio que a atra
vessa e aflue para o rio Ribeira de Iguape, pela margem 
esquerda dêste. Quanto ao significado do vocábulo "Ju
quiá", há diversas interpretações, como por exemplo: cor
ruptela de Y-i-quiá: rio sujo (Dr. João Mendes de Almei

da); ]u-cui-a: espinho fino de fruta (Alfredo Romário 
Martins); contração de ]uquiab: espinho que contém colo 
ou grude. Há outros que afirmam que o vocábulo "Juquiá" 
significa: covo para apanhar peixe. Parece-nos mais acer
tada a significação de "rio sujo", por ser o rio que banha a 
cidade de águas escuras. O rio Juquiá é francamente na
vegável até a sede da cidade, por embarcações a vapor 
cujo calado não exceda de 60 centímetros. 1l:sse caudaloso 
rio é o orgulho da população ribeirinha e, no dizer do Padre 
João Salgari, vigário da Paróquia, nas suas águas, límpidas 
às vêzes, outras turvas, espelha-se o casaria e, nas cheias 
furentes, depois das chuvas torrenciais, as ásperas lutas 

políticas e religiosas que caracterizam seu povo. 

LOCALIZAÇÃO - Acha-se Juquiá localizada no traçado 
da Estrada de Ferro Sorocabana, ponto terminal da linha 
Santos a Juquiá, pertencendo à zona fisiográfica do Lito
ral de Iguape . Dista 133 km em linha reta da Capital do 
Estado e possui as seguintes coordenadas geográficas 24° 19' 
de latitude sul e 4 7° 39' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE- 15,50 metros (sede municipal). 

CLIMA - Temperado, sujeito a contínuas variações. As 
chuvas são abundantes, acusando, em 1956, até 12 de de
zembro, a precipitação de 1 485,1 mm. 

ÁREA - 865 km2 • 

POPULAÇÃO - A população exi~tente, de acôrdo com o 
Recenseamento de 1950, era de 6 770 habitantes (3 674 
homens e 3 096 mulheres), dos quais 5 878, ou 87%, loca
lizavam-se. no quadro rural. O D.E.E. estimou, para 1954, 
a população de 7 196 habitantes, cabendo 6 248 para a zona 
rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Há uma única aglome
ração urbana - a cidade de Juquiá, cujo efetivo demográ
fico em 1950 (dados do Recenseamento) era de 892 habi
tantes (472 homens e 420 mulheres). A estimativa do 
D.E.E. conferiu-lhe 948 habitantes em 1954. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A bananicultura é a 
base da economia do Município, vindo em planos secun
dários a extração e industrialização do palmito, a produção 
de carvão vegetal, de polpa de goiaba e de tijolos comuns. 
Em 1956, as quantidades e valores dos principais produtos 
foras os seguintes: palmito em conserva - 300 toneladas, 
no valor de 4,5 milhões de cruzeiros; banana - 2,2 milhões 
de cachos, no valor de 4,4 milhões de cruzeiros; carvão 
vegetal - 30 mil sacos de 30 kg, no valor de 660 mil 
cruzeiros; polpa de goiaba - 220 toneladas, no valor de 
440 mil' cruzeiros e tijolos comuns - 500 milheiros, por 
350 mil cruzeiros. A produção de banana escoa-se quase 
totalmente para o mercado exterior, figurando a República 
Argentina como principal compradora. A Município possui 
boa reserva florestal, constituída de 21 000 hectares de 
matas naturais e 250 hectares de matas formadas. As 
riquezas naturais conhecidas são: saibro para fabrico de 
tijol~s, lenha, empregada no fabrico de carvão vegetal e 
palmitos, utilizados pela indústria local de conservas ali
mentícias. A atividade industrial, em que se ocupam 70 
operários, é -representada por uma unidade de grande porte 
- a Fábrica Colombo S/ A Conservas Alimentícias - e 14 
estabelecimentos médios e pequenos, dedicados à produção 
de tijolos, carvão vegetal, energia elétrica, etc. Já está em 
vias de ser construída a Usina Hidrelétrica do Vale do 
Ribeira, destinada a abastecer tôda a região. Efetivado 
êste empreendimento, a economia de Juquiá e dos muni
cípios vizinhos sofrerá grande impulso, mercê das novas 
possibilidades que advirão da abundância de energia 
elétrica. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Juquiá é servido pela Es
trada de Ferro Sorocabana (Ramal Santos a Juquiá) e 
pela rodovia estadual São Paulo - Iguape (com 48 km 

Ponte Lucas Garcez 
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dentro do Município), além de possuir 15 km de estradas 
municipais ligando a sede aos povoados de Cedro e Colô
nia Santo. Doze trens diários e 450 automóveis e caminhões 
trafegam diàriamente por essas estradas, dando vasão aos 
produtos de sua economia. Passam, também, por elas os 
ônibus da Viação Sul Paulista, com destino a São Paulo, 
Piedade, Registro, Pariquera-Açu, lguape, Cananéia, Ja
cupiranga e Eldorado. As distàncias entre a sede e as loca· 
lidades vizinhas, cobertas por rodovia ou ferrovia, são as 
seguintes: Registro, 34 km; Piedade, 101 km e Miracatu, 
20 km . Com a Capital do Estado a comunicação faz-se 
por rodovia (202 km - via Piedade) ou ferrovia ( 161 km 
- .E.F.S.) até Santos e, daí, por rodovia (63 km - via 
Anchieta) ou ferrovia E.F.S.J. (79 km). Com a Capital 
Federal a ligação é feita via São Paulo, já descrita e, a 
partir dêsse ponto, por rodovia ( 330 km - Via Dutra) 
·ou ferrovia E.F.C.B. ( 440 km) . 

COMli:RCIO E BANCOS - O comércio local destina-se 
apenas ao abastecimento da' população e é composto de 
9 estabelecimentos atacadistas e 48 varejistas. Mantém 
transações com as praças de São Paulo, Santos e Sorocaba 
O crédito é representado por uma agência da Caixa Eco-

Ponte Lucas Garcez, vista de outro ângulo 

nômica Estadual, que, em 30-XI-1956, contava com 225 
depositantes e um montante de CrS 527 721,30 de depó
sitos. 

. ASPECTOS URBANOS - A cidade de Juquiá é centro 
urbano de poucos recursos, em virtude da exígua arrecada
ção municipal. Possui, todavia, alguns melhoramentos pú
blicos, quais sejam: água encanada (206 prédios abaste
cidos), luz elétrica (190 ligações; consumo médio mensal 
- 2 000 kWh), rêde de esgôto parcial. Conta ainda com 
1 agência postal, 1 estação telegráfica, 3 hotéis (diária 
média- Cr$ 150,00), 1 cinema e 1 estação ferroviária. 

ASSIST:ftNCIA Mli:DICO-SANITARIA - A população é 
atendida por 1 pôsto de saúde, 1 pôsto de puericultura, 
1 pôsto de profilaxia da malária, 3 farmácias, 1 médico e 
3 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acusou 
a existência de 5 502 pessoas com 5 anos e mais, sendo 
que 2 466 ( 45%) sabiam ler e escrever. 

ENSINO - Só há no Município o ensino primário funda
mental comum, ministrado por 15 unidades (2 grupos 
escolares e 13 escolas isoladas) . 
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(Ferrovia) 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNI C! PIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ..... ~. - 50 458 489 452 139 169 471 730 
1951 ....... - 591 014 1 362 600 132 309 1 271 483 
1952 ....... - 827 070 652 785 155 433 825 256 
1953. ' ..... - 1 141 087 1 021 705 152 229 761 856 
1954 ....... 853 024 1 561 171 1 502 164 464. 236 1 556 132 
1955 ....... ... 1 790 962 1 726 563 423 993 1 748 242 
·1956 (1) ... ... ... 1 170 000 ... 1 170 000 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEM~RIDES 
-As festas populares normalmente comemoradas no Mu
nicípio são as de caráter religioso. As principais compreen
dem a de Santo Antônio, Padroeiro da Paróquia, realizada 
em 13 de junho e a festa do Divino Espírito Santo, promo
vida no 4.0 domingo de dezembro. Como manifestações 
folclóricas podemos citar o "Mutirão" e a ''Folia". MUTI~ 
RÃO: é usado com a finalidade de reunir um certo número 
de trabalhadores, que vão trabalhar um dia em proveito 
de um dêles, o qual, em troca do trabalho, fornece aos seus 

Ruo Dr. Rodrigues Alves 



companheiros farta comida e, à · noite, um baile,. cuja or
questra é composta de violeiros, que cantam acompanhados 
dos instrumentos. FOLIA: é a ceri'mônia que fazem algu
mas pessoas, nas festas de Santo Antônio e São João, can
tando de improviso versos em louvor do Santo festejado, 
acompanhados pela rabeca (espécie de violino rústico), 
enquanto é içada vagarosamente a bandeira ao mastro . 
2sses cantadores são denominados "foliões". 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Os habitantes 
do lugar recebem a denominação de ."juquiaenses", usan
do-se, também, a expressão "caiçara" para a população 
nativa. A Câmara Municipal compõe-se de 11 vereadores . 
O colégio eleitoral compreendia, em 12-:XII-1956, 1480 
eleitores. O Prefeito é o Sr. Olímpio Adorno Vassão. 

(Autoria do histórico - José de Paula Rosa; Redação final -
Altivo Ferreira; Fonte dos dados- A.M.E. -José de Paula Rosa.) 

LAGOINHA - SP 
Mapa Municipal na pág. 627 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO- Antiga capela de Nossa Senhora da Con
ceição da Lagoinha, em território de São Luís do Paraitin
ga, comarca de Paraibuna, constituída em paróquia a 19 de 
novembro de 1866. Foi elevada, com o mesmo nome, na 
mesma- comarca, à freguesia, pela Lei n.0 22, de 26 de 
março de 1866. A Lei n.0 128, de 25 de abril de 1880 
elevou a freguesia de Lagoinha à categoria de Vila, isto é, 
à categoria de município na comarca de São Luís do Parai
tinga. Reduzida à condição de distrito de paz, pelo Decreto 
n.0 6 448, de 21 de maio de 1934, ficou pertencendo ao 
município e comarca de Cunha. Passou a pertencer ao 
município e comarca de São Luís do Piraitinga, pelo De
creto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, pô~to em 
execução em 1.0 de janeiro de 1945. O município de La
goinha, na comarca de São Luís do Paraitinga foi restabe
lecido com sede na vila de igual nome e com o território 
do atual distrito, pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro 
de 1953, posta em execução em 1.0 de janeiro de 1954. 
Como município ficou constituído de um único distrito; o 
de Lagoinha. 

LOCALIZAÇÃO - A cidade de Lagoinha está localizada 
na zona fisiográfica denominada Alto Paraíba, distando da 
Capital do Estado, em linha reta, 150 km. Situa-se a 23° 06' 
em latitude sul e 45° 11' em longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

4- 24941 

ALTITUDE - 850 metros na sede municipal. 

CLIMA - Temperado com inverno úmido, sendo que 
a preCipitação pluvial é de 1 300 a 1 500 mm, anualmente. 
A temperatura média oscila entre 17°C e 18oc. 

ÁREA - 257 km2 • 

POPULAÇÃO- Por ocasião do Censo de 1950, Lagoinha 
era distrito de São Luís do Paraitinga e contava com uma 
população de 4 343 habitantes (2 265 homens e 2 078 
mulheres) sendo 424 na zona urbana, 74 na suburbana e 
3 845 ou 88% na zona rural. A estimativa do D.E.E. de 
1.0 -VII-1955 acusou 3 894 habitantes no município de La
goinha. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- A única existente é a 
sede municipal com 498 habitantes (de acôrdo com o 
Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia do muni
cípio baseia-se na agricultura e na pecuária. O volume e 
o valor da produção dos principais produtos, no ano de 
1956, foram: 

PRODUTOS 

----------
Leite ......... . 
Milho ........ . 
Arroz ....... . 
Batata - inglêsa .. 
Feijão .... 

UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) ---- ------ -- ------- -~------

Litro 
Saco 

3000 000 
14 000 
2 500 
I 900 
2 000 

15 000 000,00 
4 480 000,00 
I 000 000,00 

570 000,00 
1 000 000,00 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas são Guaratinguetá e Taubaté. A pecuária apresenta 
significação econômica para o município. Os principais 

centros compradores do gado bovino são Guaratinguetá e 
Taubaté. Em 1954 o rebanho existente era o seguinte em 

.número de cabeças: bovino 10 000, eqüino 8 000, suíno 
4 000, caprino 1 000, muar 800, ovino 100 e asinino 25. 

Neste mesmo ano a produção de leite foi de 1400 000 litros 
e a de ovos 20 000 dúzias. A indústria não tem significado 
econômico, sendo que há apenas 20 operários industriais, 
empregados em pequenas indústrias. A principal riqueza 
natural é a madeira que é aproveitada para a produção 
de carvão. A área de matas existentes no município é de 
7 750 hectares, e a área de pastagens é de 5 000 hectares: 

MEIOS DE TRANSPORTE -:- No -município há 2 estra
das municipais que são: Lagoinha - São Luís do Parai· 
tinga 24 km; Lagoinha - Cunha 30 km. Lagoinha liga-se 
a São Paulo: por rodovia municipal até São Luiz do Parai
tinga, estadual até Taubaté e Federal: 196 km (linha de 
ônibus a partir de São Luís do Paraitinga com baldeação 
em Taubaté) . Por rodovia e ferrovia - rodovia municipal 
e Estadual (até Taubaté), 76 km e E.F.C.B. 155 km. Tra
fegam diàriamente, pa sede municipal, 5 caminhões os 
quais estão registrados na Prefeitura Municipal. 

COMÉRCIO - O comércio local mantém transações com 
GuaratingU:etá e Taubaté. Os principais artigos que o co
mércio local importa são: gêneros alimentícios, fazendas e 
armari~hos. Na sede municipal há 47 estabelecimentos 
varejistas. No município há 33 estabelecimentos varejistas 
de gêneros alimentícios e 4 de fazendas e armarinhos. 
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ASPECTOS URBANOS - Os ·melhoramentos urbanos 
tais como: esgôto, luz e calçamento, estã<? ausentes. Há 
apenas, 1 agência postal do D.C.T. e 1 pensão. 

ASSIST:ttNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Quanto à assis
tência médico-sanitária, Lagoinha conta com 1 asilo, 2 far
mácias, 1 dentista e 2 farmacêuticos. 

ENSINO - Quanto ao ensino há 7 unidades escolares de 
ensino primário fundamental comum. O principal estabe

lecimento de ensino é o "Grupo Escolar Padre Chico". 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
quando era ainda, distrito de São Luís do Paraitinga, 46% 
das pessoas presentes em Lagoinha, maiores de 5 anos, eram 
alfabetizadas. 

ANOS 

1954 ... . 
1955 ... . 
1956 (1) 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
1-----------------~-----------------IREALIZADA 

NO 
--___ Mu_n__,i_c_i P:_a:._l __ MUNIC!PIO 

Federal Estadual 

46 727 568 904 

Total Tributâria 

452 073 
858 099 

199 973 

(Cr$) 

6l2 136 
858 099 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS - A principal ceri
mônia popular é realizada no mês de dezembro, em louvor 
de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. Nes
sa ocasião manifestam-se as organizações folclóricas tais 
como: o jongo, o moçambique, a cavalhada. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
locais são denominados "lagoinhenses". Em 1954, havia, 
nas zonas, urbàna e suburbana, 238 prédios. Estão erp 
exercício, atualmente, 9 vereadores e estavam inscritos até 
31-X-1955, 1 100 eleitores. O Prefeito é o Sr. Pedro Alves 
Ferreira. 

(Autcr do histórico - Roberto Aguiar; Redação final -' Ronoel 

Samartini; Fonte dos dados - A.M.E. - Roberto Aguiar.) 

LARANJAL PAULISTA - SP 
Mapa Municipal na pág. 107 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Em fins do século XIX, na região onde 

está hoje localizado o Município de Láranjal Paulista, era 

bastante intenso o comércio de muares e outros animais 

de tração, único processo até então empregado no amanho 
e preparo das terras de cultura. 

Grandes e contínuas tropas transitavam por essa re
gião, vindas de Municípios vizinhos, e mesmo de alguns 
mais distantes como Bragança, Piracicaba, Tutuí, Pereiras 
e outros. 

Como era natural os tropeiros escolhiam lugares con
venientes para o necessário repouso dos condutores e das 
alimárias, os "pousos", onde se refaziam da canseira da 
marcha. 

Um dêsses pousos, iniciado não se sabe por quem, era 
um local onde vicejavam alguns pés de laranja azêda, à 
beira do ribeirão que recebeu o nome de "Laranjal". 
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Visto parcial do Largo São João, principal praça de 
Laranjal Paulista 

Com o correr dos tempos, o "Pouso do Ribeirão do 
Laranjal", pela facilidade da aguada, exuberância e riqueza 
da pastagem, uberdade das terras e mesmo pela agradável 
paisagem, tornou-se o ponto obrigatório de parada e reunião 
de compradores e vendedores para o comércio a dinheiro 
e para as barganhas, que, como ainda hoje, eram uma das 
modalidades de transação nesse gênero de negócios. 

:ítsses característicos constituíam um ótimo atrativo 
para o afluxo e fixação de moradores, que aproveitaram 
a fertilidade da terra nova e quase inculta. 

Laranjal Paulista foi fundado por Delfino de Mello, 
em 1884, que construiu a primeira casa, nas proximidades 
do local onde, mais tarde, seria construído o leito da Es
trada de Ferro Sorocabana. A seguir vieram Nicolau Yu
rati, Antônio Rosa, Antônio José dos Reis e outros, que, 
com o primeiro, deram início ao povoado, que se tornou 
Distrito Policial, com a denominação de Laranjal, no mu
nicípio de Tietê. 

Aos poucos, novos habitantes estabeleceram-se na re
gião, construindo moradias, cêrcas e paióis, para o que dis
punham de madeira abundante e fácil. Logo começaram 
a aparecer serrarias a vapor, que transformavam em tábuas 
as árvores derrubadas. 

Em 9 de novembro de 1896, pela Lei n.0 460, foi cria
do o Distrito de Paz de Laranjal, instalado a 29 de maio 
de 1897. 



Igreja Matriz de Laranjal Paulista 

Em 1885 foi instalada a primeira escola primária, 
sendo a seguir inaugurada a estação da Estrada de Ferro 
Sorocabana, em 1886, que muito concorreu para o pro
gresso do Distrito, com transporte rápido e fácil, para aque
la época. Sucessivamente, Lara~jal foi sendo dotado de 
melhoramentos urbanos: agência postal, em 1886; Cartório 
de Registro Civil em 1897; telefone em 1909; e iluminação 
elétrica, em 1910. 

Foi elevado a Município pela Lei n.O 1 555, de 8 de 
outubro de 1917, e como tal instalado no dia 25 de janeiro 
de 1918, constituído de um único Distrito de Paz: o de 
Laranjal. 

Os primeiros dirigentes do município foram os Verea
dores Joaquim Teixeira de Assumpção, Francisco Antônio 
de Souza Campos, Custódio Alves de Campos Lima e José 
Vieira de Campos; Prefeito, Ciríaco Ferreira do Amaral, 
e Subprefeito, Eliezer Teixeira Pinto. 

Pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 
1944, o município passou a chamar-,se "Laranjal Paulista". 

Foram incorporados ao Município os Distritos de Paz 
de "Laras", pelo Decreto n.0 9 775, de 30 de novembro de 
1938, desmembrado do Município de Tietê; e o de "Maris
tela", criado pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, 
com terras desmembradas do Distrito de Paz de "Laranjal 
Paulista" . 

O Município de Laranjal Paulista pertence à Comarca 
de Tietê (142.8 Zona Eleitoral); é Delegacia de Polícia de 

5.8 classe, pertencente à 3.8 Divisão Policial (Região de 
Sorocaba). 

Em 30-X-1955 contava o Município com 3 512 eleito
- res inscritos e 11 vereadores em exercício. A denominação 

locàl dos habitantes é "laranjalenses". 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Laranjal Paulista está 
situado na zona fisiográfica de Piracicaba, no traçado da 
Estrada de Ferro Sorocabana, a 135 km, em linha reta, da 
Capital do Estado de São Paulo. 

Limita-se com os Municípios de Piracicaba, Tietê, 
Cerquilho, Tatuí. Pereiras e Conchas. 

As coordenadas geográficas da sede municipal são . as 
seguintes: 23° 03' de latitude sul e 47° 50' de longitude 
W.Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 527 metros. 

CLIMA - Quente. 

ÁREA- 387 km2 • 

POPULAÇÃO - Censo de 1950 - População total do 
Município 12 036 habitantes 6 128 homens e 5 908 mu
lheres) dos quais 62% estão localizados na zona rural. 

Estimativa para 1954 - D.E;E.S.P. - População to
tal do Município 12 794 habitantes, assim distribuídos: 
4 547 na zona urbana, 252 na zona suburbana e 7 995 na 
zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Os principais centros 
urbanos do Município são: a sede municipal, com 3708 
habitantes ( 1 825 homens e 1 883 mulheres); a sede dos 
Distritos de Paz de Laras, com 235 habitantes ( 117 ho
mens e 118 mulheres), e de Maristela, com 572 habitantes 
(281 homens e 291 mulheres) (dados do Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS -A base econômica do 
Município reside na produção agrícola e industrial. O Mu
nicípio produz café, feijão, milho, arroz, batata-inglêsa, 
algodão, fumo, laranja, cana-de-açúcar, mandioca mansa, 
uva, abacaxi, batata-doce e. amendoim. Embora tenha 
acentuada a policultura, a lavoura dominante é a cafeeira. 

Em 1954, a área cultivada era de 9 190 ha, existindo 
1 162 propriedades agropecuárias. Quanto à pecuária, o 
número de cabeças de gado existente era de 20 000 bovinos 
e 8 000 suínos; a produção de leite foi de 1 800 000 litros . 
Os principais mercados para o gado são: Piracicaba, Tietê 
e São Paulo. 
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A área de matas naturais· é de 1 200 ha, e a de pasta

gens é de 18 200 ha. 

A indústria extrativa mineral é representada pela 
exploração de argila para cerâmica. Os ramos industriais 
predominantes são cerâmica e fabricação de instrumentos 
agrícolas. Conta o Município com 15 estabelecimentos indus
triais de 5 e mais operários;- há 380 operários. 

O consumo médio mensal de energia elétrica, como 

fôrça motriz, é de 18 048 kWh. 

. Os principais produtos do Município, em 1956, foram 

os seguintes: 

PRODUTO 

Café .................. ·.·.·· 
Telhao ...................... . 
Milho ...................... . 
J"oice1.... . ......... . 
Algodão ............ . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Saco 60 Jcg 
Milheiro 

Saco 60 kg 
Dúzia 
Arrôba 

18 000 
4 000 

47 000 
16 000 
36 000 

VALOR 
(Cr$) 

3 2 400 000,00 
8 800 000,00 
7 050 000,00 
6 400 000,00 
5 400 ooo.oo 

. Os produtos agrícolas são exportados. para Santos 
(café), Tietê (algodão e arroz), Piracicaba, Sorocaba e 
São Paulo . (arroz e milho) . 

. COMÉRCIO E BANCOS - O comércio do Município é 
bem desenvolvido, mantendo transações com as praças de 
Piracicaba, Sorocaba e, principalmente, São Paulo. Há 152 
estabelecimentos comerciais; 1 agência qancária; e 1 agência 

da Caixa Econômica Estadual, que em 31-XII-1955 con
tava com 4 020 cadernetas em circulação e depósitos no 
valor de Cr$ 18 014 127, 90. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 
Tc.tal Tributári'l. (Cr$) 

------- ------ -------- ------· -----·-·-- ------
1950.' ..... 678 867 2 037 945 I 677 946 434 740 I 639 668 
1951. ...... 889 431 2 28) 721 1 633 967 533 310 I 627 670 
1952 ....... 1 069 313 2 839 853 I 622 962 643 995 I 577 814 
1953 ....... 1 026 629 2 861 623 .2 012 946 697 706 2 044 348 
1954 ....... I 563 565 4 086 193 I 915 625 785 407 I 670 203 
1955.. ..... ... 5 891 990 2 164 105 975 341 2 482 668 
1956 (1) ... ... .. 2 400 000 . .. 2 400 000 

(I) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Laranjal Paulista é ser
vido por uma rodovia ~stadual (São Paulo- Mato Gros
so), 4 rodovias municipais e 1 ferrovia, Estrada de Ferro 
Sorocabaqa; com 2 estações no município e 40 trens em 
tráfego diàriamente. · 

Comunicação com as ~ídades vizinhas e a capital do 
Estado: Piracicaba --- rodovia, 42 km; Tietê - rodovia, 
25 km; ferrovia E.F.S. 30 km; Tatuí- rodovia, 31 km; ou 
rodovia, via Tietê, ~6 km; ou ferrovia, E.F.S. 65 km; Pe
reiras - rodovia 18 km; ou misto: (2) ferrovia, E.F.S., 
13 km, até a Estação de Pereiras; b) - rodovia, 4 km 
Conchas - rodovia; 21 km; ou ferrovia, E.F.S., 21 km; 
Capital Estadua~ - rodovia, via Tietê e Itu, 180 km; ou 
ferrovia, E.F.S., 187 km. · 

ASPECTOS URBANOS - As ruas da cidade são apedre
gulhadas, tendo sido iniciado em dezembro de 1956 o ser
viço de asfaltamento. 
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Conta o Município com rêde de esgôto; 808 domicílios 
abastecidos de água encanada; iluminação pública e 879 
ligações elétricas domiciliares. A energia elétrica é forne
cida pela Emprêsa de Luz e Fôrça Elétrica de Tietê S, A., 
localizada no Município de Tietê; o consumo médio men
sal em 1956 foi o seguinte: 5 400 kWh para iluminação 
pública e 21 897 kWh para iluminação particular. 

Há 98 aparelhos telefônicos instalados pela Cia. Tele
fônica Brasileira, na cidade e 11 no Distrito de Maristela 
e propriedades rurais; 1 agência postal do D.C.T., com 
serviço de entrega domiciliar de correspondência; 2 telé
grafos de uso público, do D.C.T. e da E.F.S. 

A cidade possui 2 hotéis, cuja diária média é de 
Cr$ 130,00; 1 cinema; 1 sindicato de empregados. 

O número de veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal é de 62 automóveis e 52 caminhões. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Prestam assis
tência à população local 1 Pôsto de Assistência Médico
Sanitária; 3 farmácias; 3 médicos, 7 dentistas e 3 farma
cêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, de 
5 anos e mais (10 143 habitantes) 58% sabem ler e es
crever. 

ENSINO -·Conta Laranjal Paulista, com um ótimo esta
belecimento de ensino, que é o Colégio das Irmãs de São 
Vicente de Paulo, com curso primário, ginasial e normal, 
para estudantes internos e externos, do sexo feminino. 

Há também no Município 1 ginásio Estadual; 2 gru
pos Escolares; e 20 escolas primárias isoladas. 

ASPECTOS CULTURAIS - O Município possui 1 tipo
grafia; 1 jornal semanário, "A Tarde"; e 2 bibliotecas: a 
Biblioteca Pública Municipal, com 2 913 volumes, e a Bi
blioteca do Colégio São Vicente de Paulo, com 2 500 vo
lumes. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
-As principais datas comemoradas no Município são: 7 de 
setembro; 10 de outubro, que é o dia da criação do Muni
cípio; e 24 de julho, dia de São João Batista, padroeiro da 
cidade, quando se realizam grandes festividades, com cururu, 
batuque e rodeio, e que é também considerado feriado mu
nicipal. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- Os principais 
acidentes geográficos do Município são os rios Tietê e Soro
cabe. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Hermelindo 
Pilon. 

(Autoria do histórico - Mozart de. Almeida; Redação final -
Maria Aparecida Ramos Pereira; Fonte dos dados - A. M. E. --. 
Mozart de Almeida. ) 

LAVíNIA- ·sp 
Mapa Municipal na pág. 171 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O atual município de Lavínia, antigo dis
trito policial de Peroba!, tem sua história ·ligada ao Coronel 
Joaquim Franco de Melo que, por volta de 1933, loteou 
grande parte dos oito mil alqueires de terra de sua proprie
dade e empenhou-se,. pessoalmente, para que se fizesse a 



atual estação de Lavínia, removendo cêrca de 27 000 m3 

de terra no km 365 da E.F.N.O.B., estabelecendo assim o 
marco definitivo da nova unidade administrativa. o dis
trito policial de Perobal foi elevado a distrito de paz, com 
o nome de Lavínia (homenagem à espôsa do fundador), 
em terras do município de Valparaíso, pelo Decreto número 

9 481, de 12 de setembro de 1938 e instalado no dia 28 de 
outubro de 1938. O Decreto n.0 9 726, de 28 de novembro 
de 1938, mandou considerar êste distrito de paz como zona 
distrital do município de Valparaíso, passando, outra .vez, 
a distrito de paz, pelo Decreto n.0 9 775, de 30 de novem

bro de 1938, pôsto em execução em 1.0 de janeiro de 1939. 

Foi elevado a município pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 
de novembro de 1944 e instalado a 1.0 de janeiro de 1945. 
Foi incorporado o distrito de paz de Tabajara pela Lei 
n.0 233, de 24 de dezembro de 1948. Como município, 
consta atualmente dos distritos de paz de Lavínia e Taba

jara. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se no traçado na E.F .N.O.B., na 
zona fisiográfica ''pioneira", limitando-se com os municípios 
de Mirandópolis, Araçatuba, Vaparaíso, Flórida Paulista 
e Pacaembu. A sede municipal tem a seguinte posição: 
21° 11' de latitude sul e 51° 03' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 455 metros. 

CLIIVIA - Quente de inverno sêco com as seguintes varia
ções térmicas: mês mais quente - maior que 22°C; mês 
mais frio - menor que 18°C. Precipitação pluvial de 1 100 
a 1 300 mm durante todo o ano. 

ÁREA - 546 km2. 

POPULAÇÃO - Total do município - 16 470 habitantes 
(8 623 homens e 7 847 mulheres) sendo 78% na zona 
rural (de acôrdo com o Censo de 1950). Estimativa para 
1954: total 17 507 habitantes; zona urbana 2 O 13, subur
bana 1 664 e rural 13 830 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Distrito da sede muni
cipal com 12 849 habitantes e distrito de Tabajara com 
3 621. 

<\TIVIDADES ECONôMICAS- A economia municipal 
>aseia-se principalmente, na agricultura e pecuária, tendo 
1lcançado os seguintes resultados: 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA- 1956 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

----------- ------ -------1-·----·----·-
Caf~ ....................... . Arrôba 

~~~~~:::::::: ::::::::::::: 
Feijão ........ : ............. . 

. 
Saco 60 kg . . . 

Milho ...................... . 

270 000 
134 430 

32 000 
. 17 985 
30 250 

129 600 000,00 
16 266 030,00 
1 o 560 000,00 

8 528 500,00 
. 5 445 000,00 

A área de matas naturais ou formadas existentes no 
município é estimada em· 4 114 hectares. A pecuária, em 
31-XII-1954, apresentava-se com os s~guintes rebanhos 
(número de cabeças): bovino 80 000; suíno 5000; eqüino. 
2 850; muar 2 600 e asinino 8. A 'produção de leite, até 
a mesma data era de 2 350 000 litros. A indústria com 3 
estabelecimentos (de mais de 5 pessoas) emprega ao todo 
cêrca de 114 pessoas e consome, em média mensal 
2 480 kWh de energia elétrica. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Com as cidades vizinhas: 
Mirandópolis - rodovia 11 km ou ferrovia E.F .N.O.B. ~ 
10 km; Araçatuba rodovia 64 km ou ferrovia E.F.N.O.B. 
84 km; Valparaíso- rodovia 17 km ou ferrovia EF.N.O.B. 
- 22 km; Flórida Paulista - rodovia 53 km e Pacaembu 
__:_ rodovia 55 km. Com a Capital do Estado - rodovia 
(via Araçatuba, Lins e Bauru) 626 km ou ferrovia -
E.F .N.O.B. - 365 km até Bauru e E.F.S. - 425 km ou 
C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J.- 402 km ou 
misto: a) rodovia 64 km ou ferrovia 84 km até Araçatuba 
e b) aéreo - 4 70 km . Circulam diàriamente pela sede 
municipal cêrca de 10 .trens e 50 veículos entre automóveis 

e caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 86 estabele
cimentos varejistas realiza as maiores transações com as 
praças de Araçatuba, Bauru e São Paulo. Estabelecimentos 
de crédito - Agência do Banco Popular do Brasil S/ A e 
da Caixa Econômica Estadual que em 31-XII-1955 possuía 
73 cadernetas em circulação e Cr$ 94 858,70, em depósito. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal possui 34 
logradouros públicos, 861 prédios, 750 ligações de energia 
elétrica, correio, telégrafo da E.F.N.O.B., telefone com 30 
aparelhos, 3 hotéis (diária comum de Cr$ 90,00), 2 pen
sões, 2 cinemas e 1 teatro. O consumo médio mensal de 
energia elétrica alcança os seguintes índices: iluminação 
pública - 1 240 kWh e iluminação particular 3 720 kWh. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Há uma casa 
de saúde com 8 leitos disponíveis, um pôsto de assistência, 
mantido pelo govêrno estadual, 5 farmácias, 2 médicos, 3 

dentistas e 3 farmacêuticos; 

ALFABETIZAÇÃO - 47% da população de 5 anos e 
mais, sabem ler e escrever, de acôrdo com o Censo de 1950. 

ENSINO - Há 26 ·unidades escolares de ensino primário 
fundamental comum e uma escola de comércio. 

OUTROS· ASPECTOS CULTURAIS - Publica-se um 
jornal semanário, há uma biblioteca pública mantida pela 
Prefeitura Municipal com 544 volumes, uma tipografia e 
duas livrarias. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributãria (Cr$) 

------ ------ ------ ------

1950. I 682 748 1 343 450 1 034 314 1 300 319 
1951. 3 174 891 1 264 921 . 845 363 1 307 048 
1952 .. 3 M2 896 1 367 342 707 310 1 176 492 
1953 .. ... . . 3 479 319 2 633 468 991 683 3 050 300 
1954 ... 5 392 381 2 017 392 958 671 2 203 747 
1955 ... 8 810 505 2 138 827 903 511 1 330 802 
1955(1): .. ... . .. 3 053000 . .. 3 053 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEM~RIDES 
- 30 de novembro - Data do Município e as datas cívi
cas nacionais de maior importância. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados "lavinenses". A Prefeitura 
Municipal tinha registrados em 1956 - 21 automóveis e 
63 caminhões. ·Distando cêrcá de 10 km da sede municipal 
há um campo de pouso particular cuja pista mede - 600 
metros de comprimento por 125 de largura. Em 31-XII-55 
havia 13 vereadores em exercício e 2 853 eleitores inscritos. 
O Prefeito é o Sr. Roberto Schneider Dias. 

(Autor do histórico - Isanor da Silveira Santos; Redação final 
- Daniel Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. 
Isanor da Silveira Santos. ) 

LAVRINHAS- SP 
Mapa Municipal na pág. 583 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O Município de Lavrinhas teve origem 
na povoação, fundada por Manoel Novaes da Cruz e Ho
nório Fidélis do Espírito Santo, entre o Rio Paraíba e a Ser
ra da Mantiqueira, em 1828. Recebeu o nome de São Fran

cisco de Paula dos Pinheiros. Durante o século XIX passou 
pelo município a estrada que ligava Minas ao Vale do 
Paraíba, através da Serra da Mantiqueira, conduzindo tro
peiros e viajantes. A Capela de Pinheiros e a Capela curada 
da Barra Mansa do Jacu, no Município de Queluz, por ato 
do Presidente da Província, de 12 de agôsto de 1845, for
maram o distrito de paz de Pinheiros, que pela Lei n.o 32, 
de 13 de março de 1846, foi denominado São Francisco 
de Paulo dos Pinheiros. Com êste nome foi elevado a mu
nicípio pela Lei n.0 87, de 27 de junho de 1881, tendo sido 
mudado para Pinheiros pela Lei n.0 1 021, de 6 de novem
bro de 1906. A Lei n.0 1 592, de 28 de dezembro de 1917, 
criou o distrito de Lavrinhas, cuja sede dista 3 quilômetros 
de Pinheiros, pertencente a êste município. O Decreto nú
mero 6 448, de 21 de maio de 1934, reduzia novamente 
o município à condição de distrito e os dois passaram a se 
subordinar ao Município de Queluz, tendo sido novamente 
elevado a município na mesma comarca de Queluz, pela Lei 
n.0 3 041, de 4 de setembro de 1947, constando dos distritos 
de paz de Pinheiros é Lavrinhas. O Decreto n.0 14 334, 
de 30 de novembro de 1944, novamente extinguiu o distrito 
de Pinheiros, incorporando-o a Lavrinhas e elevou êste a 
município. O distrito de paz de Pinheiros foi mais uma 
vez criado, com sede no povoado do mesmo nome e com 
terras desmembradas dá sede do Município de Lavrinhas, 

6.2 

pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948. Consta, 
atualmente, dos distritos de paz de Lavrinhas e Pinheiros 
e pertence à Comarca de Cruzeiro. 

LOCALIZAÇÃO - Lavrinhas está localizada na encosta 
da Serra · da Mantiqueira, na zona fisiográfica do Médio 

Paraíba e as coordenadas geográficas de sua sede são: 
22° 35' latitude sul e 48° 55' longitude W. Gr. Dista 207 
quilômetros da Capital, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 508 metros (sede Municipal) . 

CLIMA - Está situado em região de clima temperado, 

variando sua temperatura entre 10°C e 38°C e a pluviosi

dade anual é da ordem de 1 700 mm anuais. 

AREA - 167 km2 • 

POPULAÇÃO.....:.. O. Recensamento de 1950 acusou popu

lação municipal de 3 930 habitantes, 2 124 homens e 1 806 

mulheres, da qual 72% ou 2 847 habitantes na zona rural. 

Estimativa do D.E.E. calcula população do município em 

4 177 habitantes, dos quais 3 026 no quadro rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Havia em 1950, no 

município, 2 aglomerações urbanas: a sede municipal, com 

788 habitantes e a vila de Pinheiros, com 295 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A atividade econômica 

do município está baseada na· produção agropecuária à qual 
se dedicam as 84 propriedades agrícolas existentes, corres
pendendo à área plantada de 367 hectares, havendo, ainda, 
reserva de 1 800 hectares de matas. A pecuária tem seus 
rebanhos avaliados da seguinte maneira: bovino 14 300 
cabeças; suíno 3 050 cabeças e outros 800 cabeças. A pro
dução de leite, em 1956, foi de 2 280 000 litros, 
no valor de 5,6 milhões de cruzeiros . A lavoura se dedica 
à policultura, destacando-se por ordem de importância as 
seguintes: arroz; mandioca-mansa; cana-forragem; milho; 
café; feijão e banana. A produção de arroz, em 1956, foi 
1 320 toneladas, no valor 10,8 milhões de cruzeiros. A 
industrialização do município é representada pelo ramo de 
produtos alimentares que, em 1956, igualou a 85 toneladas 
de banha, valendo 3,5 milhões de cruzeiros e 32 toneladas 
de conservas de carne, avaliadas em 1,8 milhões de cru
zeiros. A indústria local ocupa 15 operários. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Lavrinhas é servida por 
estradas de rodagem e pela Estrada de Ferro Central do 



Brasil, que a ligam aos seguintes municípios limítrofes: Que

luz - rodoviário ( 14 km) ou ferroviário (E.F.C.B. -

18 km); Silveiras - rodoviário, via Cachoeira Paulista e 

Cruzeiro ( 49 km); Cruzeiro - rodoviário ( 13 km); ou fer

roviário ( 7 km) e Passa Quatro, MG, rodoviário, via Cru

zeiro (34 km) ou ferroviário (E.F.C.B.- 7 km) até Cru

zeiro (R. M. V. - 35 km). A ligação com a Capital do Es

tado se faz por rodovia, via Dutra (225 km) ou por ferro

via (E.F.C.B. - 225 km.) A sede municipal acha-se 3 km 
distante da via Dutra que liga o Rio de Janeiro a São 

Paulo. Circulam diàriamente no município 24 trens e 18 au

tomóveis e caminhões e há registrados na Prefeitura 14 au

tomóveis e 25 caminhões. 

COM1tRCIO E BANCOS - O comércio local é exercido 

por 9 estabelecimentos comerciais, dos quais 5 negociam 

com gêneros alimentícios. O crédito é exercido por 1 agên

cia da Caixa Econômica Estadual, com 70 depositantes e 

55 mil cruzeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade de Lavrinhas possui 

13 logradouros e 165 prédios, dos quais 50% servidos de 
água encanada e iluminação elétrica pública e domiciliar. 

Possui · 1 cinema e a produção de energia elétrica para o 

consumo municipal é da ordem de 3 000 kWh mensais. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 

local é assistida no setor médico-sanitário por 1 hospital 

geral, com 10 leitos disponíveis e exercem suas funções no 

município 1 médico, 1 dentista e 1 farmacêutico. O Go

vêrno Estadual mantém em funcionamento 1 Pôsto de 

Assistência Médico-Sanitária. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 

informam que da população de 5 anos e mais de idade que 

correspondia a 3 266 habitantes, 47% sabiam ler e escrever. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é atendido 

por 3 unidades escolares urbanas e 3 escolas isoladas rurais. 

Há, na sede do Mwlicípio, 1 ginásio em funcionamento. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECIUTA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIC1PIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---- ------- ------ ------ ------ ------· 

1950 ..... 326 310 725 746 363 343 100 384 373 238 
1951. ...... 377 128 783 809 407 694 95 648 388 876 
1952 ..... 270 089 837 377 474 249 1'9 554 378 858 
1953 ....... 367 629 911 674 751 297 77 862 920 502 
1954 ..... 278 899 I 097 102 808 192 76 802 534 319 
1955 ... .. I 582 456 950 077 77 125 I 071 366 
1956 (1) .. ... ... 973 200 . .. 973 200 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 

contava, em 3-X-1955, com 1 623 eleitores e sua Câmara 

Municipal era composta de 9 vereadores. O Prefeito é o 
Sr. Darci Sodero Horta. 

(Autor do histórico - Esli Ramos; Redação final -L. G. Ma

cedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Valência Modesto de Castro. ) 

LEME- SP 
Mapa Municipal na pág. 43 do u.o Vol. 

HISTóRICO - A povoação de Leme foi fundada em 
1876, junto à estação da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, em território então pertencente a Pirassununga. 

"A 1.o de maio de 1875, a Companhia Paulista con
tratou com o Govêrno da Província a construção de um 
ramal que, partindo de Cordeiros (hoje Cordeirópolis) e 
passando por Araras e Pirassununga, chegasse até 0 rio 
Mogi-Guaçu (Pôrto Ferreira) . Essa construção começou a 
18 de fevereiro de 1876. A 10 de abril de 1877 franquea
va-se a primeira secção, de Cordeiros a Araras, e a 30 de 

setembro, do mesmo ano, era inaugurada a Estação de Ma
nuel Leme. 

"Querubino Soeiro de Carvalho, primeiro Agente Exe
cutivo de Leme, em seu relatório apresentado à Câmara 

Municipal a 7 de janeiro de 1899 narra: - "antes que a 
~strada de ferro, na sua rota para Pirassununga, chegasse 
a fazenda Palmeiras ou da família Leme, o português Ma
nuel Gomes Neto construiu um pequeno rancho em terras 
de Manuel Leme, onde se estabeleceu para comerciar. Foi . 
êste o núcleo em tôrno do qual começaram a chegar e es
tabelecer-se outros elementos. 

"Chegada a estrada de ferro a êste ponto foi construí
da a primeira estação de madeira (substituída pela atual 
em 1916). Em vista do desenvolvimento sempre crescente 
do novo núcleo, diversas pessoas tiveram a iniciativa de 
fundar uma capela. Erigiram então, uma sob a invocação de 
Capela São Lázaro. Posteriormente mudou-se o padroeiro 
da capela para São Manuel. 

"Um ano após a morte de Manuel Leme, Rafael de 
Barros, Joaquim de Góis Morais e outros obtive·ram dos 
herdeiros a doação de dois alqueires de terra para patri
mônio da futura paróquia''. 

O nome "Leme" dado ao município origina-se, pois, do 
doador do patrimônio Manuel Leme, sendo ainda em sua 
homenagem que a paróquia recebeu o nome .de "Paróquia de 
São Manuel de Leme". 

A 26 de dezembro de 1899, por ato do governàdor do 
Estado, Prudente de Moraes,- "foi criado o Distrito Policial 
da Estação de Leme, no município de Pirassununga. 

Pelo Decreto n.0 124, de 20 de janeiro de 1891, do 
Governador do Estado, Jorge Tibiriçá, foi criado o Dis
trito de Paz da Estação de Leme, com as mesmas divisas 
do Distrito Policial. 

Rua 29 de Agôsto 
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Praça Rui Barbosa (Vista Aérea) 

Leme cresceu e pr.osperou e a 29 de agôsto do ano de 
1895, pela Lei estadual n.0 358, foi elevado à categoria 
de município. 

Um ano após ter sido elevado à categoria de municí
pio, Leme desmembrou-se da comarca de Pirassununga, pas
sando a pertencer à Comarca de Araras, à qual ainda per
tence (Lei 444, de 6 de agôsto de 1896) . 

Finalmente, pela Lei estadual n.0 1 038, de 19 de de
zembro de 1906, Leme foi elevada à categoria de cidade. 
Consta, atualmente, do distrito de paz de Leme. 

LOCALIZAÇÃO - Leme acha-se no traçado da C.P. E. F. 
e está situado na zona· fisiográfica de Piracicaba. Limita
-se com os seguintes municípios: Santa Cruz da Conceição, 
Pirassununga, Mogi-GÚaçu, Araras e Corumbataí. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

A sede municipal situa-se nas seguintes coordenadas 
geográficas: Latitude sul: 22° 11' - Longitude W. Gr. 
47° 23'. 

Posição relativamente à Capital Estadual: 169 qui

lômetros, em linha reta . 

ALTITUDE - A sede municipal está situada a 617 me

tros acima do nível do mar. 

CLIMA ..,..- O clima é quente, com inverno sêco. As médias 
das temperaturas registradas foram as seguintes: máximas 
30°C; mínimas- 16°C. O total anual de chuvas é de 1100 

a 1300 mm. 

ÁREA- A área do município é de 403 km2 .' 

POPULAÇÃO - Pelos dados apurados no Censo de 1950 
o município de Leme possuía 15 480 hal::iitantes, ·assim dis
tribuídos: 7 902 homens e 7 578 mulheres que assim .se 
situavam: zona urbana 5 083; suburbana: 1 282 e rural 
9 115. 

Deduz-se, pela apreciação de tais dados que: 59% 
da população presente estão fixados na zona rural. 

O D. E. E. S. P. estimou a população dêste município, 
presente em 1.0 -VII-54, em 16134 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura, pecuá
ria e a indústria constituem as principais atividades econô
micas dêste município. 

Pelos quadros demonstrativos, abaixo transcritos, po
deremos apreciar a atividade econômica (dados de 1956): 



Igreja de São Manoel de Leme 

PRODUTOS AGRÍCOLAS 

PRODUTCS UNIDADE QUANTIDADE 

AGRlCOLAS 

Algodão em caroço ..... ...... Arrõba 207 636 
Caf~ beneficiado ............. 54 435 
Milho ....................... Saco 125 600 
Arroz com casca . ... .' ... 43 360 
Cana-de-açúcar ....... Tonelada 20 570 

INDUSTRIAL 

Teihas ...................... Milheiro 20 000 
Máquinas opera trizes . ........ Unidade 
Couros (solas) ................ Quilo 450 000 
Fogos de artificio ............ 
Papelão ........ ············· Quilo 850 000 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

37 789. 
30 483 
26 376 
18 644 

9 526 

40 000 
18 500 
15 .000 
13 000 

6 800 

A área de matas naturais existentes no município, em 
1956, é de 3 870 hectares. 

Há 415 propriedades agropecuanas classificadas do 
seguinte modo: até 2 hectares - 47; de 3 a 9 -'- 57; 
de 10 a 29 - 161; de 30 a 99 - 86; de 100 a 299 - 4; 
mais de 3000- 1. 

9 052 hectares de terra sãó cultivados. 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - Leite de vaca -
7 500 000 litros e ovos 250 000 dúzias. 

Os rebanhos e aves existentes em 31-XII-54 são os se
guintes (número de cabeças): bovino - 22 000; suíno -
5 000; eqüino - 1 600; muar - 650; caprino - 500; ovino 
---- 80; asinino - 30. 

Aves: galinhas - 50 000; galos,. frangos e frangas 
15 000; patos, marrecos e gansos - 800; perus - 150. 

Gado abatido (n.0 de cabeças): vacas - 696; porcos 
- 382; bois- 205; vitelas - 60. 

Segundo o ramo de atividade acham-se localizados no 
município os seguintes estabelecimentos industriais: To
tal 97 assim classificados: Transformação de minerais não 
metálicos - 29; madeira - 6; mobiliário - 9; produtos 
alimentares - 24; outros - 29. 

Prefeitura Municipal 

Estabelecimentos com 50 e mais empregados: trans
formação de minerais não metálicos - 1; mecânica - ·1; 
química e farmacêutica - 2 . 

Aproximadamente o número de operários industriais 
é de 800. 

A variedade de madeiras e argila para a produção 
de telhas e tijolos são as únicas riquezas naturais que o 
município possui. 
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Os produtos agrícolas aqui produzidos são consumidos 
pela Capital estadual e municípios vizinhos, assim como 
os produtos pecuários. . 

O município possui estabelecimentos fabris que produ-
zem: máquinas para indústria de cerâmica, fogos de artifí
cio, telhas, papelão, tecidos e artefatos de couro. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Leme, co

munica-se com as seguintes cidades vizinhas, apôsto o res

pectivo meio de transporte: Pirassununga - rodoviário 

(24 km) ou ferroviário C.P.E.F. (24 km); Mogi-Guaço 

- rodoviário, via Araras e Mogi-Mirim (79 km) ou ro

doviário (55 km); Araras - rotloviário (20 km) ou ferro

viário C . P. E. F. ( 2 7 km); Rio Claro - rodoviário, via 

Araras e Cordeirópolis (59 km) ou rodoviário, via Morro 

Grande (42 km) ou ferroviário C.P.E.F. (62 km); 

Aguaí - rodoviário, via Pirassununga (96 km) ou rodo

viário (58 km) ou ferroviário C.P. E. F. ( 68 km) até a 
Estação de Baldeação e C.M.E.F. (66 km). 

Capital Estadual: Rodovia, .via Araras e Campinas 

( 217 km) ou ferrovia C. P. E. F. em tráfego mútuo com 

a E.F.S.J. (233 km). 

Capital Federal: Via São Paulo, já descrita. 

O município possui 17 km de estradas de ferro; 18 km 

de rodovia estadual e 205 km de estradas de rodagem 

municipais. 

Distando 4 km da sede municipal há 1 pista de pouso 

medindo 1 000 x 200 m. 

Largamente estimado, o número de veículos em tráfe

go na sede municipal, diàriamente, é de 10 trens e 180 

automóveis e caminhões. Na Prefeitura Municipal encon
tram-se registrados: automóveis 143; caminhões 242. 

Há 2 estações de estrada de ferro. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Leme é com
posto de 176 estabelecimentos a saber: Gêneros alimentí

cios 116; Louças e ferragens 4; Tecidos e armarinhos 30; 
outros 26. 

Importando artigos elétricos, calçados, tecidos, medi

camentos e vendendo seus produtos agropecuários, Leme 

mantém transações mercantis com a Capital do Estado e 

os municípios vizinhos. Os estabelecimentos comerciais são 
todos varejistas . 

Não possui o município estabelecimentos de crédito 
local, apenas, 3 agências bancárias que são: Banco Mer

cantil de São Paulo S/ A, Banco do Comércio e Indústria 

de São Paulo S/ A e Banco Arthur Scatena S/ A. 

A Caixa Econômica Estadual dispõe de 1 agência que, 
em 31-XII-55, registrou os seguintes dados: 5 002 cader

~etas; valor dos depósitos - Cr$ 20 054 953,20. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal dispõe dos 

seguintes melhoramentos: energia elétrica, rêde de água, 

esgotos, telefone, pavimentação e serviço de entrega postal. 

Dos 38 logradouros públicos que compõem o traça
do da cidade 21 são arborizados e ajardinados simultânea
mente e 35 · são iluminados. 

Há 1 919 prédios sendo que 1 541 possuem ligações 
elétricas; 1 220 são servidos por água encanada; 843 são 
servidos pela rêde de esgotos. 

Visto Parcial da Cidade (Aéreo) 
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Maqueta do Centro de Educação de Leme - Em fase de conclusão das obras • 

O serviço telefônico dispõe de 248 aparelhos em fun
cionamento. 

Os logradouros públicos são pavimentados com asfal
to (67 348 m2 ) e paralelepípedo (8 100 m 2 ) totalizando 
75 448m2 a área pavimentada. 

A Cia. Paulista de Estradas de Ferro e o Departamen
to dos Correios e Telégrafos fazem todo o serviço de teleco
municações. 

Há na sede municipal: 2 hotéis, 1 pensão e 1 cine
ma. A diária mais comum cobrada é de Cr$ 110,00. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município é 
servido por 1 hospital, Santa Casa de Misericórdia, com 
55 leitos; 1 abrigo para menores com capacidade de as
sistir 30 pessoas e 1 abrigo para desvalidos que compor
ta 45 pessoas. 

Há 4 farmácias, 5 médicos, 6 farmacêuticos e 9 den
tistas. 

ALFABETIZAÇÃO - Pelos dados que nos oferece o Cen
so de 1950, Leme possuía, da sua população de 13 175 pes
soas com 5 anos e mais, 7 823 alfabetizadas das quais 
4 457 homens e 3 366 mulheres, ou sejam 59% da po- · 
pulação. 

ENSINO - Segundo a categoria dos estabelecimentos de 
ensino existentes no município temos: primário fundamen
tal comum 38; secundário ( 1.0 ciclo) 1; datilografia 1; 
corte e costura 1; pilotagem civil 1. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Na sede munici
pal são editados 2 órgãos noticiosos, de periodicidade se
manal. Há 2 tipografias e 2 livrarias. 

FINANÇAS . PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municípal 
NO 

MUNICtPIO 
Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributária 
---------- -------- ------ ------
1950 ... ... 2 417 324 2 767 246 I 755 692 933 822 I 770 852 
1951. ...... 2 996 109 5 326 144 I 859 693 998 295 I 231 004 
1952 ..... 3 841 934 5 367 873 2 82! 848 I 036 218 2 139 704 
1953 ..... 4 910 375 6 343 959 4 449 909 I !54 121 5 267 722 
1954 ... 5 631 324 lO 328 443 6 80! 153 I 568 427 6 918 230 
1955 .. 7 739 502 lO 52! 512 6 689 819 I 548 532 7 283 501 
1956 (!). 4 092 000 4 092 000 

(!) Orçam,·nta. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O município 
é cortado pelo Rio Mogi-Guaçu, no Bairro Taquary. 

Encontra-se neste município o denominado Morro José 
Rafael, com 700 metros de altitude. 

VULTOS ILUSTRES~ É filho dêste município Newton 
Sizenando Prado~ Destacou-se no cenário Nacional por 
sua atuação, como oficial do exército, no movimento dos 
"18 do Forte de Copacabana". 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
locais são cognominados "lemenses". Há no município 1 
cooperativa de produção, 2 engenheiros, 2 advogadôs e 1 
agrônomo. 

Os 3.556 eleitores existentes em 3-X-55 elegeram 13 
vereadores à Câmara Municipal. O Prefeito é o Sr. Ar
mando Coelho . 

(Autor do histórico - Jayr Higashi; Redação final - Antônio 

Carlos Valente; Fonte dos dados- A.M.E. - Jayr Higashi.) 
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LENÇóiS PAULISTA - SP 
Mapa Municipal na pág. 401 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO -'- Por volta do século passado, não podendo 
ser precisada a data, o desbravador e aventureiro Francisco 
Alves Pereira, subindo o Rio Tietê, encontrou a desembo
cadura de um rio, e entrando por êle, localizou esta região, 
denominando-a de Lençóis, em virtude do vasto lençol de 
espuma branca que encontrara nas pequenas cachoeiras. 

Naquela época era parte integrante do território de Bo
tucatu e, pelo seu rápido desenvolvimento, foi elevado à 
categoria de freguesia, em 28-4-1958, pela Lei n.0 36, sob 
a jurisdição da Comarca de ltàpetininga até o ano de 1866. 

Foi elevado à categoria de município pela Lei n.0 90 
de 25-4~1865. Pertenceu à Comarca de Botucatu de 1866 até 
1877. 

A Comarca de Lençóis foi criada pela Lei n.0 25, de 
7-5-1877 e instalada em 20-10-1877, pela Lei n.0 635, de 
22-7-1899 foi transferida para São Paulo dos Agudos. 

A Lei n.0 785, de 15-7-1901, determinou o cancela· 
mento de Comarca de Lençóis, passando a chamar-se sim
plesmente de Comarca de Agudos . 

A freguesia que data de 28-4-1858 fôra criada sob a 
invocação de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira 
da cidade, não se conhecendo com exatidão, em que data 
foi criada a paróquia, devendo, no entanto, ter sido por 
volta do ano de 1865, quando teve no Re. Padre Antônio 
de Sant'Ana Ribas Sandin o seu 1.0 pároco, isto de 26 de 
fevereiro de 1861 até 2-7-1862. 

Pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30-11-1944, passou a 
denominar-se UBIRAMA, isto em virtude da maior parte 

. de seu território, que é de mais ou menos 1 202 km:!, ser 
cultivado com a cana-de-açúcar. 

A atual denominação lhe foi dada pela Lei n.0 233, 
de 24-12-1948. 

Duas tentativas foram feitas para se conseguir a res
tauração da emancipação jurídica do município, o que so
mente foi conseguido em 1953, pela Lei n.0 2 456, de 30 
de dezembro de 1953. Em data de 25-1-1954, graças aos 
ingentes esforços de seu dinâmico Prefeito MuniCipal Se
nhor Virgílio Capoani, foi ela instalada. 

LOCALIZAÇÃO. - O ·município está localizado na zona 
fisiográfica de Botucatu, apresentando a sede municipal as 
seguintes coordenadas geográficas: 22° 36' de latitude sul 
e 48° 48' de longitude W. Gr., distando, em linha reta, 
da Capital 246 km . · 

., 

., 

... 

T 

... 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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ALTITUDE- 353 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura mé

dia oscila entre 20°C e 21 °C. O total anual de chuvas é 
da ordem de 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA - 1 156 km:!. 

POPULAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 11861 habitantes (6 025 homens e 5 836 
mulheres), sendo 2 7 59 na zona urbana ( 1 356 homens e 

. 1 403 mulheres), 889 na zona suburbana ( 426 homens e 
463 mulheres) e 8 213 ( 4 243 homens e 3 970 mulheres) 
ou 69 o/o na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-1955 acusou .... 
11 603 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- De acôrdo com o Cen
so de 1950 eram as seguintes as aglomerações urbanas 
existentes: sede municipal com 2 677 habitantes, e as Vilas: 
Alfredo Guedes com 273 habitantes e Borebi com 698 ha
bitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município estão baseadas na agri
cultura e na indústria de ·transformação . 

O volume e o valor dos principais produtos no ano 

de 1956 foram: 

PRODUTO 

Açúcar .. 
Massas alimentícias. 
Aguardente de cana . . 
Café beneficiado .. 

UNIDADE QUANTIDADE 

_saco 50 kg 
Qnilo 
Litro 

.Arrôba 

180 400 
3 889 752 
7 000 000 

15 000 

VALOR 
(Cr$) 

71 312 120,00 
49 788 825,60 
38 500 000,00 
. 7 500 000.00 



Vista Panorâmica 

Os principais centros consumidores de açúcar são: 
Londrina (Paraná), Arapongas (Paraná), Maringá (Pa
raná), Marília, Araçatuba, Bauru, Santos, Ourinhos e o 
próprio município. 

As massas· alimentícias são consumidas por Londrina 
(Paraná) Bauru, Botucatu, Presidente Prudente, Avaré, e 
Santos. 

A aguardente de cana é consumida por Maringá (Pa
raná), Ponta Grossa (Paraná), M. Mallet (Paraná), Pre
sidente Prudente, Presidente Wenceslau, Garça, Gália e 
Bauru. 

O álcool é consumido por Bauru, Pirajuí, Botucatu e 
Andradina. 

Há na sede municipal 49 estabelecimentos industriais, 
com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários ra
mos industriais 293 operários, aproximadamente. 

As indústrias mais importantes estão assim distribuí
das: 1 usina de açúcar, 1 usina de álcool, 2 indústrias de 
massas alimentícias, 1 indústria de cadeiras e 38 indústrias 

de aguardente de cana. 

As riquezas naturais do município são as pedras para 

construções. 

O total da área de matas naturais é de, aproximada

mente, 2 000 hectares e a de matas formadas ( eucalíptos) 

é de 500 hectares. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O mumctpto é servido 
pela Estrada de Ferro Sorocabana, que possui 5 estações 

ferroviárias dentro do mesmo. 

São as seguintes as estradas de rodagem que servem 
o município: Lençóis Paulista a São Manuel (São Paulo 
- Mato Grosso) - 18 km. Lençóis Paulista a Agudos 
(São Paulo - Mato Grosso) 15 km. Lençóis Paulista, 

Destilaria 
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vta Pederneiras e Macatuba 8 km. Municipais: Lençóis 
Paulista - Santa Bárbara do Rio Pardo 38 km. Lençóis 

Paulista 
12 km. 

Pederneiras, passando pela Usina São José 

Liga-se a São Paulo por ferrovia - E. F. S. 343 km 
e por rodovia (via Botucatu, Tietê e Cabreúva) 323 km. 

No mt.Jnicípio há 2 campos de pouso com 1 050 x 150m 
e 1 000 x 100 m, respectivamente. 

Trafegam diàriamente na sede municipal 10 trens e 
200 automóveis e caminhões. Estão registrados na Pre
feitura Municipal 110 automóveis e 198 caminhões. 

No município há 3 linhas de rodoviação intermu
nicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com Bauru e São Paulo. 

São os seguintes os artigos importados: arroz, feijão, 
batata, cebola e tecido em geral. 

Na sede municipal há 11 estabelecimentos varejistas. 

Há no município 10 estabelecimentos comerciais de 

fazendas e armarinhos e 54 de gêneros alimentícios. 

Hospital Beneficente 

A sede municipal possui 3 agências de estabeleci
mentos bancários e 1 agência da Caixa Econômica Esta
dual, que em 31-XII-1955 possuía 2 357 cadernetas em 
circulação e valor dos depósitos de CrS 8 045 879,20. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes:· pavimentação - 12 ruas cal
çadas com paralelepípedos, totalizando 66 910 m:J. Ilumi
nação pública e domiciliar com 19 logradouros iluminados 
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e 798 ligações elétricas. Esgôto 580 prédios esgotados. 
Água 975 domicílios abastecidos. Telefone 180 aparelhos 
instalados. Correio, entrega postal por 3 agências do 
D . C. T. Telégrafo, serviço da Estrada de Ferro Soroca
bana. Hospedagem: 2 pensões e 1 hotel, com diária mais 
comum de Cr$ 90.00. Diversões: 1 cinema. 

ASSIST:aNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Quanto à assis
tência médico-sanitária conta Lençóis Paulista com: o Hos-

Grupo Escolar 

pital e Maternidade Nossa Senhora da Piedade, com 75 
leitos disponíveis; 1 pôsto de assistência oficial; 1 pôsto de 
puericultura oficial; 6 farmácias; 3 médicos; 4 dentistas 
e 6 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acÔrdo com o Censo de 1950, 
das 10 046 pessoas maiores de 5 anos, 6 001 (3 613 homens 
e 2 388 mulheres) ou 59% eram alfabetizadas. 

Ginásio Estadual 



ENSINO - Quanto ao ensino há 15 estabelecimentos de 
ensino primário, 1 secundário e 1 pedagógico . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Lençóis Paulista 

possui: o jornal "O Eco" noticioso e semanário; 1 radio
emissora - Rádio Difusora de Lençóis Paulista - ZYR-36 

- com potência anódica máxima de 1,5 kW, na antena 

100 W e freqüência de 1 330 omnidirecional; 1 biblioteca 

estudantil do Ginásio Estadual "Esperança de Oliveira", 
com 120 volumes; 2 tipografias, e 1 livraria. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANCS Municipal NO 
MUNIC{PIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Totnl Tributária 

----·--· ---·--- -------- ---------- -·----------- ------

1950 ....... 5 144 689 3 335 846 I 329 032 598 493 I 274 605 
1951. ...... 6 968 584 4 483 130 I 990 630 827 315 1 689 691 
1952 ....... 6 119 342 5 997 079 2 100 389 I 002 169 2 170 268 
1953 ....... 6 688 235 7 755 838 3 066 882 I 173 354 2 955 800 
1954 ....... 7 861 676 14 130 538 3 359 752 I 376 55! 3 827 026 
1955 ... .... 11 682 529 19 183 174 4 127 021 I 588 020 3 691 541 
1956 (1) ... ... 3 200 000 3 200 000 

I 

(!) Orçamento. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS A matriz de 
Nossa Senhora da Piedade é uma obra de arte pelo seu 
belo estilo gótico . 

A festa mais comemorada é a de Santo Antônio, em 
junho. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - "Lençoisense" 
é a denominação local dos habitantes. 

Em 1954 havia 1 014 prédios nas zonas urbana e su

burbana. 

A sede municipal possui uma cooperativa de consumo. 

Exercem atividades profissionais, 1 advogado e 1 

agrônomo. 

Estão em exercício atualmente 13 vereadores e es

tavam inscritos em 3-X-1953, 3 964 eleitores. O Prefeito 
é o Sr. Oswaldo Pereira de Barros. 

(Autor do histórico - Emanoel Canova; Redação final - Ro
noel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Emanoel Canova.) 

LIMEIRA- SP 
Mapa Municipal na pág. 71 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO- Diz a tradição que no século XVIII, com 

as entradas e bandeiras, costumavam os bandeirantes des

cansar num "pouso" situado a 27 léguas de São Paulo, às 

margens do Ribeirão TatUibi, denominação dada pelos 

silvícolas, que em tupi-guarani significa tatu-pequeno . 

Esta região ficara conhecida nos mapas e roteiros dos 

bandeirantes como sertões do Tatuibi, e, o pequeno pouso 

passou a denominar-se, por aquêles sertanistas, Rancho do 

Morro Azul. 

Em uma das entradas, dentre as muitas que por aquê
les sertões ousavam penetrar, seguira um franciscano. Tra
tava-se de Frei João das Mercês, que consigo levava uma 
porção de limas, pois era crença que as frutas afugentavam 
as febres malignas que por aquêles sertões grassavam. 

Rua Dr. Trajano de Barros Camargo 

Ao chegar no Rancho do Morro Azul, Frei João das 
Mercês, viu-se atacado por febres e não resistindo à mo
léstia faleceu. Aí mesmo foi sepultado. Ao pé da pequena 
cruz nasceu uma árvore, uma limeira, e o modesto pouso 
que existia no local passou a ser chamado Rancho da 
Limeira. 

Pouco a pouco foram chegando os primeiros povoa
dores e habitações tôscas e rústicas foram sendo cons
truídas. 

Em 1815 o Senador Vergueiro faz a primeira derru
bada. Tem início no velho sertão as primeiras culturas 
de cana-de-açúcar . Alguns anos após o Senador Vergueiro 
passa a residir na Fazenda Ibicaba. 

Alguns povoadores da região, entre os quais: Luiz 
Manoel da Cunha Bastos, Joaquim Franco de Camargo, 
Bento Manoel de Barros, Manoel Fer:raz de Campos e 
outros, por volta de 1824, resolveram construir uma capela, 
sob a invocação de Nossa Senhora Das Dôres .de Tatuibi. 
A escritura da doação foi passada em 26 de fevereiro de 
1832, em nome da Sociedade do Bem Comum, na Fazenda 
lbicaba. 

De grande importância para o progresso da região foi 
o papel que desempenhou a família Vergueiro e a posição 
representada pela Fazenda Ibicaba. 

Em 1826, o pequeno povoado já contava com um nú
mero relativo de casas. 

Por influência de D. Maria Angélica Vasconcelos, es
pôsa do Senador Vergueiro, êste incansável batalhador 
pedia ao Conselho Geral da Província a criação de uma 
freguesia, em 1829. 

Assim, em 9 de dezembro de 1830 foi criada a fre
guesia de Nossa Senhora das Dôres de Tatuibi, pela Lei 
n.0 9. 

Com o constante desenvolvimento da vila, a 22 de 
julho de 1844, foi criado o município (Livro Câm. Muni
cipius, n.0 700, pág. 150 - Arquivo) com as seguintes fre
guesias: Limeira, Rio Claro e Pirassununga. Foi elevada à 
categoria de cidade pela Lei n.0 13, de 18 de abril de 1863. 

A Fazenda lbicaba trouxe considerável progresso à 
região. O Senador Vergueiro, em 1840, iniciou o sistema 
de "parceria" na lavoura . Contrata grande número de 
colonos portuguêses. 

Em 1858 o Senador atraiu para Ibicaba, imigrantes 
alemães, suíços, portuguêses e belgas . A Fazenda passou 
a servir de modêlo, pois, várias inovações foram introdu
zidas nos primitivos métodos agrícolas. Preciosa foi a cola
boração do elemento estrangeiro. 
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Assim, em 1865, Ibicaba possuía 1 250 000 mil pés de 
café em franca produção. 

Os instrumentos agrícolas, quer de ferro, quer de ma
deira, eram produzidos, então, na própria fazenda. 

Foi aqui, que pela primeira vez, empregou-se o arado 
na cultura do café. 

. Com a introdução da espécie de laranja denominada 
"Bahia", cujas primeiras mudas destinadas à família 
Franco, o município passaria a conhecer nova fonte de 
riqueza. 

Os primeiros plantadores foram: Neves, um português 
que obteve e plantou em sua chácara uma das m1.1das · desti
nadas aos Franca. Mais tarde vendeu a chácara ao Major 
José Levy Sobrinho, da Fazenda, Itapema, que cultivou a 
fruta. Contudo, cabe a Mario de Souza Queiroz a grande 
expansão da cultura da laranja . 

Na sua chácara "bahia" era a fruta cultivada racional
mente e aqui foi o centro irradiador e expansionista daquilo 
que hoje constitui uma das principais riquezas do mu
nicípio. 

Assim o primitivo pouso que serviu a tantos viandantes 
desenvolvia-se e progrediu, desempenhando relevante papel 
na vida econômica da Província. 

Em 20 de março de 1875 foi criada a Com~rca de 
Limeira e um ano após a Cia. Paulista de Estradas de 
Ferro, faz chegar até êste município os seus trilhos. ltste 
fato acentuou e acelerou a marcha progre~sista do muni
cípio. Após sucessivas incorporações ·e desmembramentos 
de distritos, Limeira, atualmente, consta de um único dis
trito de paz, o da sede. 

7:1. 

LOCALIZAÇÃO - Localizado no traçado da C.P. E. F. 
êste município situa-se na zona fisi<:>gráfica de Piracicaba. 

A sede municipal encontra-se nas seguintes coorde
nadas geográficas: Latitude sul: 22° 33' e 49". Longitude 
W. Gr.: 47° 24' e 15". Precipitação anual, altura total 
1353,5 mm. 

Posição do Município em relação ào Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - O distrito da sede acha-se situado a 542 
metros acima do nível do mar. 

CLIMA - Localizado na zona quente com inverno sêco 
apresenta os seguintes índices de temperatura: Média das 
máximas - 25,2°C. Média das mínimas ~ 17°C, - Mé
dia compensada - 20,4°C. 

ÁREA - 579 km:.~. 

POPULAÇÃO - A população presente neste município, 
por ocasião do Censo de 1950 foi a seguinte: Total de 



habitantes 46 281 dos quais 23 324 homens e 22 957 
mulheres, assim distribuídos: zona urbana - 4 885; zona 

suburbana - 24 036; zona rural - 17 360. 
Nos dados acima acham-se incluídos os relativos à 

Iracemápolis, que foi elevado a categoria de Município 
( 4 592 habitantes) e o distrito de Tatu que foi extinto, 

tendo sido incorporado ao da sede . 
Pelos dados estimativos oferecidos pelo D. E. E. S. P. 

o município de Limeira em 1.0 de julho de 1955 possuía 

53 988 habitantes. 

AGLOMERAÇõES. URBANAS - O município de Li
meira, em 1950, compreendia os seguintes distritos: Limeira 

- 39 100 habitantes. lracemápolis - 4 592 habitantes -

(Desmembrado) Atualmente é município. Tatu - 2 589 

Caixa Econômica Estadual 

habitantes, foi extinto o distrito, estando ·anexado ao da 

sede. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Limeira é um muni
cípio de grande expressão ecbnômica, e coordena duas 

poderosas fôrças: a atividade industrial e a agrícola. Pelo 
quadro demonstrativo abaixo pode-se apreciar e ter umâ 
visão da conjuntura econômica limeirense. 

PRODUTOS INDUSTRIAIS 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

Açúcar. . . . . . . . . . . . Saco 
Máquinas agrico1as e opera~ 

trizes.... Unidade 
Chapéus .. 
Papel, papelão.. Tonelada 
Calçados. Par 

710 000 

6 375 
I 324 000 

11 000 
I 000 000 

PRODUTOS AGRÍCOLAS 

Laranja. . ... 
CRna-de-açúc~r . 

·Milho .. 
Feijão .. 
c~r• beneficiodo. 

Cento 
Tonelada 

Saco 

Arrôba 

2 200 000 
120 000 

41 250 
19 000 
16 250 

VALOR 
(Cr$) 

300 000 

255 000 
180 000 
175 000 
120 000 

172 000 
19 000 
16 900 
10 ;;o 

8 500 

Há no mumctptO 210 hectares de matas naturais e 
4 840 hectares de matas formadas (eucaliptos) . 

As propriedades agrícolas soma1_11 1 643 e a área culti
vada atinge 8 938 hectares. 

Segundo a sua extensão as propriedades agrícolas estão 
assim distribuídas: até 2 hectares- 194; de·3 a 9- 372; 

de 10 a 29 - 660; de 30 a 99 - 335; de 100 a 299 - 60; 
de 300 a 999- 19; de 1000 a 2 999 - 3. 

Segundo dados do D. E. E. S. P., em 1954, Limeira 
produziu: 

Produtos de origem animal - Leite de vaca -
1 071 000 litros e ovos - 200 000 dúzias. 

Rebanhos existentes (31-12-1954)- Suíno- 13 000; 

bovino- 9 000; muar - 750; eqüino- 700; caprino -

260; ovino - 120. 

Banco . do Brasil S. A. 
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Banco Comercial do Estado de São Paulo S.A. 

Aves existentes (31-12-1954) -Galos, frangos e fran
gas - 45 000; galin~as - 40 000; patos, marrecos - 1 900 

e perus - 400. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas aqui produzidos são: Europa e a Capital do Estado. 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Estabelecimentos exis

tentes - 300 .. 

Segundo o ramo de atividades podemos classificá-los 
como se _seguem: extrativa de produtos vegetais - 10; 
transformação de minerais não metálicos - 38; metalúr...: 
gica - 26; mecânica - 23; construção e montagem· do 
material de transporte - 5; madeira - 14; mobiliário -
16; papel e papelão - 5; química e farmacêutica - 9; 
têxtil - 8; vestuário, calçados e artefatos de tecidos - 16; 
produtos alimentares - 81; bebidas - 18; editorial e grá

fica - 9; outros - 22. 

Estabelecimentos com 50 e mais empregados: trans
formação de minerais não metálicos- 1; mecânica - 5· 
papel e papelão - 2; vestuário, calçados e artefatos d; 
tecidos - 7; produtos alimentares - 1; bebidas - 1; 
outros - 1 . Os principais produtos produzidos foram: 

· papelão e cartolina, máquinas agrícolas e chapéus. 

As indústrias limeirenses ocupam os serviços de 5 500 
operários, aproximadamente. Dentre as indústrias do 
município podemos citar: Cia. União dos Refinadores de 
Açúcar e Café, Cia. Prada - Indústria e Comércio; Ribeiro 
Parada S. A. Indústria de Papel e Papelão; Indústria Má
quinas Zacarias SoA o ; Indústria de Máquinas Invicta S. A. ; 
Cia. Industrial de Máquinas Sãó Paulo; Indústria de Má
quinas D' Andrea S. A .. O consumo médio mensal de ener
gia elétrira para a fôrça motriz é de 770o000 kWh. 

COMÉRCIO. E. BANCOS - A cidade de Limeira é dotada 

de um sólido e próspero conjunto de estabelecimentos mer
cantis. Segundo o ramo de atividade desses estabeleci
mentos, vamos assim classificá-los: Gê'neros alimentícios 
- 116; Louças e ferragens - 10; Tecidos e armarinhos 
- 72; Prestação de serviços- 553; Outros- 89. 

Os estabelecimentos atacadistas são em número de 
36, os restantes são de vendas a varejo. O comércio local 
mantém relações comerciais com as seguintes praças: São 

Paulo (Capital) cidades dos e~tados de Minas Gerais, 
Paraná e Rio Grande do Sul. . 

Os artigos adquiridos pelo comércio local são: cereais, 
artigos elétricos, louças, ferragens, armarinhos, medica
mentos, etc. 

Limeira não possui estabelecimentos de crédito origi
nários do município. Conta 'apenas, com as seguintes agên-

Cio Prado - lnd. & Com. 



Cio. União dos Refinodores - Açúcar e Café 

cias bancárias: Banco do· Brasil S . A. ; Banco do Estado de 
São Paulo S. A. ; Banco Comercial do Estado de São 
Paulo S . A. ; Banco Mercantil de São Paulo e Banco Artur 
Scatena S. A. 

A agência local da Caixa Econômica Estadual regis
trou em 31-12-1955 os seguintes dados: 19 025 cadernetas 
em circulação, que perfizeram um valor total dos depósitos 
em cêrca de Cr$ 123 844 784,60. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNidPIO Federal Estadual 

I (Cr$) 
Total Tributária 

------ ------- ---·--- ------
1950 ....... 25 867 451 20 038 333 9 158 155 3 889 796 8 997 655 
1951. ...... 40 884 344 26 992 007 10 099 324 3 736 074 10 327 563 
1952 ....... 35 461 205 31 508 954 12 338 484 4 564 665 12 344 492 
1953 ....... 39 869 601 39 233 367 5 357 479 6 282 307 16 693 466 
1954 ....... 71 961 265 54 859 401 22 545 939 7 112 401 22 458 212 
1955 ....... 68 975 007 71 446 915 34 364 169 8 610 625 34 133 485 
1956 (1) .... . .. 18 315 000 18 I 75 OOJ 

(1) Orçamento. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal é bem tra
çada, possui prédios modernos e a cidade é dotada de 
vários melhoramentos públicos urbanos, conforme quadro 
abaixo: 

Logradouros públicos existentes - 346. Logradouros 
púb~icos pavimentados - 110, sendo que 96 são revestidos 
de paralelepípedos e 22 são asfaltados. Prédios existentes 
- 7138. Portanto, 57% da área da cidade não tem pavi
mentação; 40% é revestida de paralelepípedo e 3% é 
asfaltada. 

Abastecimento d'água ...:...._ Logradouros abastecidos -
120; extensão das linhas adutoras - 55 000 metros; nú
mero de prédios abastecidos - 4 682 . 

Esgôto - Logradouros públicos servÍdos - 98; ex
tensão da rêde - 40 000 metros; número de prédios ser
vidos - 3 898. 

Serviços de limpeza pública e remoção de lixo - Lo
gradouros servidos - 198; prédios beneficiados com a re
moção do lixo - 5 800. 

Há 1 000 aparelhos telefônicos (automáticos) em fun
cionamento e 120 logradouros públicos são beneficiados 
com o serviço de entrega postal. 

O serviço de telecomunicação é feito pelo Telégrafo 
Nacional (Dep. dos Correios e Telégrafos) e Telégrafo da 
C.P.E.F .. 

O consumo médio mensal de energia elétrica com a 
iluminação pública e particular é, respectivamente 200 000 
e 590 000 kWh. 

A sede municipal conta com 4 cinemas, 2 pensões e 
7 hotéis. 

A diária mais comum, cobrada em hotel de nível 
médio, é de Cr$ 120,00. Há 1 linha de ônibus prestando 
os serviços de trânsporte à população urbana. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Localizada em zona pro
gressista e de fácil acesso, Limeira liga-se às cidades vi
zinhas do seguinte modo: Rio Claro- rodoviário (22 km) 
ou ferroviário C.P.E.F. (28 km). Araras- rodoviário 
(27 km) ou ferroviário C.P.E.F. (29 km). Mogi-Mirim 
- rodoviário, via Eng.° Coelho (52 km) . Cosmópolis -

Banco Arthur Scatena S. A. 
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rodoviário (28 km). Americana - rodoviário (27 km) 
ou ferrovia C.P.E.F. (24 km). Santa Bárbara D'Oeste 
- rodoviário, via Americana ( 42 km) ou rodoviário 
(26 km) ou ferrovia C.P.E.F. (40 km). Piracicaba
rodoviário (34 km) ou ferrovia C.P.E.F. (72 km). 
Com a Capital Estadual -rodovia, por Campinas ( 170 km) 
ou ferrovia C.P. E. F. em tráfego mútuo com a E. F. S. J. 
( 167 km) . Com a Capital Federal - Via São Paulo, já 
descrita, ou rodovia, passando por Bragança Paulista e São 
José dos Campos (618 km) ou misto: a) rodovia (60 km) 
ou ferrovia C.P. E. F. ( 61 km) até Campinas. b) aéreo 

(380 km). 

A 3 quilômetros da sede municipal encontra-se 1 
campo para pouso de avtoes, IJOSsuindo as seguintes di

mensões: 800 x 50 metros. 

Largamente estimado, o número de veículos em trá
fego na sede municipal, diàriamente, é de 60 trens e 1 800 
automóveis e caminhões. Na Prefeitura Municipal acham
-se registrados 572 automóveis e 765 caminhões. 

Há em todo o município, 2 estações e 2 pontos de 

parada para os trens da C.P. E. F. 

Conta com 5 linhas de ônibus que fazem as ligações 

intermunicipais. 

Dentro do munidpio encontra-se as seguintes estradas, 
com as respectivas quilometragens: Cia. Paulista de Es
tradas de Ferro com 28 km; rodc;>via estadual, com 108 km 
e rodovia municipal com 480 km. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Dispondo de· 
146 leitos, existem 2 Hospitais, 1 Santa Casa, 1 Centro de 
Saúde e 1 Pôsto de Puericultura . 

O amparo aos menores é prestado por 4 abrigos cuja 
capacidade é de 200 pessoas. Há 3 abrigos para os desva
lidos podendo amparar 121 pessoas. 

O município conta com os serviços, profissionais de 26 
médicos, 27 dentistas, 20 farmacêuticos e 20 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO - O índice de alfabetização neste 
município, segundo o Censo de 1950, ultrapassou 70% da 
população. 

ENSINO - Limeira possui vários estabelecimentos de en
sino, que poderão ser assim distribuídos: Ensino Primário. 

4 Grupos Escolares e 40 escolas isoladas: 

Básico e Técnico de Contabilidade - Escola Técnica 
de Comércio de Limeira . 

Ensino secundário - Colégio Estadual e Escola Nor
mal Castello Branco; Ginásio São José e Escola Normal 
Particular . 

Ensino industrial - Escola Industrial Trajano Ca
margo. 

Assim temos que o município possui ~ 66 unidades 
escolares de ensino fundamental comum; 26 unidades esco
lares de ensino não primário, 3 de ensino secundário, 1 
de ensino industrial, 2 de ensino comercial, 3 de ensino 
artístico, 2 de ensino pedagógico e 15 outros. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Em todo o mu
nicípio são editados 3 jornais, a saber: O Limeirense (bi
-semanário ), Gazeta de Limeira (bi-semanário) Letras da 
Província (mensal) . 

O serviço de radiodifusão é feito pela Rádio Educa
dora de Limeira P. R. J. 5 - cujas características são: 
potência anódica 805 (W), potência na antena 100 W, 
freqüência de 1 550 kc/s. 

Dispõe, a sede municipal, de 2 bibliotecas que são: 
Biblioteca Pública Municipal com 3 287 volumes, (de ca
ráter geral) e a Biblioteca Rui Barbosa, com 5 476 volumes. 
Há na cidade 7 tipografias e 4 livrarias. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O único aci
de~te geográfico digno de menção, que se acha situado 
neste município é o Morro Azul, cujo ponto culminante 
acha-se a 842 metros acima do nível do mar. 

Grupo Escolar Brasil 
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Ginásio São José e Escola Normal Particular 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Limeira promove a "Festa da Laranja" de dois em dois 
anos, na primeira quinzena de maio. 

Das festividades religiosas destaca-se a Procissão do 
Senhor Bom Jesus do Modesto. É a mais tradicional pro
cissão, levada a efeito no município. 

A festa de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção, 
originou-se da fundação de uma ordem religiosa cente
nária. A procissão realiza-se no dia 15 de agôsto, dia de 
Nossa Senhora da Assunção. 

Além das datas cívicas, Limeira comemora o dia da 
fundação de sua cidade, 15 de setembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - "Limeirense;' é 
a denominação dada ao habitante local. Há neste muni
cípio 1 sindicato de empregadores e 4 de empregados; 2 
cooperativas de crédito e 2 de produção; os 11 873 elei
tores elegeram 19 vereadores à Câmara Municipal. Limeira 
orgulha-se de ter sido o primeiro município brasileirq a 
empregar o arado na cultura do café. Cabe-lhe, ainda, a 
primazia de ter sido berço da primeira mulher a ocupar um 
cargo eletivo. 

Trata-se de Dona Maria Tereza Silveira de Barros 
Camargo, eleita deputada à Assembléia Constituinte do 
Estado de São Paulo, em 1934. Foi a primeira Prefeita 
brasileira. É Prefeito do Município o Sr. José Adriano 
L. C. Branco. 

(Autor do histórico - Romildo Monteiro; Redação final -

Antônio C. Valente; Fonte dos dados- A.M.E. - Romildo Mon

teiro.) 

LINS--- SP 
Mapa Municipal na ·pág. 263 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO -Nome Primitivo- No local, onde tudo 
era sertão, existia um córrego, que foi denominado "Doura
dinho". Posteriormente, passou a chamar-se "Campestre". 

Iniciava-se o século XX . 

De elevado espírito religioso, tratavam desde logo os 
primitivos moradores de elevar aos céus seus primeiros 
pensamentos, a invocar proteção para o seu trabalho, sur
gindo então rústica capela, feita com troncos e fôlhas de 
coqueiro, sob a invocação de Santo Antônio. 

Daí o primeiro nome do Patrimônio: Santo Antônio 
do Campestre. 

Origem do nome atual .....:.... 16 de fevereiro de 1908. 
O Presidente da República, Sr. Afonso Pena, acompanhado 
do Sr. Paulo de Frontin, inspetor das Estradas Federais, 
visitou a Noroeste, assistindo a inauguração da estação de 
Miguel Calmon (Avanhandava). Foi-lhes servido um 
almôçci na estação de Monjolo (Presidente Pena, hoje, 
Cafelândia) . E como nesse dia memorável ali se cogitava 
do problema importante de mudar nomes de estações, mu
dou-se também o de "Santo Antônio do Campestre" por 
Albuquerque Lins, em homenagem ao então governador do 
Estado, Senhor Manoel Joaquim Albuquerque Lins. 

Constituição Jurídica do Patrimônio de Albuquerque 
Lins- 20 de julho de 1913. O coronel Joaquim de Toledo 
Piza e Almeida e sua mulher Dona Maria Augusta de 
Souza Piza, no ato representados por seu bastante pro
curador o capitão Juvêncio Silva, doam à Câmara Muni
cipal de Bauru, no ato representada por seu Prefeito Muni: 
cipal Manoel Bento da Cruz, uma gleba junto à estação 
de Albuquerque Lins, da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, com as seguintes divisas: "começando no ribeirão 
do Campestre e divisa de José Reis, sobe pelo meio do 
mesmo ribeirão até a divisa de Procópio de Andrade, sobe 
ainda pelo ribeirão dividindo com o mesmo Andrade ou 
seus sucessores, até completar a área mencionada, fechan
do-se o perímetro por uma linha reta, dividindo com os 
doadores até encontrar as divisas de José dos Reis, descen
do por esta até o ponto inicial e devendo a figura ter uma 
forma regular; que a presente doação é feita a outorgada, 
para o fim de ser ali estabelecida uma povoação ... " 
(2~0 Tabelião -Armando Azevedo - Bauru - livro 12 
-fls. 96v). 

Criação do Distrito - Bauru - A Lei estadual 
n.0 1408, de 30 de dezembro de 1913, criou o distrito com 
a denominação de Albuquerque Lins, pertencendo então 
a Bauru. 

Distrito de Paz de Pirajuí - Em virtude da Lei esta
dual n.0 1428, de 3 de dezembro de 1914, o distrito de 
Albuquerque Lins foi transferido do municípió de Bauru 
para o de Pirajuí. 

Criação da Paróquia - Por decreto de 13 de junho 
de 1919 de D. Lúcio Antunes de Souza, Bispo de Botucatu, 
é criada a paróquia de Albuquerque Lins. Titular: Santo 
Antônio. 

Primeiro Vigário- Padre João Carrelli, nomeado por 
provisão de 19 de junho de 1919 . 

Criação do Município - Em razão da Lei estadual 
n.0 1 708, de 27 de dezembro de 1919, foi criado o muni
cípio, com território desmembrado do de Pirajuí, recebendo 
a sede municipal foros de cidade. 

Instalação do Município - Verificou-se a instalação 
do município em data de 21 de abril de 1920. 

Denominação "Lins" - O município tomou o nome 
de "Lins", por efeito da Lei estadual n.0 2 182-A, de 29 
de dezembro de 1926. 

Criação da Comarca - A comarca de Lins foi criada 
por Lei estadual n.0 2 199, de 27 de setembro de 1927. 

Instalação da Comarca - Foi realizada a 28 de abril 
de 1928. 

Instalação do Bispado - Em 30 de agôsto de 1950, 
foi solenemente instalado o Bispado de Lins, na Catedral 
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Igreja Matriz 

de Santo Antônio, sendo o primeiro Bispo - Dom Henrique 

Gelain e Papa Reinante - S. S . Pio XII. 

. LOCALIZAÇÃO - O município de Lins está situado na 

zona fisiográfica de Marília, apresentando a sede muni

cipal as seguintes coordenadas geográficas: 21° 40' 25" de 

latitude sul e 49° 45' 23" de longitude W. Gr., distando, 

em linha reta, da Capital 383 km . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 457 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 36, 3°C, das mínimas 11,1oc e a 
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compensada 24,6°C. O total· anual de chuvas é da ordem 
de 1100 a 1300 mm. 

AREA - 566 km:! . 

POPULAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, estavam 

presentes 56 304 habitantes, sendo 22 154 na zona urbana, 

4 225 na zona suburbana e 29 925 na zona rural. Com os 
desmembramentos de Guaiçara e Sabino, em 1953, basean

do-se no Censo de 1950 tem-se: 39 967 habitantes, sendo 

20 376 na zona urbana, 3 426 na suburbana e 16 165 ou 
40% na zona rural. 

Av. V oi. Vitoriano Borges. 



Colégio Salesiano O. Henrique 

A estimativa do D. E. E. S. P. de 1.0 -VII-1955 acusou 
42 738 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Há as seguintes aglo
merações urbanas: sede municipal com 23 737 habitantes 
e Guapiranga com 65 habitantes, de acôrdo com o Censo 
de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A atividade econômica 
é baseada quase que exclusivamente, na agricultura, tendo 
no café o principal produto. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

AGRICOLA 

Caf~ beneficiado. . . . . . . . . . . . . ArrOba 
Algodão em caroÇo .......... . 
Milho................. Saco 60 kg 

INDUSTRIAL 

Leite pasteurizado........ . . . . Litro 
Fiação e tecelagem (sêda na· 

tural). . . . . . . . . . . . . . . . . . Metro 

INDÚSTRIA DE 
BENEFICIAMENTO 

Caf~ beneficiado. . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Arroz beneficiado ............ . 
Amendoim beneficiado. . . . . . . . Quilo 

Vista Parcial Aérea 

305 213 
150 000 
53 000 

I 352 400 

38 600 

97 000 
18 900 

1 990 000 

VALOR 
(Cr$) 

167 867 000,00 
2 400 000,00 
9 540 000,00 

9 466 800,00 

9 650 000,00 

196 000 000,00 
15 120 000,00 
12 600 000,00 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas são: . São Paulo e Santos, dêste para reexportação aos 
países consumidores. 

Há poucas indústrias, entretanto, as existentes, em sua 
maioria, são de beneficiamento da produção, tais como: 
indústria da madeira, beneficiamento do café e arroz, e 
indústria cerâmica. 

A sede municipal possui 37 estabelecimentos indus
triais com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários 
ramos industriais 1120 operários. 

As fábricas mais importantes localizadas no município 

são: Fiação e Tecelagem Linense S/ A, "Linsonibus" -

Construtora de Carroçarias para ônibus Ltda., Fábrica de 

Máquinas Colômbia (Meirelles &. Cia.), Frigorífico Li
nense Ltda. e Giçabro Shimoya. 

·uns Hotel 

A pecuária não apresenta significação econômica para 

o município. O rebanho existente em 31-XII-54 era (em 
número de cabeças): bovino - 36 000, suíno - 10 000, 

muar - 9 000, eqüino - 3 500, caprino - 3 000, ovino -

250, e asinino - 10. A produção de leite de vaca foi de 
3 630 000 litros e de ovos - 400 000 dúzias. 

As riquezas naturais do município são: barro para 
olaria e madeira. 

A área de matas (naturais ou formadas) é de 4 500 
hectares. 

O consumo médio mensal como fôrça motriz é de 
95376 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil com 2 estações ferro

viárias dentro do mesmo. Apresenta os seguintes percursos, 
com as respectivas quilometragens dentro do Município: 

Lins - Bauru com 11 km e Lins - Araçatuba com 8 km. 

São as seguintes as rodovias que servem o município, 
com as respectivas quilometragens dentro do mesmo: Lins 
- Araçatuba (rodovia estadual São Paulo - Mato Grosso) 
3,5 km; Lins - Bauru (rodovia estadual São Paulo -
Mato Grosso) 9 km; Lins - Marília, via Getulina (esta
dual) 13 km; Lins- Cafelândia (municipal) 29 km; Lins 
- Catanduva, via Pôrto Junqueira (municipal) 26 km; 
Lins- Guaiçara (munidpal) 4 km; Lins- Guaimbé (mu
nicipal) 12 km; Lins- Novo Horizonte, via Tangará (mu-
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Paço Municipal 

nicipal) 31 km; Lins - Sabino, via Guapiranga (muni
cipal) 26 km. 

Lins liga-se às seguintes cidades vizinhas: Promissão 
rodoviário 20 km ou ferroviário (E. F. N . O. B. ) -

26 km; Nova Aliança rodoviário, via Promissão e José Bo
nifácio- 100 km ou rodoviário, via Irapuã 106 km; Irapuã 
- rodoviário 67 km; Novo Horizonte - rodoviário, via 
Pôrto Junqueira - 65 km ou rodoviário, via Irapuã -
94 km; Cafelândia - rodoviário 24 km ou ferroviário 
E. F. N. O. B. - 27 km; Getulina - rodoviário - 25 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Bauru e 
São Manuel - 475 km ou aéreo - 375 km ou ferro
viário (E.F.N.O.B.)- 152 km até Bauru e C.P.E.F. 
em tráfego mútuo com a E.F .S.J. -402 km ou E. F .S. 
-425 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 

Liga-se a: Araçatuba- aéreo 95 km, Birigui- aéreo 
75 km, São José do Rio Prêto- aéreo 103 km e Ribeirão 
Prêto- aéreo 190 km. 

O município possui aeroporto com pistas de 
1210 x 100 m e 1180 x 100 m, distando 2 km da sede 
~unicipal. município é servido pela Real Aerovias. 

Trafegam, diàriamerite, no município 6 táxis-aéreos, 
8 aviões comerciais, 20 trens e cêrca de 5 000 automóveis 
e caminhões. 

Estão registrados na Prefeitura Municipal 457 auto
móveis e 813 caminhões. 
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O município possui 8 linhas de rodoviação intermu
nicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com São Paulo, Santos, Bauru e Araçatuba. 

São importados todos os artigos do comércio, com 
exceção dos produtos agrícolas nêle produzidos. 

Na sede municipal há 12 estabelecimentos atacadistas 
e 700 varejistas. 

No município há 84 estabelecimentos comerciais de 
gêneros alimentícios, 11 de louças e ferragens e 71 de fa

zendas e armarinhos . 

Há 13 filiais de estabelecimentos bancários, a saber: 
Banco do Brasil S/ A, Banco do Estado de São Paulo S/ A, 
Banco Comercial do Estado de São Paulo S/A, Banco No
roeste do Estado de São Paulo S/ A, Banco América do 
Sul S/ A, Banco de São Paulo S/ A, Banco Brasul de São 
Paulo S/ A, Banco Brasileiro de Descontos SI A, Banco Ban
deirantes do Comércio S/ A, Banco do Comércio e Indús
tria S/ A, Banco Mercantil de São Paulo S/ A, Banco Po
pular do Brasil S/ A e Banco Tozan S/ A. 

A Caixa Econômica Federal possui uma agência que, 

em 31-XII-54, apresentava 502· cadernetas em circulação 
e valor dos depósitos de Cr$ 2 186 354,90; e a Caixa 
Econômica Estadual possuía até a referida data 6 112 
cadernetas em circulação e valor dos depósitos de 

CrS 18 318 465,00. 



Ruo Olavo Biloc, junto à Praça Cel. . Pizo 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos urbanos existentes: Pavimentação- 32 ruas calça
das com paralelepípedos e 5 com asfalto. As porcentagens 
de áreas pavimentadas são, paralelepípedos 88,2 o/o, asfalto 
3,3% e outros tipos 8,5%; Esgôto - 1868 prédios esgo
tados; Iluminação - pública e domiciliar, com 128 logra
douros iluminados e 5 310 ligações elétricas. O consumo 
médio mensal de energia elétrica para iluminação pública 
é de 28 710 kWh e para iluminação particular é de 
2 254 kWh; Água - 2 980 domicílios abastecidos; Tele
fone- 478 aparelhos instalados; Telégrafo - serviços do 
D. C. T. e da 'Estrada de Ferro Noroeste do Brasil; Correio 
- entrega postal. pelo D. C. T.; Hospedagem - 11 hotéis 
e 14 pensões com diária mais comum de Cr$ 140,00; Di
versões - 5 cinemas. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Quanto à assis
tência médico-sanitária, Lins conta com: 1 Santa Casa, com 
162 leitos, Maternidade anexa, com 12 berços; 1 Casa de 
Saúde particular, com 6 leitos; 1 Instituto Oftálmico, com 

24 leitos; 1 centro de saúde oficial; 1 dispensário de sífilis; 
1 pôsto de puericultura; 1 dispensário de tracoma; 1 alber

gue noturno; 1 asilo para cegos; 1 patronato; 18 farmácias; 
29 médicos; 33 dentistas, e 14 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO -De ,acôrdo com o Censo de 1950, 
55% das pessoas maiores de 5 anos, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Quanto ao ensino Lins possui 48 unidades 
escolares de ensino primário fundamental comum; 4 uni-

dades escolares de ensino secundário, 1 industrial, 2 comer

ciais, 1 artístico, 3 pedagógicos, e 1 superior. 

Os principais estabelecimentos de ensino são: Facul
dade de Odontologia de Lins, Colégio Estadual e Escola 

Normal de Lins, Colégio Salesiano D. Henrique, Instituto 

Americano de Lins, Escola Técnica Fernando Costa, Escola 
Normal Livre N. s.a· Auxiliadora, Seminário Menor N. s.a 
do Rosário e Conservatório Musical de Lins. 

Lins é considerado um centro de atração cultural pelas 

ótimas escolas que possui, onde recebem ensinamentos 

Estação Rodoviário 
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Edifício Rubiácea 

cêrca de 12 000 estudantes, muitos dêles procedentes de· 
outras cidades e estados. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Lins possui 3 

jornais: "A Gazeta de Lins" - .noticioso diário, "O Pro

gresso" - noticioso bi-semanal e "O Bandeirante" - noti

cioso semanal; 1 radioemissora - "Lins Rádio Clube S/ A" 

ZYB-3 com potência na antena de 250 W e anódica 

de 250 W, freqüência de 970 quilociclos e sistema irra

diante: mastro 1/4 de onda; 1 biblioteca pública com 7 045 

volumes, de caráter geral e 1 de assuntos militares com 

1 870 volumes; 6 tipografias, e 4 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Munic:ipal NO 

Federal Estadual MUNICtPIO 

Total Tributãria 
(Cr$) 

---------- ------- ----------- ------

1950 ..... '. 26 080 352 18 704 839 10 002 758 5 510 636 10 030 580 
1951. ...... 19 164 358 32 920 615 10 935 499 6 448 934 10 700 365 
1952 ....... 17 983 418 35 483 186 16 011 138 7 866 039 15 818 011 
1953 ....... 17 880 133 30 071 906 22 497 828 11 100 655 21 934 040 
1954 ....... 16 205 725 42 730 573 31 068 866 11 987 715 29 778 036 
1955 ....... ... 53 022 148 . 31 499 318 12 837 103 34 024 869 
1956 (1) .... ... ... 25 185 000 . .. 25 185 000 

(1) Orçamento. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - As seguintes datas são 
comemoradas: 21 de abril, dia do município, patrocinando 
a Prefeitura local as festividades; 24 de junho, e 7 de 
setembro. 

8:1. 

Entre as solenidades religiosas destacam-se: Semana 
Santa; dias de Santo Antônio, São João e São Pedro; São 
João Bosco e Natal. Essas festas religiosas são constituídas 
de cultos e procissões. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomi
nação local dos habitantes é "linense". 

A sede mun.icipal possui cooperativa de. crédito e 1 
cooperativa de consumo. 

Exercem atividades profissio.nais 20 advogados, 6 en
genheiros, 3 agrônomos e 1 veterinário.· 

Em 1954 nas zonas urbana e suburbana havia 5 975 
prédios. 

Estão em exercício, atualmente, 19 vereadores e esta- . 
vam inscritos até 31-10-1955, 11 758 eleitores. O Prefeito 
é o Sr. Moisés Antônio Tobias. 

(Autor do histórico - José Ramos Antunes; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A.M.E. - Ruy junqueira 
Costa.) 

LORENA -SP 
· Mapa Municipal na pág. 605 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A região onde está localizada Lorena e 
muitas outras cidades do Vale do Paraíba, chamou-se 
inicialmente "Hepacaré", nome tupi que, segundo Teodoro 
Sampaio, quer dizer braço ou seio da lagoa torta, em virtude 
de um braço do rio Paraíba alí existente na época. Mas, 
segundo o Relatório da Província de São Paulo, de Azevedo 
Marques (1887), "Hepacaré" significa lugar das goiabeiras. 
A fundação deve-se a Bento Rodrigues, João de Almeida 
Pereira e Pedro da Costa Colaço, que doaram terras para 
a construção de uma Capela, sob a invocação de Nossa 
Senhora da Piedade, Capela edificada, então, mais à frente 
do local onde hoje situa-se a CatedraL Em 1718, por pro
visão do Bispo do Rio de Janeiro, D. Francisco de S. Jerô
nimo, a ·cuja Diocese pertencia a Capitania de São Paulo, 

a povoação foi elevada à freguesia, tendo sido o seu pri
meiro vigário o Pe. Pedro Vaz Machado, até 172Ó . Em 
14 de novembro de 1788, o Governador de São Paulo, Ca

pitão-general Bernardo José Lorena, mais tarde Conde de 
Sarzedas, criou o município com território desmembrado do 
de Guaratinguetá, dando-lhe o atual nome. Por carta régia 
de 2 de dezembro de 1811, Lorena fêz parte integrante da 
Ouvitoria geral de São Paulo, depois de Taubaté; por Lei 

Jardim Público 



Correios e Telégrafos 

-n.0 11 de 17 de junho de 1852 da de Guaratinguetá e, por 
Lei n.0 16, de 30 de março de 1858 da de Pindamonhangaba. 
No entanto, suas garantias constitucionais foram serciadas 
e essa comunidade passou a fazer parte ·da Província do 

Rio de Janeiro, por Decreto n.0 18, de 18 de junho de 1842, 
como conseqüência do movimento revolucionário dessa 

mesma época. Já pelo Decreto 216, de 29 de agôsto de 

1843, o município voltava a fazer parte da Província de 

São Paulo. Em 24 de abril de 1856, a Lei n.0 21, confe

riu à sede municipal foros de cidade. No período da cul

tura cafeeira do vale do Paraíba, Lorena atingiu uma das 
fases mais prósperas de sua economia. Em meados do 

século XIX, teve Lorena sua aristocracia do café, tendo 

vivido ali mais de 10 titulares do Império. São encontra

dos ainda no município alguns sobrados dessa era de fausto. 

Com a decadência do café, iniciou-se no município uma fase 

de policultura, em que a cana-de-açúcar e o arroz tiveram 

maior importância, Data de fins do século XIX a fun

dação do Engenho Central de Lorena, que mais tarde 

passou a pertencer à "Societé de Sucreries Brésiliennes", 

hoje com estabelecimentos em Piracicaba. Repercutiu em 

seu desenvolvimento, como no de outras cidades do Vale 

do Paraíba, o grande êxodo da população rural e urbana, 

atraída pelas zonas pioneiras do oeste paulista. A partir 

de 1925, porém, com a chegada de famílias mineiras proce

dentes da Mantiqueira e a transformação das velhas pro

priedades rurais em fazendas de criação, iniciou-se no mu

nicípio a fase pastoril. As culturas· foram pràticamente 

abandonadas e substituídas pelas pastagens de capim-gor

dura. A pecuária constitui hoje a principal atividade eco

nômica da população do município. Com seu primeiro Juiz 

de Direito, o Conselheiro Dr. Joaquim Pedro Vilaça, Lorena 

era elevada à categoria de Comarca, pela Lei 61, de 2 de 

abril de 1866. Lorena é, hoje, Comarca de segunda en

trância e de acôrdo com a divisão administrativa do País, 

vigente em 31 de dezembro de 1955, é constituída de um 

distrito, que é o da sede municipal. 

LOCALIZAÇÃO Lorena situa-se no traçado da 

E. F. C. B., zona fisiográfica do "médio Paraíba", limi

tando-se com os municípios de: Piquete, Cachoeira Pau

lista, Silveiras, Cunha e Guaratinguetá . A sede municipal 

tem a seguinte pos1çao: 22° 44' 03" de latitude sul e· 
45° 07' 16" longitude W .· Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 524 metros. 

CLIMA - Quente de inverno sêco com as variações tér
micas: média das máximas - 2 7°C; média das mínimas 

- 13°C. Precipitação pluvial de cêrca de 814 mm ao 
ano. 

ÁREA - 470 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do município 24 569 habitantes 
( 12 406 homens e 12 163 mulheres) sendo 4 466 na zona 
urbana, 11567 na suburbana e 8 536 na rural (represen
tando 34% do total) -de acôrdo com o Censo de 1950. 
Estimativa para 1955 - população total do município -
30 707 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A base econômica do 
município reside na pecuária, que em 31-XII-1954, apresen
tava-se com os seguintes rebanhos (número de cabeças): 
bovino 32 000; suíno 5 500; eqüino 1 800; muar 1 200; 
ovino 550 e caprino 500. A produção anual de leite oscila 

5.0 R .I. - Regimento ltororó 

entre dez a onze milhões de litros, sendo mais da metade 
beneficiada e exportada para a Capital do Estado. A pro
dução agrícola, alcançou em 1956 os seguintes índices: arroz 
em casca, 17.508 sacas de 60 quilos no valor de 
Cr$ 7 175 000,00; milho, 9 200 sacas de 60 quilos valendo . . 
Cr$ 2 392 000,00; tomate, 180 000 quilos totalizando o 
valor de Cr$ 854 100,00 e batatinha, 540 sacas de 60 quilos 
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no valor de Cr$ 756 000,00. A área de matas existentes 
no município é estimada em 2 500 hectares. A indústria 
com 13 estabelecimentos (com mais de 5 operários), em
prega, ao todo, cêrca de 700 ·pessoas e consome 
333 733 kWh de energia elétrica, em média mensal. As 
indústrias. que têm expressão econômica para o município 
são as de: tecidos; produtos químicos, cerâ~ica, açúcar e 
aparelhos elétricos . 

MEIOS DE TRANSPORTE- Com as cidades vizinhas: 
Piquete- rodov. 18 ou ferrov. 17 km (E. F .C.B. ); Ca
choeira Paulista--'- rodov. 17 km ·ou ferrov. (E. F .C.B.) 
15 km; Silveiras- rodov. 31 km; Cunha- (via Guaratin
guetá) rodov. 62 km; Guaratinguetá - rodov. 12 km ou 
ferrov. (E. F. C . B. ) - 13 km. Com a Capital do Es
tado - rodov. (via Dutra) 186 km ou ferrov. (E. F. C. B. ) 
219 km. Circulam diàriamente pela sede municipal cêrca 
de 40 trens e 400 veículos entre automóveis e caminhões . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio representado por 
8 estabelecimentos atacadistas e 264 varejistas, transaciona 
mais freqüentemente com as praças de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Guaratinguetá. O crédito é representado pelos 
Bancos: Paulista do Comércio S/ A; Nacional da Cidade 
·de São Paulo S/ A; Mercantil de São Paulo SI A; do Vale 
do Paraíba S/ A; Moreira Salles S/ A; Caixa Econômica 
Federal ( 1 520 cadernetas em· circulação e depósitos no 
valor de Cr$ 8616877,40) e Caixa Econômica Esta
dual (4147 cadernetas em circulação e depósitos de 

CrS 14922 353,40). Os dados das Caixas Econômicas são 
relativos à data de 31-XII-1955. 

ASPECTOS URBANOS ~ A sede municipal com 192 
logradouros públicos ( 40 pavimentados) possui cêrca de 
4 000 prédios dos quais 3 800 são servidos pelo serviço de 
água, 4 850 ligações de energia elétrica, 558 aparelhos tele~ 
fônicos, correio, telégrafo (D. C. T. e E. F. C. B. ), trans
porte coletivo urbano, 3 hotéis, 5 pensões (diária comum 
de Cr$ 130,00 ), 2 cinemas, 1 teatro e 1 cooperativa de 
produção. 

ASSIST1l:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município é 

atendido por 1 hospital com 85 ·leitos disponíveis, 1 centro 
de saúde, 1 pôsto de puericultura, 8 farmácias, 11 médicos, 
13 dentistas, 10 farmacêuticos e. 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO - 56% da população de 5 anos e 
mais, sabem ler e escrever, consoante o Censo de 1950. 

ENSINO - Lorena pode ser considerada centro de atração 
cultural pela rêde de ensino que possui, assim discriminada: 

36 estabelecimentos de ensino primário fundamental co

mum, 3 secundários, 1 agrícola, 2 artísticos, 1 superior 
(Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, dirigida pelos 

Salesianos); 24 unidades de ensino supletivo (educação de 
adultos). 

A população escolar de Lorena atinge cêrca de 6 000 
pessoas. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há várias biblio~ 

tecas pertencentes aos diversos estabelecimentos de ensino, 
betn como, a Pública Municipal com 3 000 volumes. Publi~ 

Catedral de lorena 
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ca-se semanalmente, um jornal de caráter noticioso e há 
ainda, uma radioemissora cuja potência é de 1 000 W na 
antena, 2 tipografias e 3 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO 

Federal Estadual (Cr$) 
Total Tributãria 

---------- ------ ------ ------ ------

1950 . ... .. 2 240 762 4 286 093 6 729 216 876 236 6 702 381 
1951" ····· 3 094 102 5 662 175 3 959 383 1 008 962 3 939 790 
1952 . ..... 3 161 006 6 316 148 4 530 262 1 350 071 4 548 09; 
1953 .. .... 3 810 506 7 918 690 4 679 282 1 840 798 4 353 578 
1954 .. 4 388 783 11 383 389 7 390 525 1 979 405 7 309 425 
1955 .. 14 819 724 7 349 859 2 528 230 6 567 903 
1956 (1) .... ... ... 6 230 000 . .. 6 230 00:> 

-·· 
(I) Orçamento. · 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- 15 de agôsto - festa da padroeira Nossa Senhora da 

Piedade, em setembro - festa de São Benedito e as datas 

cívicas de maior importância. 

VULTOS ILUSTRES - Dr. Antônio Rodrigues de Aze

vedo Ferreira (Barão de Santa Eulália), Joaquim José 

Moreira Lima (Conde Moreira Lima), Professor Olímpio 

Catão, Dr. Francisco de Pauta Vicente de Azevedo (Barão 

de Bocaina), Sérvulo Gonçalves e Dr. José Vicente de Aze

vedo (Conde José Vicente). 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO 

do município são chamados "lorenenses". 

Os naturais 

Lorena é sede de bispado. e do 5.0 Regimento de In-

fantaria. 

Como atração turística pode-se citar o Horto· Florestal, 

mantido pelo Ministério da Agricultura. 

Há um campo de pouso federal cuja pista mede 800 m 

de comprimento por 120 de largura. 

A Prefeitura Municipal registrou em 1956- 147 auto

móveis e 114 caminhões. 

Em outubro de 1955, havia 13 vereadores em exer

cício e 8 846 eleitores. inscritos. O Prefeito é o Sr. Rezende 
Pereira Leite . 

(Autor do histórico - Belmiro Bustamante Reis; Redação final 
- Daniel Peçanha de Moraes .Jr.; Fonte dos dados- A.M.E. -
Bel miro Bustamante Reis. ) 

LUCÉLIA- SP 
Mapa Municipal na pág. 269 do 12.o Vol. 

HISTóRICO - A colonização da zona onde se encontra 
hoje o município -de Lucélia iniciou-se, mais ou menos, em 
1920, com a vinda de imigrantes russos e eslavos pela Sqro
cabana, que se localizaram nos terrenos dos atuais bairros 
de Balisa e Água Grande. 

Em 1929~ João de Ar~uda, abrindo uma clareira na 
mata virgem, construiu o primeiro rancho, dando início à 
cidade Zona da Mata, a qual não passou de um agrupa
mento de 10 ou 12 casas. Foi, no entanto, o rancho de 
João de Arruda, a bússola de todo aquêle sertão para o 
desbravamento da zona. 

Vencendo tôda sorte de dificuldades próprias da época, 
sem meios de transporte, o Dr; Luiz Ferraz de Mesquita 
embrenhou-se pela região em missão técnica de divisão 
judiciária, antes mesmo da chegada dos primeiros coloni
zadores. 

Em 1939, a 6 km da sede do Distrito de Balisa (hoje 
extinto), no município de Martinópolis, o Dr. Mesquita 
fundou uma povoação que recebeu o nome de ''Lucélia" (do 
latim lux coelis), formado de sílabas dos nomes do fun
dador, Luiz Ferraz de Mesquita, e de sua espôsa, Cecília 
Mendes de Mesquita. 

Construiu uma capelinha, na qual, em 24 de junho de 
1939, foi celebrada a primeira missa no povoado, pelo 
Padre Gaspar Cortez, e mais tarde fez o traÇado da cidade 
de Lucélia. 

O povoado cresceu ràpidamente, sendo elevado à cate
goria de Distrito de Paz pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 
de novembro de 1944, com terras desmembradas dos muni
cípios de Andradina; Valparaíso, Guararapes, Martinópolis, 
Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Santo Anas
tácio e Presidente Venceslau. Pelo mesmo Decreto-lei 
foram criados o município e a Comarca de Lucélia (69.8 

Zona Eleitoral) . 

O município de Lucélia foi criado com os Distritos de 
Paz de Lucélia, Aguapeí do Alto, Gracianópolis e Guara
niúva. 

Pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, foram 
incorporados os Distritos de Paz de Ibirapuera. e Pracinha, 
formados por terras desmembradas do .distrito da sede do 
município de Lucélia. Pela mesma Lei foram desanexados 
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do município dos Distritos de Paz de Aguapeí do Alto, 
Gracianópolis e Guaraniúva, os quais foram elevados à 
categoria de município, com os nomes de Flórida Paulista, 
Tupi Paulista e Pacaembu, respectivamente. 

Lucélia conta com Delegacia de Polícia de 3.a classe, 
pertencente à 3.a Divisão Policial (Região de Marília) . 

Em 3-X-1955 contava o município com 5 580 eleitores 
inscritos e 15 vereadores em exercício. A denominação 
local dos habitantes é "lucelienses". Lucélia é conhecida 
na região pela alcunha de "Rainha dos Luminosos", devido 
ao grande número de reclames luminosos existentes em suas 
casas comerciais . 

LOCALIZAÇÃO - Lucélia está situado na zona físíográ
fica do Sertão do Rio Paraná, no I traçado da Cia. Paulista 
de Estradas de Ferro, a 495 km, em linha ret~, da Capital 
do Estado de São Paulo. Limita-se com os municípios de 
Mariápolis, Adamantina, Bento de Abreu, Rubiácea, Os
waldo Cruz e Martinópolis. As coordenadas geográficas da 
sede municipal são: 21° 4:4' de latitude sul e 51° 01' de 
longitude W. Gr. 

_, 

.. 

T 

... ... 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 444 metros. 

CLIMA - Quente, com uma temperatura média anual 
de 18°C. 

AREA- 475 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do mumc1p1o 29 900 habitantes 
(15 798 homens e 14102 mulheres), sendo 63% na zona 
rural. (Dados do Censo de 1950) . 

Segundo estimativa elaborada pelo D. E. E. a popula
ção total de Lucélia em 1954 seria de 31782 habitantes, 
assim distribuídos: 9 351 na zona urbana, 2 354 na zona 
subúrbana e 20 077 na zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - As principais são as 
sedes distritais de Lucélia, com 8 575 habitantes ( 4 395 
homens e 4180 mulheres); de Ibirapuera, com 1318 habi
tantes (701 homens e 617 mulheres); e de Pracinha, com 
1119 habitantes (573 homens e 546 mulheres). (Dados 
do Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A base econômica do 
município é a agricultura, produzindo café, algodão, arroz, 
batata-inglêsa, feijão, milho e amendoim. Os produtos 
agrícolas são consumidos no próprio município e parte nos 
municípios vizinhos e na Capital do Estado. Em 1954, á 
área cultivada era de 40 835 hectares, existindo 742 pro-
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priedades agropecuárias. No mesmo ano, o número de 
cabeças de gado existente no município era de 13 900 bo
vinos e 16 000 suínos; a produção de leite foi de 1 950 000 
litros. 

A pesca é praticada apenas como atividade esportiva, 
mas não econômica . 

A indústria é representada por ·13 estabelecimentos 
(com mais de 5 operários) sendo as principais a Fábrica 
de Bebidas Nossa Senhora Aparecida e a Fábrica de La
drilhos Santa Terezinha . 

O número total de operários é de 542, aproximada
mente. 

Em 1956, os principais produtos do município alcan
çaram os seguintes resultados: 

•' 
PRODUTOS 

Café ... 
Algodão .. . 
Milho ... . 
Arroz.. . ..... 
Bebidas e refrigeronteJ. 

UNIDADE 

S3C? 60 kg 
Arrôba 

Saco 60 kg . ' 
Litro 

VOLUME 

6() 000 
675 000 

18 000 
6 000 

112 000 

VALOR 
(Cr$) 

180 000 000,00 
I OI 000 000,00 

5 400 000,00 
4 800 000,00 

966 400,00 

COMll:.RCIO E BANCOS - O comércio local, com 3 esta
belecimentos atacadistas e 401 varejistas, mantém transa
ções com as praças de Adamantina, Oswaldo Cruz, Marti
nópolis e Bento de Abreu. 

Há no município 4 agências bancárias, do Banco do 
Brasil S/ A., Banco do Estado de São Paulo S/ A., Banco 
Brasileiro de Descontos S/ A., e Banco Econômico da 
Bahia S/ A., 1 agência da Caixa Econômica Estadual, que 
em 31-XII-1955 contava com 695 cadernetas em circulação 
e depósitos no valor de Cr$ 2 780 697,40. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
MUNIC1PIO 

Federal Estadual (Cr$) 
Total Tributária 

----- -------- ------ ------ --·---- --·------

1950 ....... - 9 872 288 3 369 782 I 789 087 3 329 548 
1951 ....... - 11 618 638 4 706 5fi1 2 103 926 4 572 548 
1952 ....... - 14 194 617 4 981 497 2 571 760 4 203 094 
1953 ... .... - 10 505 325 5 29a 324 2 801 13& 2 054 808 
1954 ... .. .. 4 850 288 16 271 726 7 293 061 2 923 304 7 626 889 
1955 ..... '. 5 905 398 22 961 183 8 239 761 2 855 478 5 835 325 
1956 (1) .... 8 987 000 8 987 OO'l 

(I) Orçament'>. 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Lucélia é 
servido por 5 rodovias e 1 ferrovia, Cia. Paulista de Es
tradas de Ferro, com 2 estações no município e 18 trens 
em tráfego diàriamente. 

Comunicação com as cidades vizinhas e com a capital 
do Estado: Andradina- rodovia, via Valparaíso e Miran
dópolis, 138 km; ou rodovia, via Gracianópolis, 174 km; ou 
misto: a) rodovia 67 km, até Valparaíso, b) ferrovia, 
E. F. N. O. B., 80 km. Oswaldo Cruz - rodovia, 20 km; 
ferrovia, 9. km, C.P. E. F. Adamantina - rodovia, 3 km; 
ferrovia, C.P. E. F., 3.km. Martinópólis- rodovia, 24 km. 
Bento de Abreu- rodovia, 32 km. Valparaíso - rodovia, 
67 km. Três Lagoas (MT) -misto: a) rodovia, 67 km 
até Valparaíso; b) ferrovia E. F. N. O. B. 131 km . Capital 
estadual - ferrovia, C. P. E . F. em tráfego mútuo com a 
E. F. S. J. 668 km; ou rodovia municipal até Valparaíso e 
estadual, via Lins, Agudos, Botucatu, Tietê e Cabreúva, 
664 km; ou rodovia municipal até Marília, com linha de 
ônibus, e estadual, via Garça, Bauru, Botucatu, Tietê e 
Cabreúva, 612 km; ou via aérea, consórcio Real-Aerovias 
Brasil, 493 km. 

Há um aeroporto municipal, cuja pista é de 
1 500 x 120m, situado a 2 km da sede. É servido pela linha 
aérea df,l Consórcio Real-Aerovias Brasil, com 1 avião 
para São Paulo diàriamente; há 2 campos de pouso parti
culares, situados nas Fazendas "Botelho" e "Califórnia". 

ASPECTOS URBANOS - A maioria das ruas da cidade 
estão pavimentadas com paralelepípedos . A energia elé
trica é fornecida pela Cia. Elétrica Caiuá, havendo ilumi
nação pública e 1 333 ligações elétricas domiciliares. O 
serviço telefônico urbano acha-se em fase de instalação, 
pela Cia. Telefônica Alta Paulista. Conta o município com 
2 telégrafos de uso público: o da C.P. E. F. e o do 
D . C. T. e 1 agência postal. 

Há 8 hotéis, cujas diárias variam de Cr$ 60,00 a 
Cr$ 150,00; 3 pensões; e 3 cinemas. 

O número de veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal é de 154 automóveis e 232 caminhões. 

ASSIST.ttNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência à poputação de Lucélia: 1 Santa Casa de Miseri
córdia, com 40 leitos; 1 Casa de Saúde "São Lucas", com 
33 leitos; 1 Pôsto de Assistência Médico-Sanitária; 1 Pôsto 

de Puericultura; 7 farmácias; 8 médicos; 6 dentistas e 8 
farmacêuticos. 

Há no município o "Lar de Menores", com capacidade 
para 28 pessoas. Aos órfãos e desvalidos prestam assis
tência a "Legião Brasileira de Assistência" e a "Colônia de 
Família de Presos". 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, 

24 504 habitantes, de 5 anos e mais, 44% sabem ler e es
crever, segundo os dados do Censo de 1950. 

ENSINO - Conta o município com 5 grupos escolares, 15 
escolas primárias estaduais e 15 municipais; 2 ginásios, um 
estadual e outro "Ginásio Salesiano Domingos Sávio"; e 1 
escola técnica de comércio. 

ASPECTOS CULTURAIS - Há dois jornais no muni
cípio: "Fôlha de Lucélia" e a "Gazeta de Lucélia", ambos 
semanais; 1 rádioemissora "Rádio Difusora de Lucélia", 
2 tipografias e 1 livraria. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS E ATRAÇÕES 
TURíSTICAS - A região de Lucélia é banhada por di
versos rios: o rio do Peixe, onde existe o Salto Guacho; 
o rio Feio, ou Aguapeí, que apresenta o Salto Carlos Bo

telho, local onde a Prefeitura mantém um Parque de Re
creação; êste rio faz a divisa da zona d!i Noroeste com a 
da Alta Paulista. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. José Firpo. 

(Autor do histórico - João Baptista Silveira Martins; Redação 
final- Maria Aparecida Ramos Pereira; Fonte dos dados- A.M.E. 
- João Baptista Silveira Martins.) 

LUCIANóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 413 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo narração de antigos habitantes, 
por volta de 1910 já uma plêiade de bandeirantes havia-se 
localizado nas terras marginais de um ribeirão que deno
minaram Ribeirão da Gralha, advindo para o núcleo a 
mesma denominação de Gralha. A data do início da po
voação não pode ser precisada, acreditando-se haver sido 
bem antes da supramencionada data . De desenvolvimento 

moroso em virtude do afastamento da então sentinela avan

çada da civilização, a cidade de Agudos, ponto terminal 

dos trilhos da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, conser

vando-se a igual distância de Santa Cruz do Rio Pardo, 

já 11aquela ocasião servida pela Estrada de Ferro Soro
cabana, a povoação de Gralha teve, em conseqüência dêsse 

isolamento que a conservava distante do mundo civilizado, 

de arcar com o ônus de uma existência quase que à parte, 

procurando bastar-se a si própria com os parcos recursos 

de que podia dispor. Não fôra o espírito aventureiro e o 

sangue dos bandeirantes que ainda corria nas veias de seus 

primitivos habitantes, sua existência teria sido, por . certo, 

efêmera. Com a Lei n.0 1.790, de 24 de setembro de 1924 

criando o distrito de paz, foi aquela aldeia elevada à cate
goria de vila, desmembrando-se do distrito de Santa Luzia, 

criado pela Lei n.0 1 893, de 16 de dezembro de 1922, mas 

continuando com a mesma toponímia e a integrar o muni-
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cípio de Piratininga. A Lei n.0 2 151, de 11 de dezembro 
de 1926 que criou o município de Duartina, na antiga vila 
de Santa Lucia, incorporou o distrito de Gralha ao muni
cípio recém-criado, permanecendo nessa dependência até 
30 de dezembro de 1953 quando, pela Lei n.0 2 456, foi 
elevado a município com o nome de Lucianópolis. 1!:ste 
município foi constituído de um único distrito: o de Lucia
nópolis, pertencente à comarca de Duartina. 

LOCALIZAÇÃO - Lucianópolis está localizado na zona 
fisiográfica de Marília e sua sede tem as seguintes coorde
nadas geográficas: 22° 26' de latitude Sul e 49° 30' de lon
gitude W. Gr. Dista 320 km da Capital do Estado, em 
linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital .. 
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ALTITUDE - 460 metros (sede municipal). 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou para o 
· município de Lucianópolis, então distrito de Gralha - per
tencente a Duartina - população de 3 962 habitantes, 
2 109 homens e 1 853 mulheres, havendo 3 445 habitantes 
na zona rural, ou 87%. O D. E. E. estimou população 
municipal, para 1954, em 4 336 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é sua sede, com 517 habi
tantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- Nascida da agricultura, 
mantém-se Lucianópolis com seu poder econômico .alicer

çado na lavoura de café que já se vai renovando, em obe
diência à evolução técnica verificada em sua cultura, apesar 
de produzir ainda arroz, algodão, feijão, amendoim e milho. 
Suas reservas de matas são avaliadas em 1 000 hectares, 
distribuídas em sua centena e meia de propriedades rurais. 
A área cultivada atinge 5 314 hectares e o município possui 
2,5 milhões de pés de café; seus principais produfos, em 
1956, foram: café beneficiado, 660 toneladas- 24 ~ilhões 
de cruzeiros; arroz com casca, 244 toneladas - 2,2 milhões 
de cruzeiros; amendoim, 374 toneladas - 1,9 milhões de 
cruzeiros; milho, 610 toneladas- 1,8 milhões de cruzeiros 
e algodão, 150 . toneladas - 1,6 milhões de cruzeiros. 
Quanto à pecuária não está desenvolvida, notando-se, 
porém, aumento regular dos rebanhos, além de um início 
da seleção de gado a fim de apurar raças destinadas à 
produção de leite e ao corte. . Seus principais rebanhos 
eram, em 1954: bovinos 4 000 cabeças; suínos 1800 cabe
ças e de outras espécies 1 800 cabeças. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Lucianó
polis é servido por estradas de rodagem, havendo 75 km de 
estradas dentro do município. Há . registrados na Prefei
tura Municipal 6 automóveis e 17 caminhões e o tráfego 
diário pela sede é estimado ém 20 caminhões. Liga-se por 
estrada de rodagem aos seguintes municípios limítrofes: 
Gália (18 km); Duartina (12 km); Cabrália Paulista, via 
Duartina (28 km); Santa Cruz do. Rio Pardo, via Ubira
jara e São Pedro do Turvo (56 km) e Ubirajara (22 km). 
Está ligado à Capital do Estado: por rodovia, via Duar
tina, Bauru, Agudos e I tu ( 422 km) ou por transporte 
misto a) rodoviário até Duartina ( 12 km) e ferroviário 

(C.P.E.F.- E.F.S.J.- 456 km), ou ainda b) rodo

viário até Duartina (12 km), ferroviário (54 km) 

(C.P .E.F.) é aéreo até São Paulo (282 km). 

COMÉRCIO E BANCOS- Lucianópolis é servida por 16 

estabelecimentos comerciais, dos quais 11 que negociam 

com gêneros alimentícios, mantendo transações com as pra

ças de Marília, Bauru e Duartina . 

ASPECTOS .URBANOS - A cidade possui 8 logradouros, 
dos quais 5 iluminados eletricamente, com 120 prédios, 

todos de alvenaria, servidos de luz elétrica (70% dêles, 

consumindo mensalmente 1 300 kWh) e de água encanada. 



Há 13 telefones instalados, cujo serviço é mantido pela 
Emprêsa Telefônica de Duartina, em conexão com a Com
panhia Telefônica Brasileira. A hospedagem é atendida 
por 1 hotel, com diária de Cr$ 90,00. 

ASSIST:tNCIA M:a:DICO-SANITARIA - A população 

de Lucianópolis é assistida por 1 def!,tista e 1 farmacêutico. 

ALFABETIZAÇÃO - Por ocasião do Recenseamento de 
1950 Lucianópolis fazia parte do município de Duartina, 

no qual era de 44 a porcentagem dos que sabiam ler e 

escrever, dentre a população de 5 anos e mais de idade. 

Prefeitura Municipal Poço Artesiano 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 4 unidades escolares rurais e 1 grupo escolar na sede 
municipal. 

FINANÇAS PÚBLICAS -
RECEITA ARRECADADA (Cr$) VESPESA 

RE!\LIZADA 
ANOS Municipal '~o 

Mu'tillCIPIO Federal Estadual (~r$) 
Total Tri butlíria 

----- ------ ------ ---·-·-·- --·---- --------
1954 ....... ... . .. 189 838 173 516 t89 838 
1955 ....... . .. . .. 992 781 379 081 si~ 541 
1956 (1) .... ... ... I 248 000 ... I 2411 000 

(1) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICtPIO - O município 
contava em 4-X-1955, com 836 eleitores inscritos e sua 
Câmara Municipal conta com 9 vereadores. O Prefeito é 

o Sr. Jacinto Canedo. 

(Autor do histórico - Jair Marcelino da Silva; Redação final 

- L. G. Macedo; Fonte dos dados - A.M.E. - Jair Marcelino 

da Silva.) 

LUP~RCIO - SP 
Mapa Municipal na pág. 411 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - No ano de 1926, estas paragens eram 

cobertas por espêssa mata virgem. Surge nesta época o 

primeiro desbravador destas plagas, o Dr. Lupércio Fa

gundes, secundado a partir de 22 de agôsto de 1927 pelo 
Sr. Antônio Daun, outro abnegac:fo desbravador dêste 

rincão. O Dr. Lupércio Fagundes era dono dos terrenos 
onde hoje está localizada Lupércio, cidade que lhe em

presta o nome. No coração dêste arrojado bandeirante 

havia um grande sonho: fundar um Patrimônio. . Sendo 
engenheiro, organizou os primeiros esboços para a concre
tização do seu grande ideal, derrubou as matas que eram, 

6- 24941 

então, um grande obstáculo à alavanca de ouro do pro

gresso, demarcou a área onde deveria se localizar 0 Patri

mônio, picou os lotes, doou-os ·aos que queriam· fazer cons

truções e pôs-se a trabalhar com afinco, em esfôrço conju

gado com o Sr. Antônio Daun. Nos anos de 1927 e 1928 
continuaram .os desbravamentos das matas e a abertura 
das picadas. No mesmo ano de 1928 o Sr. Hermínio 

Botino, hoje proprietário da Fazenda Floresta, fundou uma 
serraria, da qual saíram as madeiras das primeiras casas 
de tábuas que foram construídas. O progresso avançava 

lentamente em todos os setores. O número de construções 

foi aumentando gradativamente. Tôdas as iniciativas 

nobres nasciam dêstes dois homens que lutavam com fibra, 
abnegação e sem esmorecimentos para a concretização de 

seus ideais. No ano de 1928 o Dr. Lupércio Fagundes 

constrói uma pequena cadeia a fim de deter os cangaceiros 

e elementos desordeiros que nesta época infestavam os 
sertões. No ano de 1936 o Sr. Antônio Daun ajudado pela 

população laboriosa do patrimônio e pelos roceiros, iniciou 

a construção da Igreja (velha) de Santo Inácio, que teve 

seu término dois anos depois. O progresso alentado por 
colonizadores vindos de outras plagas, ia se intensificando 

pouco a pouco. A 16 de janeiro de 1936, o Patrimônio 
eleva-se a Distrito de Paz pela Lei 2 654, no município de 

Garça. Por volta do- ano de 1937, morre o Dr. Lupércio 

Fagundes em pleno campo de batalha, mas, seu compa
nheiro de ideal, o Sr. Antônio Daun não esmorece e, redobra 

os seus esforços em todos os setores. No ano de 1941, o 

Sr. Antônio Daun conseguiu a construção da casa paroquial 

em setenta dias, tendo sido criada a paróquia neste mesmo 

ano e logo provida de sacerdote. No dia 30 de novembro 

de 1944 o distrito de Santo Inácio passa a ter o nome de 
Lupércio por fôrça do Decreto-lei 14 334. No ano de 1953, 
veio da Itália para Lupércio, o Padre Júlio Vittori, atual 

vigário da Paróquia de Santo· Inácio. Neste mesmo ano 

o Sr. Antônio Daun coadjuvado pelos paroquianos iniciou 

a construção da nova Igreja de Santo Inácio e que se acha 

em fase de acabamento, graças aos esforços que têm sido 

encetados pelo Padre Júlio e pelo Sr. Antônio no sentido de 
ver terminada a obra o mais breve possível. A referida 

igreja é sem elogio nenhum, um dos mais belos templos do 
interior paulista. Por fôrça do Decreto-lei n.O 2 456 de 30 
de dezembro de 1953, deu-se a criação do município, cuja 

instalação verificou-se em 1.0 de janeiro de 1955 com a 

J.~osse do seu primeiro Pr~feito, Sr. Ernesto Daun (Vice-Pre
feito - Mirko Calino Genta) . A primeira Câmara foi 

também instalada na mesma data. 

PATRIMONIO DE SANTA TEREZINHA- Foi fundado 
pelos Senhores Pedro Porfírio Franco, Aristides Nogueira 

e Eloy da Cruz Coelho . e pertence ao município de Lu
pércio. O patrimônio de Santa Terezinha, com as suas 80 
casas, apresenta um excelente comércio, tendo grandes 
casas comerciais. O município compõe-se de 1 único 

distrito. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona 
fisiográfica de ·Marília, apresentando a sede municipal as 
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seguintes coordenadas geográficas: 22° 23' de latitude Sul 

e 49° 48' de longitude W. Gr., distando 350 km, em linha 

reta, da Capital. 

... 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 780 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. · As temperaturas 
médias são: das máximas 32°C, das mínimas 10°C e a com
pensada 21 °C. O total anual de chuvas é da ordem de 
1100 a 1300 mm. 

ÁREA - 149 km2 • 

POPULAÇAO - De acôrdo com o Censo de 1950, quando 
era distrito de Garça, Lupércio apresentou 7 081 habi-

tantes, sendo 551 na zona urbana, 29 na suburbana e 6 501 

ou 91% na zona rural. A estimativa do D. E. E. de 1955 

acusou 4 678 habitantes. Deve-se notar que nesta data 
Lupércio já era município. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente é a sede municipal; com 580 habitantes 
(Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A agricultura constitui 

a base econômica de Lupércio. O volume e o valor da 
produção dos principais produtos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS 

Café ben~ficiado. 
Arroz em casca .. 
Milho em grão .. 
Feijão.. . ..... 
Algodão em caroço. 

UNIDADE QUANTIDADE 

Arrôba 
Saco_60 kg 

Arrôba 

46 800 
15 810 
28 560 
6 700 
8 960 

VALOR 
(Cr$) 

24 5 70 000,00 
. 7 430 700,00 

6 568 000,00 
4 105 000,00 
I 344 000,00 

Os plrincipais centros consumidores dos produtos agrí

colas do município são Garça e Marília. 

A pecuária não apresenta significação econômica . O 

rebanho t!xistente em 31-XII-54 era: (número de cabeças) 

bovino 5" 000, suíno 3 000, muar 100, eqüino 800, caprino 

500, ovino 400 e asinino 6. 

As principais riquezas assinaladas no município são 
as matas, cuja área atinge 3 525 hectares. 

Trecho da Ave~ida Dom Pedro 11 
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MEIOS DE TRANSPORTE - São as seguintes as estra
das de rodagem (municipais) que servem o município, com 
as respectivas distâncias (aproximadas) às cidades vizi
nhas: Lupércio-Garça 35 km; Lupércio-Marília 32 km; 
Lupércio-São Pedro do Turvo 50 km; Lupércio--Campos 
Novos Paulista 35 km; Lupércio-Vila Alvilíndia 7 km; 
Lupércio-Echaporã 45 km; Lupércio-Ubirajara 22 km. 
O total de quilometragens dentro do município é de 60. 
Liga-se a São Paulo: Por rodovia e ferrovia - rodovia mu
nicipal até Garça, com linha de ônibus - 38 km e ferrovia 
C.P. E. F. e E. F. S. J. - 496 km. Por rodovia municipal 
até Garça e Estadual, via Bauru, Botucatu, Tietê e . Cam
breúva - 484 km. Trafegam diàriamente na sede municipal 
120 automóveis e caminhões. Estão registrados na Pref.ei
tura Municipal 10 automóveis e 17 caminhões. 

No município há um campo de pouso particular. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com Garça e Marília. São os seguintes os prin
cipais artigos importados: farinha de trigo, óleos comes

tíveis, sal, banha de porco, manteiga, conservas enlatadas, 
bacalhau, bebidas, açúcar, louças, ferragens, tecidos e arma
rinhos. Há na sede municipal 40 estabelecimentos vare

jistas. No município há 25 estabelecimentos de gêneros 

alimentícios, 3 de tecidos e armarinhos e 3 de louças e 

ferragens. 

Na sede municipal há uma agência do Banco Coope

rativa de Marília. 

ASPECTOS URBANOS- Há em Lupércio uma agência 

do D . C. T. Atualmente está sendo instalada a rêde de 

iluminação pela Cia. Paulista de Fôrça e Luz. Os demais 
melhoramentos urbanos estão ausentes. 

ASSIST1l:.NCIA MÉDICO-SANITARIA- Quanto à assis

tência médico-sanitária Lupércio possui: 1 pôsto de assis

tência médico-sanitária oficial; 2 farmácias; 1 médico; 2 

dentistas e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 

66% das pessoas maiores de 5 anos eram alfabetizados. 

ENSINO - Quanto ao ensino Lupércio possui: 2 grupos 

escolares, 3 escolas primárias isoladas e 2 cursos de alfa

betização de adultos. 

ANOS 

1954 ...... . 
1955. 
1965 (1) ...• 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
1------:-----.-----------IREALIZADA 

NO 
_____ M_u_n_i

7
c_i P_8_ 1 ___ 

1
MUNICIPIO 

Federal Estadual 

215 928 
547 620 

Total Tributária 

284 053 
167 000 

380 474 

(Cr$) 

164 597 
167 000 

(I) Orçamento. 

EFEMÉRIDES - As datas mais comemoradas são: 1.0 de 
janeiro, instalação do município; 21 de abril; 1.0 de maio; 
29 de junho; 3.0 domingo de julho, dia do santo padroeiro 

da paróquia, Santo Inácio; 7 de setembro; 15 de novembro; 

2 de novembro e 25 de dezembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomi
nação local dos habitantes é "lupercence". Em 1954, nas 
zonas urbana e suburbana, havia 125 prédios. 

Estão em exer~ício atualmente 9 vereadores, e estavam 
inscritos até 3-X-1955, 1 060 eleitores. O Prefeito é 0 

Sr. Ernesto Daun. 

(Autor do histórico - José Moreno; Redação final - Ronoel 

Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Eugênio Marquez. ) 

LUTÉCIA -SP 
Mapa Municipal na pág. 395 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Recebendo o fervor, a coragem e a va
lentia, Antônio Monteiro da Silva herdou as bravuras dos 

heróicos bandeirantes de Piratiningà. Foi êle - o "Mi

neiro" - como era conhecido, quem efetuou as primeiras 
derrubadàs de matas no rincão paulista, onde encontrou 
vestígios bem destacados de aborígines em 1922. Após 

árdua luta, Monteiro da Silva ainda não satisfeito com o 
trabalho realizado, procurando, civilizar a parte onde se 

estabelecera e ciente de suas obrigações para com a Igreja 

Católica, doou à Diocese de Botucatu quatro hectares de 

terras, onde .foi erecta uma capela, invocando para pa

droeira Nossa Senhora da Boa Esperança. Em redor da 

Capela foram construídas diversas casas de madeira e a 

povoação tomou o nome de Frutal. Em 1926, para inau

gurar a capela foi convidado o Padre Longhi, então vigário 

de Campos Novos que rezou a primeira missa. Em seguida 

verificou-se na povoação surto de desenvolvimento, assina-

Tôrres da Igreja Matriz (em .construçãol 
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lado pelo aumento do número de construções. Em 1929, _ 
pela Lei n.o 2 380, de 11 de dezembro, foi elevad~ a d~s
trito de paz, com o nome de Lutécia, nome do antigo dts
trito policial de Boa Esperança, do município de Campos 
Novos, na Comarca de Assis. O município de Campos 

· Novos tomou o nome de Bela Vista, pelo Decreto n.0 9 775, 
de 30 de novembro de 1939. Lutécia foi elevada a muni
cípio em 30 de novembro de 1944, pelo Decreto n.0 14 334, 
e instalado em 1.0 de janeiro de 1945, constituído do dis
trito de paz do mesmo nome . Pertence à comarca de Para
guaçu Paulista e conta com 9 vereadores. O número de 
eleitores inscritos em 3 de outubro era 1118. 

LOCALIZAÇÃO - Lutécia está localizada entre os rios do 
Peixe e Capivari, na zona fis.iográfica Sorocabana e as coor
denadas geográficas de sua sede são: 22° 19' de latitude Sul 
e soo 22' de longitude W. Gr. Dista 406 km da Capital do 

Estado, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE- 570 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situada em região de clima quente, com 

inverno sêco. Sua temperatura média é 21 °C e a pluviosi

dade anual da ordem de 1 200 mm. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po
pulação municipal de 8 387 habitantes ( 4 423 homens e 
3 964 mulheres), da qual 90% estava localizada na zona 
rural correspondendo a 7 516 habitantes. O ~.E.E. esti
mou população municipal, para 1954, em 8 915 habitantes, 
sendo 7 989 na zona rural. 

Jardim Público 

9.2 

Vista Parcial 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede municipal, com 871 
habitantes, havendo sido estimada, em 1954, em 926 habi
tantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS-,- A atividade econômica 
do município está assentada na produção agropecuária. 
As 374 propriedades rurais existentes em 1954 se dedi
cavam à policultura, perfazendo 10 736 hectares de área 
cultivada e mantinham 7 228 hectares de matas, naturais 
ou formadas. A pecuária tinha como principais espécies: 
bovinos 16 000 cabeças; suínos 8 000 cabeças e outras 2 000 
cabeças. A produção de leite é da ordem de 2,7 milhões 
de litros anuais. Os principais produtos agrícolas em 1956 
foram: café beneficiado 1560 toneladas - 57 milhões de 
cruzeiros; algodão em caroço 480 toneladas - 4 milhões 
de cruzeiros; milho 1 200 toneladas - 3 milhões de cru
zeiros; arroz em casca ~20 toneladas - 2,8 milhões de 
cruzeiros e amendoim 240 toneladas - 1,2 milhões de cru

zeiros. Foi, ainda extraída madeira e lenha, cujos resulta
dos foram, em 1956, 400 ma, no valor de Cr$ 180 000,00 

para a primeira e 4 120 m:l, CrS 288 400,00 para a segunda. 

A indústria é representada pelos seguintes produtos (dados 

de 1956): tijolos, 332 milheiros, Cr$ 250 000,00; farinha 

de mãndioca, 135 toneladas, Cr$ 675 000,00 e calçados 
2 200 pares, Cr$ 369 000,00. A indústria consome mensal
mente 1 200 kWh de fôrça motriz e ocupa 40 operários. 

A 'produção agrícola e industrial é destinada ao consumo 

do próprio município, sendo o excedente exportado para 
Marília, Paraguaçu Paulista e Assis. 

- MEIOS DE TRANSPORTE - Lutécia é servida por es
tradas de rodagem, havendo 98 -km de estradas dentro do 
município e 12 automóveis e 30 caminhões registrados na 
Prefeitura Municipal. É de 180 o número diário de veí
culos em trânsito pelo município. A ligação por rodovia 
se faz com os seguintes municípios limítrofes: Quintana 
(30 km); Pompéia, via Amarílis (44 km); Echaporã, via 
Valdelândia (28 km); Assis, via Tabajara (41 km); Para
guaçu Paulista (24 km) e Oscar Bressane (17 km). A 
ligação com a Capital do Estado se faz por rodovia via 
Assis (575 km) ou misfb: a) rodoviário até Assis (41 km) 
e ferroviário até São Paulo (E. F. S. - 601 km) e b) ro
doviário até Assis ( 41 km) e aéreo ( 406 km) . 



Vista Pàrcial 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Lutécia é exer
cido por 51 estabelecimentos comerciais (dos quais 33 ne
gociam com gêneros alimentícios) que mantêm transações 
com as praças de Paraguaçu Paulista, Assis e Marília. O 
crédito é representado por 1 agência bancária e 1 agência 
da Caixa Econômica Estadual (em 1956 possuía 84 deposi
tantes e ·Cr$ 70 000,00 em depósitos) . 

ASPECTOS URBANOS - Lutécia apresenta 19 logra
douros públicos (dos quais 11 iluminados eletricamente -
130 focos - 1 000 kWh de consumo mensal) onde se 
acham seus 212 prédios, todos de alvenaria, servidos de 
iluminação elétrica domiciliar ( 145 prédios __: consumo 
mensal 4 000 kWh) e remoção domiciliar de lixo. A 
cidade possui l cinema e a hospedagem é atendida por 1 
hotel (diária Cr$ 100,00). 

ASSIST:tNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - A população de 
Lutécia é assistida por 1 médico, 2 dentistas e 2 farmacêu
ticos, como também por um pôsto de assistência médico
-sanitária (mantido pelo Govêrno Estadual) . 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 anotou 
2 731 habitantes que sabiam ler e escrever, dentre os 6 853 
habitantes de 5 anos e mais de idade presentes naquela 
época. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 14 unidades-escolas, dos quais 13 são escolas isoladas 
rurais. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Américo 
Offerni. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributária 
' ----- ------ ------ -----~ ·------ --------

1950 ....... - I 098 994 614 480 271 820 699 638 
1951. ...... - I 408 670 690 278 275 712 584 450 
1952 ....... - I 630 984 I 173 562 522 428 652 285 
1953 ....... - 1 197 844 I 159 096 435 885 980 264 
1954 ....... . .. 1 614 684 I 204 214 299.667 I 617 149 
1955 ....... . .. 2 839 722 I 752 696 . 366 410 996 853 
1956 (1) .... ... - I 030 000 ... I 030 000 

(I) Orçamento. 

(Autor do histórico ____, João. Bosco Pimentel; Redação final -
L. G. Macedo; Fonte dos dados- A.M.E.- João Bosco Pimentel.) 

MACATUBA ...-.. SP 
Mapa Municipal na pág. 395 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO- No ano de 1900 foi fundado o povoado 
de Santo Antônio do Tanquinho, no município de Ubirama, 
hoje Lençóis Paulista. Essa denominação foi dada por ser 
Santo Antônio o padroeiro do povoado e por existir grande 
número de tarigues nas proximidades da vila. 

Consta que os primeiros moradores foram pequenos 
sitiantes e lavradores que atraídos pela fertilidade das ter
ras, construíram suas casas umas próximas às outras, ori
ginando daí, no centro do povoado, corridas de cavalos. 
Nas fronteiras construíram-se pequenos prédios a fim de 
explorarem o comércio de bebidas em dias de corridas. 

Foram seus fundadores José Jacyntho Soares. de Ma
cedo, Benedito Domingos Maciel, José Cândido da Silveira 
Corrêa, Eugênio Sabóia, Joaquim Franco da Rocha, João 
Batista Daré, José Antônio de Moura, Antônio Luiz de 
Godoy, Joaquim Pereira de Godoy, Joaquim Antônio de 
Azevedo, Francisco Fantini e Bento Alexandrino de Góes 
Maciel. Dessas pessoas, umas contribuíram doando terras 
para a criação do povoado, enquanto que outras contribuí
ram com a importância de cento e cinqüenta cruzeiros, cada 
uma, para a cobertura das despesas. 

O progresso do município deve-se ao surto cafeeiro. 

Pela Lei n.0 1337, de 7 de dezembro de 1912, foi 
elevado a distrito de paz com o nome de Bocaiúva em 
homenagem ao Senador Quintino Bocaiúva. 

A Lei n.0 1 975, de 1.0 de outubro de 1924, criou o 
município, com terras desmembradas do município de 
Lençóis, hoje Lençóis Paulista, sendo instalado em 1.0 de 
fevereiro de 1925. O Decreto n.0 14 334, de 30 de novem
bro de 1944, mudou-lhe o nome para Macatuba, nome de 
origem indígena . Conta-se que na mudança do topônimo, 
houve protestos dos munícipes que não receberam com 
simpatias o novo nome, havendo mesmo na ocasião um 
grupo de pessoas de influência na política municipal que 
tentou dar ao munidpio o nome de "JAUí", lugar onde se 
pesca muito jaú. 

Pertence à comarca de Pederneiras e está constituído 
com um único distrito: Maca tuba . 

LOCALIZAÇÃO - Macatuba está situado na zona fisio
gráfica de Araraquara e sua sede a 22° 30' de latitude Sul e 
48° 43' longitude W. Gr., distando da capital Est~aual, em 
linha reta, 245 km . 

• 

.. 

T 

.. .. 
Posição do Município em relação ao e sua Capital. 
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ALTITUDE - 540 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco. A temperatura 
média oscila entre 20°C e 21 °C. O total anual das chuvas 
é da ordem de 1100 a 1300 mm. 

ÁREA - 225 km!!. 

POPULAÇÃO - (Recensamento de 1950) 7 457 habi
tantes (3 898 homens e 3 559 mulheres), dos quais 92% 
estão na zona rural. Estimativ:a do D.É.E. 1955 - 7 762 

habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -A única. aglomeração 
é a da sede, com 737 habitantes (374 homens e 363 mu
lheres) (Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a agricultura, destacando-se a 
cultura do café. Conta o município com 348 propriedades 
agrícolas e cêrca de 5 000 pés de cafeeiro. Em 1956, o 
volume e o valor dos 5 principais produtos, foram: 

PRODUTO 

Açúcar ............... . 
Caf~ beneficiado ...... . 
Cana-de-açúcar . ..... . 
Álcool. ............. . 
Aguardente de cana .. . 

UNIDADE 

. . . Saco 60. kg . 
Tonelada. 

Litro 
Litro 

VOLUME 

220 000 
35 000 

106 000 
2 200 

800 000 

VALOR 
(Cr$ I 000) 

110 000 
80 500 
38 160 

8 800 
2 400 

A área das matas naturais é de 120 hectares aproxi
madamente. 

Possui a sede 3 estabelecimentos industriais com mais 
de 5 pessoas. 

O número de operários ocupados na indústria muni
cipal é de 100. 

A principal riqueza natural do município é a queda 
d'água no Rio Lençóis, onde está instalada a Usina Lençóis, 
de propriedade da Cia. Paulista de Fôrça e Luz. 

O principal consumidor dos produtos agrícolas, do 
município, é Santos. 

A média mensal de energia elétrica é de 631 000 kWh, 
sendo 48 000 kWh empregados como fôrça motriz. 

. MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
apenas por estradas de rodagem, estando em tráfego, dià
riamente, 20 automóveis e caminhões, possuindo 2 rodovias 
intermunicipais. Estão registrados na Prefeitura Municipal, 
53 automóveis e 70 caminhões. 

Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual: Pe
derneiras 15 km, Jaú via Potunduva 31 km ou via Barra 
Bonita 41 km, Barra Bonita via Pôrto Lençóis 18 km, São 

Manuel via Lençóis Paulista ex-Ubirama 51 km ou misto: 

a) rodoviário 14 km até Lençóis Paulista ex-Ubirama e 

b) ferroviário E.F.S. 42 km, Lençóis Paulista ex-Ubirama 

14 km e Capital Estadual rodoviário via Igaraçu e Botu

catu 343 km ou 1.0 misto: a) rodoviário 14 km até Lençóis 
Paulista ex-Ubirama e b) ferroviário E.F.S; 372 km ou 

2.0 misto: a) rodoviário 80 km até Botucatu e b) aéreo 
205 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - No município existem 27 esta

belecimentos comerciais ( 2 de louças e ferragens, 9 em gêne-

ros alimentícios, 3 de fazendas e armarinhos, 7 de bebidas e 

latarias. 1 de móveis, padaria, 1 pôsto de gasolina, 2 de cal

çados e 1 selaria), 23 varejistas, 3 agências bancárias e 1 

agência da Caixa Econômica Estadual, com 842 cadernetas 

em Circulação e depósitos no valor de CrS 584 907,00 em 
31-XII-55. 

Mantém transações comerciais com as praças de São 

Paulo, Bauru, Jaú e Pederneiras. 

ASPECTOS URBANOS - 40% da área da cidade são 

pavimentados com paralelepípedos, abrangendo 4 ruas. 

O município possui 196 domicílios abastecidos d'água, 

possuindo água encanada em tôda a zona urbana e subur
bana, luz elétrica nos logradouros públicos, em quase todos 

os prédios e em diversas propriedades agrícolas, com 215 

instalações; rêde de esgôto em tôdas as ruas, 30 aparelhos 

telefônicos ligados à Cia. Telefônica Municipal (20 na . 

sede) e 1 agência telegráfica da Estrada de Ferro Soroca
bana. 

O consumo médio mensal de iiuminação pública é de 

10 032 kWh e de iluminação particular 19 600 kWh. 

Possui 1 pensão, diária média (Cr$ 120,00) e 1 cinema. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município 

possui um Pôsto de Assistência Médico-Sanitária mantido 

pelo Govêrno Estadual e 1 Pôsto' de Puericultura. 

A população é assi_stida por 1 médico, 2 dentistas e 

2 farmacêuticos, possuindo também 2 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO- 46% da população presente, de 5 

anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - O município conta com 1 grupo Escolar, 12 

Escolas rurais ( 8 estaduais e 4 municipais) . 

. FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITÁ ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNlCIPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

----- ------ --·---- -----·- ----- ------
1950 ....... 1 493 485 1 017 203 780 161 320 678 809 800 
1951 ....... 1 842 841 2 143 094 779 541 290 428 838 429 
1952 ....... 1 090 239 2 753 972 986 681 275 137 966 499 
1953 ....... 730 046 2 8&2 005 1 219 462 317 557 I 019 284 
1954 ...... 1 141 977 4 731 793 1 388 773 314 491 I 355 804 
1955 ....... 1 355 891 9 050 443 1 606 663 478 811 I 468 804 
1956 (1) ... 1 350 000 1 350 000 

(1) Orçamento. 

FESTAS POPULARES - A principal efeméride comemo

rada no município é a festa do padroeiro da cidade, Santo 

Antônio, cujos festejos duram 9 ou 10 dias, havendo nesses 

dias queima de fogos, quermesses, barracas e festas reli

giosas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Em 31-XII-55, 

havia 1 969 eleitores inscritos e .11 vereadores em exercício. 
O Prefeito é o Sr. Fernando Malezi. 

(Autoria do histórico - Waldemar Canêo; Redação final -

Ruth Galvão; Fonte dos dados- A.M.E. - Waldemar Canêo.) 



MACAUBAL - SP 
Mapa Municipal na pág. 107 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Macaubal teve como fundadores os por
tuguêses João de Freitas Caíres e Manoel Camilo de Fi
gueiredo, e o brasileiro Tomaz Teixeira de Souza . A fun
dação verificou-se em 2 de maio de 1924, no alto do espigão 
divisor das fazendas "Coqueiros" e "Ponte Nova". 

A localidade nascente recebeu, primeiramente, a cog
nominação de "Coqueiros", para mais tard~, denominar-se 
"Vila· Progresso", e posteriormente "Macaúbas", com a cria
ção do Distrito de Paz, conforme Lei n.0 2 838, de 28 de 
dezembro de 1928, solenemente instalado a 17 de agôsto 

de 1929. 
Como Distrito de Paz, ficou pertencendo ao Município 

de Monte Aprazível, de onde dista 36 km, por estrada de 

rodagem. 
Passou a chamar-se "Macaubal" pelo Decreto-lei nú

mero 14 334, de 30 de novembro de 1944. O distrito de 
Paz de Macaubal foi dividido, pelo Decreto-lei n.0 15 383 
de 27 de dezembro de 1945, em dois subdistritos: 1.0 Ma
caubal; 2.0 Paraúna. 

Foi elevado à categoria de Município, pela Lei n.0 233, 
de 24 de dezembro de 1948, constituindo-se dos Distritos 
de Paz de Macaubal, sede do Município que lhe empresta 
o nome e Monções (ex-Paraúna), pertencendo à Comarca 
de Monte Aprazível, até hoje. 

Ori~em do nome - Devido à enorme quantidade de co
queiros ( macaúbas) existentes em redor da cidade . 

LOCALIZAÇÃO - :tste município está situado na zona 
fisiográfica denominada Pioneira. As coordenadas geográ
ficas em que se encon~ra a sede municipal são as seguintes: 
latitude Sul 20° 49' - longitude W. Gr. 49° 58'. Em linha 
reta, dista 470 quilômetros da Capital do Estado. 

Limita com os seguintes municípios: Gastão Vidigal, 
Nhandeara, Monte Aprazível, Planalto e Buritama. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As isotermas anuais 
estão compreendidas entre 22°C e 23.°C. O total anual de 
chuva é calculado em 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA - 345 km2. 

POPULAÇÃO - Nos dados que nos são oferecidos pelo 
Censo de 1950. observa-se que o município contava com 
10 259 habitantes, dos quais, 5 316 homens e 4 943 mulhe-

res. A zona rural possuía 7 971 habitantes ou sejam 78% 
da população. · 

O D.E.E.S.P. estimou em 10 905 habitantes a popula
ção do município, presente em 1.0 -VII-54. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Pelo Censo de 1950 o 
município possuía 7 300 habitantes no distrito da sede e no 
distrito de ·Monções existiam 2 959 habitantes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - Tôda a atividade eco
nômica repousa na agricultura e esta, por sua vez, encontra 
na cultura do café o seu principal produto. 

Município essencialmente agrícola, podemos observar 
a sua conjuntura econômica pelo quadro abaixo: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE 

Café. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrôba 
Arroz....................... Saco 
Milho ...................... . 
Algodão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrôba 
Feijão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saco 

51 250 
22 658 
34 740 
34 850 

3 330 

VALOR 
(em Cr$ I 000) 

37 156 
11 329 

9 553 
4 356 
2 664 

As matas naturais são calculadas em 300 hectares. 
A única riqueza natural que ·o município produz é argila, 
que é aproveitada na produção de tijolos. 

Havia, em 1954, 524 propriedades agropecuárias as
sim classificadas: até 2 hectares - 46; de 3 a 9 - 62; de 
10 a 29 - 184; de 30 a 99 - 154; de 100 a 299 - 56; 
de 300 a 999 - 17; de 1 000 a 2 999 - 5. Foram produ
zidos 2 600 000 litros de leite e 138 000 dúzias de ovos. 
Os rebanhos existentes em 31-XII-54 estão assim distribuí
dos (número de cabeças) - bovino - 26 000; suíno -
10 500; eqüino - 3 400; muar - 800; caprino - 450; 
ovino - 180; asinino - 15. Aves existentes em 31-XII-54, 
númerc de cabeças: galinhas 26 000; galos, frangos e fran
gas - 25 300; patos, marrecos e gansos 400; perus- 380. 

No setor da produção industrial tem 25 estabeleci
mentos em atividade que estão assim agrupadas: produtos 
alimentares - 12; outros - 13. O valor da produção 
( 1954) atingiu CrS 11 450 000,00. O pessoal empregado 
na indústria não ultrapassa 48 operários. As mais importan
tes fábricas que neste município estão sediadas são: Des
tilaria Paulista, Fábrica de Móveis São Braz e Fábrica de 
Móveis Santo Antônio. 

Dos produtos agrícolas que o Município exporta po
demos citar os principais e os respectivos consumidores: 
Santos (café), São José do Rio Prêto e Monte Aprazível 
(algodão) . Araçatuba, Nhandeara e São José do Rio Prêto 
consomem o arroz, milho e feijão, que aqui se produz . 

A pecuária, para o município, tem expressão econô
mica, pois aqui são criados, principalmente, o· gado bovino 
e suíno. Entretanto, o consumo local não permite grande 
exportação dos produtos. 

Mesmo assim, o produto exportado é adquirido pelos· 
centros consumidores seguintes: Birigui, Araçatuba e São 
José do Rio Prêto. 

O Município é produtor de energia elétrica. A média 
mensal da produção é de 18 240 kWh sendo que 3 600 kWh 
são utilizados com a fôrça motriz. A usina termelétrica 
é propriedade municipal. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município liga-se à Ca
pital Estadual por rodovia e ferrovia . 
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Por rodovia municipal (até a Estação de Engenheiro 
Balduíno, via Junqueira, Poloni e Monte Aprazível, com 
linha de ônibus: baldeação em Monte Aprazível) : 43 km . 

Por ferrovia E. F. Araraquara, Cia. Paulista de Estra
das de Ferro e Estrada de Ferro Santos a Jundiaí: 560 km. 
Por rodovia Municipal até Nhandeara e rodovia estadual 
(via São José do Rio Prêto), Araraquara, Rio Claro e 
Campinas: 352 km. Há na sede municipal um campo de 
pouso, cuja pista tem as seguintes dimensões: 650 x 100m. 

Largamente estimado, o número de veículos em trá
fego na sede municipal, diàriamente, é de 140, entre auto
móveis e caminhões. Na Prefeitura Municipal estão regis
trados 26 automóveis e 49 caminhões. O município não é 
servido por linhas férreas ou ônibus e possui 104 km de es
tradas .de rodagem . 

COMÉRCIO- O Município conta com um comércio que 
é formado dos seguintes estabelecimentos, segundo o ramo 
de atividade: Gêneros alimentícios _:_ 29; louças e ferra
gens - 21; tecidos e armarinhos - 13. 

O comércio local mantém transações com várias cida
des, notadamente, São Paulo, São José do Rio Prêto e 
Monte Aprazível. 

Dos artigos que o comércio importa, entre outros, des
tacamos: gêneros alimentícios, ·tecidos, calçados, armari
nhos, louças e ferragens, produtos farmacêuticos etc . 

Os estabelecimentos mercantis são todos para a venda 
a varejo. 

A Caixa Econômica Estadual mantém uma filial na 
sede dêste município, que em 31. de dezembro de 1955 
registrou o seguinte movimento: 683 cadernetas em cir
culação e o valor dos depósitos atingiu CrS. 4 436 893,70. 

ASPECTOS URBANOS - Dos modernos melhoramentos 
urbanos, Macaubal tonta com apenas energia elétrica, que 
na sede é fornecida pela termelétrica municipal e no dis
trito de Monções o serviço é fornecido por particulares. 

Há 19 logradouros públicos, dos quais 9 possuem ilu
minação pública e domiciliar; há 376 prédios; e 97 ligações 
de energia elétrica domiciliar. O consumo médio mensal 
de energia elétrica com a iluminação pública é de ..... . 
3 006 kWh e com a partícula~ é de 8 310 kWh. 

Conta a sede municipal com 3 hotéis sendo que a 
diária mais comum cobrada em hotel de nível médio é de 
CrS 90,00. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Os serviços li
gados à saúde pública são prestados exclusivamente por 2 
médicos, 2 farmácias, 2 dentistas e 3 farmacêuticos . 

ALFABETIZAÇÃO- Pelo Censo de 1950, da população 

de 5 anos e mais (8 234), o município de Macaubal pos

suía 2 103 homens e 1194 mulheres alfabetizadas, ou se

jam, 40% da população. 

ENSINO- O Município somente possui estabelecimentos 

de ensino de grau primário. No distrito da sede funciona 

o Grupo Escolar "Porfirio Pimentel" e há o Grupo Escolar 
de Monções. 

Em todo o município há 20 unidades escolares em 
funcionam.ento. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municir,al NO 
Federa I Eatad ua I --·---·--- MUNICIPIO 

Total Tributflria 
(Cr$) 

- .. -- ----~- ------- -- - ... ·- ----- ----·----------- -- -------------

1950. 749 439 944 609 369 293 585 989 
1951. .... ... 1 710 302 713 927 368 347 667 822 
1952 ... ... 1 777 212 774 457 375 758 465 415 
1953 .... ... 1 699 391 1 138 992 468 967 935 876 
1954 .... ... . .. 1 849 163 1 400 053 605 196 1 490 322 
1955 ...... .. 3 665 471 1 767 583 697 814 1 570 266 
11l56 (1) .. ... 1 497 740 1 497 740 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Macaubal é 
derivado de Macaúba, determinada espécie de coqueiro, 
que havia em abundância na região. Os habitantes locais· 
são cognominados, macaubalenses. 

Havia no município, em 3-X-56, 1 934 eleitores que 
elegeram 11 vereadores à Câmara Municipal. O Prefeito 
é o Sr. José Nimer. 

(Autoria do histórico - Pedro de Mello; Redator - Antônio 
Carlos Valente; Fonte dos dados- A.M.E. -Pedro de Mello.) 

MAGDA- SP 
Mapa Municipal na pág. 67 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Por volta de 1920 localizaram-se nas pro
ximidades do rió São José dos Dourados os primeiros des
bravadores da região onde se acha a cidade de Magda. 
Miguel Caselli e Francisco Pereira foram os primeiros que 
se localizaram nas terras iniciando suas lavouras, no de
correr do ano de 1925, dando, em seguida, o povoamento 
e exploração da terra por elementos ávidos de solo virgem . 
A povoação foi fundada pelo Coronel João Braga, a quem 
coube fazer doação de patrimônio destinado à sua locali
zação, em 5 de março de 1929. Nesta mesma data foi 
celebrada a primeira missa no local, em tôsco altar, oficiada 
pelo Vigário de Monte Aprazível, Padre Agostinho dos 
Santos Pereira. A 30 de novembro de 1944, pelo Decreto
-lei n.0 14 334, foi elevado a distrito de paz. O rápido 
desenvolvimento da lavoura possibilitou sua elevação a 
município, que se deu pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezem
bro de 1953, constituído de um único distrito, pertencente 
à comarca de Nhandeara. 

LOCALIZAÇÃO - Magda está localizado na zona fisio
gráfica Pioneira e as coordenadas geográficas de sua sede 

Posição do Município em relação ao Estado e, suo Capital. 



Prefeitura Municipal Grupo Escolar 

são: 20° 37' de latitude Sul e 50° 13' de longitude W. Gr. 
Dista da Capital do Estado 491 km em linha reta. 

ALTITUDE- 550 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima tropical, com 
inverno sêco, sendo sua temperatura média 22°C e a plu
viosidade anual da ordem de 1 200 mm. 

ÁREA - 304 km2 • 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 encontrou 
Magda como dependente de Nhandeara, do qual era distrito 
de paz, havendo sido registrada população presente de 
5 876 habitantes (3 084 homens 2 792 mulheres) da 
qual 5 0!'7 habitavam a zona rural, correspondendo a 98,5% 
da população, O D.E.E. estimou a população municipal, 
para 1954, em 6 246 habitantes, da qual 5 333 eram habi
tantes do quadro rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede, com 859 habitan
tes, de acôrdo com o Censo de 1950, que para 1954, foi es
timada pelo D . E. E. em 913 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A riqueza econômica 
do município está baseada na produção agropecuária de 
suas 152 propriedades rurais que totalizam 3 736 hectares 
de área cultivada, além de 840 hectares de matas. A pe
cuária está representada por 28 000 cabeças de bovinos, 
8 000 de suínos e 5 000 de outras espécies. A produção 
anual de leite é da ordem de 3 milhões de litros e em 1956 
houve produção de 18 000 litros de creme qe leite, avaliada 
em 900 000 cruzeiros. Os principais produtos de sua la

. voura são: arroz, 3 832 toneladas - 8,3 milhões de cru
zeiros; milho, 1 104 toneladas - 4 milhões de cruzeiros e 
café, 69 toneladas - 2,6 milhões de cruzeiros. Os produtos 
agrícolas são consumidos no próprio município, sendo seu 
excedente exportado para São José do Rio Prêto. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 

estradas de rodagem, havendo 68 km dentro do· município. 

Há 35 veículos registrados na Prefeitura Municipal e o 

número estimado de veículos que transitam diàriamente 
pelo município é 60. :1!: servido pela estrada de rodagem 

estadual que de Araraquara vai a Pereira Barreto. Está 

ligado aos seguintes municípios vizinhos: Fernandópolis 

(55 km); Gastão Vidigal (15 km); General Salgado 
(15 km); Nhandeara (25 km); Valentim Gentil (38 km) 
e Votuporanga (58 km). A ligaçãocom a Capital do Estado 
se faz por rodovia, via São José do Rio Prêto, Araraquara 
Rio Claro e Campinas (54 7 km) ou por transporte misto: 
a) rodoviário até Votuporanga (58 km) e ferroviário 
(E.F.A. - C.P .E.F. - E.F.S.J. - 617 km) e b) rodoviário 
até São José do Rio Prêto (92 km) e aéreo (478 km). 

COM:!l:RCIO - Os 19 estabelecimentos comerciais exis
tentes no município mantêm transações com São José do 
Rio Prêto. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Magda possui 13 
logradouros públicos, 160 prédios, dos quais 45 servidos de 
iluminação elétrica. A cidade tem 1 hotel, cuja diária é 
de Cr$ 100,00. 

ASSIST1tNCIA M:I!:DICO-SANITÁRIA - A população 
de Magda é assistida por 1 médico, 1 dentista e 1 farma-
cêutico. . . 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acusou 

para o então distrito de Magda, juntamente com o muni

cípio de Nhandeara, ao qual pertencia, 38% de alfabetiza-· 

ção, dentre os habitantes de 5 anos e mais de idade. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 5 unidades escolares, das qua~s 1 urbana e 4 escolas 
isoladas rurais . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 

ANOS 
REALIZADA 

Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPJO 

Total Tributária 
(Cr$) 

------ ------ ------ ------ ------ ------
1954 ...... .. 166 269 151 469 133 347 
1955. 856 896 273 159 235 339 
1956 (1) ... .. 1 020 000 . .. 1 020 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Magda con
tava, em 31-X-1956 com 117 eleitores inscritos e sua Câ
mara Municipal é composta de 9 vereadores. O Prefeito é 
o Sr. José Caselli. 

(Autor do histórico - Nézio Batista; Redação final - L. G. 

Macedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Octacílio Pereira Prata.) 

MAIRIPORA - SP 
Mapa Municipal na pág. 319 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Não se conhece a data exata da fundação 
de Mairiporã, porém, desde 1642, já era citado, como vila, 
em carta de data de sesmaria. a José Ortiz de Camargo. 
Azevedo Marques em "Apontamentos Históricos" concluiu 
que o povoado surgiu em fins do século XVI ou princípios 

Igreja Matriz 
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Igreja de N. S.0 da Rosário 

do século XVII, em tôrno da Capela feita, por Antônio de 
Souza Del Mundo; em honra a Nossa Senhora do Des· 
têrro. Situado em território pertencente ao município da 
Capital do Estado, foi elevado a freguesia, com o nome de 
Juqueri, em época que se ignora, sendo incorporado a Gua
rulhos, pela Lei n.0 34, de 24 de março de 1880 e elevado 
a município, pela Lei n.0 67, de 27 de março de 1889. Fo
ram incorporados os distritos de paz de: Franco da Rocha 
e Caieiras em 1934 e 1938, respectivamente, ocorrendo em 
1944 a desanexação de ambos, de tal sorte, que hoje Mairi
porã conta somente com o distrito da sede municipal. Mai
riporã que em .tupi significa "cidade pitoresca" é município 
subordinado à jurisdição da comarca de São Paulo. 

Faculdade de Teologia 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica Indus
trial, limitando com os municípios de Franco da Rocha, 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Atibaia, Nazaré Paulista, Guarulhos e São Paulo. A sede 
municipal tem a seguinte posição: 23° 19' de latitude Sul 
e 46° 35' de longitude W .Gr. 

ALTITUDE- 875 metros. 

CLIMA- Temperado com as seguintes variações térmicas: 
mês mais quente - menor que 22°C; mês mais frio -
menor que 18°C. Precipitação pluvial variando entre 1 300 
a 1 500 mm ao ano. 

Ginásio 

ÁREA - 307 km2. 

POPULAÇÃO - Total do município - 9 386 habitantes 
( 4 884 homens e 4 502 mulheres) sendo 660 na zona ur
bana, 521 na suburbana e 8 205 na rural representando 
87% do total, de acôrdo com o Censo de 1950. A estima
tiva para 1955 consignou 11 239 hàbitantes (população de 
todo o município) . 

Cooperativa Misto dos Oleiros 



Vista Parcial 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Pelo Censo de 1950 a 
sede do distrito de paz de Mairiporã possui 1181 habitan
tes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- As bases da economia 
municipal estão assentadas na agricultura e indústria sendo 
modesta a contribuição da pecuária . A indústria emprega 
930 operários e consome, em média mensal, cêrca de .... 
3 000 kWh de energia elétrica. 

O quadro abaixo dá-nos uma visão panorâmica da 
produção de 1956: 

PRODUTO UNIDADE 

AGRICOLA 

Tomate Cenoura.·.·.·.:::··:::::::: ...... Quilo 

Mandioquinha ............... Saco 30 kg 
Batatinha .............. Saco 60 kg 
Mandioca ................ Tonelada 

INDUSTRIAL 

Tijolos comuns . .............. Milheiro 
Pedras britadas .............. m3 
Artefatos de a!umlnio ......... Dúzia 
Paraleleplpedo . .............. Milheiro 
Carvão vegetal . . ·········· Saco 30 kg 

VOLUME 

2 220 000 
106 000 
111 500 

21 710 
21 000 

77 000 
80 000 

900 
.. 48 000 

VALOR 
(Cr$) 

26 640 000,00 
15 900 000,00 
14 495 000,00 

6 947 000,00 
4 410 000,00 

34 650 000,00 
8 800 000,00 
4 600 000,00 
1 800 000,00 
2 160 000,00 

Das riquezas naturais pode-se citar a grande jazida de 
Corindon localizada pelo Instituto Geográfico e Geológico, 
argila para cerâmica e as reservas florestais de cuja área 
de 1 480 hectares, cêrca de 1210 pertencem ao Govêrno 
do Estado e fazem parte do Hôrto Florestal de Tremedé. 
A pecuária, em 31-XII-1954 apresentava..;se com os seguin-

tes rebanhos (número de cabeças) : suíno 3 500; bovino 
1 600; muar 800, caprino 450; eqüino 400 e ovino 300. 
A produção de leite até a mesma data era de 350 000 litros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas: 

Franco da Rocha - rodovia 17 km; Atibaia - rodovia 

32 km; Nazaré Paulista- rodovia 55 km; Guarulhos (via 

São Paulo) - rodovia 52 km; São Paulo (Capital) -
rodovia 35 km ou misto: a) rodovia 17 km até Franco 

da Rocha e b) ferrovia - E.F.S.J. 33 km . Trafegam dià~ 

riamente pela sede municipal cêrca de 950 veículos. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 55 estabele

cimentos varejistas realiza as maiores transações com a 

Vista Lateral 
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Vista Panorâmica 

praça de São Paulo. A Caixa Econômica Estadual, em 
31-XII-1955, possuía 1252 cadernetas em circulação e de
pósitos no valor de Cr$ 4 784 123,70. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal com 53 lo
gradouros públicos ( 12 pavimentados), possui os serviços 
de água ( 411 domicílios abastecidos), energia elétrica. ( 411 . 
ligações), telefone _(73 aparelhos) e Correio. Há ainda, 
2 pensões (diária comum de Cr$ 120,00), 2 cinemas, 1 
cooperativa de produção e 1 de consumo. A energia elé
trica é fornecida por emprêsa sediada em Bragança Pau
lista e são consumidos, em média mensal para iluminação 
pública - 1 000 kWh; para iluminação particular 11 000 
kWh e como fôrça motriz 3 000 kWh. 

ASSIST:aNCIA MÉDICÓ-SANITARIA- Neste setor há 
em Mairiporã 1 hospital com 26 leitos disponíveis, 1 pôsto 
de assistência, 1 de puericultura e 2 farmácias. Exercem a 
profissão apenas 1 dentista e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950 
' 37o/o da população de 5 anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - Há 22 unidades de ensino primário fundamen
tal comum, 1 ginásio particular e a Faculdade de Teologia 
da Igreja Methodista Livre do Brasil. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 

ANOS 
REALIZADA 

Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

-~----- ------- --~---· ----·--· ------ ------
I950 ·····. - I 32I 329 I 78I 387 425 526 1 692 439 
1951. .. -- I 770 896 I 495.437 463 687 1 4"20 377 
195"2 .... .. - I 983 847 I 827 OIS 57I 382 I 566 326 
1953 ...... - 2 577 626 2 640 704. 596 501 2 561 340 
1954 ....... 537 925 3 235 800 2 860 327 770 731 3 146 211 
1955 ....... 586 580 4 403 691 4 155 580 I 300 980 4 279 946 
1956 (1) .... ... 2 505 400 .. 2 505 400 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Festas Juninas, Festa da Padroeira Nossa Senhora do 
Destêrro e de S. Bom Jesus da Pedra Fria; 27 de março 
- Dia do Município; 7 de · -etembro - Independência 
Nacional e. 15 de novembro- Proclamação da República, 
são as principais efemérides comemoradas. Durante essas 

Vista Central 
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festividades é costume exibir-se pela cidade o grupo fol
clórico "Conga~a 1.0 de Maio", do bairro do Rio Abaixo. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados mairiporenses. A Prefeitura 
Municipal registrou em 1956: 198 caminhões e 62 auto 
móveis. Em 3-X-1955, havia 11 vereadores em exercício 
e 1 940 eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Florêncio 
Pereira. 

(Autor do histórico - Alvaro Galrão de França; Redação fina1 
- Daniel Peçanha de Moraes Jr.; Fonte do dados - A.M.E. -

Alvaro Galrão de França. ) 

MANDURI- SP 
Mapa Municipal na pág. 419 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Com o avanço da Estrada de Ferro Soro

cabana, em 1905, foi, pelo engenheiro daquela ferrovia Dr. 

Antônio Gouveia de Proença, fundada uma povoação que 

recebeu o nome de Manduri. A origem do nome, segundo 

consta, é devida à existência no local de grande quantidade 
de uma pequena abelha silvestre, denominada "manduri" 

ou "mandurim", da família meliponídeos, cujo mel finíssimo 
e delicioso abundava na região. Segundo alguns dicioná

rios, manduri também significa na língua tupi-guarani "cam
po largo". Acredita-se ser essa a razão exata de seu nome, 

em virtude de a cidade estar situada num planalto. Foram 

os primeiros moradores de Manduri os senhores: José Elias 

Bonifácio, Francisco de Lourenço, Pedro Orcesi, Miguel 

Avoglio, José Abunjara, Vicente Perri e Manoel de Souza 

Sotero. Manduri foi elevado à categoria de distrito de paz, 

pela Lei n.0 1 115, de 26 de dezembro de 1907 o Foi ele
vado à categoria de município, pela Lei estadual n.0 14 334, 

de 30 de novembro de 1944, e instalado a 1.0 de janeiro 

de 1945, figurando na comarca de Piraju. Consta de 2 dis

tritos: Manduri e São Berta. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio

gráfica "Sorocabana", apresentando a sede municipal as 

seguintes coordenadas geográficas: 23° 00' 08" de latitude 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sul e 49° 19' 25" de longitude W. Gr., distando 284 km, 
em linha reta, da Capital. 

ALTITUDE - 691,660 metros (sede municipal) . 

Av. Brasil 

CLIMA,- Quente com inverno sêco. A temperatura média 
oscila entre 20°C e 21 °C. O total anual de chuvas é da 
ordem de 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA- 175 km2. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, estavam 
presentes 4 125 pessoas (2 129 homens e 1996 mulheres), 
sendo 833 na zona urbana, 396 na zona suburbana e 2 896 
ou 70% na zona rural. A estimativa do D.E.E., de .... 
1.0 -VII-1955, acusou 4 320 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - As aglomerações urba
nas existentes são: a sede municipal com 1 007 habitantes 
e o distrito de São Berta com 222 habitantes (Censo de 
1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia do muni

cípio é baseada na agricultura (lavoura do café e cereais) o 

O volume e o valor da produção dos principais produtos, 
no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

---------~----·~ ------ -----·--- --------
Café beneficiado. . . . . . . . . . . . . ArrObo 
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Milho ...................... . 
Ftijão.. ..................... ' 
Algodão. . . . . . . . . . . . Arr6ba 

84 000 
17 000 
29 800 
4 000 
5 900 

39 000 OOOoOO 
8 500 000;00 
6 258 000,00 
2 0~0 000,00 

855 500.00 

O milho, o arroz e o algodão são consumidos pela 
Capital Estadual. O café é enviado para Santos e dai ex
portado para ·os paises consumidores. A atividade pecuária 

tem significação econômica diminuta para o município, su

prindo apenas o mercado consumidor interno, e exportando 

reduzido número de bois gordos. O principal centro com

prador de gado é a ·Capital Estadual. O rebanho existente 
em 31-XII-1954, em número de cabeças era: bovino 7 200, 

suíno 4 000, eqüino 1 400, muar 550, caprino 200, ovino 

100 e asinino 2. A produção de leite de vaca, no mesmo 

ano, foi de 235 000. O número de operários industriais do 

Município é de. 24, todos êles distribuídos nas pequenas 

indústrias (com menos de 5 operários), pois o município 

não conta com nenhuma indústria digna de menção. A 

área de matas naturais e formadas do Município é de 1 942 

hectares, sendo 300 heCtares de matas formadas ( eucalip-
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tos) e 1 642 hectares de matas naturais. O consumo médio 
mensal como fôrça motriz é de 6 996 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Manduri é servido pela 
Estrada de Ferro Sorocabana, numa extensão de 29 km, 
que possui 3 estações ferroviárias e 1 ponto de parada den
tro do município. Quanto às rodovias, Manduri é servido, 
somente por estradas municipais, totalizando estas 173 km 
dentro do município. São as seguintes as estradas munici
pais mais importantes, com as respectivas quilometragens 

dentro do município: Manduri- Piraju 14 km; Manduri 
- Santa Bárbara do Rio Pardo 8 km; Manduri - óleo 
5 km; Manduri - Bernardino de Campos 8 km; Manduri 
- Cerqueira César 12 km. Manduri liga-se às cidades 
vizinhas pelos seguintes meios de transporte: óleo - rodo
viário 7 km; Santa Bárbara do Rio Pardo - rodoviário, 

Prefeitura Municipal 

via Óleo 22 km; Cerqueira César - rod~viário 21 km ou 
ferroviário (E.F.S.) 21 km; Piraju- rodoviário 25 km ou 
ferroviário (E.F.S.) 26 km. Liga-se à Capital Estadual: 
rodoviário, via Piraju e Sorocaba 393 km ou ferroviário 

(E.F.S.) 427 km ou misto: a) rodoviário 44 km ou ferro

viário (E.F.S.) 44 km até Ipauçu e h) aéreo 310 km. Liga

-se à Capital Federal, via São Paulo. O Município possui 

um campo de pouso com 806 x 50 m, distante 1 km da 

sede municipal. Trafegam, diàriamente, na sede municipal, 

41 trens e 205 automóveis e caminhões. Estão registrados, 

na Prefeitura Municipal, 27 automóveis e 35 caminhões. 

COM:!RCIO E BANCOS - O comércio local mantém 

transações mercantis com São Paulo e Piraju. Os princi-

Câmara Municipal 
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Delegacia de Polícia· 

pais artigos importados são: farinha de trigo, açúcar, sal, 

tecidos, armarinhos, óleos comestíveis e lubrificantes, com

bustíveis, peças e acessórios para veículos em geral, veí

culos, máquinas agrícolas, produtos químicos, especialidades 

farmacêuticas, produtos elétricos domésticos e de eletrici

dade em geral e material para construção. Na sede muni

cipal há 6 estabelecimentos atacadistas e 27 varejistas. No 

.Município há 34 estabelecimentos comerciais de gêneros 

alimentícios, 1 de louças e ferragens e 4 de fazendas e arma

rinhos. Mantêm agências em Manduri, o Banco Mercantil 

de São Paulo S/ A, o Banco Popular do Brasil S/ A e a 

Caixa Econômica Estadual, que em 31-XII-1955, possuía 

Pôsto de Puericult11ra 

342 cadernetas em circulação e valor dos depósitos de 

Cr$ 3 532 767,30. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora· 

mentos públicos existentes em Manduri: Iluminação -

pública e domiciliar, com 15 logradouros iluminados e 224 

ligações elétricas. O consumo· médio mensal para ilumina

ção pública é de 6 630 kWh e para iluminação particular 

é de 16 107 kWh. A energia é fornecida pela Cia. Luz e 

Fôrça "Santa Cruz". Água - 240 domicílios .abastecidos. 

Telefone - 17 aparelhos instalados. Telégrafo - serviço 

telegráfico da E.F.S. Correio - 2 agências do D.C.T. Hos

pedagem - 2 hotéis. Diversões - 1 cinema. 



Grupo Escolor 

ASSISTiNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Quanto à assis
tência médico-sanitária conta Manduri com: 1 pôsto de 
assistência oficial e 1 pôsto de puericultura, 2 farmácias, 

1 médico, 1 dentista, 3 farmacêuticos e 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 3 484 pessoas maiores de 5 anos, 1 841 ( 1 091 homens 

e 750 mulheres) ou 52%, eram alfabetizadas. 

ENSINO- Quanto ao ensino, há 10 estabelecimentos de 

ensino primário fundamental comum, sendo um grupo esco

lar na sede municipal e 9 escolas isoladas. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A cidade conta 
com uma Biblioteca Pública Municipal, funcionando uma 

vez por semana nas dependências do Clube Recreativo 

Manduriense, com 600 volumes (assuntos gerais) e uma 

média mensal de 140 consultas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----- -------- -------- -------- ------ -------
1950 ....... - 1 085 265 452 198 188 281 521 733 
1951 ....... - 1 461 405 1 952 400 212 172 1 953 192 
1952 ....... ·- I 441 342 2 222 411 290 802 2 061 801 
1953 ....... - 1 351 785 1 142 678 331 264 1 024 737 
1954 ....... 201 534 I 987 905 1 345 933 442 670 1 569 831 
1955 ....... . .. 2 545 198 1 105 734 397 367 1 151 598 
1956 (1) .... ... ... 1 300 000 ... I 300 000 

(I) Orçamento. 

EFEMÉRIDES E FESTEJOS - A principal efeméride 

comemorada é o dia 30 de novembro, dia do Município. 

O festejo popular de maior afluência de pessoas ao Muni

cípio, tanto na zona rural como das cidades circunvizinhas 

é a festa em louvor de Santo Antônio de Pádua, padroeiro 

da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Em 1954 ha

via, nas zonas urbana e suburbana, 228 prédios. Estão 
em exercício, atualmente, 11 vereadores e estavam inscritos 

ate 3-X-1955, 1 290 eleitores. O Prefeito é o Sr. Zoroastro 
Alves. 

(Autor do histórico - João Mota; Redação final - Ronoel 
Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - João Mota. ) 

MARABA PAULISTA - SP 
Mapa Municipal na pág. 351 do 12.0 Vol. 

HISTORICO - O município de Marabá Paulista teve sua 
origem de um povoado do Município de Presidente Wen
ceslau denominado Areia Dourada e formado por diversas 
fazendas. Em 1938, vários colonos, mormente nordestinos, 
iniciaram no povoado Areia Dourada a cultura do algodão. 
Seis anos depois, pelo seu grande desenvolvimento e ·pro
gresso, foi Areia Dourada elevado a distrito de paz, pelo 
Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, pôsto 
em execução em 1.0 de janeiro de 1945. Foi elevado a 
Município, com o nome de Marabá Paulista, na comarca 
de Presidente Wenceslau, com sede na vila de igual nome 
(ex-Areia Dourada) e com território desmembrado dores
pectivo distrito, pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 
1953 e instalado no dia 1.0 de janeiro de 1954. Como muni
cípio, ficou constituído de um. único distrito: o de Marabá 
Paulista. Pertence a 102.8 zona eleitoral. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica do sertão do Rio Paraná. As coordenadas geográ
ficas da sede municipal são: 22° 04" de latitude Sul e 51,o 
56' de longitude W. Gr. Está distante da Capital do Estado, 
em linha reta, 570 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 405 metros (sede municipal). 

CLIMA - O município está situado em região de clima 
quente com inverno sêco. 

ÁREA - 962 km2 • 

POPULAÇÃO - No último Recenseamento geral do Bra
sil, em 1950, Marabá Paulista era distrito de Presidente 
Wenceslau e chamava-se Areia Dourada; foi recenseado 
com 7 269 habitantes - 4 053 homens e 3 216 mulheres. 
Na zona rural havia 6 624 habitantes ou 91%. Como se 
vê o município é preponderantemente rural, com 91 o/o da 
população localizada nessa zona. O D.E.E. estimou a po
pulação para 1955 em 8 901 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Existia em 1950, ape
nas uma aglomeração urbana, a da sede distrital com 645 
habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A economia do muni
cípio baseia-se na agropecuária. Há no município 346 pro
priedades agropecuárias (28 com mais de 1000 hectares) 
e uma área cultivada de 24 352 hectares. Em 1954, exis-
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tiam em Marabá Paulista 48 000 cabeças de bovino; 20 000 
de suínos; 10 000 de caprinos; 2 500 de eqüinos; 800 de 
muares; 400 de ovinos e 3 de asininos. No mesmo ano 
foram abatidos 186 porcos; 181 vacas; 123 bois; 86 capri
nos; 55 ovinos e 4 leitões. A produção de leite no município 
foi de 1 000 000 litros e a de ovos, de 437 500 dúzias. A 
cidade de São Paulo é o centro consumidor do gado do 
município. Os produtos agrícolas são destinados a Presi. 
dente Wenceslau, São Paulo e Santo Anastácio, seus prin
cipais centros consumidores. Em 1956, a produção dos 5 
principais produtos do município foram: 

PRODUTO UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

------------ ----- -------- --------

Algodilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrbba 
Batata-inglha . . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Feijio...................... • 
Amendoim.. .. .. . . . . . . . . . Quilo 
Caf~ ........ , . . . . . . . . . . . . . . . Arrbba 

189 700 
52 000 
12 000 

865 000 
7 90J 

26 378 
12 300 

1 200 
6 000 
4 424 

A área de matas existentes no município é de 920 hec
tares de matas naturais e 560 de matas formadas. Há na 
sede municipal 3 estabelecimentos industriais com mais de 
5 pessoas. No município há aproximadamente 18 operá
rios empregados nas indústrias locais. A fábrica mais im
portante é a Serraria Marabá. Como riqueza natural, des
taca-se a madeira. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município liga-se às ca
pitais estadual e federal pelos seguintes meios de transpor
te: Capital Estadual - Rodovia e ferrovia - rodovia mu
nicipal até Presidente Wenceslau - 32 km; Estrada de 
Ferro Sorocabana: 809,301 km. Por rodovia- municipal 
(até Presidente Prudente, via Presidente Wenceslau, Santo 
Anastácio e Álvares Machado) e estadual, via l\1:aracaí, 
lpauçu, Paranapanema, ltapetininga e Sorocaba: 709 km. 
Capital Federal - Via São Paulo, já descrita. Daí ao DF 
Rodovia Dutra: 432 km Ferrovia E.F.C.B. 499 km e aéreo 
373 km. 

Na Prefeitura local estão registrados 21 veículos entre 
automóveis e caminhões. O número estimado de veículos 
em tratego diário na sede é de 20 entre automóveis e cami
nhões.· 

COM:S:RCIO E BANCOS - O comércio de Marabá Pau
lista mantém transações com as localidades de São Paulo, 
Presidente Wenceslau e Santo Anastácio. Importa: açúcar, 
sal, ferragens, tecidos, inseticidas, conservas. Na cidade há 
8 estabelecimentos atacadistas e 28 varejistas e no muni
cípio 36 estabelecimentos comerciais, sendo 30 de gêneros 

. alimentícios, 1 de louças e ferragens e 5 de fazendas e ar· 
marinhos. 

ASPECTOS URBANOS - Conta a sede municipal com 
2QO prédios; 4 aparelhos telefônicos instalados; 95 ligações 
elétricas domiciliares; iluminação pública; agência postal; 
1 hotel com diária média de Cr$ 100,00 e 1 cinema. Há 
no município 2 linhas de ônibus intermunicipais. 

ASSIST~NCIA M:S:DICO-SANIT ÁRIA - Prestam servi
ços assistenciais à população marabaense 1 pôsto de saúde 
e 1 farmacêutico. A cidade conta com 4 farmácias. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEM:S:RIDES 
- Tôdas as festas cívicas e religiosas são comemoradas no 
município. 

10/J. 

ANOS 

1954 ...... . 
1955 ...... . 
1956 (2) .. " 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 
1--------~-------,----------------REA~~ADA 

Federal Estadual 

134 287 

___ M_u_n_i.,c_i P_a_l __ MUNICIPIO 

Total 

1 418 565 
1 793 000 

Tributária (Cr$) 

570 213 1 308 270 
1 793 000 

(*) Orçamento. 

ENSINO - Quanto ao ensino, existem 21 anidades esco
lares, sendo 1 grupo escolar, 5 escolas estaduais e 15 muni
cipais. 

ALFABETIZAÇÃO- Em 1950, na ocasião do Recensea
mento, Marabá Paulista pertencia ao Município de Presi
dente Wenceslau e o índice de alfabetização de. pessoas de 
5 anos e mais era de 38%. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A Câmara 
Municipal de Marabá Paulista é composta de 9 vereadores 
e o número de eleitores inscritos é de 1 380. Os habitantes 
locais são denominados "marabaenses". O Prefeito é o 
Sr. Lúcio Mariano Fero. 

(Autor do histórico- Lourival Paraíso; Redação final -Maria 
de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A. M. E. - Lourival 
Paraíso.) 

MARACAI- SP 
Mapa Municipal na pág. 427 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1905, Joaquim Gonçalves de Oliveira 
e José Gonçalves de Mendonça desceram o rio Capivara 
em Canoas rústicas, e, fixando-se na confluência dêste rio 
com o rio Cervo, fundaram um povoado que gradativamente 
foi se espalhando pelas fecundas terras daquela região. 

O povoado recebeu o nome de Patrocínio de Pitan
gueiras, passando a Distrito Policial do Município (hoje 
extinto) de Conceição de Monte Alegre. Sua Padroeira, 
Nossa Senhora do Patrocínio, foi escolhida em uma reunião 
de católicos locais, e anualmente é comemorada a data de 
24 de. novembro com novenas, missa solene, procissão, fes
tejos e barracas de prendas. 

Foi elevado a Distrito de Pa~ pela Lei n.0 1 650, de 
11 de setembro de 1919 e instalado a 17-1-1920, com a 
denominação de Maracaí, que em fupi-guarani significa 
''rio dos chocalhos". Embora existam outras versões, esta 
se nos afigura a mais acertada, pôsto que o rio Capivara 
apresenta em seu leito uma infinidade de pedras, que ao 
impacto das águas lembra êsse designativo. 

Maracaí foi elevado a Município na comarca de Assis, 
pela Lei n.0 2 000, de 19 de dezembro de 1924, e como tal 
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Pôsto de Puericultura Cooperativa Agrícola 

instalado no dia 24-3-1925, constituído de um único Dis
trito de Paz: o . de Maracaí. Seu primeiro Prefeito Muni
cipal foi o Cel. Azarias Ribeiro. 

Pelo Decreto n.0 7 351, de 5 de julho de 1935, foi 
incorporado ao Município de Maracaí o Distrito de Paz 
de· Cruz Alta, criado com sede na povoação de São Sebas
tião da Cruz Alta, no mesmo Município. 

:fl:ste Distrito passou a denominar-se Cruzália, pqr fôrça 
do Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944. 

O Município de Maracaí passou a pertencer à Comarca 
de Paraguaçu Paulista, pela Lei n.0 2 222, de 13-12-1927 
( 12.a Zona Eleitoral) . Possui Delegacia de Polícia de 5.a 
classe, pertencente à 3.a Divisão Policial, Região de Presi
dente Prudente. 

Em 3-10-1955 contava com 2 668 eleitores inscritos 
e 13 vereadores em exercício. A denominação local dos 
habitantes é "maracaienses". 

O Município caracterizadamente agrícola, ainda que 
contando com meia centena de estabelecimentos industriais, 
inclusive os transformadores de produtos da lavoura, cons
titui-se em grande parte de terra roxa, própria para o cul
tivo de cereais, algodão, café, etc. 

Em 21 de setembro de 1952, foi instituído, pela Cia. 
Brasileira de Colonização e Imigração Italiana, o Núcleo 
Colonial de Pedrinhas, contendo cêrca de duzentas famílias, 
entre brasileiras e italianas, o qual vem se desenvolvendo 
ràpidamente, contando já com mais melhoramentos do 
que a própria sede municipal. 

LOCALIZAÇÃO - Maracaí está situado na zona fisiográ
fica da Sorocabana, distando 425 km, em linha reta, da 
Capital do Estado de São Paulo. As coordenadas geográ
ficas da sede municipal são 22° 37' de latitude Sul e 50° 40' 
de longitude W. Gr. Limita-se com os Municípios de Iepê, 
Paraguaçu Paulista, Assis, Fl<;>rínia, Rancharia e Estado do 
Paraná. 

Posição do Município em rela.ção ao Estado e sua Capital. 

7 ·- 24 941 

ALTITUDE - 330 metros. 

CLIMA - Quente, com invernos secos . . . 

ÁREA - 927 km:!. 

POPULAÇÃO - Total do Município 21 292 habitantes 
(11250 homens e 10 042 mulheres), sendo 92% na zona 
rural (dados do Censo de 1950). 

Segundo estimativa elaborada pelo D.E.E.S.P. a popu
lação total do Município em 1954 seria de 22 074 habitan
tes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Os principais centros 
urbanos são a sede municipal, com 1308 habitantes (631 
homens e 677 mulheres), e a sede do Distrito de Paz de 
Cruzália, com 290 habitantes ( 132 homens e 158 mulheres) 
(dados do Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONóMICAS - Maracaí tem como base 
de sua economia a agric~Jltura, produzindo algodão, alfafa, 
milho, arroz, mandioca mansa, café, cana-de-açúcar, feijão, 
tomate, amendoim, uva, batata-inglêsa, trigo, banana, ber
gamota, laranja, limão, abacaxi e mamona. Em 1954 a 
área cultivada era de 33 64 7 ha, existindo cêrca de 990 
propriedades agropecuárias; os rebanhos existentes apre
sentavam 28 000 cabeças de gado bovino e 30 000 de suíno; 
a produção de leite foi de 5 milhões de litros. Em 1956, 
o volume e valor dos principais produtos agrícolas foram 
os seguintes: 

PRODUTOS 

Algodão .. : ................. . 
Alfafa ...................... . 
Milho ..................... . 
Arroz (com casca) ........... . 
Cana-de-açúcar. , ........... . 

UNIDADE 

ArrOba 
Quilo 

Saco 60 kg . . 
Quilo 

VOLUME 

680 000 
19 800 000 

231 000 
51 500 

20 810 000 

VALOR 
(Cr$) 

89 760 000,00 
44 535 000,00 
41 580 000,00 
21 630 000,00 

2 809 350,00 

Dêsses produtos, o algodão é enviado para Assis e Pa
raguaçu Paulista, Marília, Ourinhos, Rancharia e a Capital 
do Estado. 

O gado para corte destina-se ao Estado do Paraná, 
Assis e frigoríficos da Capital de São Paulo . 

A pesca é praticada não só como esporte, mas tam
bém para consumo do Município. 

Outras riquezas naturais encontradas na região são ar
gila e barro para cerâmica, pedreira de diabásio, lenha e 
madeira de lei. A produção extrativa atingiu os seguintes 
índices em 1956: 

PRODUTOS 

Madeira de lei ... 
Argila para tijolos· .. 
Peixes .. 
Lenha .. 
Barro para artefato. 

UNIDADE 

m3 
Tonelada 

Quilo 
m3 

Tonelada 

VOLUME 

I 300 
2 500 
3 200 

250 
18 

VALOR 
(Cr$) 

700 000,00 
128 000,00 

68 000,00 
15 000,00 

2 200,00 

A atividade industrial é representada por serrarias, 
oficinas operárias (fabricação de carroças e carroçarias), 
usina de açúcar e álcool, lacticíníos, e uma Britadeira do 
D.E.R., além de beneficiamento de arroz. Há 122 operários 
empregados na indústria e 5 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 empregados. A produção industrial, em 
1956, atingiu os seguintes valores, em cruzeiros: açúcar 
(20 223 sacas de 60 kg) 7,5 milhões; arroz beneficiado 

105 



(511 000 kg) 6,8 milhões; madeira serrada (1 096 ma) 1,2 
milhões; queijo (41 537 kg) 1,2 milhões; carroças comuns 
( 160 peças) 680 mil cruzeiros. 

o consumo médio mensal de energia elétrica, como 
fôrça motriz, é de 2 416 kWh. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com 120 
estabelecimentos, mantém transações com as praças de As
sis, Marília, Ourinhos e Presidente Prudente. O crédito é 
representado por 1 agência do Banco Econômico da Ba
hia S . A . , 1 agência da Caixa Econômica Estadual, que em 
31-12-1955 contava com 294 cadernetas em circulação e 
depósitos no valor de Cr$ 184 310,80 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIC1PIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

---- ------ -~---- ------- ------ ------

n5o .. ..... . .. 1 658 891 935 874 576 850 966 634 
1951 .. ... . .. 3 876 754 1 086 048 678 913 1 127 018 
1952 ... ... . .. 3 934 225 I 437 102 839 467 1 275958 
1953 .. ..... 3 557 621 1 881 687 1 058 297 2 023 059 
1954 . ..... 221 )50 4 253 078 2 186 867 837 085 2 177 598 
1955 ... .... . .. 6 343 821 2 183 257 1 069 764 2 211 113 
1956 (I) ... ... ... 2 970 000 ... 2 970 000 

(I) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE' - Maracaí é servido pela 
rodovia São Paulo-Presidente Prudente, várias rodovias 
municipais; e pela Estrada de Ferro Sorocabana, com esta
ção localizada no bairro Cardoso de Almeida, distante 
18 km da sede municipal. Comunicação com as vizinhas 
e a Capital do Estado de São Paulo: Iepê- rodovia, 48 km; 
Paraguaçu Paulista - rodovia 30 km (via Conceição de 
MoRte Alegre) : ou misto: a) rodovia, 18 km até a Estação 
de Cardoso. Almeida; b) ferrovia, E.F.S., 16 km; Assis -
rodovia, 28 km; Cornélio Procópio (PR) - rodovia, via 
Jataizinho, 127 km; Capital Estadual -rodovia, via Assis 
e Sorocaba, 562 km; ou 1.0 misto a) rodovia 18 km, até 
Cardoso de Almeida b) ferrovia, E.F.S. 628 km; ou 2.0 

misto: a) rodovia estadual até Assis, 31 km; b) ferrovia, 
E.F.S., 553 km. 

Há no Município 2 campos de pouso, um situado na 
fazenda Santa Rita e outro no Núcleo Colonial de Pedri
nhas. 

ASPECTOS URBANOS - Todos os logradouros da sed_e 
municipal são ·servidos por iluminação elétrica, fornecida 
pela Emprêsa de Eletricidade do Vale do Paranapanéma 
S. A., desde 1934. Há 346 ligações elétricas domiciliares, 
sendo o consumo médio mensal de energia elétrica para 
iluminação pública 5 832 kWh e para iluminação parti
cular 11846 kWh .. 

Há no município 1 pôsto telefônico da C.T.B., com 2 
aparelhos instalados; 1 agência postal; 1 telégrafo para uso 
público, da E.F.S.; 2 pensões na sede municipal, cuja diária 
média é de Cr$ 100,00; 1 hotel no Núcleo Colonial de 
Pedrinhas, com a diária de Cr$ 110,00; e 1 cinema. 

O número de veículos é de 24 automóveis e 71 cami
nhões. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Conta o Muni
cípio com 1 Pôsto de Saúde; 1 hospital com 7 leitos, no 
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Núcleo Colonial de Pedrinhas; 3 farmácias; 1 médico, 2 
dentistas e 3 farmacêuticos. 

A conferência de São Vicente de Paulo mantém na 
sede municipal um asilo com 6 leitos. 

ALFABETIZAÇÃO- Segundo o Censo de 1950, 44% da 
população presente de 5 anos e mais (7 713 habitantes) 
sabem ler e escrever. 

ENSINO ...:...... Há no Município 36 estabelecimentos de en
sino primário, inclusive 2 cursos de alfabetização de adul
tos, e 1 de ensino pré-primário localizado no Núcleo Co
lonial de Pedrinhas. 

ASPECTOS CULTURAIS - Em Maracaí há um jornal 
quinzenário; e 2 bibliotecas, Biblioteca Pública Municipal, 
com 500 volumes, e Biblioteca Infantil Presidente Vargas, 
também com 500 volumes. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- Os principais 
rios que passam pelo Município de Maracaí são o Capivara, 
o Cervo e o rio Paranapanema que o separa do Estado do 
Paraná. 

OUTROS ASPECTOS- O Prefeito é o Sr. Antônio José 
Carvalho. 

{Autor do histórico - Hildefonso de Paula Oliveira; Redação 
final - Maria Aparecida Ortiz Ramos Pereira; Fonte dos dados -
A. M. E. - Hildefonso de Paula Oliveira. ) 

MARIAPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 283 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - As terras que formam o município de 
Mariápolis, foram vendidas pelo Coronel Delfino Cerqueira 
a Cia. de ViaÇão São Paulo-Mato Grosso, no ano de 1911. 

A Colonização, entretanto, foi efetuada pela Cia. In
dustrial, Mercantil e Agrícola, concessionária da Cia. Viação 
São Paulo-Mato Grosso· em Mariápolis. 

Em 1940 foi iniciada a colonização da zona rural, com 
a formação da primeira fazenda e construção pelo Dr. juan 
A. Bata - Presidente das Cias. proprietária e concessio
nária - de uma sólida ponte sôbre o Rio do Peixe, ligando 
Mariápolis a Presidente Prudente, tendo a seguir sido ini
ciada a exploração das madeiras, com a derrubada das 
matas virgens . 

Em 1943, o Dr. Juan A. Bata, acompanhado de agri
mensor e demais membros da gerência da Cia. colonizadora, 
determinan:itn o espigão da colina da gleba, ainda, em plena 
mata virgem, para localização da futura cidade, estabele
cimento das estradas e plano de urbanização das ruas e 
praças. 

A denominação "Mariápolis", foi adotada em homena
gem à espôsa do presidente da Cia. colonizadora, D.a Maria 
J. Bata. 

Em 1943, teve início a venda dos lotes da zona urbana, 
sendo o primeiro comprador o Sr. Antônio Jacomeli. 

A Cía. Industrial Mercantil e Agrícola "C.I.M.A." era 
representada em Mariápolis nas pessoas dos Senhores J bsef 
Kielkowski e João Fonsek, que desenvolveram eficiente 
plano de colonização, dotando Mariápolis, ràpidamente, de 
densa população. 



Ponte Pênsil sôbre o Rio do Peixe 

As primeiras produções agrícolas do município foram 
arroz, algodão e milho das propriedades dos Srs. Vicente 
Amorim e Saiu Salustiano. A primeira plantação de café, 
nas terras do município, foi feita pelo Sr. José Morão. 

A 12 de,abril de 1945, foi inaugurada a primeira linha 

de transporte de passageiros em veículo coletivo, de pro
priedade do Sr. Arnaldo Segundo. 

Em 1945, Mariápolis já contava com grande produ
ção agrícola, tendo sido instaladas nesse ano as primeiras 
indústrias e diversos estabelecimentos comerciais . 

.1\o vigário Bernardes coube erigir a primeira cruz de 
Cristo no município, tendo, também, construído a primeira 

capela em louvor à Sagrada Família. 

Em 1948, Mariápolis pela Lei qüinqüenal, foi elevado 

à categoria rle Distrito de Paz, fazendo parte do Município 

de Adamantina, também criado na mesma época. 

Em 1953, sob o comando de José Alves Rodrigues, 

José Antônio de Souza e Nelson de Souza, Mariápolis plei

teou a criação de seu município, sendo o objetivo alcançado 

em 30 de dezembro de 1953, tendo sido o município ins

talado a 3 de janeiro de 1955. 

. Formação Administrativa: O Distrito de Mariápolis 
foi criado pela Lei n.0 233, de 24-XII-1948 e subordinado 

ao muniçípio de Adamantina. Pela Lei n.0 2 456, de 1953, 
Mariápolis foi elevado à categoria de município e composto 

apenas do distrito da Sede. 

Formação Judiciária: Mariápolis pertenceu à Comarca 
de Lucélia até 30 de dezembro de ~953, ficando depois 
subordinado à Comarca de Adamantina . 

LOCALIZAÇÃO - O Município está situado na zona fisio
gráfica denominada "Pioneira", apresentando a sede muni-

cipal as seguintes coordenadas geográficas: 21° 4 7' de lati~ 
tude Sul e 51° 13' de longitude W. Gr., distando 508 km, 
em linha reta, da Capital. 

Posição do Município .em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE- 460 m (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura mé

dia oscila entre 21 .e 22°C. O total anual de chuvas é da 

ordem de 1 100 a 1 300 mm. 

AREA- 191 km:!. 

POPULAÇÃO- Por ocasião do Cens~ de 1950, Mariápo

lis era distrito de Adamantinà e como tal recenseado apre

sentando a seguinte população: total - 9 661 habitantes 

( 5 111 homens e 4 550 mulheres), sendo 971 na zona ur
bana, 573 na zona suburbana e 8 117 ou 84% nà zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-55 acusou 11 741 

habitantes. 
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AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente é a da sede municipal com 1 544 habi
tantes, consoante o Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia do Muni
cípio é baseada na agricultura. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos agríéolas, no ano de 1956, foram: 

PRODUTCS 

Algodão em caroço ........ . 
caré be~eficiado ........... . 
Amendoim em casca . ... . 
Arro% em cagca . ......... . 
Milho em grão ...... . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Arrôba 
Arrôb" 
Quilo 
Saco 

320 000 
75 000 

840 000 
5 000 

1(1 100 

VALOR 
(Cr$) 

48 000 000,00 
40 500 000,00 

5 040 000,00 
2 250 000,00 
1 717 000,00 

O café é exportado para Santos e daí reexportado aos 
países consumidores. Os demais produtos agrícolas. são 
consumidos pelo próprio Município e pelos Municípios de 
Adamantina, Presidente Prudente e São Paulo. 

A pecuária não representa significação econômica para 
o Município. O rebanho existente em 31-XII-1954, em 
número de cabeças, era o seguinte: suíno - 7 000, bovino 
- 3 000, eqüino - 500, caprino - 300, e muar - 200. 
No mesmo ano foram produzidos 500 000 litros de leite. 

Na sede municipal há, somente, 1 estabelecimento in
dustrial com mais de 5 pessoas. O número de empregados 
industriais é de 13. Existe somente u'a máquina de bene
fício de algodão da Sociedade Algodoeira do Nordeste Bra
sileiro. 

A principal nqueza natural do Município é o barro 
para tijolos. 

A área de matas naturais é de 500 hectares. 
O Município produz energia elétrica e a média mensal 

de produção é de 20 000 ko/oh. O consumo médio mensal 
como fôrça motriz é de 5 000 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
rodovias municipais, que são as seguintes, com as respec
tivas quilometragens dentro do mesmo: Mariápolis- Ada
mantina (6 km); Mariápolis -Presidente Prudente .... 
(3 km). 

Liga-se à Capital ~stadual pelos seguintes meios de 
transporte: Por rodovia e ferrovia - rodovia municipal 
(até Adamantina com linha de ônibus) 17 km e ferro
vias: C.P.E.F. e E.F.S.J. 675 km. Por rodovia -muni
cipal (até Marília, via Adamantina e Tupã) e estadual (via 
Bauru, Botucatu, Tietê e Cabreúva): 636 km; municipal 
(até Presidente Prudente com linha de ônibus) e estadual 
(via Maracaí, Ipauçu, Paranapanema, Itapetininga, e So
rocaba) 663 km; municipal (até Valparaíso, via Ada
mantina) e estadual (via Lins, Agudos, Botucatu, Tietê e 
Cabreúva) 684 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 
Trafegam, diàriamente, na sede municipal cêrca de 

150 automóveis e caminhões. Estão registrados na Prefei
tura Municipal 15 automóveis e 20 caminhões. 

No Município há 4 linhas de rodoviação intermunici-
pais. 

COMÉRCIO - O 'comércio local mantém transações mer
cantis com Adamantina, Presidente Prudente, Lucélia, Tu
pã, Marília, Campinas e São Paulo. São importados todos 
os produtos com exceção daqueles produzidos no município 
que são os produtos agrícolas. 

Na sede municipal há 75 estabelecimentos varejistas .• 
No Município há 44 estabelecimentos de gêneros alimentí
cios, 2 de louças e ferragens e 8 de fazendas e armarinhos. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes em Mariápolis: Iluminação: pú
blica e domiciliar, com 2 logradouros iluminados (em 1954) 
e 1.03 ligações domiciliares. O consumo médio mensal para 

Ponte Pênsil sôbre o Rio do Peixe, visto de outro ângulo 
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iluminação pública é de 6 500 kWh, para iluminação parti

cular é de 8 500 kWh; Telefone 2 aparelhos instalados; 

Correio: 1 agência postal do D.C.T.; Hospedagem: 1 hotel 

com diária mais comum de Cr$ 100,00; Diversões: 1 ci-

nema. 

ASSIST1!:NCIA M:aDICO-SANITARIA- Quanto à assis
tência médicq-sanitária Mariápolis conta com: 2 farmácias, 

1 médico e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 

quando Mariápolis era distrito de Adamantina, 46% das 

pessoas maiores de 5 anos, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Quanto ao ensino o Município possui 2 grupos 

escolares e 13 escolas isoladas na zona rural. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

·- -·---- ------- -------- ------ ------ ------
1954 .. ... . .. ... . .. 
1955. .. 591 972 I 572 914 599 383 I 354 696 
1'156 (1). ... . .. I 600 000 . .. 1 600 000 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O único aci

dente geográfico existente é o Rio do Peixe que faz a divisa 

dêste Município com Presidente Prudente. 

EFEMÉRIDES- É_ comemorada a data de 3 de janeiro, 
instalação do Município. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

locais são denominados "mariapolenses". 

Em 1954, havia, nas zonas urbana e suburbana, 293 
prédios. 

Estão em exercício, atualmente, 9 vereadores e esta

vam inscritos até 31-XII-1955, 1 502 eleitores. O Prefeito 

é o Sr. Luiz Thomaz de Aquino. 

(Histórico extraído do Opúsculo "Mariápolis"; Redação final - · 
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A.M.E. - Cândido J. de 
Lima.) 

MARíLIA 
Mapa Municipal na pág. 373 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Em meados do século XIX, Botucatu e 
Lençóis eram os últimos pontos conhecidos do Sudoeste 
paulista. O primeiro possuidor de terras, a oeste da então 
vila de Botucatu, foi o mineiro de Pouso Alegre, José Teo
doro de Sousa que, em 31 de março de 1856, fêz de acôrdo 
com a lei em vigor, a declaração necessária à legitimação 
da posse, afirmando que a mesma se realizara em 1847, 
ficando assim, proprietário, só nesse trato de terras, de uma 
área de mais de 60 quilômetros de testada por 150 de 
fundos. Legalmente dono das imensas e férteis terras, tra
tou José Teodoro de Sousa de povoá-las. Entre os desbra
vadores achavam-se João Antônio de Morais e Francisco 
de Paula Morais, afoitos e intrépidos sertanejos, foram, pe
las circunstâncias ac-ima descritas, os segundos possuidores 
das terras vertentes do rio do Peixe, onde, hoje, se locali
zam a cidade e o município de Marília. Ambos iniciaram 
a venda de glebas, conforme pretendiam, até que a área 
se esgotasse. Entre os compradores, ressaltam-se Emílio 
José da Piedade e Augusto César da Piedade que formaram 
a Fazenda dos Piedades do Rio Peixe, conforme escrituras 
feitas em 25 de maio, 10 de julho e 4 de agôsto de 1882, 
em partes ulteriormente pertencentes a diversas outras pes
soas, terras essas que constituíram o patrimônio da Com
panhia Pecuária e Agrícola de Campos Novos, organizada 
em maio de 1914 e avaliadas à razão de 25SOOO o alqueire 
paulista. 

Já anteriormente, em 1905, a Comissão Geográfica e 
Geológica do Estado fêz o levantamento do vale do rio do 
Peixe, da foz do ribeirão Alegre até o rio Paraná, mais ou 
menos. Na altura do ribeirão Bonfim, abriu a Comissão 
uma picada, rumo noroeste, para o espigão divisor das águas 
dos rios do Peixe e Feio. Foi a primeira eatrada em terras 
do Município. A Comissão verificou a existência de aldea
mento de silvícolas, nas cabeceiras do ribeirão Pomba, no 
atual perímetro urbano da cidade. Eram os índios Coroa
dos. Mais ou menos em 1913, construído já um trecho da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o govêrno do Estado 
encarregou o coronel Antônio Carlos Ferraz de Sales de 
abrir um picadão de 147 quilômetros, partindo da estação 
de Presidente Pena, hoje Cafelândia, na Noroeste, indo até 
Platina. Nesse tempo, a Sorocabana ainda estava longe, 
razão por que o ponto terminal do picadão ficou em Pla
tina, ao invé~ de ir até uma estação da estrada de ferro . 
Passava êle junto da antiga olaria do patrimônio de Marília. 
cortava o espigão e seguia para atravessar o rio do Peixe . 
1l:sse picadão foi o maior fator de desbravamento da região. 
Ao abrir o coronel Ferraz Sales o picadão mencionado, teve 
a idéia de chamar o seu amigo Dr. Cincinato César da 
Silva Braga e mostrou-lhe as ricas terras que margeavam 
o picadão, aconselhando-o a comprá-las, o que êle fêz, ad
quirindo 3 600 alqueires, que, anos depois, vendeu ao 
Sr. Bento de Abreu Sampaio Vida] e filhos. 

As terras denominadas Cincinatina, que foram vendidas 
ao senhor Bento de Abreu Sampaio Vidal, abrangiam 21 
quilômetros de extensão, confrontando pelo espigão divisor 
das águas dos rios Feio e Peixe, onde se localizam, hoje, 
as estações de Lácio, Marília e Padre Nóbrega. Para asse
gurar a posse contra os invasores, o senhor Cincinato Braga 
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mandou plantar 10 000 pés de café no esptgao, nas proxi
midades da atual avenida Sampaio Vidal, .iniciando, com 
essa medida, o ciclo propriamente dito da cultura que seria 
a causa principal do desenvolvimento da região. A Com
panhia Paulista de Estradas de Ferro, nesse tempo, em 
Piratininga, alonga as vistas para o ponto onde a civiliza
ção despertava, num desejo de expansão e, no local onde 
hoje se ergue a cidade, planta, em 1916, o marco que deveria 
atingir 12 anos depois. A Companhia Pecuária e Agrícola 
de. Campos Novos ampliou a venda de suas vastas terras 
e, com picadas, foi dando acesso à região. Em 1922, o iní
cio do avançamento da Paulista, de Piratininga, no sentido 
do traçado de 1916, apressou, ainda mais, o povoamento. 

Na direção do ramal, à espera dos trilhos, foram sur

gindo os primeiros núcleos populacionais. Dos dois lados 

da linha férrea em perspectiva, floresciam exuberantes ca
fezais. As grandes glebas primitivas das primeiras posses 
foram lqteadas e vendidas, em subdivisões sucessivas. 
Afluem das orlas gastas da Mogiana, Sorocabana, Paulista, 
Norte de São Paulo e dos outros estados da União, levas 
e levas de imigrantes alienígenas, sobretudo japonêses, ita
lianos, espanhóis e sírios, fazendo com que todos os indícios 
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pressagiassem o aparecimento de uma grande cidade, Marí
lia. Em 1923, o lusitano Antônio Pereira da Silva e seu 
filho José Pereira da Silva adquiriram 53 alqueires do 
Major Elezeário de Camargo Barbosa, em terra da antiga 
Companhia Pecuária e Agrícola de Campos Novos. Nessa 
gleba, marcou o patrimônio do Alto Cafezal, iniciando a 
ven"da de datas. Ao lado do Alto do Cafezal, floresceu, 

paralelamente o patrimônio da Vila Barbosa, aberto pelo 
senhor Vasques Carrión. Aos 3 de agôsto de 1926, pelo 
presidente Carlos de Campos, foi criado o Distrito Policial 
de Alto Cafezal, no município de Campos Novos e Comarca 
de Assis. Logo em seguida, surge um terceiro patrimônio, 

no lugar onde ficava o velho cafezal do espigão, para as 
vertentes do Cincinatina, limítrofe do Alto Cafezal. Mais 
ou menos no ano de 1925, o senhor Bento de Abreu Sam
paio Vidal deliberou a abertura do referido patrimônio, 
confiando o traçado ao engenheiro Dr. Durval de Meneses. 

O mesmo progresso que animava o Alto Cafezal e a 
Vila Barbosa, empolgou, de pronto, o novo núcleo, concor

rendo o fundador, corn o seu prestígio e a sua inteligência, 
para que êle se desenvolvesse com maior impulso. Cedeu 
gratuitamente terras para as instalações da Companhia 
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Paulista de Estradas de Ferro que se aproximava. Em 22 
de dezembro de 1926, o novo patrimônio foi elevado a 
distrito de paz, com o nome de Lácio, e integrado no muni
cípio e comarca de Cafelândia. Em 3 de dezembro de 
1928, chega a Marília o primeiro trem de passageiros da 
Cia. Paulista de Estradas de Ferro, inaugurando-se a 

estação. 

Qual a origem do nome de Marília? - A partir de 
Piratininga, a Paulista vinha dando nomes das estações em 
crdem alfabética, na seguinte ordem: América, Brasília, 
Cabrália, Duartina, ·Esmeralda, Fernão Dias,· Gália, Hes
péria, Jafa, Kentukia e Lácio. A letra "M" caberia à nova 
estação. A ferrovia propôs vários nomes: Maratona, Ma
cau e Mogúncia. Entretanto, o senhor Bento de Abreu Sarn-

Rua São Luís 
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paio Vidal, viajando para a Europa, a bordo do navio ita

liano "Giulio Cesare", encontrou na biblioteca do meneio- · 

nado barco o livro "Marília de Dirceu", famoso poema de 

Thom:az Gonzaga. Nenhum nome pareceu-lhe mais opor

tuno. De bordo mesmo, despachou correspondência para a 

direção da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, su-

. gerindo o nome de batismo da nova estação, que seria da 

futura cidade. o qual foi aceito entusiàsticamente. Assim, 

nascia Marília, na zona Pioneira bandeirante. 

A Lei n.0 2 320, de 24 de dezembro de 1928, resultado 

do trabalho e iniciativa do senhor Bento de Abreu Sam

·paio Vidal, criava o município de Marília, com território 

desmembrado dos de Cafelândia e Campos Novos Paulista 

e elevou a sede municipal à categoria de cidade, verifican

do-se sua instalação em 4 de abril de 1929. Em 15 de 

julho de 1929, o senhor bispo de Botucatu, D. Carlos Duar

te da Costa, criava a paróq1:1ia de São Bento de Marília . 

A Comarca de Marília foi criada pelo Decreto n.0 5 956, 

de 27 de junho de 1933, sendo o único têrmo judiciário da 

comarca de Marília formado pelos municípios de Marília 

e Vera Cruz. Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 13 334, 

de 30 de riovembro de 1944, o município de Oriente foi 

anexado ao têrmo judiciário da comarca de Marília e em 

síntese, Marília nas~eu da incorporação de três patrimô

nios: Alto Cafezal, Vila Barbosa e ·Marília. 

LOCALIZAÇÃO - Marília é sede da zona fisiográfica que 

tem o seu própri.o nome e está no traçado da Companhia 
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Paulista de Estradas de Ferro. Localiza-se a 49° 56' 46" 
em lopgitude W. Gr. e a 22° 13' 10" em latitude Sul. 

Posição do Município . em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 652 metros. 

CLIMA - Quente, de um modo geral salubre. A média 
das máximas é de 30,08°C, a das mínimas 13,6°C e a da 
compensada 21,84°C. Anualmente1 a precipitação pluvial 
é de 1319 mm. 

ÁREA - 1 469 km:!. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento de 
1950, Marília possuía 86 844 habitantes ( 44 843 homens e 
42 001 mulheres), dos quais 48 468 ou 56% estavam no 
quadro rural. A densidade demográfica, por quilômetro 
quadrado, era de 60,4 habitantes. 
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Ainda pelo re~ultago do Censo Geral de 19SO, Marília 
~oi o 8.0 Município mais populoso do Estado de São Paulo 
e o 53.0 em todo o Brasil. Em 1.0 -VII-1955, o D.E.E.S.P. 
estimou a população mariliense em 97 893 pessoas. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Pelo ·Recenseamento 
Geral de 1950, havia 8 aglomerações urbanas no Municí
pio, a da sede com 35 742 habitantes, Amadeu Amaral com 
226, Avencas- 505, Dirceu- 50, Lácio- 251, Ocauçu 
- 593, Padre Nóbrega - 585 e Rosália com 424. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Marília tem sua eco
nomia fudamentada, principalmente, no ramo "agricultura, 
pecuária e silvicultura", vindo logo a seguir a sericicultura 

e a indústria de transformação. 
Em 1954, os dados econômicos do Município foram 

os seguintes: Propriedades agropecuárias - 2 212 . Pro
dutos agrícola - Safra 1954/55 (valor em CrS 1 000); 
café beneficiado,...;__ 312 400; algodão em caroço- 65 720; 
amendoün - 21 683; arroz em casca- 21 168; milho -
11 880; batata-inglêsa - 7 800; feijão - 7 395; mandioca 
mansa - 4 080; banana - 2 880; mamona - 2 204; cana
-de-açúcar - 1 080; laranja - 667. A área cultivada foi 

de 41830 ha. 
Gado abatido (número de cabeças): bois 8 455; por

cos 3 766; vacas 2 200. 
Produtos de origem animal: leite de vaca 3 500 000 

litros; ovos 598 000 dúzias. 

Rebanhos existentes em 31-XII (número de cabeças): 
bovino 45 100; suíno 23 000; eqüino 4 210; muar 4 000; 
caprino 3 290; asinino 15. 

Aves em 31-XII (número de cabeças): galinhas .. 
60 000; galos, frangos e frangas 51 000; perus 2 200; patos, 
marrecos, gansos 800 . 

Produção industri~l. Estabelecimentos 262 . Segundo 
os ramos de indústria: transformação de minerais não me
tálicos 27; metalúrgica 8; construção e montagem do ma
terial de transporte 9; madeira 15; mobiliário 21; couros 
e peles e produtos similares 5; química e farmacêutica 5; 
têxtil 10; vestuário, calçados e artefatos de tecidos 26; pro
dutos alimentares 98; bebidas 8; editorial e gráfica 7; ou
tros 23. 

Estabelecimentos com 50 e mais empregados:. química 
e farmacêutica 3; têxtil 1; produtos alimentares 2; bebi
das 1. 

Valor da produção (Cr$ 1 000): 1 073 922. 
Serviços industriais prestados a terceiros (Cr$ 1 000): 

3 536. Principais produtos: algodão beneficiado, óleo de 
amendoim, óleo de algodão, café beneficiado, fios e tecidos 
de rami. 

Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais produtos 
de Marília foram: 

PRODUTOS 

Oleo vegetal comestlv.,l. 
Algodão em pluma .. 
Caf~ beneficiado .. 
Arroz sem casca. 
Fios de rami .. 

UNIDADE 

Quilo 

Saco 60 kg 
Quilo 

VOLUME 

16 464 627 
11 714 701 
6 675 000 

59 100 
296 512 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

372 081 
335 781 
267 000 

29 sso 
29 377 

Nas diversas indústrias estão registrados 1 865 operá
rios, enquanto que 659 149 kWh são consumidos mensal
mente como fôrça motriz. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Várias são as sedes muni
cipais vizinhas que se ligam a Marília - Oriente: 1) Ro
doviário - 17 km; 2) Ferroviário - 19 km; Pompéia: 
1) Rodoviário 27 km; 2) Ferroviário - 30 km; Getulina 
- Rodoviário: a) via Dirceu: 51 km; b) via Oriente: 
62 km; Cafelândia - Rodoviário: 67 km; Garça - 1) 
Rodoviário: 31 km; 2) Ferroviário 34 km (C.P.E.F.); Vera 
Cruz - 1) Rodoviário: 12 km; 2) Ferroviário: 14 km 

Edifício Marília 
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(C.P.E.F.); São Pedro do Turvo- Rodoviário: via Ocauçu 
- 99 km; lbirarema - Rodoviário: via Ocauçu 73 km; 
Echaporã- Rodoviário, via Amadeu Amaral: 48 km; Júlio 
de Mesquita - Rodoviário, via Dirceu, 35 km; Guaimbé 
- Rodoviário, via Dirceu: 40 km; Lupércio - Rodoviá
rio: 38 km. 

Capital Estadual - 1) Rodoviário, via Bauru e São 
Manuel: 487 km; 2) Ferroviário: a) até Cabrália Pau
lista, 86 km (C.P.E.F.); de Cabi:ália Paulista a Jundiaí, 
383 km (C.P.E.F.); de Jundiaí a São Paulo, 60 km .... 
(E.F.S.J.); b) Via Sorocabana: até Cabrália Paulista, 
86 km; daí a Bauru, 41 km; de Bauru a Botucatu: 129 km 
(E.F.S.); de Botucatu a São Paulo, 296 km (E.F.S.); 3) 
Aéreo: 372 km. 

Capital Federal - Até São Paulo, vias já descritas; 

daí ao DF: 1) Rodoviário: 432 km; 2) Ferroviário: 

499 km (E.F.C.B.); 3) Aéreo: 373 km. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 20 trens e 

839 automóveis e caminhões, estando registrados na Pre

feitura Municipal 739 automóveis e 1 087 caminhões. Há 

três estações ferroviárias, enquanto que o transporte rodo

viário é feito por duas linhas urbanas, duas interdistritais 

e oito intermunicipais. O Município conta com um aero
porto, um campo de pouso, sendo servido por táxis-aéreos 
e aviões comerciais. 

COMÉRCIO E BANCOS - As vendas de mercadorias 
atingiram os seguintes valores no comércio atacadista e 
varejista do Município de Marília, segundo o Censo Co
mercial de 1950: 

Comércio atacadista . . . . . . . 202 804 
Comércio varejista . . . . . . . . 245 571 

TOTAL 448 375 

Comparem-se êsses dados com os correspondentes ao 
Município de São Paulo e ao Estado: 

VALOR DAS VENDAS 

ESPECIFICAÇÃO 
Total I 

Doa estabelecimentos 

Atacadi9tas j Varejistas 

Númf'ros absolutos (Cr$ I 000) 

Estado de São Paulo. . . . . . . . . . . I 
Munic!pio de São Paulo ........ · 
Marllia ....................... . 

64 272 0471 
36 738 26Z 

448 375 

'lo de Marília 

S6bre o E1tado de São Paulo . . I 
S6bre o Município de São Pactlo 0.70 I 

1,H 

H 101 9551 
27 803 07il 

202 804 

0,451 
0,73 

20 170 081 
8 935 184 

245 571 

1,22 
2,75 

Os dados percentuais precisam a posição de Marília 
como praça comercial no Estado de São Paulo. 

O comércio local mantém transação com várias outras 
praças, dentre as quais São Paulo, Santos, CamJ>inas e 
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Bauru. Há grande exportação de produtos agrícolas, en
quanto que as principais importações são as de materiais 
para construção; artigos do vestuário, fazendas e armari
nhos, calçados, produtos farmacêuticos e alguns gêneros ali
mentícios. A sede municipal conta com 39 estabelecimen
tos atacadistas e 1 194 varejistas. O crédito é realizado 
por intermédio de 14 estabelecimentos bancários ( 1 Matriz 
e 13 sucursais) . 

CAIXA ECONôMICA - Em 31-XII-1955, havia na Caixa 

Econômica Federal· 4 459 cadernetas em circulação, sendo 
que o valor dos depósitos atingiu Cr$ 18 638 274,00. A 
Caixa Econômica Estadual com um depósito de ..... . 
Cr$ 31 Í98 151,00, possuía 10425 cadernetas. 

ASPECTOS URBANOS - Em 1954, Marília, cómo Mu-
. nicípio, tinha somente 26 anos e já contava com os seguin
tes melhoramentos urbanos: - logradouros existentes 243; 
pavimentados, 92; arborizados, 35; ajardinados e arboriza
dos, 5. Prédios: (na zona urbana e suburbana), 8 705. 
Iluminação: pública- 2 290 focos ou combustores em 119 
logradouros; domiciliária - 7 985 ligações elétricas. Abas
tecimento d'água canalizada: 5 392 prédios abastecidos, em 
11 O logradouros . Esgotos sanitários: 3 191 prédios esgo
tados em 7 5 logradouros. 

Constatando o progresso rápido de Marília, vamos en
contrar, em 1956, outros crescentes dados sôbre melhorà
met;ttos urbanos: ligações elétricas: 8 761 prédios servidos; 
abastecimento d'água: 5 980 ligações; rêde de esgôto: 3 200 

prédios esgotados, abrangendo uma extensão de 41600 me
tros; calçamento: 60 ruas calçadas a paralelepípedo, numa 
área pavimentada de 227 658 m 2 • Há telefone e 1 697 apa
relhos estão instalados. O Município ainda conta com 
transporte urbano (ônibus); limpeza pública; entrega pos
tal, existindo 780 caixas postais, 4 agências radiotelegrá
ficas e 3 telegráficas. Estão instalados 19 hotéis, com diá
ria média de Cr$ 150,00, 21 pensões e 3 cinemas. Ma
rília possui ruas bem traçadas e prédios imponentes se 
elevam na zona urbana da cidade. 

ASSISTíl:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Também neste 
setor, Marília pode ser considerada como um dos grandes 
Municípios do Estado de São Paulo, pois além de possuir 
Santa Casa de Misericórdia, Hospital Marília S. A., Hos
pital Espírita, Maternidade e Gôta de Leite, Sanatório Dr . 
Senne e Associação Feminina, totalizando 556 leito~, ainda 
há abrigos para menores e desvalidos, tais como o Albergue 
Noturno São José, Asilo de São Vicente de Paulo, Instituto 
Luiz Braile, Associação Filantrópica de Marília, Mansão 
Ismael e Lar da Criança . O número de asilados ou reco
lhidos, em 31-XII-1955, em todos êstes estabelecimentos, 
atingia 264 pessoas. Os 5 hospitais gerais de Marília, com 
556 leitos, são procurados por marilienses e pessoas de 
cidades vizinhas. Existem 27 farmácias, 55 médicos em 
atividade, 23 farmacêuticos, 41 dentistas. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
dos 86 844 habitantes de Marília, 71 781 eram pessoas de 
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5 anos e mais, e dêstes 37 549 sabiam ler e escrever, o que 
representa uma porcentagem de 52 o/o de alfabetizados. 

ENSINO - 163 unidades escolares de ensino primário 
fundamental comum, 8 de ensino secundário, 4 de ensino 
pedagógico e uma Faculdade de Ciências Econômicas fun

cionam em Marília. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - 11 periódicos 
.circulam no Município, há 17 bibliotecas, sendo que a Bi
blioteca Pública Municipal "Thomaz Antônio Gonzaga" 
possui cêrca de 5 000 volumes; existem três radioemissoras: 
Rádio Clube de Marília S. A., Rádio Dirceu de Marília e 
Rádio V era Cruz de Marília. 9 li.vrarias e 4 tipografias es-

tão estabelecidas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

To1al Tributãria 
(Cr$) 

·------- ------ ------ ------ -------
1950 ....... 17 916 842 33 969 456 17 108 723 8. 104 794 16 826 076 
1951 ..... 22 835 957 55 296 134 25 720 607 9 786 942 26 253 659 
1952 ....... 27 154 .142 61 427 487 29 700 875 10 813 475 27 327 533 
1953 ...... 28 845 629 57 342 069 39 199 92i 12 451 211 36 676 741 
1954 ....... 42 161 831 87 100 923 41 108 706 15 079 627 40 629 424 
1955 ....... 106 041 762 49 970 948 16 405 174 51 454 413 
1956 (1) .... ... 41 690 000 . .. 41 (90 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- O carnaval é o principal festejo popular, enquanto que 
são comemorados, normalmente, o 4 de abril, aniversário 
de instalação do Município, 7 de setembro e 15 de novem

bro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Com relação 
ao número de estrangeiros, Marília ocupa o 6.0 lugar dentre 
todos os municípios paulistas e o 2.0 quanto à população 
japonêsa. O total de estrangeiros é de 6 965, mas 4 415 
ou 5o/o da população são japonêses. Há 21 vereadores em 
exercício e estão inscritos 18 094 eleitores ( 3-X-55) . O 
Prefeito é o Sr. Miguel Argollo Ferrão. 

(Autor 'do histórico - Fernando Roberto Humaytá; Redação 
final - Sebastião de Figueiredo Tôrres; Fonte dos dados - A. M. E. 

- Fernando Roberto Humaytá. ) 

MARTINóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 371 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Martinópolis teve sua 

origem à margem da E. F. Sorocabana, pela residência de 
trabalhadores da conserva da estrada de ferro, em tôrno 

da qual se formou o povoado. Notou-se surto de desen

volvimento do povoado, por influência de João Gomes 
Martins, por volta de 1924, cujo progresso levou seus mo

radores a pleitearem elevação à categoria de distrito de 
paz, o que foi conseguido pela Lei n.0 2 492, de 20 de de

zembro de 1929. Situado em terras férteis, a produtivi
dade a colaborar com seus lavradores, o distrito foi ga

nhando amplitude econômica, sob influência de seus habi-

tantes mais notáveis, dos quais devem ser citados João 
Batista Berbert, José Antônio Cordeiro, José Coelho de 
Carvalho, Manoel Senteio, Alberto Senteio, Eugênio Al
fredo de Mello, América Martins da Costa, Otávio Gon
çalves de Oliveira, Silvio Genaro, Francisco Martins Fi
gueira, José Olinto Fortes Junqueira e seus filhos Lincoln 
e Arnaldo de Andrade Junqueira, hoje grandes fazendei
ros dentro do município. O povoado inicial e distrito ti
veram o nome de José Teodoro que por ocasião da 
elevação a município, foi mudado para Martinópolis, em 
30 de novembro de 1938, por Decreto n.0 9 775, como 
homenagem a seu fundador e maior benemérito. O De
creto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944 elevou-o 
a foros de comarca, instalada solenemente aos 13 de junho 
de 1945, com jurisdição inidal nos municípios de Indiana 
e Regente Feijó. Atualmente a comarca só possui o pri
meiro dos citados. Em 15-XII-1956 possuía 13 299 elei
tores inscritos e sua Câmara Municipal é composta de 15 
vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Martinópolis está localizado no tra
çado da Estrada de Ferro Sorocabana, na zona fisiográfi
ca Pioneira e as coordenadas geográficas de sua sede são: 
22° 10' latitude Sul e 51° 11' longitude W. Gr. Dista 494 
km da Capital do Estado, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 475 metros (sede municipal). 

CLIMA - Situa-se em região de clima quente, com in

verno sêco. Suas temperaturas médias são em graus centí

grados: máxima 34; mínima 12 e compensada 23. A plu
viosidade anual é da ordem de 1 . 200 mm. 

ÁREA - 1 207 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po

pulação municipal de 37 032 habitantes, 19 950 homens 
e 17 082 mulheres, dos quais 31 741 habitantes ou 85% 

estavam localizados na zona rural. A população estava 
distribuída pelos distritos de paz da seguinte maneira: 

Martinópolis 19 803 e Teçaindá 17 229. O D. E. E. 
estimou a população municipal, para 1954, em 39 363 ha

bitantes, sendo 33 739 no quadro rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Martinópolis apresenta 

duas aglomerações urbanas: a cidade, com 4. 923 habi
tantes e a sede do distrito de Teçaindá, vila, com 368 ha

bitantes. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS - A principal fonte de 
riqueza do município é a produção agropecuária, prati
cada em suas 654 propriedades rurais, com 67 mil hecta
res de área cultivada e 968 hectare~ de matas naturais. 
Seus principais produtos agrícolas em 1956 foram: algo
dão - 18 000 toneladas 144 milhões de cruzeiros; 
café beneficiado, 300 toneladas - 10 milhões de cruzei
ros; milho, 3 000 toneladas - 10 milhões de cruzeiros e 
amendoim, 1 500 toneladas - 6 milhões de cruzeiros e 
batata-inglêsa, 780 toneladas - 3,25 milhões de cruzei
ros. A produção é consumida no município, sendo o ex
cedente exportado para Presidente Prudente e São Pau
lo. A pecuária tem significação especial para a economia 
do município que serve de elemento abastecedor da Capi
tal do Estado. Seus rebanhos são avaliados em: 36 000 
bovinos; 27 000 suínos; 7 500 caprinos; 7 000 equmos 
e 4 000 de outras espécies. A produção anual de leite de 
vaca é da ordem de 3 milhões de litros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Martinópolis é servida 

pela Estrada de Ferro Sorocabana que faz trafegar dià
riamente pelo município 22 trens. 1t servida també~ por 
estradas de rodagem, sendo a freqüência diária de trânsito 
pela sede 60 veículos. Há 24 automóveis e 78 caminhões 
registrados no município . Está ligada aos seguintes mu
nicípios limítrofes: Mariápolis, rodoviário, via Caiabu (50 
km); Lucélia, rodoviário (56 km); Osvaldo Cruz, rodo
viário, via Lucélia (78 km); Rancharia, rodoviário (48 
km) e ferroviário (43 km); Iepê, rodoviário (99 km); 
Taciba, rodoviário, via Regente Feijó ( 42 km); Regente 
Feijó, rodoviário (22 km) e ferroviário (25 km); 
Indiana, rodoviário (12 km) e ferroviário (14 km) e Caia
bu, rodoviário (20 km). A ligação com a Capital do Es
tado se faz por rodovia, via Assis e Sorocaba (618 km), 
por ferrovia (E. F. S. -696 km) e aéreo ( 499 km) . 

COMÉRCIO E BANCOS - O município conta com 85 
estabelecimentos comerciais, 5 dos quais atacadistas, que 
mantêm transações com as praças de Presidente Pruden
te e São Paulo. O crédito está representado por 3 agên
cias bancárias e 1 agência da Caixa Econômica estadual, 
(esta com 700 depositantes e 1,5 milhões de cruzeiros de 
depósitos) . 

ASPECTOS URBANOS - Martinópolis conta com 35 
logradouros públicos, sendo 12 pavimentados e 6 arbori
zados ou ajardinados e 27 iluminados eletricamente (322 
focos--consumo mensal 9 000 kWh). Há na cidade 1469 
prédios, com 1 280 ligados à rêde de energia elétrica ( con
sumo mensal 70 000 kWh) e 300 telefones instalados.- É 
servido pelo telégrafo da Estrada de Ferro Sorocabana. 
Possui 1 cinema e o serviço de hospedagem é atendido 
por 2 hotéis (diária Cr$ 100,00) e 6 pensões. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 
é assistida por 5 médicos, 4 dentistas e 6 farmacêuticos, 
havendo no município 1 hospital geral, com 40 leitos dis· 
poníveis, e um pôsto de saúde (estadual) com 5 mil aten
dimentos por ano. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam haver 29 971 habitantes de 5 anos e mais de 
idade, dos quais 10 632 (6 722 homens e 3 910 mulheres) 

13.0 

sabiam ler e escrever, correspondendo a 54% do mencio
nado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental . é ministrado 
por 45 unidades escolares, havendo, de nível secundário, os 
seguintes cursos: 1 pedagógico (municipal) e 1 ginasial 
(estadual). 

OUTROS ASPECTOS CULTURAiS Martinópolis 
possui 2 bibliotecas gerais, uma radiodifusora e dois jor
nais semanários, como também 1 livraria e uma tipo
grafia. 

O Prefeito é o Sr~ Arlindo de Oliveira. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS :Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total TributAria 
(Cr$) 

----- ---- ----- -------------
1950 ....... ... 4 246 865 ... .. . ... 
1951. ...... ... 8 944 327 2 608 669 1 794 862 2 845 678 
1952 ....... ... 12 224 578 ... ... . .. 
1953 ....... . .. 8 954 449 4 341 391 1 837 881 3 748 639 
1954 ....... 1 402 500 14 854 183 6 124 029 1 935 431 6 347 991 
1955 ....... 1 469 000 19 266 241 7 647 141 2 049 391 7 654 330 
1956 (1) ... ... . .. 7 571 440 . .. 7 571 440 

(1) Orç>me:>.to. 

(Autoria do histórico - Aristeu Zacarelli; Redação final 
L.· G. Macedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Aristeu Zacarelli.) 

MATÃO-SP 
Mapa Municipal na pág. 357 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO ~ A partir do ano de 1890, inúmeras pes
soas vindas de outras zonas e municípios vizinhos, adqui
riram terras na região, onde mais tarde se ergueria o Arraial 
do Senhor Bom Jesus das Palmeiras e futuramente a ci
dade de MAT ÃO. O chapadão era exuberante e as ter
ras de boa qualidade e estava encravado na sesmaria do 
Matão, nome êsse que teve origem devido a existência 
de matas muito densas e de alto porte. Era denominado 
Campo de Água Vermelha e pertencia ao Sr. José Inocên
cio da Costa, o qual residia numa choupana, situada pró
~ima do córrego, que atualmente separa a cidade da Vila 
Santa Cruz. Em 1892, já tinham se estabelecido na zona, 
formando fazendas de café, entre outros, os Srs. Ismael 
da Silveira Leite e seus irmãos Theofilo, Francisco e Sér
gio, Amador Pires Corrêa, José de Arruda Campos, An~ 
tônio da Silva Coelho, José Brochado Corrêa, Leão Pio 
de Freitas, João Bellintani, Joaquim Cabral ~e Carvalho, 
Théofilo Dias de Toledo e seu irmão Mathias, Januário 
Malzoni e seus irmãos Núncio e Domingos e Augusto dos 
Santos. Em vista da salubridade do local e objetivando 
dar mais confôrto aos seus moradores, nasceu a idéia da 
fundação de uma Vila, tanto assim, que em 13-11-1892, 
houve uma reunião para tal fim, da qual foi lavrada uma 
ata. A comissão, adquiriu do Sr. José Inocêncio da Cos
ta, então proprietário das· terras, onde futuramente se er
gueria nova Vila, dez ( 1 O) alqueires de terras por um 
conto de réis ~ fêz doação das mesmas para a fundação da 
nova povoação. Adquirido o patrimônio, marcou-se o lo
cal onde se ergueria a Capela, dedicada ao Senhor Bom 



Igreja Matriz 

Jesus das Palmeiras, nome êsse com que foi batizada a 
Vila recém-fundada . 

A primeira pessoa a construir casa na nova Vila foi o 
Sr. Angelo Maccagnam. Em fins de 1893 ou começos de 1894 
iniciou-se a construção da Capela, sendo que a primeira 
missa foi celebrada no dia 25-III-1895, data essa que pode 
ser considerada como a da fundação da antiga Vila do 
Senhor Bom Jesus das Palmeiras e atual cidade de Ma
tão . A convergência cada vez maior de colonos para a 
cultura das excelentes e {ertilíssimas terras, e outras pes
soas, para estabelecerem-se com casas de comércio e in
dústrias, exigiu a elevação do novo arraial à Distrito Po
licial, o que se deu em 19-IX-1895. Em 7-V-1897, pela 
Lei estadual n.0 499, foi elevado a Distrito de Paz, já com 
o nome de MATAO, com as mesmas divisas anteriores. 
Demonstrando o grande interêsse despertado pela nova 
Vila, ainda em 1897 aqui chegava o traçado da futura 
estrada de ferro, sendo. que seus trilhos chegaram ao lo
cal da futura estação, em fins de 1898. Coroando os tra
balhos fecundos de políticos daquela época, através de 
projeto apresentado e defendido pelo então deputado es
tadual, Dr. Francisco de Toledo Malta, foi MATAO, ele
vado à categoria de município, desmembrado do municí
pio de Araraquara, pela Lei estadual n.0 567 de 27-IX-1898, 
o qual foi solenemente instalado em 22-111-1899, dia em 
que tomou posse a 1.8 Câmara Municipal. Em 25-III-1899, 
foi oficialmente inaugurada a estação ferroviária da Es
trada de· Ferro Araraquara, então denominada Capela do 
Matão sendo que em 12-XII-1903 foi inaugurada a nova e 
atual Estação, já com o nome de Ma tão.· 

Em 1901 foi iniciada a construção da nova e atual 
Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Pela Lei estadual 
n.0 1 038 de 19-XII-1906 a sede municipal recebeu foros de 
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cidade. De acôrdo com a divisão administrativa do país 
de.1911 o até então único Distrito de Matão foi dividido 
em três Distritos de Paz: o da Sede, o de Dobrada e o de 
São Lourenço do Turvo, pelas Leis n."' 1 295 e 1299 de 
27-XII-19Ü, divisão essa que permanece até os dias atuais. 

. Daí, então, foi iniciada a luta pela emancipação judiciá 
ria. Depois de 30 anos de lutas, êste município foi elevado 
à categoria de Comarca de 1.8 Entrância, desmembrado da 
de Araraquara, pela Lei estadual n.0 2 456, de 30-XII-1953, 

fazendo parte da mesma somente o município de Matão, 

com as mesmas divisas desde a criação do município e li

mitando-se com os de Araraquara, Nova Europa, Taba

tioga, Itápolis, Taquaritinga e Guariba. A Comarca de 

Matão foi instalada no dia 9-VII-1955 pelo titular Juiz 

de Direito da Comarca de Araraquara, Dr. João Pires de 

Camargo, que acumulou interinamente o cargo de Juiz de 

Direito da Comarca de Matão, durante um ano aproxi

madamente. 

Ginásio, Escola Normal e Hospital 
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LOCALIZAÇÃO - O mumctpto está situado na zona fi-

. siográfica de Rio Prêto, apresentando a sede municipal 

as seguintes coordenadas geográficas: 21° 36' de latitude 

Sul e 48° 22' de longitude W. Gr., distando 280 km, em 

linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 555 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 

médias são as seguintes: das máximas 2 7 ,34°C, das mí

nimas 15,46°C e a compensada 21,4°C. O total de chuv~s 

em 1956, foi de 1 150,3 mm. 

ÁREA - 682 km!!. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com. o Censo de 1950, esta

vam presentes 20 551 pessoas ( 10 570 homens e 9 981 

mulheres), sendo 2 220 na zona urbana, 2 080 na zona 

suburbana e 16 251 ou 79% na zona rural. A estimativa 

do D.E.E. de 1.0 -VII-1954, acusou 21844 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - De acôrdo com o Cen
so de 1950, eram as seguintes as aglomerações urbanas 
existentes: sede municipal com 3 480 habitantes, Dobra
da com 529 habitantes e São Lourenço do Turvo com 
291 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A economia do muni
cípio é baseada na agricultura e na indústria. No ano de 
19,56, o volume e o valor da produção dos principais pro
dutos foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
!Cr$1 · 

------------------- ---- --------------- ----------·-····-
Caf~ beneficiado .... 
óleos comestlveis e derivados. 
Arroz beneficiado. . . ........ . 
Máquinas agrlcolas e imple-

mentas ................. · .. . 
Máquinas hidráulicas e el~tricas 

Saco 60 kg 
Quilo 

Saco 60 kg 

Peça 
Peça . 

85 400 
3 706 211 

35 000 

25 418 
520 

187 880 000,00 
37 498 613,80 
31 500 000,00 

20 334 303,30 
12 000 000,00 

O café é quase totalmente exportado. para o exterior, 
via Santos, e o restante é consumido no município. Os 
óleos de algodão e amendoim são em parte consumidos 
pelas zonas araraquarense e paulista e o restante pelo prô
prio município. O algodão em caroço é consumido parte 
no município e parte por Taquaritinga. O arroz, o feijão, 
o milho e os demais produtos agrícolas são consumidos 
no município. A pecuária tem significado econômico para 
Matão, devido aos preços compensadores do gado para 
corte. O gado gordo ·é exportado pa~a a Capital, Arara
quara e Taquaritinga . O gado magro é exportado para 
os diversos municípios do Estado. Em 31-XII-1954 o re
banho existente, número de cabeças, era o seguinte: bo

vino 22 000, suíno· 6 000, muar 5 150, eqüino 3 200, 

caprino 1 250, ovino 330 e asinino 32 . A produção de lei

te, no mesmo ano, foi de 1 800 000 litros. Quant_o ao se

tor industrial, Matão possui 20 indústrias com mais de 5 

pessoas e 91 pequenas indústrias . As . principais indústrias 
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Poço Municipal 

são: Fábrica de óleos Co~estíveis Cambuhy S. A.; Bon'l
bozzi S. A. - Máquinas Hidráulicas e Elétricas; Narciso 
Baldan & Irmãos; Irmãos Marchezan Ltda.; Baldan & Cia. 
Ltda.; Bambozzi, Kfouri & Cia. (meias); Pastifício Paul i; 
Fábrica de Facas "L F"; Fábrica de Facas Flachi; Pe
dreira Nossa Senhora Aparecida Ltda.; Sociedade Indus
trial e Agrícola Santa Eliza Ltda. e Adolfo Guandalini & 
Filhos (aguardente de cana) . Estão empregados nos vá
rios ramos industriais cêrca de 800 operários. A área de 
matas naturais ou formadas é de 7 823 hectares, correspon
dendo a 11,6% do total da área do município. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 

pela Estrada de Ferro Araraquara, com a· linha tronco, 

percorrendo 41 km dentro do município e o ramal Silvâ

nia - Tabatinga, percorrendo 29 km dentro do municí

pio . Há 7 estações ferroviárias. As rodovias que servem 

o município, com as respectivas quilometragens dentro do 

mesmo, são as seguintes: São Paulo-Pereira Barreto (es-

tadual asfaltada) 25 km; São Paulo...:....Matã~olômbia 
(estadual 15 km; Matão-Araraquara (municipal) 12 km; 
Matão-Taquaritinga (municipal) 16 krri; Matão-Itápolis 
(municipal) 30 km; Matão-Quadro (municipal) 21,5 km; 
Matão-São Lourenço do Turvo (municipal) 18,5 km; 
Matão-Dobrada (municipal) 10 km; Matão-Araraqua
ra (2.8 estrada) (municipal) 12 km; Matão-Dobrada (2.8 

estrada) (municipal) 24 km; Matão-Silvânia (municipal) 
8 km; Matão-Rodovia São Paulo-Matão-Colômbia
Motuca (municipal) '15 km; Matão-Rodovia São Paulo-
PEreira Barreto (municipal) 5 km; Matão-Rodovia São 
Paulo-Pereira Barreto (municipal) 10 km; Silvânia
Matão-Araraquara (municipal) 3 km; São Lourenço do 
Turvo-Tabatinga (municipal) 8,5 km; São Lourenço do 
Turvo-Taquaritinga (municipal) 6 km; Estrada Parti
cular da Cambuhy S.A.-Matão_ Tabatinga 20 km; Estra
da Particular da Cam buhy S . A. -Ma tão-Gavião Peixoto 
20 km; Estrada Particular da Cambuhy S. A. (interna) 
100 km. Matão liga-se às cidades vizinhas pelos seguin
tes meios de transporte: 1 - Taquaritinga - rodoviário, 
via San~a Ernestina 35 km; ou ferroviário E. F. A·. 36 km; 
2 - Guariba - rodoviário, via Santa Ernestina 41 km; 
3 - Araraquara- rodoviário, via Bueno Andrada 33 km 
ou ferroviário E.F .A. 41 km; 4- Tabatinga- rodoviá
rio 41 km ou ferroviário E.F .A. 60 km; 5 ...,..- Itápolis
rodoviário, via São Lourenço do Turvo 55 km ou ferroviá
rio E.F.A. 60 km até Tabatinga e C.P.E.F. 27 km:. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Arara
quara e Pôrto Ferreira - 391 ou ferroviário E. F. A. 
41 km até Araraquara e C. P. E. F. em tráfego mútuo com 
a. E.F.S.J. 315 km ou misto: a) ferroviário E.F.A. 
41 km ou rodoviário, via Bueno de Andrada 33 km até 
Araraquara e b) aéreo 257 kin. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 

Visto Porciol 
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Há um campo de pouso, com pista de 1 500x100 m, 
distante 500 m da sede municipal. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 16 trens e 
cêrca de 300 automóveis e caminhões. Estão registrados 
na. Prefeitura Municipal 182 automóveis e 157 caminhões. 

O município possui 2 linhas de rodoviação interdis
tritais e 5 intermunicipais. 

COMÉRCIO E. BANCOS __:_ O comércio local mantém 
transações comerciais com São Paulo, Araraquara, Cam
pinas, São Carlos e Rio de Janeiro. Importa gêneros ali
mentícios, fazendas, armarinhos, ·medicamentos, calçados, 
chapéus, ferragens, artigos. para presentes e brinquedos. 
No município há 71 estabelecimentos de gêneros alimen
tícios, 8 de louças e ferragens e 39 de fazendas e arma
rinhos. 

Os estabelecimentos bancários existentes são: Casa 
Bancária Irmãos Malzoni & Cia., com sede na cidade; 
agências do Banco do Brasil S. A. e do Artur Scatena S.A.; 
e agência da Caixa Econômica Estadual que em 31-:XII-955 
possuía 2 414 cadernetas em circulação e valor dos depó
sitos de CrS 10.248.615,80. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melho
ramentos públicos existentes: Iluminação pública e do
miciliar, com 25 logradouros iluminados e 1 148 ligações · 
elétricas domiciliares. 

Pavimentação: 6 ruas e 5 avenidas parcialmente cal
çadas com asfalto e paralelepípedos, e 1 praça calçada 
com "petit-pavet". A pavimentação total atinge 45 200m:!, 
sendo 29 000 ffi:! ou 64,2% de asfalto, 15 000 m:J, 33,3% 
de paralelepípedos e 1 200 m:J ou 2,5% de "petit-pavet". 

Água: 1040 domicílios abastecidos. Esgôto: 515 pré
dios ligados à rêde . 

Telégrafo: serviços do D. C. T. e da Estrada de Fer
ro Araraquara. Correio: entrega domiciliar pelo D. C. T. 
Telefone: 162 aparelhos instalados. Hospedagens: 4 pen
sões e 2 hotéis, com diária mais comum de Cr$ 120,00. 
Diversões: "l cinema. 

ASSIST~NÇIA MÉDICO-SANITÁRIA - Quanto à as
sistência médico-sanitária Matão possui: 1 hospital (Hos
pital de Caridade de Matão) com 75 leitos; 1 pôsto de 
assistência médico-sanitária estadual; 2 postos de pueri
cultura, sendo um volante; 3 abrigos para menores, com 
capacidade para 200 crianças;. 3 abrigos para desvalidos, 
com capl!,cidade para 150 pessoas; 4 farmácias; 5 médi
cos; 6 dentistas e 6 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 17 330 pessoas maiores de 5 anos, 7 843 ( 4 606 ho
mens e 3 237 mulheres) eram alfabetizadas. 

ENSINO - Quanto ao ensino Matão possui 41 unidades 
de ensino primário fundamental comum, 1 escola normal, 
1 ginásio estadual, 1 escola técnica de comércio e 2 esco
las profissionais . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Matão possui: 
2 jornais, "A Comarca" - semanário informativo geral e 
"0 Clarim" - quinzenário informativo espírita; 1 serviço 
de :alto-falantes; 1 biblioteca estudantil da Escola Normal 
e Ginásio Estadual com 1 125 volumes, e 1 Municipal com 
625 volumes; 2 tipografia~ e 6 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---·---- ------- -------- -·----- -----·----- -- --· --·------

1950 .. 5 812 092 5 573 448 I 828 662 702 267 2 025 460 
1951. .. .... 8 638 029 4 863 130 I 844 509 692 471 I 998 587 
1952 ... 6 343 410 7 083 466 3 172 373 761 310 2 805 195 
1953 . ·1 510 306 8 954 449 3 741 IOI 867 780 3 874 773 
1954 ... 11 186 968 12 160 538 3 351 734 895 875 3 735 899 
1955 ... ... . . 19 824 102 5 821 914 I 219 668 5 791 748 
1956 (I) .. ... 3 100 000 ... 3 100 000 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS- A igreja Matriz 
do Senhor Bom Jesus, pelas características modernas, pode 
ser considerada uma obra de arte . 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- Os acidentes 
geográficos mais importantes são: o Rio São LOurenço, que 
nasce no distrito da sede, atravessa a cidade de Matão e 
o distrito de São Lourenço do Turvo, faz parte das divisas de 
Matão com Taquaritinga e Itápolis, e junta-se ao Ribeirão 
dos Porcos no município de Ibitinga; e o Rio Itaquerê que 
nasce no município de Araraquara, nas imediações do dis
trito de Bueno de Andrada ( ex-Itaquerê) faz a divisa dês
te município com o de Araraquara na zona sul e junta-se 
ao Rio J acaré-Guaçu no município de lbitinga. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - O principal festejo é 
o dia do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus, a 6 de 
agôsto. As principais efemérides são: 1.0 de maio, 27 de 
agôsto - dia do município - 7 de setembro e 15 de no
vembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção local dos habitantes é "matonense". 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana 860 

prédios. 

Exercem atividades profissionais: 1 advogado, 2 en

genheiros e 5 agrônomos. 

· Estão em exercício, atualmente, 13 vereadores e es
tavam inscritos até 3-X-1955, 4 677 eleitores. O Prefeito 

é o Sr. Walter Cicogna. 

(Autoria do histórico - Orestes Tagliavini, com dados extraídos 
de documentos da Prefeitura e Câmara Municipais; Redação final -
Ronoel. Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Orestes Taglia
vini.) 

MAUA- SP 
Mapa Municipal na pág. 391 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - A história da fundação de Mauá é carece:.. 

dora de dados escritos. Da tradição oral, principalmente, e 

alguns dados escritos esparsos, sabe-se que entre os primeiros 

povoadores da região, onde hoje se situa o município, esta

vam Antônio _Franco da Rocha e o Capitão João. ~ste pos
suía terras no local que hoje é denominado Várzea do Ca

pitão João. 

Uma pequena Capela, a do Pilar Velho, foi ergui

da nas proximidades da atual linha divisória dos Municí
pios de Mauá e Ribeirão Pires. 



Nas proximidad~s da Igreja do Pilar Velho foram, 
dentro em breve, su~gindo várias casas. Dentre elas Lou
renço Pinto construiu um engenho de cana-de~açucar e 
um armazém, Joaquim Rosa estabeleceu-se e comerciava 

com madeira 
Novos habitantes vão ali se fixando e constituindo 

um pequeno burgo. 
Dada a sua proximidade com outros centros comer· 

ciais Mauá sempre será ·centro de atração àqueles que 
intentem entrar no mundo da indústria. Assim, Bernardo 
Monelli ali instalou uma serraria; Manente Pedotti, no 
bairro do Tanque, construiu a primeira cerâmica; depois 
a fábrica de anilina no Mangini e Norza e Rosazza mon
taram uma indústria para a moagem de trigo, mais tarde 

vendida à Cia. Pugliese . 
Em abril de 1883, foi inaugurada a Estação de Mauá 

da São Paulo Railway, atual Estrada de Ferro Santos

Jundiaí. 
A iluminação a querosene foi instalada em 1909, para 

17 anos mais tarde ser substituída pela iluminação a ele

tricidade. 
Assim o pequeno povoado no traçado da São Paulo 

Railway foi elevado ·à categoria de distrito de paz no mu
nicípio de São Bernardo, comarca da Capital, pelo Decre
to n.0 6 780, de 18 de outubro de 1934. 

Com a denominação de Santo André que o Municí
pio de São Bernardo tomou, por fôrça do Decreto n.0 9 775, 
de 30 de novembro de 1938, Mauá foi elevado à munici-

. pio na comarca de Santo André, com sede na vila de igual 
nome e com território desmembrado do respectivo distrito, 
pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953, posta em 
execução em 1.0 de janeiro de 1954. 

Como município, ficou constituído de um único dis

trito: o de Mauá. 

LOCALIZAÇÃO: O mumc1p10 está localizado no traçado 
da E. F. S. J. na zona fisiográfica industrial. A sede mu
nicipal encontra-se nas seguintes coordenadas geográfi-
cas: latitude Sul: 46° 26'; longitude W. Gr. 23° 40'. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Copito1. 

ALTITUDE: 764, 492 m 

CLIMA: O clima do município é temperado. Foram re
gistradas as seguintes médias de temperaturas em graus 
centígrados: média das máximas- 32°; média das mínimas 
- 3°; média compensada 17,5°. 

ÁREA: 67 km::. 

POPULAÇÃO: Por ocasião do Censo de 1950 Mauá per
tencia ao . Município de Santo André, como simples dis
trito, possuía a seguinte população 9 472 habitantes, dos 
quais, 4 956 homens e 4 516 mulheres. Na zona rural es
tavam localizados 43,3% da populàção existente, ou seja, 
4 104 habitantes. 

O D.E.E.S.P. estimou a população do município em 
17 994 habitantes, presentes em 1.0-VII-1955. 

O crescimento de Mauá se processa em ritmo verda
deiramente acelerado, pois em apenas 7 anos a população 
pràticamente duplicou. Em tão curto espaço de tempo a 
população sofreu um acréscimo de 88% sôbre os índi
ces populacionais apurados no Recenseamento de 1950. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS: O Município é consti
tuíd<!>, apenas, de um distrito: o da sede. 

Em 1950, a sede municipal possuía 5 368 habitantes 
sendo que na zona urbana contavam-se 3 336 habitantes 
e 2032 na zona suburbana. 

ATIVIDADES ECONôMICAS: A preponderância da 
atividade industrial sôbre a agrícola é realmente notável. 
A vida econômica municipal, até poucos anos, girou e~ 
tôrno de suas indústrias cerâmicas. O fator "proximidade 
da Capital", bem como as indústrias já existentes, e a pró
pria situação geográfica fizeram com que Mauá se tor
nasse uma cidade industrial. 

Atualmente, com a instalação da . Usina de Capuava, 
(refino de petróleo), o Município recebeu uma poderosa 
e sólida fôrça econômica. 

O quadro demonstrativo abaixo nos permite observar 
a conjuntura econômica mauaense. 

INDúSTRIA 

PRODUTOS 

Qulmicos e farmacêuticos ................................. . 
Cerâmica, tijolos, telhas, etc ..................... : ......... . 
Peles, couros e similares . ........ · ......................... . 
Metalurgia ......................... ; ..................... . 
Produtos alimentares ..................................... . 

AGRICULTURA 

PRODUTOS 

Tomate .................... . 
Batata-inglês& ........ . 
Milho ............. . 
Arroz em casca ....... : ..... . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Quilo 
Saco .. 

250 000 
2 430 
2 200 

180 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

2 276 355 
358 704 

36 180 
10 037 

3 662 

VALOR 
(Cr$ I 000) 

2 125 
1 263 

660' 
70 

A área das matas existentes no município é de 4 400 
hectares. A área das terras cultivadas~ de 374 hectares. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do Município são: São Paulo, Santo André e Santos. 

Em 1954, havia no município 757 propriedades agro
pecuárias, que segundo as suas áreas poderão ser assim 

classificadas . 
Até 2 hectares - 591; de 3 a 9 .L. 96; de 10 a 29 

41; de 30 a 99 - 18; de 100 a 299 - 8; de 300 a 

999-3. 
Os produtos de origem animal são representados por 

700 000 dúzias de ovos e 40 000 litros de leite. 

1:1.5 



Vista Parcial 

Havia, em 31-XII-54, 1200 cabeças de suínos; 200 
d~ bovinos; 150 muares; 120 eqüinos e 60 caprinos. 

As aves existentes, em 31-XII-54, são: 70 000 gali
. nhas, 18 000 entre frangos, frangas e galos, 800 patos, mar

recos e gansos; 80 perus. 
Os estabelecimentos industriais são 27, e, segundo os ra

mos de atividades que exerciam podemos agrupá-los da se

guinte forma: transformação de minerais não metálicos -

13; outros 14. 
As fábricas que possuíam 50 e mais empregados eram 

as seguintes: transformação de minerais não metálicos -
9; material elétrico e de comunicação .,.-- 1; couros e pe
les e produtos similares - 1; químicos e farmacêuticos 

-3. 
Os principais artigos produzidos pelos estabelecimen

tos fabris aqui existentes foram: louças, isoladores, ácido 
sulfúrico. A média mensal do consumo de energia elétri

ca com a fôrça motriz é de 952 477 kWh~ 
Aproximadamente, as indústrias locais empregam 

4 900 pessoas. 
As principais riquezas naturais são: argila, pedras para 

calçamentos, e calcário . 

O município possui estabelecimentos industriais de 
real monta e entre êles podemos citar: Cia. Cerâmica 
Mauá, Cerâmica Miranda Coelho, Cerâmica Santa Hele
na Ltda., Industria Cerâmica Cerqueira Leite S. A., Por- · 
celana Mauá S.A., Porcelana Real S.A., Vidro Nacional 
S. A. , . Cia. Paulista de Laminação Phillips do Brasil S. A., 
Curtume Mauá S. A. , Refinaria e Exploração de Petróleo 
União S. A., Atlantic Brazil Ltd., Ind. Brasileira de Pig
mentos, Cia. Superfosfatos e Produtos Químicos Anderson 
Clayton & Cia. Ltda. Bragussa - Produtos Metálicos 
Ltda. 

COMÉRCIO E BANCOS: O comércio de Mauá é 
composto de estabelecimeQtos assim classificados: gêne
ros alimentícios - 58; louças e ferragens - 6; tecidos e 
armarinhos 14. Apenas o Banco Popular do Brasil 
mantém filial neste Município. 

O comércio local mantém relações comerc1a1s com 
Santo André, São· Paulo, São Caetano e Santos. Dos pro
dutos adquiridos em maior escala pelo comércio - maua
ense destacam-se: gêneros alimentícios; artigos têxteis, me
dicamentos; artefatos elétricos . 

1.26 

Na sede municipal há 4 estabelecimentos atacadistas 
e 78 varejistas. 

MEIOS DE TRANSPORTE: Liga-se à Capital do 
Estado por ferrovia e rodovia . Os serviços ferroviários são 
executados pela E.F.S.J. (25 km) e a rodovia munici
pal, via Santo André, possuindo linha de ônibus, completa 
o sistema de vias de comunicação. 

Dentro do município, a E.F.SJ. possui 9 km de extensão 
e as rodovias somadas nos dão 35 km de extensão. Lar

gamente estimado, o número de veículos em tráfego na 
sede municipal, diàriamente é de 87 trens e entre automó
veis e caminhões temos 620 veículos. 

Na Prefeitura Municipal acham-se registrados 42 au
tomóveis e 150 caminhões. 

O Município possui 2 Estações de Estrada de Fer
ro e 2 linhas de ônibus' intermunicipais 

ASPECTOS· URBANOS - A sede municipal é dotada de 
luz elétrica, telefone, calçamento e transporte urbano. Pos
sui 115 logradouros públicos, dos quais 8 são pavimenta
dos e 1 arborizado. Há 830 prédios na zona urbana e su
burbana. A média mensal do consumo de energia elétrica 
com a iluminação pública é de 1 452 kWh e com a parti
cular é de 77 544 kWh. Os serviços de telecomunicações 
são executados pelos telégrafos da E. F. S. J. na sede do 
município e em Capuava. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Há 2 postos 
de assistência médica mantidos pelo Estado e pelo Muni
cípio. Conta com 2 médicos, 4 farmácias, 3 farmacêuticos, 
1 veterinário e 2 dentistas. 

ALFABETIZAÇÃO - Pelo Recenseamento de 1950, 
66;8% da população de Mauá estavam alfabetizados. Da 
população de 5 anos e mais ( 4 658 pessoas) havia 1 803 
homens e 1 311 mulheres alfabetizados. 

ENSINO - O município possui apenas estabelecimentos 
de ensino fundamental comum. Das 22 escolas primárias 

existentes, 19 são mantidas pelo Govêrno Estadual e 3 pelo 

município. Há 1 escola de corte e costura . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS São editados, 

quinzenalmente, 2 jornais de caráter noticioso, a saber: 

"Fôlha de Mauá" e "O Imparcial". 

Vista Parcial - Indústrias 



O Grêmio Cultural Mànteiro Lobato possui 1 biblio
teca (para uso dos sócios) com 1 200 volumes, aproxima
damente. Há 1 tipografia em funcionamento na cidade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO 

Federal Estadual (Cr$) 

T_, I TriO""''' ------------- ----------·- ·----------- ------------ _________ ..__-_ 
--~----·--

1954 .. 3 549 ISO 3 434 982 3 173 513 

1Q55 .. 13 124 986 7 753 637 6 517 508 7 858 273 

1956 (1). 8 600 000 ... 8 600 000 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS O Municí-

pio está situado onde ·os primeiros contrafortes da Serra 
do Mar aparecem saindo do planalto paulista . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Mauaense é 
a denominação dada ao habitante local. Há 1 engenheiro 
prestando serviço à população. 

Em 31-X-55 havia no município 2 801 eleitores. O 
número de vereadores em exercício é de 13 . 

O Município é por excelência industrial. De suas in
dústrias depende o progresso, a prosperidade é o bem-es
tar social da população. 

O Prefeito é o Sr. 1tnio Brancalion. 

(Autoria do histórico - José Maria Fessel Graner; Redação 

final - Antônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A. M. E. -

José Ma ri& F esse I Graner. ) 

MIGUELóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 33 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Consta que a cidade 'de Miguelópolis foi 

fundada em 191'0, quando Jacinto Felizardo Barbosa e o 

Capitão Hilário Alves de Freitas doaram cêrca de 15 alquei

res a São Miguel Arcanjo, para a formação do patrimô
nio. Entretanto, desde 1895, a região é conhecida pois, tem

-se notícia que, neste ano, já havia um aglomerado de mo
radias rústicas em tôrno do local onde se tentou levantar a 
primeira igreja do lugar. 

Igreja Motriz 

A antiga povoação situada em terras do município de 
Ituverava tornou-se distrito de paz, por fôrça da Lei n° 2204, 
de 24 de outubro de 1927, e foi elevado a município pelo De
creto-lei n." 14.334, de 30 de novembro de 1944, eonti. 
nuando a pertencer à comarca de Ituverava. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Bar
retos, limitando-se. com os municípios de Igarapava, Ituve
rava, Ipuã, Guaíra e Estado de Minas Gerais. A sede mu
niCipal tem a seguinte posição: 20° 11' de latitude Sul e 
48° 02' de longitude W. Gr . 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - . 635 metros. 

CLIMA - Tropical com as seguintes variações térmicas: 
mês mais quente - maior que 22°C; mês mais fdo - menor 
que 18°C. Precipitação pluvial variando entre 1300 a 1500 
mm ao ano. 

ÁREA - 800 km!!. 

POPULAÇÃO - Total do município 17 086 habitantes 
(9 039 homens e 8 047 mulheres), sendo 1202 habitantes 
na zona urbana, 904 na suburbana e 14 980 na rural (87%) 
- (de acôrdo com o Censo de 1950). 

A população total do município para 1955 foi esti
mada em 10 951 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A sede do distrito de 
Miguelópolis, segundo o Censo de 1950, possui 2 106 habi
tantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade 
econômica é a agricultura, cuja produção em 1956 obteve 
os seguintes. resultados: algodão em caroço 432 500 arrô
bas, no valor de Cr$ 57.955. 000,00; arroz em casca 108 750 
sacas de 60 kg valendo CrS 46. 543. 000,00; café - 25 560 
arrôbas no valor de CrS 10. 735. 200,00; feijão - 14 530 
sacos de 60 kg' no valor de CrS 9. 051 . 300,00 e milho -
35 200 sacos de 60 kg valendo CrS 5. 491. 200,00. 

A área de matas naturais existentes no município é 

de 5 500 hectares. 
A pecuária em 31-XII-1954 apresentava-se com os se

guintes rebanhos- (número de cabeças): bovino 40 000; 
suíno 30 000; muar 1200; caprino 1 100; eqüino 1 000; ovi

no 400 e asinino 5 . 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas 
(somente por estradas de rodagem) - Igarapava - 40 
km; Ituverava 30 km; lpuã (parte da. viagem pela estra-
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Grupo Escolar Cap. Emídio 

da de Guaíra) 82 km; Guaíra 40 km e Uberaba (MG) 
96 km. 

Com a Capital do Estado- rodoviário (via ltuverava) 
- 494 km; ou 1° misto: a) rodoviário 30 km até ltuverava 
e b) ferroviário C. M. E. F. 439 km até Campinas e C.P.E.F. 
em. tráfego mÍltuo com a E. F. S. J. 106 km ou 2° misto: a) 
rodoviário 30 km até. ltuverava e b) ferroviário C. M. E. F. 
126 km ou rodoviário 140 km até Ribeirão Prêto e c) aéreo 
296 km. 

COMÉRCIO E BANCOS .,....- O comércio, com 1 estabeleci
mento atacadista _e 72 varejistas, realiza as maiores transa
ções com as praças de Ituverava, Ribeirão Prêto, Barretos, 
Uberaba e São Paulo . 

Agência dos Correios 

O crédito está representado pela agência do Banco Na

cional da Produção, Indústria e Comércio S . A . e a Caixa 
Econômica Estadual que, em 31-XII-1955 possuía 238 éa-

dernetas em circulação e depósitos no valor de 
CrS 164.218,30: 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal com 35 lo
gradouros públicos possui 772 prédios, 350 ligações de ener

gia elétrica que, fornecida por 2 geradores diesel, é insufi
ciente para as necessidades do consumo. 

O serviço telefônico é realizado através de um único 
aparelho. Há 3 hotéis (diária comum de CrS 140,00); 3 
pensões; 1 cinema; 1 tipografia e 2 livrarias. 
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ASSIST:s!NCIA MÉDICO-SANITARIA- O município é 
servido por uma Casa de Saúde com 24 leitos disponíveis, 1 
pôsto de assistência mantido pelo Govêrno Estadual, 6 far
mácias, 2 médicos, 3 dentistas e 4 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - 32% da população de 5. anos e 
mais sabem ler e escrever -:- (de acôrdo com o Censo de 
1950). 

ENSINO - Há 26 unidades de ensino primário funda
mental comum e 1 ginásio. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 

ANOS 
Federal Eotad ua I 

------ ------ ----·--

1950 ....... ... I 286 665 
1951" ..... ... I 704 181 
1952 ....... . .. 2 002 304 
1953." .... ... 2 405 373 

'1954 ....... ... 3 969 645 
1955 ....... 600 000 5 187 779 
1956 (1) .... ... ... 

(I) Orçamento. 

Cine Ideal 

Municipal 

Total Tributãria 

REALIZAO A 

o 
NO 

_ MUNICIPI 
(Cr$) 

-·----- ------ -----

902 912 446 085 I 067 328 
I 062 163 545 609 1 119 359 
1 652 705 646 052 1 457 770 
1 775 163 699 393 2 148 740 
2 523 059 786 613 2 204 488 
2 867 389 1 257 553 2 550 774 
2 730 000 ... 2 730 000 

Av. Leopoldo C. de Oliveira 

.MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES-
29 de setembro dia do padroeiro- São Miguel Arcanjo; 14 
de janeiro dia do município e as datas cívicas de maior im
portância: 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do · 
município são denominados Miguelopolenses. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1954, 49 auto
móveis e 80 caminhões. 

Em 3:-X-1955, havia 11 vereadores em exercício e 
3 386 eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Alexandre 
R. Barros. 

(Autoria do histórico - Expedito de Lima Amorim; Redação 
final- Daniel Peçonha de Moraes Jr.; Fonte dos dados- A.M.E. 
- Expedito de Lima Amorim. ) 

Coletoria Estadual Prefeitura Municipal 



MINEIROS DO TIETÊ - SP 
Mapa Municipal na pág. 387 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Em meados do século XIX, emigraram em 
procura de terras novas para plantio de milho e cereais, da 
Província de Minas Gerais algumas famílias de Santa Ana 
do Sapucaí e fixaram residência nas margens dos ribeirões 

Capela de Santo Antônio 

São João e Peixe, município de Dois Córregos. Além da 
plantação de cereais ocupavam-se da criação de gado, bo
vino e suíno. Plantavam cana-de-açúcar, mandioca e al-

Proc;o do Motriz (visto parcial) 

godão para seus gastos. As famílias eram tôdas aparentadas 
entre si . As mais conhecidas eram: Correa de Mello, Dutra 
Lopes, Gomes e Alves Pereira. Como os habitantes fôssem 

Coso do Criança 

de Minas Gerais e circunvizinhança começou a chamar 0 

lugar de Bairro dos Mineiros, nome que, afinal, foi dado ao 
Município. Pelos anos de 1874/1875, um dos habitantes, 
Vicente Valéria dos Santos, doou uma área de terreno para 
um patrimônio e construiu uma pequena capela, sob a in
vocação de Santa Cruz. Ficava ao lado esquerdo da Estra
da de Lençóis, hoje Estrada da Barra Bonita e os ofícios re-

Praça O. Pedro 11 (vista parcial) 

ligiosos eram celebrados por padre de Dois Córregos. Pas
sados alguns anos, José Venâncio de Azevedo construiu uma 
pequena casa, próxima à Capela, onde se estabeleceu com 
botequim. Logo depois lá foi se estabelecer um môço ita
liano, amigo do progresso, que construiu casas de aluguéis. 
O nome dêste era Garibaldi de Luna: foi negociante de fa
zendas e armarinho, professor de música e fundador da pri-

Solto O. Pedro 11 
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meira banda musical. Com a inauguração por D . Pedro 11 
da estação da Estrada de Ferro Rio Claro, posteriormente 
vendida para a Cia. Paulista de Estradas de Ferro o lugar 
começou a progredir. Em 1888 chegou outro italiano, tam
bém progressista, de noine Salvador Vinaglia. Chegando, 
logo comprou uma área de terreno que dividiu er:n peque
nas chácaras, dando-as aos colonos, os quais construíram ca
sas e cultivaram terras ao mesmo tempo que trabalhavam 
nas fazendas próximas. Com o advento da. Estrada de Fer
ro e com a chegada de Garibaldi de Luna e Salvador Vina
glia, a povoação progrediu. Pelo Decreto n° 121; de 17 de 
janeiro de 1891, foi criado o distrito de paz e pela Lei 

· n.O 581, de 29 de agôsto de 1898, Mineiros foi elevado a Mu
nicípio, tendo sido eleita a primeira Câmara, cuja instalação 
se deu em 14 de fevereiro de 1899 constituído de um único 
distrito de paz. 

O Decreto-lei n° 14 334, de 30 de novembro de 1944, 
modificou-lhe o nome para Mineiros do Tietê . Em ..... . 
l4-XII-1956 havia no Mun.icípio 1 258 eleitores inscritos e 
sua Câmara Municipal é composta de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Mineiros do ·Tietê está localizada ·na 
zona fisiográfica Araraquara e as coordenadas geográficas de 
sua sede são: 22° 24' latitude sul e 48° 26' longitude oeste. 
Dista 225 km .da Capital do Estado, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 639 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno sêco. Sua temperatura varia entre 27°C e 34°C .e 
tem como média 25°C. A pluviosidade anual é da ordem de 
1200 mm. 

ÁREA- 198 km2. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 apurou popu
lação municipal de 5 075 habitantes, 2 579 homens e 2 496 
mulheres, dos quais 3 731 localizados na zona rural, cor
respondendo a 73% do total. Estimativa do D.E.E. calculou, 
para 1954, população total ém 5 394 habitantes, sendo 
3 966 no quadro rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município apresenta 
uma única aglomeração urbana, a .sede municipal, coin 
1 344 habitantes; em 1954, cuja população foi estimada pelo 
D.E.E. em 1954, em 1428 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A riqueza do município 
está baseada na produção agropecuária de suas 265 pro-
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Igreja Matriz 

priedades rurais que apresentam área cultivada de 3 662 
hectares e 900 hectares de matas. Dedicam-se à policultura 
e seus principais produtos agrícolas, que em 1956, foram: 
café beneficiado, 660 toneladas - 22 milhões de cruzeiros; 
arroz em casca, 300 toneladas - 4 milhões de cruzeiros; 
feijão, 87 toneladas - 1,2 milhões de cruzeiros e cana-de
-açúcar. 3 800 toneladas - 0,6 milhões. A pecuária tem 
significação econômica para o Município e seus rebanhos 
são avaliados nos seguintes números: bovinos 11 000 cabe-

. ças; suínos 10 500 cabeças; ovinos 3 000 cabeças e outras 
espécies 3 000 cabeças, sendo a produção de leite da ordem 
de 800 000 litros anuais. A produção industrial do muni
cípio apresentou, em 1956, 30 toneladas de carne bovina, 

avaliadas em 1 mllhão de cruzeiros e 16 toneladas de couro 

curtido, avaliadas em meio milhão de cruzeiros. 

Outro aspecto da Capela de Santo Antônio 



Praça O. Pedro 11 

MEIOS DE TRANSPORTE ~ O município é servido pela 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro e por estradas de 
rodagem, estas totalizando 160 quilômetros. A ligação com 
os municípios limítrofes se faz pelas seguintes vias: jaú, ro
doviário ( 24 km) ou ferroviário ( 32 km); Dois Córregos 
rodoviário ( 9 km) ou ferroviário ( 9 .km); São Manuel, ro-

Ruo 27 de Agôsto 

doviário ( 49 km) e Barra Bonita, rodoviário ( 17 km) ou 
ferroviário ( 35 km) . A ligação com a Capital do Estado 
se faz por meio de rodovia, via Dois Córregos, São Pedro, 
Piracicaba, Americana e Campinas (296 km) ou ferroviário 
(C.P.E.F. - E.F.S.j. - 323 km) ou ainda, misto: 
rodoviário até Botucatu (78 km) e aéreo (205 km). Há 

E.F.C.P. 

no município 26 automóveis e 51 caminhões registrados e o 
tráfego diário é estimado em 30 automóveis e caminhões, 
além de 4 trens. 

COMÉRCIO E BANCOS - Os 40 estabelecimentos co
merciais existentes no município mantêm transações com 
as praças de jaú e Dois Córregos. Há na sede uma agência 
bancária e uma agência da Caixa Econômica Estadual, esta 
com 1 200 depositantes e 11 milhões de cruzeiros de de
pósitos. 

Grupo Escolar 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Mineiros do Tietê 
apresenta 35 logradouros públicos, dos quais 15 iluminados 
eletricamente (90 focos), onde estão situados seus. 772 pré
dios, todos de alvenaria, alguns servidos de luz elétrica (368 
prédios) e de água encanada ( 322 prédios) . É servida pelo 
telégrafo da C ia. Paulista de Estradas de Ferro. Há 1 ci
nema e uma pensão. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- A população de 
Mineiros do Tietê é assistida por 2 médicos e .1 dentist~;~, 

havendo 1 pôsto de assistência médica (estadual) . 

Visto Central 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 apresen
tou população de 5 anos e mais de idade igual a 4 301 ha
bitantes, dos quais 2 176 sabiam ler e escrever, correspon
dendo a 50% do mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministradó 
por 5 unidades escolares, das quais 4 são escolas isoladas 

rurais e outra urbana . 
O Prefeito é o Sr. João Mattos Silveira. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federnl Estadual (Cr$) 

Total Tributário 
---·---------· -- ------ -- ·-- -------

1950 .. 575 651 525 478 475 214. 164 942 368 226 
1951. q28 885 791 074 I 056 405 133 140 I 215 812 
1952 .. 826 380 I 019 684 649 993 191 008 510 020 
1953 .. 604 997 I 408 901 I 095 349 238 184 813 438 
1954 .. 804 373 2 010 053 I 139 374 245 222 988 533 
1955 ..... ·- 910 611 3 505 048 I 654 365 468 393 I 221 370 
1956 (1). -· ... ·- 869 500 869 500 

(!) Orçamento. 

(Autoria do histórico - Renato Bellucci; Redação final - L. G. 
Macedo; Fonte· dos dados - A. M. E. - Renato Belluci. ) 

.MIRACAT'U- SP 
Mapa Municipal na pág. 51 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - O Município de Miracatu foi criado com 
a denominação de "Prainha" pelo Decreto-lei estadual 
n.0 9 775, de 30 de novembro de 1938, desmembrando-se, 
assim, de lguape, de que era distrito.· Pelo mesmo decreto 
passaram a pertencer-lhe os distritos de Pedro de Toledo 
e Juquiá, posteriormente elevados a Município. Em 1944, 
por fôrça do Decreto-lei estadual n" 14 334, de 30 de novem
bro daquele ano, o Município passou a chamar-se "Mira
catu", criando-se., simultâneamente, o distrito de Tupiniquins, 

hoje Pedro Barros. 

O nome de Prainha originou-se de pequena praia si
tuada em uma das margens do rio São Lourenço, que se 
tornou recanto tradicional e pitoresco, onde os canoeiros 
paravam pará descansar e tomar refeições. A expressão 
"Miracatu" é indígena e significa "gente boa". 

Não há provas histól:icas ou tradicionais sôbre quem 

tenha sido, reahnente, o fundador de Miracatu. Sabe-se, to

davia, que, no terceiro quartel do século passado, para cá 

veio o francês Pedro Laragnoit, tornando-se senhor da gleba 

onde hoje se edifica Miracatu e nela construindo as pri

meiras moradias de "pau-a-pique" e barro socado. Sabe-se 

igualmente que o ·auxiliaram José Antônio da Silva Leite 

e Pedro Laragnoit Júnior. Embora sem provas documen

tais, genuína tradição conta que os primeiros moradores do 

lugar foram os progenitores de José Antônio da Silva Leit~, 

o qual aqui nasceu em 13 de junho de 1833, portanto, 38 

anos antes da criação do distrito . Quando já se acentuava 

no vale do São Lourenço o progresso, trazido de Iguape, Pe

dro Laragnoit doou à capela de Nossa Senhora das Dores de 

Prainha 2 alqueires de terra para que aí fôsse construída 

a Igreja daquela padroeira. A escritura de doação foi la

vrada no distrito de Juquiá, em 14 de junho de 1871. Parte 

dessa gleba ainda é patrimônio da Paróquia de N. s.a das 

Dores. A primeira Igreja, cuja construção é de data igno

rada, foi feita em madeira, aumentando-se, depois, com pa

redes de pedra. Julga-se que a primeira missa foi celebrada 

pelo padre João C. de Oliveira Salgado Bueno, vigário de 
lgua·pe. 

Em virtude das boa's terras e da predominância absoluta 

do catolicismo na população que se aglomerou em derredor 
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da nova Igreja, o povoado progrediu celeremente, em conse
qüência do que, por fôrça da Lei provincial n.0 35, de 

abril de 1872, seu território foi elevado a dis
trito do Município de lguape. As divisas do Distrito 
for~m demarcadas pela Lei n.0 20, de 16 de março 
de 1873. Pela Lei n.0 35, de 6 de abril de 1892, foi 
elevado à categoria de Freguesia. Funcionaram como pri
meiras autoridades de Miracatu: subdelegado, o coronel 
Diogo Martins Ribeiro, tomando posse em 5 de março de 
187~, tendo sido, também, o primeiro juiz de Paz, com 

exercício a partir de 22 de fevereiro de 1875; escrivão do 
distrito, Pedro Laragnoit Júnior, em 6 de março de 1873; na 
mesma data foi compromissado como Inspetor de Quartei
rão Joaquim Gonçalves Ramos; primeiro professor público, 
Indalécio Constância Ferreira; a Joaquim Dias Ferreira 
coube ser o segundo escrivão de Paz. Em 1" de janeiro de 
1939 tomava posse, como primeiro prefeito de Miracatu, o 
senhor Joaquim Dias Ferreira, nomeado pelo então inter
ventor de São Paulo, ·senhor Adhemar Pereira de Barros. 
Em 1948 o senhor Haroldo Dias Ferreira foi eleito segundo 
prefeito do Município e, com êle, a primeira Câmara Muni
cipal, composta dos vereadores: Anselmo Gonçalves, Joa
quim D. Ferreira, José Miadaira, Mário de Ataíde Segan
tes, Darville Zicardi, Olímpio A. Vassão, PauloC. Oliveira, 
Lino M. Petená, Albano Marieto, Otaviano S. de Albu
querque, Durval Mantovanini, Horácio Anciães e Joaquim 
Myagui. 

Existe, ao lado direito do rio São Lourenço, um morro 
revestido· de capoeira, tradicionalmente denominado "Morro 
do Cafezal", onde se realizou grande cultura dessa rubiácea, 
regada pelo suor da ~scravidão negra . Não havia estradas 
e o único meio de transporte eram canoas que desciam e su
biam o rio São Lourenço e o rio Ribeira, em demanda de 
lguape - escoadouro das riquezas de tôda a região. De 
lá vinham os gêneros que aqui não se produziam, transpor
tados em grandes e pesadas canoas, levando muitos dias de 
viagem. Depois, apareceram vapores de tonelagem regular 
que, dada a navegabilidade do São Lourenço e do. Ribeira, 
chegavam até Miracatu. Traziam de tôdas as mercadorias e 

levavam produtos agropecuários. 

A navegação fluvial durou até .1914, quando foi inau
gurada uma estrada de ferro dos inglêses, atualmente Es
trada de Ferro Sorocabana (ramal Santos a Juquiá), que 
reyolucionou a economia do lugar. Assim, o centro consu
midor e abastecedor, que era Iguape, passou a ser a cidade 
de Santos. Incentivou-se a cultura do arroz, iniciando-se, 
também, o cultivo da banana, dada a sua adaptação ao 
clima litorâneo. Miracatu · começou a receber imigrantes 
japonêses em larga escala, que se dedicaram com denodado 
afinco à bananicultura, colocando o Município em primeiro 
lugar entre os municípios brasileiros, como exportador de 
banana. 

LOCALIZAÇÃO - A cidade de Miracatu está localizada à 
margem esquerda do rio São Lourenço, uma das principais 

artérias fluviais que engrossam o rio Ribeira, e pertence à 
zona fisiográfica do Litoral de lguape. Integra o traçado da 

Estrada de Ferro Sorocabana (Ramal Santos e Juquiá) e 
dista 117 km, em linha teta; da Capital do Estado. Tem por 
coordenadas geográficas 24° 16' 50" de latitude Sul e 
4 7° 2 7' 40" de longitude W. Gr. 



Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 40 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Seu clima é quente; sujeito a variações bruscas, · 
mantendo-se a temperatura média em cêrca de 24 graus. As 

chuvas são torrenciais, acusando uma precipitação total no 

ano de 1500 mm. 

ÁREA - 1 005 km-. 

POPULAÇÃO - Segundo o Recenseamento de 1950, a 
população do Município era de 10 436 habitantes (5 636 

homens e 4 800 mulheres), dos quais 9 822, ou 94%, viviam 

no quadro rural. Para 1954 o D. E. E. estimou uma popula

ção de 11 093 habitantes ( 653 nas zonas urbanas e subur

bana .e 1 O 440 na zona rural) . 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Há duas aglomerações 

urbanas _:_ a cidade de Miracatu e a vila de Pedro Barros 

(ex-Tupiniquins), cujas populações, no Recenseamento de 

1950, alcançavam os seguintes efetivos: cidade de Miracatu, 

936 habitantes ( 209 homens e 187 . mulheres) e vila de 

Pedro Barros, 218 habitantes .(109 homens e 109 mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A atividade fundamen

tal à economia do Município é a bananicultura, que confere 

a posição de maior exportador brasileiro de banana. A pro
dução dessa fruta, em 1956, foi de 4,5 milhões de cachos, no 

valor de 91 milhões de cruzeiros. A cultura de arroz é feita, 

também, em base econômica, com uma produção, no referi
do ano, de 6 mil sacos, no valor. de 1,7 milhões de cruzei

ros. Santos e São Paulo inscrevem-se como os principais con
sumidores dos produtos agrícolas· não exportados. As ma
tas naturais atingem 67 840 hectares e as formadas 120 hec
tares, constituindo apreciável reserva florestal. Além dessa 
riqueza natural, existem ainda coqueiros para extração de 

palmitos e saibro para o fabrico de tijolos comuns. A ativi

dade industrial, em que se ocupam 75 operários, é represen

tada por 5 estabelecimentos grandes e médios e 15 pequenas 

unidades, que se dedicam principalmente à produção de 

tijolos comuns, carvão vegetal e aguardente de cana. 1tsses 

produtos contribuíram para a economia municipal, em 1956, 

com os seguintes valores (em milhões de cruzeiros) : tijolos 
comuns- 14,3; carvão vegetal......., 6,7; aguardente de cana 
- 0,3. A produção de energia ·elétrica perfaz a média men
sal de 1 080 kWh, empregados na sua totalidade para ilu-

minação pública e domiciliar. Há plano de instalação de 
uma usina hidrelétrica no Bairro de Biguá, com o aprovei

tamento da queda d'água do Salto do Taquaruçu. A sua 
concretização trará grande incremento à economia local. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A Estrada de Ferro Soro
cabana (Ramal Santos a Jequiá), com 39 km dentro do 

Município e 12 trens diários, constitui o transporte básico 

para escoamento da produção e movimentação de passa
geiros. As estradas de rodagem, ainda em plano secundário, 

mercê da dificuldade em sua conservação, compreendem a 

Rodovia Peruíbe-Juquiá (parte do traçado, em execução, 

do ramal sul da Via Anchieta, com 41 km em Miracatu) e a 

Estrada municipal Miracatu-Faú, com 18 km. A ligação 
normal com as localidades vizinhas faz-se por ferrovia, com 

as seguintes distâncias: Juquiá, 20 km; Pedro de Toledo, 
33 km; Itariri, 39 km. Com a Capital do Estado a comunica

ção é feita em duas direções: 1.8 ) via Juquiá- por ferrovia 

E.F.S. (20 km), até aquela cidade e, em continuação, por 
meio de rodovia (202 km); 2.8 ) via Santos- por ferrovia 

E.F.S. (141 km), até aquela cidade e, daí através de ro
dovia ( 63 km - Via Anchieta) ou ferrovia E. F. S. J. · 

( 79 km) . Com a Capital Federal a ligação faz-se via São 
Paulo, já descrita e, a partir dêsse ponto, por meio de rodo

via ( 330 km - Via Dutra) . ou· ferrovia E. F. C. B. 
(440 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - Há, no Município, 27 estabe
lecimentos comerciais varejistas, assim distribuídos pelos ra
mos de atividade: 22 de gêneros alimentícios, 3 de louças e 

ferragens e 2 de fazendas e armarinho. Mantém transa

ções com as praças de São Paulo e Santos, onde adquirem 

· a maior parte das mercadorias com que comerciam. O se
tor de crédito é representado pela agência da Caixa Eco-

nômica Estadual, que possuía 681 depositantes em ..... . 

31-XII-1956 e um volume de Cr$ 1.100.000,00 de depósi

tos. Foi criada, mas ainda não se instalou, a agência da 

Caixa Econômica Federal. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Miracatu, com 

suas casas esparsas por sôbre deslumbrante colina, tem a 

cercá-la o sistema orográfico da Serra do Mar. Possui água 

encanada (50 domicílios abastecidos), luz elétrica (50 liga
ções; consumo mensal - 1 080 kWh), rêde de esgôto par

cial, agência postal, 1 pensão (diária média- CrS 140,00) e 

1 cinema. Diàriamente 4 composições ferroviárias passam 

pela estação local, transportando passageiros com destino 

a Santos e Juquiá 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população é 

assistida por 1 pôsto de assistência médico-sanitária, 3 far

mácias e 1 dentista. 

ALFABETIZAÇÃO- (De acôrdo com o Recenseamento 

de 1950) - das 8 490 pessoas existentes, com 5 anos e 

mais, 4 361, ou 51%, sabiam ler e escrever. 

ENSINO - Só há o ensino primário fundamental comum, 

ministrado nos grupos escolares de Miracatu, Pedro Barros, 

Biguá e Musácea . · 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO 

Federal Estadual (Cr$) 
Total Tributária 

- --- ------ ------ ------ ------ ------

1950 ...... - 813 974 699 212 229 052 793 611 

1951. ... - 782 373 I 218 500 243 964 I 211 091 .. 
285 105 246 244 I 285 766 1952 ....... -- ?65 193 I 

1953 ....... - 829 144 I 369 242 283 559 I 371 809 

1954 ...... 151 920 I 149 761 I 059 561 261 781 I 043 808 

1955 ....... 2 305 766 I 506 452 284 554 I 521 461 

1956 (1) .... .. I 200 000 . .. I 200 000 

(I) . Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - A topografia 

local é acidentada, por ser o território do Município cortado 

pela Serra do Mar. Além dêsse sistema orográfico, pode-se 

registrar a existência do rio São Lourenço, uin dos prin

cipais afluentes do rio Ribeira . 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES·

A festa popular normalmente comemorada é a de Nossa 

Senhora das Dores, padroeira do Município, celebrada no 

mês de setembro de cada ano, em dia incerto. Realiza-se, 

também, a festa de. São Benedito em abril e a do Sagrado 

Coração de Jesus em junho. A mais tradicional, porém, é 

a primeira. 

As manifestações folclóricas apresentam-se no "muti

rão" ou "puchirão". Um lavra~or, desejoso de fazer uma 
roça, mas cuja despesa não suporta, convida a vizinhança 

para que em determinado dia o vá ajudar. O número das 
pessoas que acorrem vai de 20. a 80 e cada um leva sua 

ferramenta de trabalho. Terminado o dia, o dono do "pu

chirão", em recompensa, oferece um baile ou "fandango" 

aos trabalhadores e suas famílias. Durante a festa é servido 

café com misturas preparada.s pelo dono da casa e, de vez 
em quando, é distribuída pinga - a principal bebida de 

nossos caboclos. Segundo a tradição, quem não trabalhou 

durante o dia, à noite não tem o direito de dançar. E, de 

fato, não dança mesmo. Isto dá motivo a brigas, que são 

"abafadas" pelo inspetor de quarteirão. 

A música parte de rudimentar orquestra composta de 
um violão ou viola, um tamborim ou chocalho e alguns 

usam bater duas colheres ao joelho, produzindo certa ca

dência que acompanha o ritmo da música. 

Usa-se, também, ·como autêntica manifestação folclórica, 
a "folia". Consiste em cerimônias em louvor do Divino Es

pírito Santo, São Benedito ou São João. Nessas cerimônias 

são usados a rabeca (violino rústico) e um tambor, também 

rústico, religiosamente tocados. Alguém, denominado "fo

lião", improvisa versos referentes à festa ou ao Santo, can

tando acompanhado de rabeca e tambor. Nas comemora
ções de São João, Santo Antônio e São Pedro, usam-se mas

tros contendo na extremidade superior uma bandeira com 

a efígie do Santo homenageado. ltsses mastros são enfei
tados no local onde os cortam e, de lá, são trazidos para o 

terreiro .com cortejo processional, imperando aí a "folia". 

E os versos cantados pelo "folião" não cessam até que seja 

erguido o mastro. Depois do "erguimento" reza-se uma "la

dainha" e, a seguir, é servido aos éonvidados café ou almôço. 

13/J 

Estas manifestações folclóricas encontram-se, todavia, 
em fase de desaparecimento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do Município recebem a denominação local de "miracatu
enses". O cooperativismo é representado pela existência de 

um entreposto de cqmpra e consumo da Cooperativa Agrí

cola de Cotia. A Câmara Municipal compõe-se de 11 verea

dores, eleitos por um colégio eleitoral que compreendia 1 427 

eleitores em 3-X-1955. O Prefeito é o Sr. Paulo de Castro 
Oliveira. 

(Autoria do histórico - Armindo Barros Costa; Redação final 
- Altivo Ferreira; Fonte dos dados - A. M. E. - Armindo Barros 
Costa.) 

MIRANDóPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 165 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Em 1934, quando as pontas dos trilhos da 

Variante Araçatuba-Jupiá se achavam em Valparaíso, Ma

nuel Alves Ataíde, Raul da Cunha Bueno, João Domingues 

de Souza, Francisco Batista da Rocha, Antônio Alves, Del

fino da Silveira Pinto e o Senador Rodolfo da Rocha Mi

randa, levantaram a 32 quilômetros de Valparaíso e a 94 

de Araçatuba, no espigão divisor Feio-Tietê, as primeiras 

casas que deram origem ao povoado "São João da Sauda

de". O povoado, mercê do trabalho fecundo de sua gente, 

tem passado por um desenvolvimento constante, já adqui

riu um potencial econômico expressivo, sendo notável o ín

dice de progresso. O município recebeu a denominação de 

Mirandópolis, em homenagem ao senador Rodolfo Miranda, 

que foi um dos que muito trabalhou pelo progresso da 

região. Pela Lei n.0 2 922, de 20 de março de 1937, foi ele
vado a Distrito com o nome de Comandante Arbues, fi

cando como parte integrante do município de Valparaíso. 

Pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, foi 

elevado a município com o nome de Mirandópolis, sendo 

instalado a 1.0 de janeiro de 1945. Está constituído dos dis
tritos de: Mirandópolis, Amandaba e Roteiro. 

LOCALIZAÇAO - O município está situado na zona fisio

gráfica Pioneira e sua sede está localizada a 21° 08' latitude 

Sul e 51° 07' longitude W. Gr., distando da Capital Esta

dual, em linha reta, 537 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Visto Parcial 

ALTITUDE - 423 metros. 

CLIMA - Quente, inverno sêco. A temperatura média 
oscila entre 21. e 22°C. O total anual das chuvas é da ordem 
de 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA - 1 002 km2. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950 -
26 866 habitantes ( 14 109 homens e 12 757 mulheres), dos 
quais 79 o/o estão na zona rural. Estimativa do D. E. E . 
- 1954 - 28 557 habitantes (3 160 zona urbana, 2 753 
suburbana e 22 644 rural) . 

AGLOMERAÇõES URBANAS- As aglomerações são: 
a sede com 4 491 habitantes (2 291 homens e 2 200 mu" 
lheres), a vila de Amandaba com 723 habitantes (356 ho
mens e 367 mulheres) e a vila de Roteiro com 349 habi
tantes ( 180 homens e 169 mulheres) (Consoante o Censo 
de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município, são a agricultura e a 
pecuária. Na agricultura destacam-se as culturas do café, 
algodão, milho, arroz e amendoim; na pecuária as criações 
de gado bovino e suíno. Em 1956, o volume e o valor dos 
5 principais produtos foram: 

PRODUTOS 

Algodão ... . 
Milho ........... . 
Café .. . 
Arroz .. 
Amendoim ..... 

UNIDADE 

Arrôba 
Saco 

· Arrôba 
Saco 
Quilo 

Ruo Principal 

VOLUME 

1 000 000 
328 000 
135 528 
151 740 

. 2 134 000 

VALOR 
(Cr$) 

140 000 000,00 
78 720 000,00 
74 540 400,00 
63 730 800,00 

7 369 000,00 

A área das matas naturais é de 10 960 ha e a de pasta
gens é de 29 040 ha, aproximadamente. 

A sede municipal possui 4 indústrias com mais de 5 
operários. 

O númet;o de operários ocupados na indústria muni
cipal, é 111 . 

As riquezas naturais do município, são a argila empre
gada na produção das olarias, e madeiras em geral. 

Os principais consumidores dos produtos agrícolas são: 
Santos (café) e São Paulo (algodão) . 

A pecuária tem grande significação na economia mu
nicipal, possuindo 70 000 cabeças de bovino e 44 000 de 
suínos, tendo sido exportados em 31-XII-56, 7 500 bovinos 
e 3 500 súínos. 

As principais fábricas são: Esteves Irmãos S. A., Co
mércio e. Indústria e Cooperativa Agrícola da Fazenda Ali
ança (máquinas de algodão); Destilaria Mirandópolis ( re
frigerantes); N. Ohara Ltda . e Orsi & Minari (máquinas 
de arroz); Santa Ana, Cafeeira Palácios S.A., Teruo Nat
sumeda & Kasuo Wada (máquinas de café); Arnaldo Mo
rais Barros (olaria); João Sailer (serraria); Ramires & Cre
velaro (móveis); Vi tório Buralto (artefatos de cimento) 
e Nobuo Kitayama (aguardente de cana). 

O consumo médio mensal com fôrça motriz é ..... . 
32 660 kWh. 

Visto · Central 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servído pela 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com 21 km de exten
são dentro do município, possui 2 estações. ferroviárias, 4 
campos de pouso, 3 rodovias interdistritais e 7 intermuni
cipais. 

Estão em tráfego, diàriamente, na sede municipal 11 
trens e 200 automóveis e caminhões. 

Há 40 automóveis e 60 caminhões registrados na Pre

feitura MuniCipal. 
Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual: 
Andradina rodovia Algodoal 43 km, EFNOB 48 km; 

Pereira Barreto rodovia 65 km; Lavínia rodovia 11 km; 
EFNOB 10 km; Lucélia 95 km ou misto EFNOB 32 km 
até Valparaíso e rodovia 67 km e São Paulo rodovia Lins, 
São Manoel e Itu 660 km, EFNOB 375 km até Bauru e 
CPEF em tráfego mútuo com a EFSJ 402 km ou EFS 42 
km ou misto:. a) rodovia 78 km ou EFNOB 94 km até 
Araçatuba e b) aéreo 4 70 km . 

COMÉRCIO E BANCOS - Mirandópolis mantém transa
ções comerciais com as praças de São Paulo, Santos, Cam-

135 



pinas, Santo André, Bauru, Piracicaba, Campo Grande, Li
meira, Corumbá e Dourados. 

Importa: ferragens, louças, tecidos, açúcar, farinha de 
trigo, sal, óleos comestíveis e combustíveis, arroz em casca, 
cimento, cal, tijolos, telhas e charque. 

Possui 142 estabelecimentos comerciais ( 100 de gêne
ros alimentícios, 20 de louças e ferragens e 22 de fazendas e 
armarinhos, 4 atacadistas, 89 varejistas, 4 agências bancá
rias e 1 agência da Caixa Econômica Estadual, com 499 ca-
dernetas em circulação e depósitos no valor de ....... . 
Cr$ 3. 141.533,80, em 25-11-1956. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Mirandópolis pos
sui 53 logradouros públicos, dos quais 1 é pavimentado, 2 
arborizados e 1 arborizado e ajardinado simultâneamente, 
51 logradouros são iluminados ( 450 focos), tendo 817 liga
ções elétricas. 

Há 165 aparelhos telefônicos instalados, 458 domicí
. lias servidos por abastecimento d'água, 6 hotéis, sendo de 

(Cr$ 100,00 a diária), 2 pensões e 2 cinemas. 
800 m~ da área da cidade são asfaltados. 
O serviço telegráfico é efetuado pela Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil. 
O consumo médio mensal de iluminação. pública é 

14222 kWh e o de iluminação particular é 48 717 kWh. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Possui 2 hospi
tais gerais, com 53 leitos disponíveis. 

A população é assistida por 8 médicos, 1 advogado, 6 
dentistas, 6 farmacêuticos, 1 agrônomo, possuindo também 
6 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO _:. 51% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e escrever (de acôrdo com o Censo 

de 1950). 

ENSINO - O município possui 32 Unidades Escolares, de 
ensino primário, 1 secundário, 1 comercial e 1 pedagógico. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO 

Federal Estadual (Cr$) 
Total Tributária 

----- -------------- ------- -------- ------

1950 ....... .. 4 170 782 2 533 385 I 162 432 2 355 201 
195r ....... .. 7 931 189 2 431 219 I 172 593 2 381 126 
1952 ....... . .. 9 881 346 3 214 278 I 4'0 433 3 42, 642 
1953 ....... .. 10 870 792 4 162 876 I 698 584 4 177 838 
1954 ....... 12 981 695 5 196 558 I 819 341 5 148 001 
1955 ....... .. 20 255 895 5 745 185 2 092 473 5 428 879 
1956 (1) .... ... . .. 5 934 500 . . 4 932 400 

(I) Orçam~nto. 

Vista Parcial 
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PARTICULARIDADES ARTíSTICAS - A Igreja Matriz 
de Mirandópc;>lis é um edifício imponente. O Padre Epi
fânio lbanez, em artigo publicado na revista "A Cidade", 
assim se externou: "Os engenheiros Maya e Malfatti, no 
memorandum descritivo que fizeram para a aprovação do 
projeto, caracterizaram a construção com estas palavras": 
"A arquitetura da Matriz foi inspirada nas célebres igrejas de 
Ouro Prêto, e projetada sem copiar os seus motivos ou pro
porções, a fim de dar a Mirandópolis um monumento de 
valor próprio". Mais adiante, diz o Pe. Epifânio: "Isto vale 
dizer, a Matriz de Mirandópolis é a seqüência histórica do 
pensamento religioso de nossos antepassados, gravado em 
estilo barroco, pelo "Aleijadinho" e seus discípulos nos mo
numentos de caráter religioso, de que Minas e Bahia são 
os principais depositários". 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - O principal 
acidente geográfico é o rio Aguapeí, que nasce entre as 
divisas de Gália e Garça, com o nome de rio Feio, que con
serva até mais ou menos o Salto Carlos Botelho, de cujo 
local em diante toma a denominação de Aguapeí. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados "Mirandopolenses" e a cidade recebeu de 
seus filhos, o cognome de "Cidade Labor". 

Possui 1 cooperativa. 

Em 3-1-55 havia 3 470 eleitores inscritos e 13 verea
dores em exercício. O Prefeito é o Sr. Alcino Nogueira 

Sylos . 

(Autoria do histórico - Saulo Duarte Ribeiro; Redação final -
Ruth.Galvão; Fonte dos dados- A.M.E.- Saulo Duarte Ribeiro.) 

MIRANTE DO PARANAPANEMA- SP 
Mapa Municipal na pág. 387 do 12.0 Vot: 

HISTóRICO - O município de Mirante do Paranapa
nema, antigo povoado de Palmital, foi fundado pelos ir
mãos Irako e Taqueo úkubo, por volta de 1940. Com os 
imigrantes japoneses, os irmãos Okubo chegaram ao Bra
sil em meados de 1928, . fixando-se na região de Bauru. 
Por êsse tempo a zona da alta Sorocabana era o ponto 
para oride convergiam os imigrantes, principalmente os 
que se destinavam ao serviço da lavoura. Possuindo ex
tensa área de terras ao longo do município de Santo Anas
tácio, o Dr. Labieno da Costa Machado iniciou, nessa épo-



ca, a colonização de suas terras; 36 km distante da ci
dade de Santo Anastácio, fundou um povoado que rece
beu o nome dé Costa Machado. Com a derrocada da la-. 
voura cafeeira em 1930, os irmãos Okubo deixaram a re
gião de Bauru, indo trabalhar como colonos do Dr. Cos
ta Machado. Em 1935, Taqueo Okubo assumiu o cargo 
de Administrador da fazenda e seu irmão, Irako, o de Cor

retor Geral. 
Alguns anos depois, quando a influência da hortelã 

veio modificar a paisagem agrícola da maior parte do Es
tado, os irmãos Okubo fizeram sua independência finan
ceira cultivando êsse espécime. A fim de ampliar sua la
voura, adquiriram do Dr. Labieno o terreno situado em 
uma extensa planície a 20 km do povoado de Costa Ma
chado. Porém, com a decadência da cultura de hortelã, 
em princípios de 1940, seus cultivadores caíram em situa
ção precária. Para saldar os compromissos assumidos, os 
irmãos Okubo dividiram e venderam sua gleba em peque
nos lotes. Dêsse modo, em pleno sertão, aos poucos foi se 
formando o povoado de Palmital. Cresceu daí por diante 
a influência do algodão a par de cereais, e as notícias de 
terreno propício às diversas modalidades ·de lavoura espa
lharam-se de tal modo, que enorme leva de nordestinos 
e agricultores afluíram àquela região, o que muito contri
buiu para o desenvolvimento do povoado. Palmital foi 
elevado à categoria de Distrito de Paz e de município, 
com o nome de Mirante do Parapanema, pela Lei n.0 2 456 
de 30 de dezembro de 1953, na comarca de Santo Anas
tácio (117.8 zona eleitoral). 

O novo município consta de 3 distritos de pai: 1.0 

Mirante do Parapanema, criado com território desmem
brado dos distritos de Costa Machado e Marabá Paulista 
(ex-Areia. Dourada) pela Lei. n.0 2 456; 2.° Cuiabá Pau
lista - criado com sede no povoado de Cuiabá e com ter
ritório desmembrado dos distritos de Costa Machado e 
Marabá Paulista (ex-Areia Dourada) pela Lei n.0 2 456. 
3.° Costa Machado - criado pela Lei n.0 233, de ..... . 
24-XII-1948, no município de Santo Anastácio, do qual 
foi desmembrado pela Lei n.0 2 456 e incorporado ao mu
nicípio de Mirante do Parapanema. O município possui 
Delegacia de Polícia de 5.8 classe, pertencente à 3.8 Divi
são Policial, Região de Presidente Prudente. Em 3-X-954. 
contava com 11 vereadores e 3 040 eleitores inscritos. A 
denominação local dos habitantes é "mirantenses". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Mirante do Parana
panema está situado na zona fisiográfica do sertão do rio 

.. 

,. 

T 

.. .. 
Posição do Município em relação ao e sua Capital. 
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Paraná, a 550 km, em linha· reta, da Capital do Estado 

de São Paulo. Limita-se com os municípios de Presiden
te Epitácio, Marabá Paulista, Santo Anastácio, Presiden

te Bernardes e com o Estado do Paraná. 

As coordenadas geográficas da sede municipal são as . 

seguintes: 22° 18' de latitude sul e 51° 53' longitude 
W. Gr. 

ALTITUDE- 510 metros 

CLIMA - Quente, com as seguintes temperaturas: mé., 
dia das máximas 30°C; média das mínimas, 12°C; média 
compensàda, 21 °C. A pluviosidade anual é de 1 550 mm. 

ÁREA - 2 219 km.2 

POPULAÇÃO - . Segundo estimativa elaborada pelo 

D. E. E. S. P., a população total do município em 1954 

seria de 27 749 habitantes, e no ano de 1955, de 29 788 

habitantes, ou seja 13,42 habitantes por quilômetro qua
drado. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Os principais centros 

urbanos existentes no município são as sedes dos distritos 

de Paz de Mirante do Parapanema, Cuiabá Paulista e 
Costa Machadó. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A atividade fundamen
tal à economia do município é a agricultura, produzindo 

algodão, milho, café, amendoim, mamona, arroz, batata
-inglêsa, feijão,· mandioca mansa, alho, bergamotà, laranja, 

tomate, banana, sendo a área cultivada de 25 043 hectares, 
aproximadamente. A produção agrícola, em 1956, alcançou 
os seguintes índices: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

-------·------·- ----- ------ ~-------

Algodão .................... . 
Milho ...................... . 
Amendoim .................. . 
Arroz.: .................... . 
Café ....................... . 

Arrl>ba 
·saco 60 kg 

Quilo 
Saco 60 kg 

Arrl>ba 

I 740 000 
68 000 

1 943 000 
28 560 
17 500 

83 520 000,00 
14 280 000,00 
11 658 000,00 
11 138 400,00. 
9 625 000,00 

Os produtos acima são consumidos no próprio muni
cípio, e parte é exportada para a Capital do Estado. Os 
rebanhos existentes em 1954 apresentavam 40 000 cabe
ças de gado bovino e 15 000 de suíno; a produção de lei

te foi de 1 150 000 litros. 

Há exportação de gado para Santo Anastácio e Ca

pital Estadual. A área de matas naturais é de 29 500 
hectares. A atividade industrial se resume no beneficia

mento do algodão, pelas seguintes Companhias: Algodoei
ra Mirante do Paranapanema Ltda., Anderson Clayton 
& Cia. Ltda., MC' Faddem & Cia. Ltda., Sanbra S. A. 

Há 50 operários empregados na indústria, porém, na épo
ca de safra, quando há maior movimento das máquinas 
de benefício de algodão, chega a haver 150 operários. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com 50 
estabelecimentos, mantém transações com a praça de São 
Paulo. Acha-se em fase de instalação uma agência do 
Banco Sul Americano do Brasil S. A. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO 

Fed,eral Estadual (Cr$) 
Total Tribut6ria 

---- - ----- ------ ------ ------ ------

1954 ....... 126 405 
2 2·7(; 553 1955 ....... 246 157 I 935 050 2 713 383 943 534 

1956 (1) .... ... ... 2 730 000 . .. 2 730 ooo 

(I) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
por diversas rodovias municipais, que o põem em comuni
cação com as cidades vizinhas. 

Ligação a São Paulo: 
1.0 ) __;_ Por rodovia e ferrovia: (a) rodovia munici

pal, 44 km até Santo Anastácio, com linha de ônibus; (b) 
ferrovia, E. F. S., 780 km. 

2.0 ) - Por rodovia: (a) municipal, até Pirapàzinho, 
via Dumontina e Tarabaí; (b) estadual, via km 607 da 
Rodovia S. Paule:-Presidente Prudente, com linha de ôni
bus até Presidente Prudente, 700 km . 

3.0 ) - Por rodovia: (a) municipal, até Presidente 
Prudente, via Santo Anastácio e Presidente Bernardes,· 
com linha de ônibus e baldeação em Santo Anastácio; (b) 
estadual, via Maracaí, Ipa~çu, Paranapanem~, ltapetinin
ga e Sorocaba: 689 km. 

Mirante do Paranapanema conta com um campo de 
pouso particular, com uma pista de 500 x 50 metros, situado 
a 1 km da sede municipal. 

ASPECTOS URBANOS - Há no município 40 apare
lhos telefônicos instalados pela Cia. Telefônica Paulista; 
1 agência postal do D. C. T. ; 4 pensões e 3 hotéis, com 
a diária de Cr$ 120,00; e um cinema. O número de veí
culos registrados na Prefeitura Municipal é de 16 automó
veis e 65 caminhões. 

ASSIST:aNCIA M:J!DICO-SANIT ÁRIA - Prestam assis
tência à. população local 1 Pôsto de Saúde; 5 farmácias; 
2 médicos; 3 dentistas e 5 farmacêuticos. 

ENSINO - Há no município 3 Grupos Escolares (um 
em cada sede distrital) e 13 escolas primárias isoladas. 

O Prefeito é o Sr. José Quirino Cavalcanti. 

(Autor do histórico - José Ferreira da Silva; Redação final -

Maria Apparecida O. R. Pereira; Fonte dos dados - A. M. E. -
José Ferreira da Silva . ) 

MIRASSOL - SP 
Mapa Municipal na pág. 109 d.o 12.0 ' V oi. 

HISTóRICO - Quando São José do Rio Prêto tornou
-se comarca, desligando-se de Jaboticabal, em 1904, para 
aí convergiram homens afeiçoados ao trabalho e em bus
ca de novas possibilidades. Muito contribuíram para o 
desbravamento dessa região os agrimensores Frederico 
Meyer, Portugal Freixo e Francisco Crespo, que pela lo
calização exata das áreas, identificavam as legítimas pro-· 
priedades. Por volta de 1908, as primeiras glebas das fa
zendas Sertão dos Inácios, Bálsamo, Tatu, Campo, e Bar
ra Grande,. foram adquiridas pelos novos povoadores e en-

138 

tre êstes, Joaquim da Costa .Penha e Vitor Cândido de 
Souza. :astes dois sertanistas, quando rapazes, haviam se 
encontrado em Motuca MG, (posteriormente Vila 
Eloy), terra onde nasceu Joaquim da Costa Penha. Vol
taram a se encontrar em Bebedouro e Monte Azul e, por 
fim, vizinhos nas fazendas Campo e Sertão dos Inácios . 

Na junção de suas propriedades, ergueram no dia 8 
de setembro de 1910, o cruzeiro, marco perpétuo da fun
dação de São Pedro da Mata Una (atual Mirassol). 

Joaquim Neves, então, residente em Monte Azul, re
lata o seguinte no seu diário: 

"Hoje, às doze horas, sigo de viagem para São José 
do Rio Prêto e daquela cidade, com destino ao meu sí
tio, que é além duas léguas e três quartas mais ou menos; 
aí vou com pretensões de fundar a florescente e futurosa 

· povoação da Mata Una, sita nos espigões das fazendas 
Três Barras, Campo, Piedade e Sertão dos Inácios. Hoje, 
às 8 horas assisti missa na matriz desta vila, mandada ce
lebrar ao Bom Jesus pela Sra. Joaquim Nabuco (em 
23-8-1910)". 

No dia 5 de setembro de 1910, após vivas a São Pe
dro e a· Nossa Senhora Aparecida, deu-se início à roçada 
da densa mata. 

Em 1912, por proposta do Capitão Neves, Mata Una 
· passou a chamar-se Mirassol, pois com as derrubadas das 

matas divisava-se melhor o sol e, também, segundo dizem, 
por ter sido encontrada nessa ocasião uma moita de gi
rassol. Como havia espanhóis na região, começaram a 
substituir "gira" por "mira", originando daí, o nome Mi
rassol. Nesse mesmo ano foi rezada a primeira missa, na 
capelinha erguida· em terras doadas pelos senhores Modes
to José Moreira, Vitor Cândido de Souza e Joaquim da 
Costa Penha. 

Em 1914 foi criado o distrito policial. 
No dia 3 de abril de 1920, foi instalado o distrito de 

paz, criado pela Lei n.0 1 667, de 27 de novembro de 
1919. 

No dia 24 de dezembro de 1922 foi instalada a paró
quia de Mirassol. 

Pela Lei n.0 2 007, de 23 de dezembro de 1924 foi 
elevado a Município, com os seguintes distritos: Bálsamo, 
Barra Dourada, Ubarana, Miralua, Colombo e Jacutinga. 
Continuou pertencendo à comarca de Rio Prêto. 

Em 1926, foram desmembrados os distritos de Cer
radão e Ubarana, qu~ constituíram o Município de José 
Bonifácio. 

Primeira Capela construída 
em Mirassol 
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Mirassol foi elevado à comarca com o Municíi1io de 
Iboti, pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novemh!ro de 
1944. 

Em 1945 foram desmembrados os distritos de Ne'v~es 
e Barra Dourada, que constituíram o Município de Ibot~ 
(hoje Neves Paulista). 

Consta atualmente dos distritos de paz de Mirassol, 
Mirassolândia, Saci e Ruilândia. 

LOCALIZAÇÃO - O Município está situado na zona fi
siográfica de Rio Prêto, apresentando a sede municipal as 
seguintes coordenadas geográficas: 20° 49' de latitude sul 
e 49° 31' de longitude W. Gr., distando 425 km, em li
nha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE .;;..... 573 m (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 34°C, das mínimas 10°C e a 
compensada, 25°C. O total de chuvas, no ano de 1955, 
foi de 1395 mm.·. 

AREA- 535 km.~. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, Mi
rassol apresentava um total de 31 375 habitantes ( 15 855 
homens e 14 949 mulheres), sendo 6 455 na zona urbana, 
3 703 na zona suburbana e 21217 ou 67% na zona rural. 

Com o desmembramento de Bálsamo em 1953, que 
possuía 5 887 habitantes, tomando-se por base o mesmo 
Censo, a população total de Mirassol seria 25 488 habi
tantes. 

A estimativa do D.E.E. de 31-VII-1954 acusou 
27 092 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - As aglomerações ur
banas existentes, de acôrdo com o Censo de .1950, são as 
seguintes: sede municipal com 7 620 habitantes, Saci com 
560, Mirassolândia com 496 e Ruilândia com 157. O dis
trito de Bálsamo com 1325 habitantes foi desmembrado 
em 1953. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A economia do Mu
nicípio é baseada na agricultura (cultura do algodão, café 
e cereais), pecuária (criação de gado leiteiro e para corte) 
e indústria (máquinas de beneficiamento de produtos agrí
colas, fábricas de manteiga, macarrão e móveis de ma
deira). 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos nos anos de 1955-56, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

AGRICOLAS (em 1956) 

Café beneficiado. . . . . . . . . . . . . ArrOba 
Algodão..................... > 
Arroz em casca ... , . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Milho ...................... . 
Feijão ...................... . 

PECUARIA (em 1955) 

Leite ....................... . Litro 

INDUSTRIAIS (em 1955) 

Macarrão ................... . 
Manteiga ................... . 

Quilo 

408 000 
194 000 

41 200 
68 000 

5 900 

220 320 000,00 
27 160 000,00 
20 600 000,00 
17. 000 000,00 

3 900 000,00 

3 400 000 13 600 000,00 

428 000 
120 000 

4 633 000,00 
4 900 000,00 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do Município são: o próprio Município, a Capital do 
Estado e a exportação para o exterior via Santos (café) . 

A atividade pe"cuária tem significado econômico para 
o Município, havendo exportação de gado principalmente 
para a Capital do Estado. Mirassol tem vendido gados 
de . raça para criadores de outros Municípios e também 
para Bolívia. 

O rebanho existente em 31-XII-1955, em número de 
cabeças, era o seguinte: bovino 20 000, suíno 14 000, eqüi
no 2 000, muar 1 600, caprino 600, ovino 100 e asinino 8. 

A produção de leite em 1954 foi de 3 200 000 litros. 
Quanto ao setor industrial, Mirassol possui 30 estabe

lecimentos industriais com mais de 5 pessoas. 

Estão empregados nos vários ramos industriais 310 
operários. As principais industrias são: Cia. Prado Cha
ves Exportadora (máquinas de beneficiar algodão e café), 
Fábrica de Doces Irmãos Covisi, Pastifício São Paulo, La
ticínios Eureka, Oficina Irmãos Baccan (máquinas de be
neficiar café), Mercantil Industrial Joanida (balas e ca
ramelos), Fábrica de Carroçarias Genari (carroçarias e 
ônibus), Destilaria Mirassol (refrigerantes e bebidas) e 
Destilaria Treme (refrigerantes e bebidas) . 

As riquezas naturais do Município são: matas e ar
gila. 

A área de matas naturais ou formadas, em 1956, era, 
aproximadamente, 3 400 hectares. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A Estrada de Ferro Ara
raquara serve o Município numa extensão de 19 km, pos
suindo uma estação ferroviária e um ponto de. parada. 
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Vista Central 

Mirassol é servido pela rodovia estadual São José do 
Rio Prêto a Pereira Barreto, com 15 km dentro do Muni
cípio; e rodovia estadual São José do Rio Prêto a Pe
nápolis, cortando o distrito de Ruilândia, com 16 quilô
metros dentro do Município. Há ainda, as estradas de ro
dagem municipais ligando a sede a todos os municípios vi
zinhos, aos distritos e às fazendas, totalizando 300 km dentro 
do ·Município. 

Mirassol liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transporte: 

1 - Monte Aprazível: rodoviário - 28 km. 
2 - Tanabi: rodoviário, via Bálsamo - 32 km ou 

misto: a) ferroviário E. F . A . - 2 7 km até a Estação 
de Engenheiro Balduíno e b) rodoviário - 9 km . 

· 3 - Nova Granada: rodoviário, via São José do Rio 
Prêto - 47 km. 

4 - São José do Rio Prêto: rodoviário 
ou ferroviário E. F. A. 19 km. 

5 - Nova Aliança: rodoviário, via Saci 
. ou rodoviário, via Borboleta - 28 km. 

11 km 

41 km 

6 - José Bonifácio: rodoviário, via lboti e Vila Cos
ta- 41 km. 

7 - lboti: rodoviário - 15 km. 
Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Araraqua

ra, Pôrto Ferreira e Campinas - 574 km ou ferroviário: 
E. F. A. - 244 km até Araraquara e C.P. E. F. em trá
fego mútuo com a E.F.S.J. - 315 km ou misto: a) 
rodoviário - 11 km ou ferroviário E. F. A. 19 km 
até São José do Rio Prêto e b) aéreo - 478 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo . 
O Município possui um aeroporto com duas pistas, 

uma de 1 300x30 m e outra de 1 100x30 m. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 14 trens, 
e 720 automóveis e caminhões. 

Estão registrados na Prefeitura Municipal 322 auto
móveis e 330 caminhões. 

Mirassol possui 2 linhas de rodoviação interdistritais 
e 10 intermunicipais. 

. COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com as seguintes ·localidades: Capital Estadual, 
São José do Rio Prêto, Neves Paulista, Bálsamo, Monte 
Aprazível e Tanabi. Importa as seguintes mercadorias: 
tecidos, combustíveis (gasolina, óleo, querosene e gás en
garrafado), maquinaria, ferragem, farinha, açúcar, conser
vas e miudezas. 
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Hli 8 estabelecimentos atacadistas, e 170 varejistas na 
sede njlunicipal, e 293 estabelecimentos comerciais, sendo 
189 <(e gêneros alimentícios, 28 de louças e ferragens, 27 
de E).i'marinho e tecidos e 49 de outras atividades, em todo o 
1\~:unicípio. 

Quanto aos estabelecimentos bancários, há as seguin
tes agências: Banco do Brasil S. A., Banco do Estado de 
São Paulo S. A., Banco Comercial do Estado de São Paulo 
S. A., Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A., Ban
co Moreira Sales S. A., Banco Mercantil do Estado de 
São Paulo S . A. , Banco de São Paulo S . A., e Caixa Eco
nômica Estadual. Esta, em 31-XII-55, possuía 4 900 ca
dernetas em circulação e valor dos depósitos de . . . . 
Cr$ 23. 709. 978,30. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: 

Pavimentação: 12 ruas pavimentadas com pedras de 
concreto de 0,30x0,30 m, denominadas "Tor-Cret". 

Iluminação: pública e domiciliar, com 40 logradou
ros iluminados e 2 050 ligações elétricas domiciliares. Há 
aproximadamente 12 000 m:! de pavimentação. 

ESGOTO: 850 prédios esgotados (em 1954). 

ÁGUA: 1 200 domicílios abastecidos. 

CORREIO: 1 agência do D. C. T. 

TELÉGRAFO: serviços do D.C. T. e E.F. Ara
raquara. 

TELEFONE: 243 aparelhos instalados. 

HOSPEDAGEM: 3 pensões e 3 hóteis, corri diária 
mais comum de Cr$ 100,00. 

DIVERSÕES: 1 cinema . 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Quanto a 
assistência médico-sanitária Mirassol conta com: 2 hospi
tais particulares e 1 Santa Casa com Maternidade anexa, 
somando os três 101 leitos; 1 pôsto de puericultura; 1 cen
tro de saúde; 1 dispensário de tracoma; 1 abrigo para me
ninas, com 33 leitos; 1 albergue noturno com 8 leitos; 1 
asilo para desvalidos, com 90 leitos; 1 associação de pro
teção à maternidade e à infância; 9 farmácias; 9 médicos; 
16 dentistas, e 10 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, 
47% das pessoas maiores de 5 anos eram alfabetizadas. 

ENSINO -Os estabelecimentos de ensino existentes são: 
Ensino primário: 40 estabelecimentos de ensino pri

mário, sendo 28 estaduais e 12 municipais, contando com 
3 151 alunos matriculados. 

Ensino médio: 1 colégio ;Estadual e Escola Normal, 
1 Ginásio Noturno Particular, e 1 Escola Técnica de Co
mérCio . 

Ensino profissional: 1 escola artesanal, 1 curso de 
pilôto civil, 2 escolas de corte e costura e uma escola de 
datilografia. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Mirassol conta 
com: 1 jornal semanário e noticioso; 1 radioemissora, de
nominada Radio Difusora de Mirassol - Z Y R - 45, 



com 820 quilociclos de freqüência, potência de 100 w na 
antena, e mastro irradiante fixo; 1 biblioteca pública mu
nicipal, de caráter geral, com 4 500 volumes; 1 tipografia, 
e 3 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Mun.icipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

--------- ------- ---------- ------ ------- -------
1950 .. 3 125 694 7 :J24 526 4 424 690 1 970 111 4 585 944 
1951. 3 508 641 lO 629 311 5 194 331 2 103 484 5 174 921 
1952 .... 5 066 006 16 914 459 5 672 785 . 2 989 115 5 981 245 
1953. 5 493 440 14 858 161 7 603 457 3 403 251 6 485 749 
1954 ... 7 859 249 20 658 830 12 952 961 4 653 333 11 092 151 
1955 .. 29 410 594 16 821 272 5 131 597 19 135 959 
I 956 (I). ... ... 8 000 000 . .. 8 000 000 

(1) Orçamento. 

FESTEJOS - Os festejos mais comemorados são: o dia 
da padróeira da cidade, 29 de junho, e o dia do município, 
8 de setembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO ...:._ A denomina
ção local dos habitantes é "mirassolense". 

Em 1954, havia nas zonas urbanas e suburbanas, 1 062 
prédios. 

Na sede municipal há uma cooperativá de crédito e 
uma de consumo. 

Exercem atividades profissionais: 6 advogados, 3 enge
nheiros e 1 agrônomo. 

Estão em exercício;· atualmente, 15 vereadores e es
tavam inscritos, até 31-XII-1955, 6 210 eleitores. O Pre
feito é o Sr. José Maria C. Maia. 

(Autoria do histórico - João Zoli; Redação final - Ronoel 
Samartíni; Fonte dos dados - A.M.E. - João Zoli.) 

MOCOCA- SP 
Mapa Municipal na pág. 229 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - O povoamento da região onde se situa o 
município de Mococa teve início entre 1830 a 1840, em 
tôrno das fazendas Alegria e Água Limpa de propriedade, 
respectivamente, do fidalgo espanhol D. Tomaz de Mo
lina e José Cristovão de Lima. Porém o núcleo primitivo 
da atual cidade localizou-se às margens do ribeirão do Meio, 
em terras de propriedade de José Gomes Lima, onde se 
agruparam em 1843, entre outros, José Caetano de Fi
gueiredo, Francisco José Barbosa, Joaquim Pereira dos 
Santos, Manoel Vicente da Rocha e Antônio José Gomes 
- que em 1839, havia doado a S. Sebastião cêrca de 16 
alqueires de terra para a fundação do patrimônio. Em 15 
de fevereiro de 1841, pela Lei n.O 15, o Bispo D. Manoel 
Joaquim Gonçalves de Andrade erigia a ·capela curada, 
sob a denominação de S. Sebastião da Boa Vista. Já em 
1846, começou a ser praticada a lavoura do café, que mais 
tarde tornar-se-ia a principal atividade econômica do muni
cípio. Elevada à freguesia pela Lei n.0 15 de 5 de abril de 
1856, pertenceu a povoação aos municípios de Caconde 
(Lei de 15 de abril de 1868) e de Casa Branca (Lei de 17 de 
março de 1871) . A vida social tornou-se movimentada e 
por volta de 1862, um grupo de amadores representava, em 
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teatro improvisado, peças ·como "O ermitão da cabana" e 
"Napoleão de Santa Helena". Como a vida social, também 
o movimento político intensifica-se e, em 1866, o Capitão 
José Gomes de Lima, chefe conservador, reúne seus com
panheiros e organiza o primeiro diretório, cujo presidente 
foi o Sr. Gabriel Garcia de Figueiredo que em 1885, obte
ria do Imperador D. Pedro 11 o título de Barão de Monte 
Santo. Em março de 1871, pela Lei n.0 29, a freguesia é 

elevada à categoria de vila e em 1875, atendendo à insis
tente solicitação do ilustre Gabriel Garcia de Figueiredo, o 
Ministério do Duque de Caxias, pela Lei n° 20, de 8 de 
abrll, conferiu à vila de São Sebastião da Boa Vista os foros 
de cidade, com a denominação atual de Mococa. Segundo 
a tradição local, o topônimo de Mococa apareceu em 1844, 
quando o Capitão-Mor Custódio José Dias que ali fôra ca
çar, o empregou na seguinte frase: "Olhem aí para essa ma
caquinha". Inquerido sôbre o significado do vocábulo, es
clareceu: "mo" significa pequeno; "co" - esteio, e "oca", 
casa. Referia-se às casas de pequeno esteio do lugar. 

Pela Lei n.0 29, de 24 de março de 1871 é 
elevada à categoria de município e a partir de 1890, 
com a inauguração do novo ramal da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro, houve um grande impulso 
na vida. municipal surgindo vários estabelecimentos de en
sino, teatro, mercado e até Banco Regional de Mococa. De 
acôrdo com a divisão territorial vigente em 31-XII-1955, o 
Município de Mococa é constituído de 3 distritos: Mococa, 
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Forum 

Igarai e São Benedito das Areias. Mococa: sede de co
marca de 28 entrância. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica da "Mo
giana", limitando-se com os municípios de Cajuru, Tapira
tiba, São José do Rio Pardo, Casa Branca, Tambaú e Esta
do de Minas Gerais. Posição da sede municipal - 21° 28' 
de latitude sul e 4 7° 00' de longitude W. Gr. · 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 640 metros. 

CLIMA - Quente, de inverno sêco, com as seguintes varia
ções térmicas: - mês mais quente - maior que 22°C; 
mês mais frio· - menor que 18°C. Precipitação pluvial de 
1460 mm ao ano. 

AREA - 845 km2
• 

POPULAÇÃO - Total do município - 30 706 habitantes 
(15 757 homens e 14949 mulheres), sendo 8651 na zona 
urbana, 176 na suburbana e 21879 na rural (71%). ~s
timativa para 1955 - população total do município -
34 533 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Cidade de Mococa -
7 893 habitantes; Vila lgaraí - 576 e Vila São Benedito 
das Areias - 358. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - São atividades funda
mentais para a economia do município: a agricultura, a 
pecuária e a indústria .. A produção· agrícola e industrial, 
em 1956, atingiu os seguintes índices: café beneficiado -
12 000 sacas de 60 kgno .valor de Cr$ 30. 000. 000,00; açú
car - 35 195 sacas de 60 kg valendo Cr$ 17.579. 902,00; 
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tecidos de "rayon" - 790 000 metros no valor de ....... . 
Cr$ 40.000.000,00; vaquetas - 1 261 889 pés quadrados no 
valor de Cr$ 18.499.642,00 e máquinas agrícolas - 483 va
lendo Cr~ 3.573.380,00. A área de matas naturais ou forma
das, existentes no município é estimada em 12 100 hectares. 
A pecuária, em 31-XII-1954, apresentava-se com os se
guintes rebanhos (número de cabeças): bovino - 40 000; 
suíno - 25 000; muar - 3 500; eqüino - 2 800; caprino 
--- 2 000; ovino - 200; asinino - 40. A indústria, com 26 
estabelecimentos (com mais de· 5 operários), emprega cêr
ca de 700 pessoas e consome, como fôrça motriz, a média 
mensal de 360 984 kWh de energia elétrica. Os princi
pais estabelecimentos industriais são: Fábri~a de Lacticí-

. nios de J. Barreto & Irmão; Fábrica "Mococa Fabril S/ A"; 
Fábrica de máquinas para Lavoura de J. Nicola S/ A; 
Sociedade Industrial de Mococa.- Produtos Alimentícios 
Ltda. (S.I.M. ); Usina de Açúcar e Curtume de Alexandre 
Curali S/A. 

MEIOS DE TRANSPORTE Com as cidades vizi
nhas - Cajuru - rodov. 51 km; Tapiratiba - rodov. 
32 km; São José do Rio Pardo - rodov. 26 km; ou ferrov. 
C.M.E.F.- 30. km; Casa Branca - rodov. 38 km; ou ferrov. 
- C.M.E.F. - 64 km; Tambaú- rodov. 60 km ou 
ferrov. - C.M.E.F. 101 km; Monte Santo 
(MG)- rodov. 41 km ou ferrov. C.M.E.F.- 115 km. 
Com a Capital do Estado - rodov. (via Casa Branca -
Mogi-Mirim e Campinas) - 301,500 km, ·ou ferrov. 

Agincia dos Correios 



C. M. E. F. - 233 km até Campinas e C.P. E. F. em trá
fego mútuo com a E. F. S. J. - 106 km. Trafegam diària
mente pela sede municipal cêrca de 4 trens e 530 veículos 

entre automóveis e caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 4 estabele
cimentos atacadistas e 145 varejistas realiza as maiores 
transações com as praçf:ls de São Paulo, São José do Rio 
Pardo, Casa Branca, São José da Boa Vista e Arceburgo 
(MG). O crédito é representado pela matriz do Banco 
F. Barreto S/ A e as agências dos Bancos Artur Scatena 
SI A e Moreira Salles S/ A. A Caixa Econômica Estadual, 
em 31-XII-1955, possuía .1 826 cadernetas em circulação 
e depósitos no valor de Ct'S 5. 742.941,40. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade, com 65 logradouros 
públicos (24 pavimentados), possui cêrca de 2 298 prédios, 
todos ·abastecidos pelo serviço de água. O excelente ser
viço de energia elétrica, cuja rêde atinge a 2 196 ligações, 
apresenta os seguintes dados calculados em média mensal: 
produção - 955 497 kWh; consumo com iluminação pú
blica - 33 865 kWh; com iluminação particular -
273 657 kWh e como fôrça motriz - 360 984 kWh. Há 
ainda serviço telefônico com 660 aparelhos, correio, telé
grafo (D.C.T.) e da (C.M.E.F.), 2 hotéis, 4 pen
sões (diária comum de Cr$ 130,00), 1 cinema e 1 coopera
tiva de consumo. 

Estação Rodoviária 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município é 
servido por 2 hospitais, 2 maternidades, totalizando 1_75 
leitos disponíveis, centro de saúde, pôsto de puericultura e 
5 farmácias. Exercem a profissão -'- 15 médicos, 13 den
tistas, 5 farmacêuticos e 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO - 47% da população, de 5 anos e 
mais, sabem ler e escrever, segundo o Censo de 1950. 

ENSINO - A rêde de estabelecimentos de ensino está 
assim discriminada: 50 unidades do curso primário, 1 colé
gio estadual, 1 escola normal, 1 escola de Comércio, 1 
curso de filosofia e teologia do Convento S. José e 1 esco
la industrial secundária com os cursos de marcenaria, me
cânica, corte e costura, desenho, educação doméstica e 
puericultura. Mococa pode ser considerada centro de atra
ção cultural, sendo procurada por estudantes de outros 
municípios, inclusive do Estado de Minas Gerais. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Bibliotecas exis
tentes - do Centro de Estudos Educacionais do Colé-

Cine-Teatro Central 

gio e Escola Normal ~ especializada, com 800 volumes; do 
Círculo Operário Mocoquense - geral, com 526 volumes; 
do Colégio estadual e escola normal - geral, com 4 500 
volumes; do Convento S. José - geral, com 5 000 volu-· 
mes e de Loja União Mocoquense - geral, com 5 000 vo
lumes. Tôdas as bibliotecas são de uso particular. Há uma 
radioemissora de prefixo ZYR-25 e freqüência de 1 160 kc, 
4 tipografias e 1 livraria. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributâria 
--·-·- ------ --·---- -----··- ------ ---·----

1950 ..... 3 841 740 4 393 172 2 047 848 I 127 916 2 212 347 
1951. ...... 7 101 821 5 339 950 2 394 071 1 217 144 2 205 521 
1952 ....... 6 044 986 8 246 235 2 817 072 I 408 586 2 879 770 
1953 ....... 7 025 627 8 156 389 4 548 580 2 687 619 3 993 472 
1954 ....... 7 519 552 11 896 359 6 819 900 3 200 239 7 227 146 
1955 ······ 11 533 469 16 972 657 10 205 718 3 456 784 8 586 276 
1956 (1) .... ... . .. 5 600 000 . .. 5 600 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES. 
- 20 de janeiro - festa de S. Sebastião - padroeiro da 
cidade - 5 de abril - dia do município e as datas cívi
cas ou religiosas mais importantes. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do 
município são denominados "mocoquenses". A Prefeitura 
Municipal registrou em 1956: 215 automóveis e 224 cami
nhões. Atualmente estão em execução duas usinas hidrelé
tricas no Rio Pardo (Limoeiro e Euclides da Cunha) que 
no futuro irão suprir de energia elétrica 38 cidades do 

Vista Central 

fl/.3 



Estado de São Paulo e 12 de Minas Gerais. A execução 
das referidas usinas está sendo realizada pelo Govêrno do 
Estado de São Paulo. Há um campo de pouso particular 
situado a 4 km da sede municipal e cujas pistas têm as se
guintes dimensões: 1 500 x 150 e 1 200 x 80 metros. Em 
dezembro de 1956, havia 15 ver~adores em exercício e cêr
ca de 6 745 eleitores inscritos. b Prefeito é o Sr. Jacintho 
Pisani. 

(Autor do histórico - Edgard de Freitas; Redação final -
Daniel Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A. M. E. - Paulo 
Cardoso Furtado . ) 

MOGI DAS CRUZES - SP 
Mapa Municipal na pág. 335 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi com as entradas e bandeiras que che
garam os primeiros povoadores do local. A pedido de Gas-. 
par Vaz, havendo número suficiente de almas,- o Governa
dor-Geral Dom Diniz de Souza, em nome de S. M. Dom 
João 111, houve por bem consentir na criação da Vila de 
Santa Ana de Mogi das Cruzes. Ato êste realizado no dia 
1.0 de setembro de 1611 por Gaspar Conqueiro, Capitão da 
Capitania de São Vicente. Mercê da sua situação geográ
fica privilegiada, a pequena vila teve um desenvolvimento 
rápido. 

Mogi das Cruzes desempenhou relevante papel na co
lonização, pois seus filhos integraram muitas das entradas e 
bandeiras que, segundo alguns historiadores, foram ter às 
barrancas do rio Paraná. 

Compreendia, ao tempo do Império, as paróquias de 
Santa Ana de Mogi das Cruzes, Nossa Senhora da Ajuda de 
Itaquaquecetuba, Senhor do Bom Jesus do Arujá e Nossa 
Senhora da Escada as quais, atualmente, correspondem aos 
Municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, ltaqua-

quecetuba, Guararema e os distritos de Arujá e Freguesia 
da Ajuda, êstes pertencentes ao município de Santa Isabel. 

· Localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, Mogi 
das Cruzes sempre constituiu passagem obrigatória àquêles 
que demandassem às duas Capitais. 

Dom Pedro I, ao volt~r de São Paulo, após a procla
mação de nossa Independência, pernoitou em Mogi das 
Cruzes. Os mogianos ainda guardam, como relíquia, o pavi
lhão real, que a apressada comitiva do Imperador se es
queceu de levar. 

Mogi das Cruzes foi elevada à categoria de Município 
em 13-111-1855. O município é composto atualmente dos se
guintes distritos: 

Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Sabaúna, Taiaçu
peba, Jundiapeba (ex-Santo Ângelo) e Brás Cubas. 

LOCALIZAÇÃO: O Município está situado no traçado da 
E. F. C. B., entre São Paulo e Rio de Janeiro, no perí
metro da denominada zona fisiográfica industrial. As coor
denadas geográficas da sede municipal são: Latitude Sul: 

Correios e Telégrafos 



Instituto de Educação 

23° 31' 24"; Longitude W. Gr. 46° 11' 42". Dista da Ca

pital, em linha reta, 45 km . 

·ALTITUDE: A sede municipal está situada a 760 metros 
acima do nível .do mar. 

CLIMA: O clima temperado e as médias· mensais de tem
peraturas são: máximas: 37,8°C; mínimas: 0,7°C; média 
compensada: 25°C. A precipitação anual (altura total) é de 

1453,2 mm. 

AREA - 1139 km~. 

POPULAÇÃO: Por ocasião do Censo de 1950 Mogi das 
Cruzes possuía 61 553 habitantes, sendo 31409 homens e 
30 144 mulheres. A zona rural possuía 27 286 habitantes, 
isto é, 44,3% da população estavam fixados no campo. 

O D. E. E. S. P. estimou a população mogiana, pre
sente em 1.0 -VII-55, em 81537 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS: Mogi das Cruzes com
preendia, por ocasião do Censo de 1950, além do distrito da 

sede, Buritiba-Mirim, Itaquaquecetuba, Jundiapeba, Sa
baúna e Taiaçupeba. Tomados êstes dados populacionais 
do Censo de 1950 temos: o distrito da sede com 40 884 
habitantes; Buritiba-Mirim - 4 600 habitantes; Itaqua
quecetuba (Desmembrado e feito Município, atualmente) 
com 5 124 habitantes; Jundiapeba (ex-Santo Angelo) 3 198 
habitantes; Sabaúna 2 679 habitantes e Taiaçupeba. Pela 
Lei 2 456, de 30 de dezembro de 1953 foi incorporado o 
distrito de Brás Cubas ao Município de Mogi das Cruzes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS: Mogi das Cruzes é um 
município que coordena duas. poderosas fôrças econômicas: 

a agricultura e a indústria. Neste município são produzidos 

"tubos Manesmann", principal produto do lugar. É a única 

fábrica do gênero no Estado e uma das primeiràs do Brasil. 
É de, aproximadamente, 6 000 operários o número daqueles 
que trabalham nas indústrias desta região. Digno de men
ção é registrar o papel que a horticultura mogiana desempe
nha no abastecimento das cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, suprindo-as com legumes e verduras. A batata-in

glêsa produzida na região é de ótima qualidade. O quadro 

abaixo transcrito permite apreciar a conjuntura econômica 

do município. 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$ 1 000) 

--------------- ------ ____ :..__ ____ :.....__, ____ _ 
Aços e laminados ..... 
Máquinas de costura .. 
Tecidos .. 
Ovos.. . ... 
Batata-ingl!sa ... 

Tonelada 
Unidade 

Dúzia 
Saco 

115 000 
62 000 

12 400 000 
450 000 

500 000 
280 000 
190 000 
148 000 
126 000 

A área das matas, naturais ou formadas, é de 22 406 hec

tares; a área cultivada é de 6 498 hectares. 

As propriedades agropecuárias, em número de 5 888, 

poderão ser agrupadas, de acôrdo com a área das mesmas, 

Cine Avenida 
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Cine Urupema 

da seguinte forma: até 2 hectares - 3 244; de 3 a 9 - 998; 
·de 10 a 29- 1 103; de 30 a 99- 412; de 100 a 299 ....:._ 97; 
de 30 a 999 - 23; de 1 000 a 2 999 - 9; mais de 3 000 - 2. 

O município consumiu, em 1954, 3 011 bois, 1165 por
cos, 1 000 vacas, 152 leitões, 41 caprinos e 3 ovinos. 

Em 31-XII-1954 existia: Rebanhos: 8 000 suínos; 5 000 
bovinos; 2 300 eqüinos; 1 200 muares; 1 000 caprinos; 150 

·ovinos e 4 asininos; Aves: galinhas - 990 000; patos, mar
recos e gansos - 20 000; galos, frangos e frangas - 6 000; 
perus- 2 500. São Paulo e Rio de Janeiro são os centros 

· consumidores dos produtos . agrícolas produzidos no Muni
cípio. 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL: O mumctpto possuía em 
1954, 110 estabelecimentos e segundo o ramo de atividade 
poderão ser classificados como segue: extrativa de produ
tos minerais - 5; transformação de minerais não metálicos 
- 17; metalúrgica - 9; construção e montagem de mate
rial de transporte - 5; madeira - 5; mobiliário - 11; 
química e farmacêutica - 13; têxtil - 6; produtos ali
mentares- 21; outros- 18. Estabelecimentos com 50 e 
mais empregados: extrativa de produtos minerais - 1; 
transformação de Minerais não metálicos - 3; metalúr
gica.:___ 1; mecânica- 1; papel e papelão- 1; química e 

farmacêutica - 1; têxtil - 4. 

Os principais produtos foram: ferro laminado e gusa, 
aço, máquinas de costura, papel e papelão. 

Dentre seus estabelecimentos industriais os principais 
são: Mineração Geral do Brasil - Ferro gusa, aço; Cerâ-. 
mica Rio Acima Ltda. - Telhas, tijolos; Porcelana M<?gi 
.das Cruzes S. A. - Porcelanas; Elgin Fab. Máquinas de 
Costuras· S/ A - máquinas de costura; Made.ireira Santana 
Ltda. - madeiras; Fab. de Móveis Padovani & Cia. mó-
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veis; Ind. de Papel Simão S/ A - papel e papelão; Lab. 
Griffith do Brasil - produtos frigoríficos; Ind. Química 
Produtos Ftálicos - Anidrido ftálico; Indústrias Caramuru 
- fogos; Lanifício Itu S/ A - linho; Cia. Ind. Mogiana de 
Tecidos - tecidos "rayon"; Têxtil Paulista Ltda. - algodão; 
Têxtil Itapeti Ltda. - rendas; Soe. Ind. de Toalhas ·Ltda. 
- toalhas; Sêdas Gutermann S/ A - linhas para coser; La
nifício Santa Josefina S/ A - fios de lã; Confecções Spa
wen Ltda. - roupas feitas; Café Lourenço - café em pó; 
Café Michel - café em pó; Brasil Viscose Ltda. .:___ papel 
celofane; Ind. de Pianos Schwartzmann - Pianos. 

O solo é rico em bauxita, caulim, feldspato e quartzito. 

COMÉRCIO E BANCOS: Neste Município o comércio é 
próspero e bem desenvolvido, pois conta com 1 186 esta
belecimentos comerciais, conforme discriminação abaíxo: 
Gêneros alimentícios 519; Louças e ferragens 9; Fazendas 
e .armarinho 68; Artesanato 136; Outros 454. 

As transações comerciais são feitas com os distritos e 
municípios vizinhos: Jundiapeba, Taiaçupeba, Buritiba Mi-. 
rim, Sabaúna, Brás Cubas, Suzano, Poá, Ferraz de Vascon
celos, Santa Isabel e Salesópolis. O comércio local importa: 
arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, artigos para presen
tes, máquinas, rádios, bicicletas etc . 

Na sede municipal estão instaladas 9 agências bancá
rias a saber: Banco do Brasil S/ A, Banco Mercantil de São 
Paulo S/ A, Banco América do Sul S/ A, Banco Moreira Sa
les S/ A, Banco Nacional da Cidade de São Paulo S/ A, 
Banco de São Paulo S/ A, Banco Popular do Brasil S/ A, 
Banco da Bahia S/ A, Banco Paulista do Comércio S/ A. 

A Caixa Econômica Federal e a Estadual mantêm 
agências neste município. O movimento registrado no cor
rer do ano de 1955 foi o seguinte: Caixa Econômica Fe-



deral: 834 cadernetas em circulação e o valor dos depósi
tos somou CrS 11.855.278,90; a Caixa Econômica Estadual 
possuía 4 312 cadernetas em circulação e o valor dos depó
sitos atingiu CrS 48.513.037,20. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

·- -------- --~----- -------- ------·- ·------ ---------
1~50 .. 10 549 510 15 629 370 5 709 632 3 970 320 5 610 996 
1951. 13 ~12 003 20 329. 249 8 274 334 4 801 379 7 228 615 
19>2. 17 510 276 . 28 176 276 li 959 522 5 471 228 12 774 348 
1953 .. 24 467 976 33 432 883 li 939 899 6 314 335 12 060 301 
1954 .. 29 440 659 52 343 292 19 349 149 9 272 615 18 808 164 
1935 .. 4~ 273 067 64 711 588 24 110 984 10 476 011 24 418 027 
1956 .. 26 700 500 ... 26 700 500 

(I) Orç~mcnto. 

MEIOS DE TRANSPORTE: Mogi das Cruzes possui vias 
de acesso e comunicações com os municípios vizinhos: Gua
rulhos: rodov. via São Paulo (46 km) ou ferrovia: E.F.C.B. 
(49 km) até São Paulo e E.F.S. (20 km); Santa Isabel: 
rodov., via Arujá ( 49 km); Guararema: rod. ( 17 km) ou 
ferrov. E.F.C.B. (24 km); Salesópolis: rodov. (46 km); 
Santos - · rodov., v1a São Paulo, daí pela Via An
chieta . até Santos, ou ferrov .. E. F. C. B. ( 49 km) 
até São Paulo e daí E.F.S.J. (79 km); Santo André: 
rodov . , via São Paulo ( 60 km) ou rodov. via Rib. Pires 
( 48 km) ou ferrovia E. F. C. B . ( 49 km) até São Paulo e 
E. F. S. J. ( 18 km); Capital Estadual: Rodovia, via Suza
no ( 41 km) ou ferrovia E.F. C. B. (49 km); Capital Fe
deral: Rodovia, via Jacareí, daí pela via Dutra. 

Dentro do Município há 200 quilômetros de extensão 
de estradas de rodagem e 22 quilômetros de extensão de 
estradas de ferro. 

Largamente estimado, o número de veículos em tráfe
go na sede municipal, diàriamente, é de 44 trens e entre au
tomóveis e caminhões 2 500 . 

Na Prefeitura Municipal acham-se registrados 722 au
tomóveis e 867 caminhões. 

Mogi das Cruzes dispõe de 13 linhas de ônibus inter
distritais e 3 ·intermunicipais. Há 5 estações de estradas de 
ferro dentro do Município. 

ASPECTOS URBANOS: A cidade é dotada de todos os 
melhoramentos urbanos, pois conta com 5 797 prédios que 
são abastecidos com água encanada; 110 logradouros pú
blicos coni canalização, sendo que a extensão das linhas 
adutoras. é de 11 865 metros e das linhas distribuidoras é 
de 33 198 m. Cêrca de 7 284 prédios possuem luz elétrica 
e 208 logradouros públicos são iluminados. A rêde de esgô
to, .cuja extensão é de 25 985 me 2 730 do emissário, serve 
cêrca de 4 099 prédios, sendo que 3 290 possuem fossas séti
cas. Os logradouros públicos, em número de 310, têm 93 640 
metros calçados com paralelepípedos e 14996 m revestidos 
de asfalto; perfazendo um total de-108 636 m:! de ruas pavi
mentadas. O serviço de telecomunicações é feito pela 
Agência Postal-telegráfica e E. F. C. B . ; . acham-se insta
lados 1100 aparelhos telefônicos. A entrega postal é feita, 
nos bairros mais próximos da cidade, e nos distritos de Brás 
Cubas, Sabaúna e Taiaçupeba foram criadas agências pos
tais. Há 4 linhas de ônibus que servem os seguintes bairros: 
Vila Cintra, Estâncias dos Reis, Socorro, Mineração Geral 
do Brasil, São João, Vila Natal, Alto da Boa Vista e Ponte 
Grande. Mogi das Cruzes possui 6 hotéis e 18 pensões, 
sendo que a diária mais comum em hotel de nível médio é 
de CrS 150,00. 

Há na sede municipal 3 cooperativas de produção, 1 
sindicato de empregadores e 5 cinemas. 

Casa Comercial 
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Igreja Matriz de Santana 

ASSIST1!!NCIA MÉDICO-SANITÁRIA: No campo da 

assistência médico-sanitária - Mogi das Cruzes conta com 

os seguintes estabelecimentos: Santa Casa de Misericórdia 

com 54 leitos, 1 centro de saúde, 1 pôsto de puericultura, 1 

asilo-colônia para os portadores do Mal de Hansen, com 

1 551 leitos. 

Em fase de construção, dentro em breve Mogi das 

Cruzes poderá dispor de 1 casa de saúde de propriedade 

particular, com 50 leitos. Acha-se em construção um hos

pital que poderá acolher 300 pessoas . 

A Vila São Camilo Lelis e a Vila Humanitária podem 
conjuntamente abrigar 100 pessoas. 

Os mogianos são assistidos por 22 médicos, 17 dentis

tas, 20 farmacêuticos, 13 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO: Pelos dados que o Censo de 1950 nos 
oferece temos que: da população de 5 anos e mais (52 853 
pessoas) havia 30 974 pessoas alfabetizadas, ou seja 58,6% 
da população. 

Praça Osvaldo Cruz 
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ENSINO: O Município, no setor do ensino primário, conta 
com 13 Grupos Escolares, 52 Escolas Estaduais, 20 Muni
cipais e 4 particulares, perfazendo um total de 117 classes. 
As escolas estaduais possuem 4 781 alunos matriculados, as 
municipais 518 e as particulares 349. O Instituto de Edu
cação conta com 900 alunos assim distribuídos: ginasial 507, 
científico 134, clássico 79, normal 173 e aperfeiçoamento 
36. O Liceu Brás Cubas mantém os seguintes cursos: co
mercial básico, técnico de contabilidade, normal, ginasial, 
primário e de dactilografia totalizando 1 190 alunos. 

Assim o município dispõe de 85 unidades de ensino 
primário, 20 de ensino não primário; 2 secundário, 1 indus
trial, 4 comercial, 3 pedagógico e outros 10. 

OUTROS ASPECTOS-CULTURAIS: Não se descuidaram 

os mogianos do setor cultural, pois a cidade possui as se
guintes bibliotecas: Biblioteca Pública Municipal de Mogi 

das Cruzes 7 830 volumes; Biblioteca Santo Alberto (parti
cular) 650 volumes; Biblioteca Castro Alves (estudantil) 
3 100 volumes; Biblioteca da. Escola Técnica de Comércio 
Brás Cubas 750 volumes e Biblioteca Capitão Quinzinho 
(particular) 600 volumes. 

Diàriamente é publicada "A Fôlha de Mogi", de ca
ráter noticioso . O serviço de radiodifusão é feito pela Rádio 
Marabá SI A - ZYI-9, potência de 100 W, freqüência de 

1 520 kc/s, e a Rádio Clube Santo Angelo, sem prefixo, po
tência de 25 W, freqüência de 1 140 kc/s. Há 3 livrarias e 

6 tipografias no município. 

Mogi ·das Cruzes conta com 1 Orquestra Sinfônica 

"Euterpe Mogiana". 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO: Mogi das Cru
zes derivou do vocábulo tupi M'Boy, BOICI - que signi

fica "rio das cobras" . 



Náutico, Clube Mogiono 

Mogiano é a denominação dada ao habitante local. 

Em 1955 havia 15 541 eleitores que elegem 19 vereado

res à Câmara Municipal. O Prefeito é o Sr. Henrique Peres. 

Há, ainda, os seguintes profissionais em exercício: 23 

advogados, 13 engenheiros e 2 agrônomos. 

(Autoria do histórico - Waldyr Pisciotta; Redação final -

Antônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A.M.E. - Waldyr 

Pisciotta. ) 

MOGI-GUAÇU - SP 
Mapa Municipal na pág. 53 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Mogi-Guaçu, nome originário do rio que 

banha a cidade e que por sua vez, certamente, foi batizado 
pelos indígenas ou os antigos exploradores que aqui apor
taram, significa "Rio Grande das Cobras". Segundo a tra
dição o atual município de Mogi-Guaçu era um povoado à 
margem direita do rio do mesmo nome e em território per

tencente a Jundiaí. Fundado no século XVII por explo
radores de ouro, que, internando-se pelos sertões de São 
Paulo estabeleceram-se no local como ponto intermediário 
e fizeram plantações de cereais para abastecimento das 
bandeiras. Reza ainda a tradição, que o povoado já era 
paróquia em 1710 e achava-se, estabelecido nas proximi
dad~s da Cachoeira de Cima onde fôra erigida uma capela 
sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, mudan
do-se 10 anos depois para o local em que atualmente se 
acha o município. Tem-se como seus fundadores os irmãos 
Franco de Godoy: Salvador e João, a família Pedrosa e 
outros. Em 1740, a povoação foi elevada a freguesia, e 
como tal, iricorponida ao território de Mogi-Mirim, em 
1769. Pela Lei n.0 16, de 19 de abril de 1887, foi elevada 

à categoria de município, sendo instalado no dia 7 de ja
neiro de 1881 constituindo-se, apenas, do distrito de Mogi
-Guaçu. O progresso e desenvolvimento de Mogi-Guaçu 
data do ano de 1895, com a vinda do padre Armani para 
dirigir a paróquia local. Era o padre Armani engenheiro 
e marmorista, na Itália, sua terra natal. Logo após sua 
chegada montou uma olaria e iniciou a fabricação de tijolos 
e telhas comuns, em seguida fabricou a 1.a telha francesa 
no Brasil, utilizando fornos de madeira. Só não industria
lizou êsse produto, do qual tinha patente, porque não en
controu apoio moral e financeiro. Desgostoso, retirou-se 
para Estiva, onde com a ajuda da família Martini construiu 

uma capela. Em 1909, Luiz Martini, vindo de Estiva ad
quiriu de Ma tias Franco uma pequena olaria de tijolos. 
Sob a nova orientação a olaria foi desenvolvendo-se até que 
em 1921 se iniciou a produção de telhas francesas. Cinco 
anos depois foram produzidas as primeiras manilhas, veri
ficando-se então, grande surto de progresso para o 
município. Em 1950 foi fundada a Cerâmica Mogi: 
-Guaçu S/ A, iniciando-se entre nós a produção de ladrilhos 
cerâmicos. Mogi-Guaçu com suas indústrias cerâmicas que 
constituem a base de sua economia teve seu crescimento e 

progresso em conseqüência do grande desenvolvimento de 
suas indústrias. 

LOCALIZAÇÃO - Mogi-Guaçu está situado na zona fisio
gráfica da Mogiana a 133 km em linha reta, da Capital do 
Esta'do. As coordenadas geográficas da sede municipal 

são: 22° 22' de latitude sul e 46° 56' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em reloçéio ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE- 588 metros (sede municipal). 

CLIMA - Mogi-Guaçu está situado em região de clima 
quente, com inverno sêco. Temperatura média em graus 
centígrados das máximas: 31; das mínimas: 18. Pluvio
sidade anual - 1 065,81 mm. 

ÁREA - 929 km~. 

POPULAÇÃO - A população do município atingia, em 
1.0 -Vll-1950, por ocasião do último recenseamento geral, 
14 082 habitantes (7 295 homens e 6 787 mulheres), dos 
quais 10 399 habitantes ou 74% localizam-se no quadro 
rural. A estimativa do D. E. E. para o ano de 1955 cal
culou a população em 15 339 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Em 1950, existia no 
município apenas .uma aglomeração urbana, a da sede mu

nicipal com 3 683 habitantes ( 1 84 7 homens e 1836 

mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A atividade fundamen
tal à economia do município é a indústria cerâmica. O vo
lume e o valor dos 5 principais produtos do município, em 

1956, foram os seguintes: 

PRODUTO 

Ladrilhos cerâmicos ... 
Manilhas e peç-as. 
Açúcar cristal ....... . 
Lajotas cerâmicas .......... . 
Telhas. 

UNIDADE 

m2 
Unidade 

Saco 60 kg 
Peça 

Unidade 

VOLUME 

915 726 
3 381 619 

: 60 000 
2 641 449 
3 447 000 

VALOR 
(Cr$) 

91 572 620,00 
60 869 144,00 
25 000 000,00 

9 204 001,00 
8 210 600,00 
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Vista Parcial 

As principais culturas agrícolas de Mogi-Guaçu são 

as de algodão, café, arroz, milho e cana-de-açúcar que se 

destinam a Capital do Estado, Pinhal e Campinas, seus 

principais centros consumidores. Há 885 propriedades 
agropecuárias, 13 com mais de 1000 hectares e uma área 

cultivada de 8 146 hectares. No município predominam 
as fazendas agropecuárias com 85% do total, as agrícolas 

9% e as de criação com 6%. A pecuária é de grande 

significação econômica para Mogi-Guaç_t,I, o gado é expor

tado para o Rio de Janeiro. Em 1954, existiam no muni
cípio, 33.000 cabeças de bovinos; 6 000 de suínos; 1 500 de 
eqüinos; 1 300 de muares; 600 de caprinos; 100 de ovinos 

e 70 de asininos. No mesmo ano foram abatidas 369 ca
beças de vacas; 34 7 de porcos; 98 de vi te los e 60 de bois. 
A produção de leite foi de 3 600 000 litros e a de ov~s, 
180 000 dúzias. O município possui 726 hectares de matas 
naturais . A riqueza natural é: a argila explorada pelas 
diversas cerâmicas e olarias locais. Mogi-Guaçu está com 
12 estabelecimentos industriai~ com mais de 5 pessoas e 
o número total de operários empregados nas indústrias é 
de 1391. As fábricas mais importantes localizadas no 
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mumctpto são: Cerâmica Mogi-Guaçu S/ A; Cerâmica 
Martini S/ A; Cerâmica Irmãos Armani; Cerâmica Chia
relli Ltda; Cerâmica Gerbi S/ A; Cerâmica São José 
Guaçu · S/ A; Usina Sta. Teresinha S/ A e Cerâmica Ca
taguá Ltda. O consumo médio mensal de energià elétrica 
como fôrça motriz é de 351 4 77 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Mogi~Guaçu é servido pela 
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro com 56 km dentro de 
suas divisas, 7 estações ferroviárias, 1 ponto de parada e 30 
trens em tráfego diário. Comunica-se com as cidades vizi
nhas e as capitais estadual e federal pelos seguintes meios 
de transporte: Aguaí- rodoviário ( 42 km) ou ferroviário 

· C.M.E.F. (43 km); Pinhal - rodoviário (35 km) ou 
ferroviário C. M. E. F. ( 3 7 km); ltapira - rodoviário 
(28 km) ou ferroviário C.M.E.F. (29 km); Mogi-Mirim 
- rodoviário ( 8 km) ou ferroviário C . M . E. F . ( 9 km); 
Araras - rodoviário, via Mogi-Mirim 59 km ) ; Leme -
rodoviário (55 kni) ou rodoviário, via Mogi-Mirim e Ara
ras (79 km); Pirassununga - rodoviário, via Mogi-Mirim 
e Araras (103 km) ou rodoviário, via Leme (79 km); Ca
pital Estadu~l - rodoviário, via Mogi-Mirim e Campinas 
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(174 km) ou ferroviário C.M.E.F. (82 km) até Cam
pinas e C.P. E. F. em tráfego mútuo com a E. F. S. J. 
(106 km) e Capital Federal- via São Paulo, já descrita. 
Daí ao DF - rodoviário, via Dutra ( 4.32 km) ou ferro
viário E.F.C.B. (499 km) ou aéreo (373 km) ou misto: 
a) rodoviário 64 km) ou ferroviário C. M. E. F. ( 82 km) 
até Campinas e b) aéreo 380 km) . Além dessas vias de 
comunicação, o município é servido pela rodovia estadual 
Campinas - Poços de Caldas com 20 km dentro do terri
tório e mais 96 km de rodovias municipais. Há um campo 
de pouso de propriedade particular e 600 veículos entre 
caminhões e automóveis em tráfego diário na sede do muni
cípio. Na Prefeitura Municipal estão registrados 228 veí
culos, sendo 66 automóveis e 162 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com as praças de Campinas e· da Capital do 
Estado. Importa: gêneros alimentícios, fazendas e arma
rinhos, produtos farmacêuticos, bebidas, etc. Possui a 
cidade, 139 estabelecimentos varejistas; 2 agências ban
cárias (Banco Mercantil de São Paulo S/ A e Banco Fe-

deral de Crédito S/ A); 1 agência da Caixa Econômica Es
tadual com 1 517 cadernetas em circulação e depósitos no 
valor de Cr$ 6 157 229,20 (31-XII-1955) e 1 cooperativa 
de consumo. No município há 76 estabelecimentos comer
ciais, sendo 58 de gêneros alimentícios, 1 de louças e fer
ragens, 8 de fazendas e armarinhos, 9 de outros. 

ASPECTOS URBANOS - Há na sede municipal 1 082 
prédios; 46 logradouros, dos quais 8 são pavimentados e 1 
arbori~ado e ajardinado, simultâneamente. A área pavi
mentada é de 5% em paralelepípedos. Possui a cidade 
iluminação pública e 1 043 ligações elétricas domiciliares; 
1 085 domicílios abastecidos de água; 120 aparelhos tele
fônicos instalados; 1 agência postal; telégrafo pela Cia. Mo
giana de Estradas de Ferro; e 3 pensões com diária média 
de Cr$ 120,00 e 1 cinema com capacidade para 320 es
pectadores . 

ASSIST:ItNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam· ser
viços assistenciais à população de Mogi-Guaçu: 1 ·hospital 
com 21 leitos, 3 médicos, 6 dentistas e 4 farmacêuticos. 
A cidade possui 3 farmácias. 
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ALF ABETIZAÇAO - Em 1950, existiam no município 
11 709 pessoas de 5 anos e mais, das quais 5 608 ou 
47,88% sabiam ler e escrever. 

ENSINO - Há em Mogi-Guaçu 24 unidades escolares de 

ensino fundamental comum sendo 2 grupos escolares, 22 

escolas rurais, além de 2 cursos de alfabetização de adultos 

e 1 estabelecimento de ensino secundário, a Escola Técnica 

de Comércio Mogi-Guaçu funcionando no mesmo curso 

ginasial e normal. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existe 1 biblio

teca em Mogi-Guaçu, a Biblioteca Pública Municipal de 
caráter geral, com aproximadamente, 2 250 volumes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

------ ------ ----·-----· ------ ----·--- -------

1950 ....... 2 021 703 2 673 893 782 524 40~ 499 740 210 
1951. ...... I 896 537 3 952 803 I 030 459 467 096 I 040 521 
1952 ....... 3 843 694 3 981 009 1 478 842 713 203 I 342 937 
1953 ....... 5 732 446 5 309 775 I 781 219 821 984 1 665 934 
1954 ....... 6 693 178 9 157 673 2 083 097 883 927 1 633 797 
1955 ....... 9 824 091 11 301 285 2 177 092 1 Oll 568 2 564 791 
1956 (1 ) .... .. . . .. 1 510 000 ... 1 510 000 

(I) Orçamento. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O rio Mogi-Guaçu que 
deu origem ao nome do município e que na linguagem in
dígena significa Rio Grande das Cobras. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 

- Tôdas as festas cívicas e religiosas são comemoradas 

condignamente pelos guaçuanos, destacando-se a de 8 de 

dezembro, dia de Nossa Senhora da· Conceição, padroeira 

do município. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - A câmara 

municipal de Mogi-Guaçu é composta de 11 vereadores e 

em 2-X-1955 existiam 2 593 eleitores inscritos. Os habi
tantes locais são denominados "guaçuanos". O Prefeito é 
o Sr. Carlos Franco de Faria. 

(Autor do histórico - Luís Valeriano Maretti; Redação final -
Maria de Deus de Lucena Silva;· Fonte dos dados - A. M. E. -
Luís Valeriano Maretti.) 

MOGI-MIRIM - SP 
Mapa Municipal na pág. 59. do 11.0 Vai. 

HISTóRICO - Mogi-Mirim, antiga Mogi dos Campos é 

uma das mais antigas cidades do interior paulista e foi na 

realidade, a segunda povoação fundada pelos bandeirantes 

entre os anos de 1650 e 1722, de Jundiaí ao Rio Grande. 

Mogi-Mirim, segundo J. David Jorge, significa pequeno-rio 

das cobras. O antigo pouso dos bandeirantes, situado em 
território de Jundiaí, entre os rios Atibaia e Mogi-Guaçu, . 

teve rápido desenvolvimento, em função de que, em 1.0 de 

novembro de 1751 foi elevado à freguesia; sendo nessa 
mesma data celebrada a primeira missa no local, na igre
jinha então existente que foi solenemente inaugurada, com 
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a denominação de Capela de São José, desmembrando-se, 
dessa feita, da Freguesia de Mogi-Guaçu. Cumpre res

saltar que, segundo os historiadores locais, entre os partici

pantes da histórica solenidade contava-se, além de seus 

primitivos moradores, Antônio de Araújo Ferraz, sobrinho 

do famoso bandeirante Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, 

como também, o bandeirante Melquior Pereira de Campos, 

havendo êste, posteriormente, fixado residência na cidade, 

onde exerceu vários cargos públicos. A freguesia de Mogi

-Mirim foi elevada à vila em 22 de outubro de 1769, por 

Ato do Capitão-General Dom Luís Antônio de Souza Bo

telho Mourão, datado de 11 do mesmo mês e ano, quando 

recebe a denominação de São José de Mogi-Mirim. A 

então vila abrangia território que partindo do município de 

Jundiaí ia atingir o rio Grande, seguindo a atual. fronteira 

com o Estado de Minas Gerais. Pela Lei n.0 17, de 13 de 

abril de 1849, promulgada pelo Presidente da Província 

de São Paulo, Vicente Pires da Mata, a progre~sista vila 

foi elevada à categoria de cidade, quando passou a ter a 

atual denominação; juntamente com as vilas de Bananal, 

Pindamonhangaba e Jacareí. Finalmente, pela Lei pro

vincial n.0 11, de 17 de julho de 1852, Mogi-Mirim foi ele

vada à categoria de comarca. O município contava em 3 

de outubro de 1955, com 6 593 eleitores inscritos e sua 

Câmara Municipal é composta de 15 vereadores. Foram 

incorp~rados a Mogi-Mirim os seguintes distritos: Ca

conde; Mogi-Guaçu ( 1769); Franca ( 1804); Bata tais 

(1814); Casa Branca (Alvará de 25 de outubro de 1814); 

São João da Boa Vista (Lei n.0 17, de 28 de fevereiro de 

1838); Serra Negra (Lei n.0 23, de 12 de março de 1841); 

Pirassununga (Lei n.0 13, de 4 de março de 1842); Descal

vado (Lei n.0 21, de 28 de fevereiro de 1844); Itapira 

(Lei n.0 1, de 8 de fevereiro de 1847); Pinhal (Lei n.0 3, 

de 24 de março de 1860); Posse de Ressaca (Lei n.0 179, 

de 16 de agôsto de 1893); Jaguari (Lei n.0 433, de 5. de 

agôsto de 1896); Artur Nogueira (Lei n.0 1 542, de 30 de 

dezembro de 1916) e Conchal (Lei n.0 1 725, de 30 de 

dezembro de 1919). Foram desmembrados os distritos se

guintes: Batatais (Portaria de 31 de outubro de 1821); 

Franca (Portaria de 31 de outubro de 1821); Casa Branca 
(Lei n.0 15, de 25 de fevereiro de 1841 ); Caconde (Lei 
n.0 15, de 25 de fevereiro de 1841); Pirassununga (Lei 

n.0 25, de 8 de março de 1842); Descalvado (Lei n.0 13, 

de 7 de março de 1845); Itapira (Lei n.0 4, de 2 de março 
de 1858); São João da Boa Vista (Lei n.0 12, de 24 de 

março de 1859); Serra Negra (Lei n.0 12,.de 24 de março 

de 1859); Mogi-Guaçu (Lei n.0 16, de 9 de abril de 1877); 

Pinhal (Lei n.0 17, de 9 de abril de 1877); Artur Nogueira 

(Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948); Conchal (Lei 

n.0 233, de 24 de dezembro de 1948) e Posse de Ressaca e 

Jaguariúna (Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953). · 

Atualmente é constituído de um único distrito: o ·de Mogi

-Mirim. 

LOCALIZAÇÃO - Mogi-Mirim está localizado entre os 

rios Mogi-Guaçu e Atibaia, na zona fisiográfica mogiana 

e a posição geográfica de sua sede é: 22° 26' latitude sul 



e 46° 57' longitude W. Gr., distando da Capital do Estado 
127 km, em linha reta. 

.. 

,. 

T 

... ... 
Posição do Município em relação ao e sua Capital. 

ALTITUDE...._ 611 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno sêco. Sua temperatura varia entre 18 e 30°C, com 

média de 24°C e pluviosidade anual da ordem de 
1300 mm. 

ÁREA - 484 km2 . 

POPULAÇÃO- Por ocasião do Recenseamento de 1950, 
Mogi-Mirim era composto de 3 distritos: o da sede, o de 
Jaguariúna e o de Posse de Ressaca, havendo. êstes sido, 
posteriormente, em 1953, elevados à categoria de muni
cípio. Dessa forma, o atual município de Mogi-Mirim 
correspondia ao distrito de igual nome em 1950 e sua 
população era, então a seguinte: 19 251 habitantes, 9 607 
homens· e 9 644 mulheres, havendo 8 338 habitantes locali
zados na zona rural, correspondendo a 42% do total. Esti
mativa do D. E. E., para 1954, calcula a população elo 
município em 20 462 habitantes, dos quais 11182 no quadro 
rural . 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede municipal que con
tava no Recenseamento de 1950 com 10 913 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A agricultura, a pecuá
ria e a indústria constituem atividades fundamentais à 
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economia do município de Mogi-Mirim. A lavoura se de
dica à policultura em suas 949 propriedades rurais, com 
8 032 hectares de área cultivada e 1 000 hectares de matas 
naturais. Seus principais produtos agrícolas, em 1956, 
foram: arroz em casca, 1 728 toneladas - 14,5 milhões 
de cruzeiros; milho, 2 640 toneladas - 12,3 milhões de 
cruzeiros; café, 271 toneladas- 10,9 milhões de cruzeiros; 
algodão, 792 toneladas- 9 milhões de cruzeiros e abacaxi, 
1,3 milhões de frutos - 6,4 milhões de cruzeiros. A pro
dução se destina ao consumo do próprio município, sendo 
exportado para São Paulo o excedente. A pecuária que 
também tem relevante papel econômico, apresenta seus 
rebanhos avaliados no seguinte: bovino,· 28 000 cabeças; 
suíno, 9 000 cabeças e outras espécies 3 500 cabeças, e a 
produção anual de leite de vaca é da ordem de 3 milhões 
de litros. A indústria é composta de 88 estabelecimentos 
que se distribuem pelos seguintes ramos: transformação de 

minerais não metálicos, 9; química e farmacêutica, 5; ves

tuário, calçados e artefatos de tecidos, 5; produtos alimen

tares, 30; bebidas 8 e outros ramos 31 . Emprega 800 ope

rários e há 2 estabelecimentos que empregam mais de 50 

operários. Os principais produtos industriais do município 
tiveram em 1956 os seguintes valores: salarne e frios -
40 milhões de cruzeiros; cofres e móveis de aço, 24 milhões 
de cruzeiros e cervejas e refrigerantes - 22 milhões de 
cruzeiros. 

15.11 

MEIOS DE TRANSPORTE - A cidade é servida pela 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Flávio Vieira, 
co-autor de "I Centenário das Ferrovias Brasileiras" (IBGE 
- 1954 ), assim resume sua fundação: "A Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro é outra grande em
prêsa ferroviária brasileira cuja organização, no ano de 
1872, veio contribuir para a prosperidade do estado de 
São Paulo. Em princípio daquele ano, as vias de comu
nicação com o interior paulistano sendo ainda rudimen
.tares, com transportes feitos em tropas que atravessavam 
·caminhos e picadas penosos, a assembléia provincial votou 
uma lei pela qual seriam concedidos· privilégios e garantias 
de juros à emprêsa que construísse uma estrada de ferro 
ligando Campinas a Mogi-Mirim e com um ramal para a 
localidade de Amparo. , Valendo-se dessa oportunidade, fa
zendeiros e homens de negócios paulistas resolveram orga
nizar a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Foi 
assim que, quatro meses depois de fundada essa companhia, 
em dezembro do mesmo ano de 1872, deram êles início à 
construção da estrada, fincando a primeira estaca na cidade 
de Campinas, no local onde mais tarde foi erguido o monu
mento ali existente em comemoração do jubiloso aconteci~ 
mento. Em 1875 era inaugurado o primeiro trecho da 
nova via férrea, entre aquela tradicional cidade bandeirante 
e Mogi-Mirim no km 73,18". Posteriormente a estrada de 
ferro prolongou suas linhas até as localidades situadas ao 
norte de Mogi-Mirim, atingindo o Estado de Minas Gerais. 
Possui também, 130 quilômetros de estradas de rodagem, 
sendo 650 o núq~ero de automóveis e caminhões que tra
fegam diàriamente pelo município. Há 237 automóveis e 
183 caminhões registrados e o movimento ferroviário com
preende 29 trens diários. A ligação com os municípios limí
trofes se faz pelas seguintes vias: Mogi-Guaçu, rodoviário 
(8 km) e ferroviário (9 km); Itapira, rodoviário (20 km) 
e ferroviário (20 km); Santo Antônio de Posse, rodoviário 
(30 km) e ferroviário (23 km); Artur Nogueira, rodoviário 
( 40 km) e Conchal, rodoviário ( 32 km) . A ligação 
com a capital estadual se faz por rodovia, via Campinas 
(151 km) ou por ferrovia (C.M.E.F. - C.P.E.F. e 
E.F.S.J.- 177 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Mogi-Mirim é 
bastante desenvolvido em seus diversos ramos, predomi
nando as casas varejistas, salientando-se os armazéns de 
gêneros alimentícios ( 63 estabelecimentos), dentre os 282 
estabelecimentos existentes. Funcionam na cidade 5 agên
cias bancárias e 2 agências de caixas econômicas ( 1 federal 
e 1 estadual), estas com 8 800 ~epositantes e 34,5 milhões 
de cr~zeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Mogi-Mirim apre

senta ruas bem delineadas e seus prédios de alvenaria. 

Há na cidade 108 logradouros públicos (27 são pavimen

tados e 72 são iluminados por 602 focos de luz) . Seus 

2 441 prédios são todos iluminados eletricamente, servidos 

de água encanada e parte servida de esgotos ( 1 300 pré

dios) havendo, ainda, 369 telefones instalados. É servido 

pelos telégrafos do D. C. T. e da Cia. Mogiana de Estradas 

de Ferro, havendo, outrossim, distribuição domiciliar de 

correspond~ncia. A cidade conta com 2 cinemas, 4 pen

sões, 2 hotéis (diária de Cr$ 140,00) . 



ASSIST:S:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- A população é 
assistida no setor médico-sanitário por 2 hospitais gerais 
(total 60 leitos disponíveis) e os profissionais ligados à 
saúde pública são: 13 médicos; 19 dentistas e 4 farmacêu
ticos . O Govêrno Estadual mantém 1 centro de Saúde, 1 
Dispensário de Tuberculose e 1 Pôsto de Puericultura. 

ALFABETIZAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acusou 
o índice de 59% de pessoas que sabiam ler e escrever dentre 
as que tinham 5 anos e mais de idade. 

ENSINO ~ A instrução pública começou seus primeiros 
passos em Mogi-Mirim, já nos tempos coloniais, tendo como 
um de seus paladinos Francisco de Paula Andrade, quando 
contava cêrca de 6 000 habitantes. Em 1888 havia na 
localidade um Conselho Municipal de Instrução Pública, 
presidido pelo Dr. Mal!loel Neto de Araújo. Havia então 
na cidade um Colégio Infantil, além de várias escolas. 
Atualmente conta com 40 unidades ministrando o ensino 
primário fundamental, das quais 2 são grupos escolares 
situados na sede municipal e as restantes escolas isoladas 
rurais. No ensino não primário arrola: 3 cursos ginasiais; 
1 comercial; 1 artístico (conservatório musical); 2 pedagó
gicos e mais 5 cursos livres de duração indeterminada. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A cidade conta 
com 2 bibliotecas públicas, de caráter geral, 3 livrarias, 3 
tipografias, 1 radioemissora e dois órgãos informativos 
( 1 semanário e 1 bissemanário). No que tange à parte es
portiva e social, conta a cidade com vários clubes, esportivos 
e recreativos. O esporte é bastante desenvolvido e a po
pulação participa com grande entusiasmo dessa atividade . 
Na parte social, os clubes recreativos são pontos de conver-

. gência dos elementos que compõem a vida social do mu
nicípio. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

--------- -------·- -------- ------- -------

1950 ... 4 691 062 1 552'714 3 067 643 2 087 551 2 947 766 
1951. ..... ~ 981 654 8 568 351 4 121 176 2 272 371 4 229 426 
1952 ... 7 337 226 10 744 826 4 932 447 2 761 386 4 196 170 
1953 ... 8 696 614 12 297 032 5 027 648 2 972 472 s 797 032 
1954 ....... 7 320 074 18 988 638 5 947 713 3 615 669 5 909 321 
1955 ...... ·. ... 20 081 857 8 007 942 3 583 960 7 890 316 
1956 (1) .... ... 1 (00 ooo I 7 600 000 

(1) Orçamento. 

VULTOS ILUSTRES - João Teodoro Xavier, nascido 
em Mogi-Mirim, em 1.0 de maio de 1828 e falecido em 
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31 de outubro de 1878 em São Paulo. Aprendeu as pri.;. 
meiras letras em sua terra natal, passando depois a cursar 
a Faculdade de Direito de São Paulo, onde se bacharelou 
em 1856. Seus méritos pessoais e conhecimentos jurídicos 
levaram-no a ocupar em 1870, por concurso a cátedra de 
Direito Civil na mesma faculdade em que se formara . Além 
de professor ·acatado e jurista de sólida e invejável reputa
ção, João Teodoro demonstrou dinâmica visão política e 
exerceu vários cargos públicos. Desta maneira, ao assumir, 
em 1872, a Presidência da Província de São Paulo, estava 
devidamente preparado para governá-la com marcante 
acuidade mental e sobretudo, com inatacáveis princípios de 
probidade. 

O Prefeito é o Sr. Adib Chaib. 

(Autor do histórico - Q:osme A. S. Rimolli; Redação final -
L. G. Macedo; Fonte dos dÍados - A. M. E. - Cosme Antônio 
Sebastião Rimolli. ) 

MONTE ALEGRE DO SUL - SP 
Mapa Municipal ·na pág. 267 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volW do ano de 1873, diversas famí
lias de Amparo e de Brag~nça Paulista fixaram-se às mar
gens do rio Camanducaia, atraídos pela fertilidade das 
terras e pela alta qualidf.l.de das águas dessa região, onde 
está hoje o município de, Monte Alegre do Sul . 

Por iniciativa de "Í'eodoro de Assis, fundador do 
povoado, foi ereta uma c~pela, em terreno doado por Lou
renço de Godoi, ao redor da qual foram construídas as 
primeiras casas, pelo Capi~ão José Inácio Teixeira. 

A Capela teve como ~rago o Senhor Bom Jesus, acres
cida da denominação "Mo~te Alegre", talvez para frisar a 
paisagem montanhosa da r~gião, pois, o povoado espalhava
-se entre montanhas das ~rras de Caraguatá e do Lam
bedor; por isso mesmo, Monte Alegre do Sul tem hoje a 
alcunha de "Cidade Presép}o": 

Com o correr do tempi? o povoado passou a ser conhe- · 
cido como o "Bairro da Capelinha" e posteriormente como 
o "Bairro dos Farias". 

Foi elevado à freguesi~, com o nome de Monte Alegre, 
pela Lei n.0 15 de. 5 de março de 1887, no município de 
Amparo. No mesmo anl? foi criada a subdelegada de 
Polícia; em 1893, a primeir~ escola municipal, e, em 1894, 
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uma agência postal. A Cia. Mogiana de Estradas de Ferro 
inaugurou em 1890 seu ponto de parada em Monte Alegre 
(integrante do ramal de Amparo), prosseguindo rumo a 
Socorro (1909). A ligação ferroviária com Amparo e So
corro veio proporcionar maior desenvolvimento àquela re
gião, atraindo novos moradores; logo foram inaugurados 
em Monte Alegre o serviço de luz elétrica, pela Emprêsa 
Elétrica de Amparo, e o serviço telefônico, pela Cia. Te
lefônica Brasileira. 

O Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, 
modificou a denominação de Monte Alegre para lbiti. Foi 
elevado à categoria de município, com o nome de Monte 
Alegre do Sul, pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 
1948, na comarca. de Amparo (8.8 Zona Eleitoral). 

O Município possui Delegacia de Polícia de 5.8 classe, 
pertencente à 2.8 Divisão Policial, Região de Campinas; em 
7-XII-1952, contava com 11 v~readores e 1 150 eleitores 
inscritos. 

A denominação local dos habitantes é "monte-ale
grenses". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Monte Alegre do Sul 
está situado na zona fisiográfiC~ Cristalina do Norte, no 
traçado da Cia. Mogiana de Estr:adas de Ferro, a 96 km, 
em linha reta, da Capital do Estado de São Paulo. 

Limita-se com os municípios 1 de Amparo, Serra Negra, 
Socorro e Bragança Paulista. 

Posição do Município em relação Cíio Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 748 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno ~nenos sêcci, e uma tempe
ratura média atual de 18°C; a:· pluviosidade anual é de 
1349,3 mm. 

AREA- 117 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do ~unicípio 4 349 habitantes 
(2 223 homens e 2 126 mulher~s), sendo 75% na zona 
rural (Dados do Censo de 195t)). 

Segundo estimativa elaborada pelo D. E. E. S. P., a 
população total do município eO:.t 1954 seria de 4 623 habi
tantes, assim distribuídos: 749 n~ zona urbana, 401 na zona 
suburbana e 3 473 na zona rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS j- O principal centro ur
bano de Monte Alegre do Sul é a~sede municipal, com 1 082 
habitantes (992 homens. e 6~2 mulheres) (Dados do 
Censo de 1950). 
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ATIVIDADES ECONôMICAS - A atividade básica para 
a economia do município é a agricultura, produzindo café, 
milho, uva, fumo, feijão, cebola, arroz, alho, cana-de-açúcar, 
banana, bergamota, laranja, tomate e ervilha. .Em 1954 
a área cultivada era de 2 141 ha, existindo cêrca de 340 
propriedades agropecuárias. O volume e valor dos prin
cipais produtos agrícolas em 1956 alcançaram os seguintes 
índices: 

PRODUTOS 

Caf~ ..... . 
Milho .. 
Banana ... 

UNIDADE 

SacA 60 kg . 
Cacho 

VOLUME 

14 00~ 
13 300 
25 000 

VALOR 
(Cr$) 

4 900 UliO,OO 
3 724 000,00 

126 000,00 

O café é exportado para Santos; o milho e a banana 
são enviados para Campinas e São Paulo. A pecuária é 
pouco desenvolvida, sendo que em 1954 os rebanhos exis
tentes apresentavam 1 700 cabeças de gado bovino e 2 850 
de suíno; a produção de leite foi de 125 000 litros. 

Conforme os resultados do Censo Agrícola de 1950, 
havia no município 790 ha de matas naturais e 470 ha 
de matas reflorestadas. 

Quanto às riquezas naturais encontramos argila e al
gumas fontes de águas minerais radioativas. 

No setor industrial existem várias destilarias de aguar
dente, e cerâmicas para ~abricação de louças de uso domés
tico em geral, sendo as principais indústrias a Cerâmica São 
Miguel Ltda.; a Usina Camanducaia Ltda. (aguardente) e 
a Fecularia Santo Antônio (farinha de milho e derivados) . 
Há no município 80 operários empregados na indústria e 
apenas 1 estabelecimento com mais de 5 operários. O 
valor da produção industrial, em 1956, foi de 4 milhões de 
cruzeiros. O consumo médio mensal de energia elétrica, 
como fôrça motriz, é de 10 000 kWh. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com 30 esta
belecimentos, mantém transações com as praças de Socorro, 
Bragança Paulista, Campinas e São Paulo . 

Há 1 agência da Caixa Econômica Estadual, que em 
31-XII-1955 contava com 676 cadernetas em circulação e 
depósitos no valor de 7 milhões de cruzeiros. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----- ------ ------ ------ ------ ------
1950 .. o •••• 119 111 566 670 157 565 521 564 
1951. ...... ... 440 990 778 925 166 836 798 837 
1952 ... o ••• ... 471 160 791 483 171 742 823 355 
1953 ....... 603 336 925 770 176 561 762 411 
1954 .. o. o o. 306 ~03 894 108 730 383 180 359 676 620 
1955 .... 00. . .. I 658 478 780 371 205 114 887 964 
1956 (1) .. o o ... ... 854 000 ... 854 000 

(1) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Monte Alegre do Sul é 
servido por 1 ferrovia, Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, 
com 2 estações no município e 6 trens em tráfego diària
mente, e por 1 rodovia estadual e várias rodovias muni
cipais, que o põem em comunicação com as localidades 
vizinhas. 



Ligação a São Paulo: 1) por ferrovia, C. M. E. F~ e 
C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J., 185 km; 
2) por rodovia estadual, 138 km, via Itatiba e Jundiai, com 
linha de ônibus e baldeação em Amparo. 

ASPECTOS URBANOS - Há no Municipio 230 domi
cilias abastecidos de água encanada; iluminação pública 
( 18 logradouros) e 270 ligações elétricas domiciliares, sen
do o consumo médio mensal de energia elétrica fornecida 
pela Cia. Paulista de Fôrça e Luz, de .1 000 kWh para ilu
minação pública e 1 500 kWh para iluminação particular; 
20 aparelhos telefônicos instalados pela Cia: Telefônica 
Brasileira; 1 telégrafo de uso público, da C. M. E. F. ; e 1 
agência postal. Na sede municipal existem 1 hotel, cuja 
diária é de Cr$ 180,00; 1 cinema e 1 sociedade recreativa. 

O número de veiculas registrados na Prefeitura Muni
cipal .é de 20 automóveis e 14 caminhões. · Funciona em 
Monte Alegre do Sul uma Estação Experimental Agricola, 
da Secretaria da Agricultura. 

ASSIST1!:NCIA M:!DICO-SANIT ÁRIA - Prestam assis
tência à população local: 1 Pôsto de Assistência Médico
Sanitária, mantido pelo Govêrno Estadual, 1 Pôsto de 
Saúde Municipal, da "Orientação Social e Sanitária", man
tido, em parte, pela Legião Brasileira de Assistência; 1 far
mácia; 2 dentistas e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Segundo os resultados do Censo 
de 1950, do total da população presente, de 5 anos e mais 
(3 721 habitantes), 45% sabem ler e escrever.· 

ENSINO E ASPECTOS CULTURAIS - O ensino pri
mário é ministrádo aos habitantes do municipio, através de 
4 grupos escolares . 

A "Sociedade Recreativa 1.0 de Outubro" mantém em 
sua sede uma biblioteca de caráter geral, com cêrca de 
3 000 volumes. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Nereu Bene
duzi. 

(Autor do histórico - Pedro Segundo G; Prado; Redação final 
- Maria Aparecida Ortiz Ramos Pereira; Fonte dos dados - A.M.E. 
- Diógenes Vaz de Lima.) 

MONTE ALTO - SP 
Mapa Municipal na pág. 337 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Porfério Luís de Alcântara Pimentel, far
macêutico, capitão e cirurgião-mor do imperador por de
creto de 1864, homem dado à exploração de terras, foi o 
fundador de Monte Alto. 

Em documento por êle escrito e posteriormente dado 
a conhecer, por sua espôsa D. Genoveva Pimentel Ferreira, 
é que sabemos os detalhes de sua fundação. Segundo êle 
conta, certa noite sonhou com uma região montanhosa, vis
lumbrando do alto de um monte uma igreja, semelhante à 
de Pirapora. Resolveu procurá-la, encqntrando uma re
gião semelhante àquela com que sonhara. Denominou-a de 
Bom Jesus de Pirapora de Monte Alto das Três Divisas. 
Assinalou o local, elevando um cruzeiro e construindo uma 
ermida, e negociou quatro alqueires de terras para a cons
trução da sede do patrimônio. Designou o dia 15 de maio 
de 1881 para a cerimônia da fundação, sendo o padroeiro 
o Senhor Bom Jesus de Pirapora . 

Igreja Matriz 

Dessa forma Monte Alto (hoje cognominada "Cidade 
do Sonho") passou a capela e a povoado, pertencentes à 
Jaboticabal. 

Em 1893 passou a distrito policial. 

Por fôrça da Lei n.o· 363, de 31 de agôsto de 1895 foi 
elevado a distrito de paz e municipio, instalando-se a 8 de 
fevereiro de 1896 . 

Pertenceu à comarca de Jaboticabal de 1895 a 1928, 
pois no dia 13 de setembro de 1928, pelo Decreto-lei 
n.0 2 281, foi elevado à categoria de comarca, cuja insta-

Paço Municipal 
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Jardim Público 

lação se fêz a 25 de janeiro de 1929, sendo incorporados 
os municípios de Monte Alto, Pirangi e Paraíso. 

Atualmente conta com os distritos de paz de Monte 
Alto, Aparecida de Monte Alto e Vista Alegre do Alto. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica de Rio Prêto, apresentando a sede municipal as se- · 
guintes coordenadas geográficas: 21° 10' 34" de latitude 
sul e 48° 33' de longitude W. Gr., distando 319 km em 
.linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 720 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 29°C, das mínimas 15°C e a com
pensada 22°C. A precipitação, no ano de 1956, atingiu a 
altura total de 1 156,9 mm. 

ÁREA - 449 km2 • 
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POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo ~e 1950, esta

vam presentes 15 939 habitantes (8 164 homens e 7 775 

Grupo Escolar 



Vista Parcial 

mulheres), sendo 3 560 na zona urbana, 822 na zona subur
bana e 11557 ou 72% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E., de 1.0 -VII-54, acusou 16942 
habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - São as seguintes as 
aglomerações urbanas existentes: sede municipal com 3 754 
habitantes, Aparecida de Monte Alto com 189 e Vista 
Alegre do Alto com 439 (de acôrdo com o Censo:de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia é baseada. 
na agricultura e na indústria. O volume e o valor da pro
dução dos principais produtos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS 

Mamão ..................... . 
Oleo de amendoim ... : ...... . 
Extrato de tomate . ......... . 
Tomate ............... · ..... . 
Café beneficiado ............ . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Unidade 
Quilo 

> . 
Arrôba 

12 000 000 
1 200 000 
1 166 000 
6 000 000 

38 000 

VALOR 
(Cr$) 

54 000 000,00 
48.000 000,00 
46 640 000,00 
30 000 000,00 
20 710 000,00 

Os principais centros consumidores dos produt~s agrí
colas do Município são: São Paulo, Santos (café \para 
reexportação aos países consumidores), Jaboticabal, Taqua
ritinga, Bebedouro, Ribeirão Prêto e Catanduva. 

A pecuária não tem significado econômico. 

O rebanho existente em 1954 em nÓmero de cabeças, 
era o seguinte: bovino 28 000, suíno 8 500, eqüino 2 300, 
muar 1 200, ovino 500, caprino 500 e asinino .18. 

A produção de leite no mesmo ano foi de 3 534 200 

litros. 

A sede municipal possui 10 estabelecimentos indus

triais com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários 

ramos industriais cêrca de 700 operários. 

As fábricas principais do município são: Castro Ri
beiro Agroindustrial S. A. (extrato de tomate e doces em 
geral), Cia. Cestari Comércio e Indústrias Químicas (óleo 
de amendoim e mamona), C ia .. Industrial de Conservas 

Alimentícias "Cica" (polpa de tomate), Fábrica de Arte

fatos de Borracha Cestari S. A. (guarnições e peças em 
geral para auto), Fábrica de Refrescos Tupinambá (gua

raná e soda-limonada), Indústria e Comércio Irmãos Ces-

Vista Parcial 
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Aspecto da Indústria 

tari S. A. (tacos para piso e madeiras serradas em geral), 
Indústria e Comércio Irmãos Cestari S. A. (macacos para 
elevação, redutores, cilindros e chaves para autos), !talo 
Lonfredi & Cia. (máquinas para madeira), Indústrias Ali
mentícias Carlos de Britto S.A. -Peixe (polpa de tomate 
e goiabada), e Lonfredi & Bertoz (rodas para charrete e 
cilindros) . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O mumc1p1o é servido 
pela Estrada de Ferro Monte Alto. As principais rodovias 
que servem o município, com as respectivas quilometragens 
dentro do mesmo, são: 

Monte Alto- Taquaritinga (12 km); Monte Alto

Jaboticabal (9 km); Monte Alto - Pirapgi (24 km); 
Monte Alto - Ariranha ( 34 km); Monte Alto - Taiaçu 

Outro Aspecto da Indústria 

(10 km); Monte Alto -Vista Alegre do Alto (22 km); 
Monte Alto- Fernando Prestes (20 km); Monte Alto
Icoarama (16 km); Monte Alto- Ibitirama (9 km). 

Monte Alto liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transportes: 1 - Pirangi: rodoviário, via Vista 
Alegre do Alto- 32 km ou misto: a) ferroviário EFMAI 
- 23 km até a Estação de Vista Alegre do Alto e b) rodo
viário 10 km. 2 - Jaboticabal: rodoviário - 22 km ou 
ferroviário EFMAI - 10 km até a Estação de Ibitirama 
e EPEF- 16 km. 3- Taquaritinga: rodoviário- 20 km. 
4 - Fernando Prestes: rodoviário - 25 km. 5 - Ari
ranha: rodoviário via Vista Alegre do Alto - 39 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Jaboticabal 
é Ribeirão Prêto- 43 km ou ferroviário: EFMAI- 10 km 
até a Estação de Ibitirama e CPEF em tráfego mútuo com 
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Cooperativa de Laticínios 

a EFSJ - 427 km ou misto: a) rodoviário, via Barrinha 
- 82 km até Ribeirão Prêto e b) aéreo - 286 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com: São Paulo, Rio de Janeiro, Jabo-

Aeroclube 

ticabal, Taquaritinga, Bebedouro, Ribeirão Prêto, e Catan
duva. Importa os seguintes artigos: tecidos, ferragens, 
louças, conservas em latarias e armarinhos em geral. 

A sede municipal possui 4 estabelecimentos atacadistas 
e 82 varejistas. No município há 41 estabelecimentos de 

Cadeia Pública 

gêneros alimentícios, 3 de louças e ferragens; 9 de fazendas 
e armarinhos e 2 outros. 

Quanto aos estabelecimentos bancários, há as seguintes 
agências: Banco Comercial do Estado de São Paulo S . A., 
Banco Moreira Salles S. A. , Banco Bandeirantes do Co
mércio S. A., e Caixa Econômica Estadual. Esta, em 

31-XII-1955, possuía 3 791 cadernetas em circulação e 
valor dos depósitos de Cr$ 16 974 204,10. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: Pavimentação - 9 ruas cal
çadas com paralelepípedos, totalizando 26 592 m~. Em as-

Ginásio Estadual 

falto há 7 740 m:! e em pedras irregulares 2 852 m:!. Ilumi
nação - pública e domiciliar, com 20 logradouros ilúmi
nados e 1 325 ligações elétricas domiciliares. Agua -
1 295 domicílios abastecidos. Esgôto - 7 50 prédios liga
dos à rêde (em 1954). Telefone - 227 aparelhos insta
lados. 

Educandário 

Correio - 2 agências do D . C . T. Telégrafo - serviço do 
D. C. T. e da Estrada de Ferro Monte Alto . Hospedagem 
- 2 pensões e 3 hotéis, com diária mais comum de 
Cr$ 80,00 . Diversões - 2 cinemas . 

Vista Panorâmica 
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ASSIST1!:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Quanto à assis
tência médico-sanitária, Monte Alto conta com: 1 Santa 
Casa com 70 leitos; 1 asilo para desvalidos, com capaci
dade para 60 pessoas; 1 pôsto de assistência; 1 pôsto de 
tracoma; 1 pôsto de puericultura; 1 albergue noturno, com 
12 leitos; 4 farmácias; 5 médicos; 6 dentistas, e 6 farma
cêuticos. 

Açude de Aparecida 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
55% das pessoas, maiores de 5 anos, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Quanto ao ensino há 30 unidades de ensino 
primário fundamental e 2 estabelecimentos de ensino 
secundário . 

Barragem do Açude de Aparecida 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Circula na cidade 
o órgão "A Fôlha de Monte Alto" - noticioso e semanal; 
funciona uma radioemissora - Rádio Cultura de Monte 

Escola de Comércio 

16.2. 

Asilo Vicentino 

Alto - ZYR - 49, com freqüência de 1 340 quilociclos, 
máximo de potência anódico 750 W e na antena 100. 3; 
possui uma biblioteca pública m\lnicipal, 1 tipografia, e 2 
livrarias. 

Pôsto de Puericultura 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total TributAria 
----- -------- -------- ---·---- ------ -------

1950 ...... 2 619 815 3 734 056 2 113 471 I 031 055 2 088 210 
1951. ·····- 3 452 806 6 357 686 3 066 976 967 365 2 885 105 
1952. 3 794 215 6 538 639 2 155 822 1 236 703 3 430 163 
1953 .. 5 538 729 7 744 260 

6 68c:i 108 1954 . ... . 7 831 855 lO 999 542 4 526 356 I 79() 017 
1955 .. 11. 419 336 14 568 716 5 622 366 I 9H 8(3 5 617 751 
1955 (I) ... 5 050 000 7 228 891 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O acidente 
geográfico mais importante é a Serra de Jaboticábal. 

FESTEJOS - O principal festejo do ano é o dia do 
Senhor Bom Jesus, 6 de agôsto. 

OUTROS ASPECTOS .DO MUNICíPIO A denomi-

nação local dos habitantes é "monte-altense". 

Em 1954, havia na sede municipal 1007 prédios, nas 

zonas urbana e suburbana. Na sede municipal há 1 coope

rativa de consumo, e 1 sindicato de empregados. Exercem 

atividades profissionais: 4 advogados, 1 engenheiro e 2 agrô

nomos. Estão em atividade, atualmente, 13 vereadores e 

estavam inscritos, até 3-X-1955, 5 334 eleitores. 



Monte Alto é berço dos Jogos Abertos do Interior -
fato de repercussão nacional no domínio do esporte ama
dor. 

O Prefeito é o Sr. José Zacharias de Lima. 

(Autoria do histórico - Raymundo Gatto; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Raymundo Gatto. ) 

MONTE APRAZíVEL - SP 
Mapa Municipal na pág. 97 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Esta localidade nasceu com o século, pois 
foi em 1900 <JUe aqui chegaram os primeiros desbravadores. 
Já, então, havia São José do Rio Prêto e Tanabi, mas a 
nascente Água Limpa não tinha ainda . qualquer ligação 
com qualquer outra localidade. Um ou dois ranchos à 
beira do córrego e um tôsco cruzeiro de madeira plantado 
no meio de uma futura praça, eis o chamado povoado. Foi 
seu fundador Porfírio de Alcântara Pimentel, sertanista 
audaz e rezador de · têrço, que para aqui viera de Monte 
Alto não se sabe bem por quais motivos. E em volta dêsse 
cruzeiro, outros ranchos foram surgindo. 

Em 1908, já aumentado o Patrimônio de Água Limpa, 
é criado o Distrito Policial, elevado à càtegoria de sede 
de Distrito de Paz pela Lei n.0 1438 de 18 de dezembro 
de 1914, pertencendo ao município de São José do Rio 
Prêto. Seis anos depois, a 20 de dezembro de 1920, era 
criada a Paróquia do Senhor Bom Jesus, o que significa 
que, nessa data, já se havia construído uma Capela junto 
ao Cruzeiro. E poucos anos depois, pela Lei n.0 2 008 de 
23 de dezembro de 1924, êsse Distrito de Paz era elevado 

Igreja Matriz 

à categoria de município autônomo, com o nome de Monte 
Aprazível, o qual era solenemente instalado a 10 de março 
de 1925. Três anos depois, a 13 de dezembro de 1927, 
foi criada a comarca de Monte Aprazível, pela Lei n.0 2 222, 
cuja instalação ocorreu a 26 de maio de 1928, sendo então 
a maior comarca do Estado. 

O território dessa comarca abrangia todo êsse enorme 
e já florescente trato de terras, tendo ao norte o Rio Grande, 
ao sul o Tietê, ao oeste o Paraná e ao nascente o Ribeirão 
dos Ferreiras, afluente do Tietê; e os Rios Prêto e Turvo, 
afluentes do Rio Grande, ligados (por uma linha sinuosa 
dos espigões) à vertente mais setentrional do Ribeirão dos 
Ferreiras, à nascente do córrego do Tatu, afluente do Rio 
Prêto. E dentro do território imenso abrangido pela juris
dição da comarca de Monte Aprazível, existem hoje em 

Reprêsa Água Limpa 
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Mercado Municipal 

dia as comarcas de Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis e 
]ales, na margem direita do São José dos Dourados, assim 
como as comarcas de Nhandeara, General Salgado e Pe
reira Barreto na margem esquerda dêsse mesmo Ribeirão. 

Jardim Público 

Apesar de assim desmembrada, a comarca de Monte 
Aprazível continua sendo uma das comarcas de maior ex
tensão territorial, abrangendo os municípios de Polôni, 
Nipoã, Planalto, Macaubal e Buritama, e está constituído 
dos distritos de Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, 
Sebastianópolis do Sul, Vila União, Junqueira e Otaiúba. 

Monte Aprazível, atualmente, impõe-se à admiração 
dos municípios vizinhós por três realizações notáveis: O 
Ginásio Dom Bosco, com magnífico internato e mais de 
500 alunos, que se deve ao espírito empreendedor do 
Rev. P. José Nunes Dias; a nova Santa Casa, com insta-

lações excelentes e patrimônio notável, que teve como prin
cipal fundador, organizador e mola propulsora e c.e1 Ba
sileu Estrela; e a Reprêsa Lavínio Lucchesi, construída na 
profícua administração dêsse Prefeito Municipal. São três 
realizações que honram a terra, e que a distinguem dos 
municípios vizinhos. 

LOCALIZAÇÃO _;__ O município está localizado na zona 
fisiográfica Pioneira e sua sede está a 20° 46' 17" de lati
tude sul e 49° 42' 46" de longitude W. Gr., distando da 
Capital Estadual, em linha reta, 444 km . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 480 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco. A temperatur11 
média oscila entre 22 e 23°C. A precipitação anual é de 
1298 mm. 



AREA - 713 kin2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, há 
22 353 habitantes (11516 homens e 10 837 mulheres), 
dos quais 81 o/o estão na zona rural. Estimativa do D.E.E. 
1954 - 23 759 habitantes (2 564 na zona urbana, 2 013 
na suburbana e 9 182 na rural) . 

AGLOMERAÇÕES - De acôrdo com o Censo de 1950, 
as aglomerações são: a da sede com 14 111 habitantes 
(7 260 homens e 6 851 mulheres), a vila de ltaiúba com 
4 331 habitantes (2 224 homens e 2 107 mulheres), a vila 
de Junqueira com 2 063 habitantes ( 1 081 homens e 982 
mulheres) e a vila União com 1848 habitantes (951 ho
mens e 897 mulheres) . 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda

mentais à economia do município são a agricultura, com 

a cultura do café e a pecuária com a criação do gado. Em 

1956, o volume e o valor dos 5 principais produtos, foram: 

PRODUTOS 

Café ... 
Bovino .. 
Milho. 
Arroz. 
Algodão ... 

UNIDADE 

Arrôba 
Cabeça 

Saco 60 kg 

Arrôba 

VOLUME 

54 750 
40 000 
64 500 
32 000 

A área de matas é de 5 000 hectares. 

VALOR 
(Cr$) 

29 565 
24 000 
15 480 
15 040 
14 025 

A sede municipal possui 14 estabelecimentos indus
triais, com mais de 5 operários. Na indústria municipal 
estão ocupados 250 operários, aproximadamente. 

1 ° Grupo Escolar "Feliciano Sallr:s Cunha" 

Os centros consumidores dos produtos agrícolas . do 
município, são: São Paulo, São José do Rio Prêto, e os 
municípios vizinhos. 

A pecuária tem grande significação econômica para o 

município, havendo exportação de gado para São Paulo, 

Barretos, São José do Rio Prêto e José Bonifácio. 

As fábricas mais importantes são: Agrindústrias S. A., 
Agricultura Indústria e Comércio (cola e gelatina); 

S . A. N. B. R. A. (fibra de algodão e Laticínios Apra
zível Ltda. (manteiga). 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 

estradás de rodagem num percurso de 253 km em seu 
interior. Possui 2 campos de pouso, tendo, diàriamente, 

Prefeitura Municipal 
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em tráfego no município 1 linha de táxi-aéreo, 1 estação, 

6 rodovias interdistritais e 9 intermunicipais. 

Estão em tráfego, diàriamente, na sede municipal 200 

automóveis e caminhões. Registrados na Prefeitura Muni

cipal: 93 automóveis e 186 caminhões. 

Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual: 

Nhandeara 38 km; Tanabi 22km; Mirassol 28 km; Iboti 

13 km; José Bonifácio via lboti 39 km ou via Nipoã 42 km; 

Penápolis via Nipoã e José Bonifácio 102 km; Glicério via 

Nipoã e Pôrto Rui Barbosa 120 km; Coroados via Jun

queira e Pôrto Rui Barbosa 101 km ou via Iuriúba via 

Birigui 106 km; Birigui via Turiúba 96 km; Araçatuba via 

Iuriúba e Birigui 117 km e São Paulo rodovia via Catan

duva, Araraquara e Pôrto Ferreira 602 km ou 1.0 misto: 

rodovia 10 km até a Estação de Engenheiro Balduíno e 

ferrovia E.F .A. 271 km até Araraquara e C.P .E.F. em 

tráfego mútuo com a E.F.S.J. 315 km; ou 2.0 misto: 

rodovia 30 km até São José do Rio Prêto e aéreo 478 km. 

COM~RCIO E BANCOS - Mantém transações comer

ciais com São Paulo, São José do Rio Prêto e José Boni

fácio. Importa: tecidos, calçados, armarinhos, batatinha, 

açúcar, sal, etc. Possui 98 estabelecimentos comerciais. (78 

de gêneros alimentícios, 6 de louças e ferragens e 14 de fa

zendas e armarinhos), 2 atacadistas, 75 varejistas, 3 agências 

bancárias e 1 agência da Caixa Econômica Estadual, com 

4 017 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 

Cr$ 10 991964,90, em 31-XII-55. 

ASPECTOS URBANOS - O município possui 2 logra

douros pavimentados, 15 arborizados, 2 arborizados e ajar

dinados simultâneamente, 1 007 prédios, 20 logradouros 

iluminados (307 focos), 1019 instalações elétricas, 706 do

micílios servidos por abastecimento d'água, 100 aparelhos 

telefônicos instalados, servido por esgotos ( 4 logradouros 

e 48 domicílios), 3 hotéis, 2 pensões (diária Cr$ 90,00), 

1 cinema e 1 agência postal telegráfica. 

ASSIST1tNCIA M~DICO-SANITARIA - Possui 1 hos
pital com capacidade para 100 leitos, 1 Santa Casa de 

Misericórdia, 5 médicos, 6 advogados, 6 dentistas, 6 farma

cêuticos, 1 engenheiro, 1 agrônomo e 6 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO -.De acôrdo com o Censo de 1950, 
41% da população presente, de 5 anos e mais, sabem ler 
e escrever. 

ENSINO - O município possui 31 estabelecimentos de 
Ensino Primário; 4 de Ensino Médio, sendo que êstes 
atraem estudantes de tôda alta Araraquara e dos Estados 
de Mato Grosso e Minas Gerais, 2 Escolas de Datilografia 
e de Corte e Costura. ' 

ASPECTOS CULTURAIS - O município possui 1. noticio
so semanário; 1 rádio difusora, ZYR-22, 1460 kc, 250 watts, 
e 1 biblioteca estudantil, com 500 volumes, aproximada
mente, 1 tipografia e 2 livrarias. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

·---------- ------· ------- ------ ------
1950 ....... 2 228 526 6 045 755 2 012 722 1 142 260 2 390 839 1951 ....... 3 160 950 8 147 051 2 012 072 1 602 414 2 134 205 
1952 .... '". 3 500 928 9 931 039 3 649 510 1 912 243 3 372 131 1953 ....... 4 257 516 8 544 705 3 707 704 2 223 672 4 008 664 1954 ....... 6 001 848 14 339 189 4 786 191 1 645 714 5 397 647 1955 ....... ... 14 531 460 6 916 633 2 219 811 6 625 383 1956 (1) .... ... . .. 5 001 000 . .. 5 001 000 

.. 
(1) Orçamento. 

FESTAS POPULARES - Comemora-se o dia de São Bom 
Jesus, 6 de agôsto. ~ uma festa tradicional instituída pelo 
fundador da cidade, grande devoto do Santo a quem consa
grara as cidades que fundou. As comemorações iniciam-se 
15 dias antes com quermesse e novena, terminando no dia 
6, com grandes concentrações populares para a festa reli
giosa que se inicia às 6 horas com missa solene, terminando 
às 20 horas com procissão e bênção. O dia 26 de maio, 
data da instalação da Comarca, é também tradicional em 
tôda a região, comemorado com festividade esportiva e 
comemorações de gala no forum, encerrando-se com baile 
de gala. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados monte-aprazíveis. Em 3-X-55 havia 
4 463 eleitores inscritos e 15 vereadores em exercício. O 
Prefeito é o Sr. Calimério Bechelli. 

(Autoria do histórico- Constantino de Carvalho; Redação final 
Ruth Galvão; Fonte dos dados - A.M.E. - José Patemost 

Júnior.) 

MONTE AZUL PAULISTA- SP 
Mapa Municipal na pág. 129 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Nos últimos anos do século passado, as 
terras do Noroeste do Estado de São Paulo, que ainda ·se 
conservavam em estado primitivo, cobertas de matas, cons
tituíam a região mais visada pelos bandeirantes, os quais 
procuravam se estabelecer naqueles sertões, abrindo fazen
das e fundando povoados. Felipe Cassiano, um dêsses ban
deirantes possuidores de terras nas fazendas Palmeiras e 
Avanhandava, no município de Bebedouro, desesperado 
com o precário estado de saúde de sua espôsa, e sendo cató
lico fervoroso, recorreu ao Senhor Bom Jesus, prometendo 
doar parte de suas terras para a. fundação de um patrimô
nio; Seus vizinhos, Costa Penha, Dias e Melo Nogueira, 
associando-se espontâneamente à promessa de Cassiano, 
doaram também alguns alqueires de suas terras. E no dia 
29 de junho de 1897, no alto do espigão que dividia as 
fazendas Palmeiras e Avanhandava, realizou a cerimô
nia da fundação do patrimônio de "São Bom Jesus de 
Avanhandava", em presença dos proprietários e colonos das 
duas fazendas. No mesmo local, Felipe Cassiano esculpiu 
uma cruz no tronco de uma perobeira, como o marco sim
bólico da fundação de São Bom Jesus de Avanhandava. 
Joaquim da Costa Penha tudo fêz para atrair novos mora
dores àquela região, chegando mesmo a fazer algumas doa-
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ções de terrenos. Auxiliado por Felipe Cassiano, Alexandre 
Dias Nogueira, Antônio Diniz Junqueira, José Venâncio 

Dias, Aureliano Junqueira Franco, Antônio Ferreira de Me
lo Nogueira, Pedro Severino, João Rosa, Manoel Inácio, 

Joaquim Antônio Pereira, Ernesto Franco, Francisco Pe
reira e Boaventura Antônio Pereira, construiu uma pequena 
capela em São Bom Jesus de Avanhandava. Com o afluxo 
de colonos, comerciantes, forasteiros e gente de ofício, foram 
surgindo as primeiras casas, cuja localização obedecia ao 
traçado regular das ruas, organizado pelo engenheiro João 
Mastela, que naquela época trabalhava na divisão das ter
ras da Comarca de Bebedouro. 

O patrimônio foi elevado à categoria de Distrito Poli

cial em 1900 e a Distrito de Paz em 1903, pela Lei 

n.0 898, de 30 de dezembro, com o nome de "Monte Azul", 
no município de Bebedouro. 

A paróquia de São Bom Jesus de Monte Azul foi ca
nônicamente instituída aos 23 de janeiro de 1902, porém, 
somente a 8 de dezembro de 1907 foi lançada a pedra 
fundamental da Matriz de Monte Azul, a qual foi solen.e
mente inaugurada no dia 2 de dezembro de 1917, em pre

sença do Arcebispo de São Carlos, D. Homem de Melo. 

Pela Lei n.0 1443 de 22 de dezembro de 1914, foi ele
vado a município, na comarca de Bebedouro, e como tal 

instalado a 12 de maio de 1915, constituído de um único 
Distrito de Paz, o de igual nome. 

O Distrito de Paz de Morcondésia (criado pela Lei 
n.0 2 091, de 19-XII-1925, no município de Olímpia, de onde 
foi desmembrado pela Lei n.0 2 189 de 30-XII-1926, pas
sando a pertencer a Cajobi) foi incorporado· ao município 
de Monte Azul pelo Decreto n.0 9 775 de 30 de novembro 
de 1938. O município passou a denominar-se Monte Azul 
do Turvo, pelo Decreto-lei n.0 14 334 de 30-XI-1944, e 
posteriormente Monte Azul Paulista, pela Lei n.0 233, de 

24-XII-1948. 

Foi designado sede de Comarca pela Lei n.0 2 456, 

de 30-XII-1953, abrangendo o município de Monte Azul 

Paulista (24.8 zona eleitoral). 

Possui Delegacia de Polícia de 5.8 classe, pertencente 
à 2.8 Divisão Policial, Região de Barretos. Em 3-X-1955, 

contava o município com 11 vereadores e 2 981 eleitores 

inscritos. 

A denominação local dos habitantes é "monte-azulen-

ses". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Monte Azul Paulista 
está situado na zona fisiográfica de Rio Prêto, no traçado 
da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, a 359 km, em linha 
reta, da Capital do Estado de São Paulo. 

Limita-se com os municípios de Cajobi, Severínia, Co
lina, Bebedouro e Paraíso. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

As coordenadas geográficas da sede municipal são as 
seguintes: 20° 54' de latitude Sul e 48° 39' de longitude 
W.Gr. 

ALTITUDE - 640 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco, e as seguintes tem
peraturas: média das mâximas 36°C, média das mínimas 
10°C, média compensada 23°C; a pluviosidade anual é de 
1154 mm. 

ÁREA - 265 km:!. 

POPULAÇÃO- Segundo os resultados do Censo de 1950, 
a população total do município era de 10 852 habitantes 
( 5 445 homens e 5 407 mulheres) sendo 64% na zona 
rural. 

De acôrdo com a estimativa elaborada pelo D.E.E.S.P., 
no ano de 1954 a população total do município seria de 
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11535 habitantes, assim distribuídos: 3 550 na zona urba
na, 573 na suburbana e 7 412 na rural. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Os principais centros 
urbanos de Monte Azul Paulista são a sede municipal, com 
3 619 habitantes (1 735 hÓmens e 1884 mulheres) e a 
sede do Distrito de Paz de Marcondésia, com 260 habitan
tes (123 homens e 137 mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município é essen
cialmente agrícola, sendo o principal produto o café, que é 
exportado para Santos. Os demais produtO'!! agrícolas, como, 
arroz, feijão, milho, mandioca mansa, algodão e laranja 
são consumidos no próprio município e localidades vizi
nhas. Em 1954 a área cultivada era de 10 987 ha, exis
tindo 229 propriedades agrícolas. O volume e valor da 
produção agrícola em 1956 foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE 

Caf~ beneficiado. . . . . . . . . . . . . ArrOba 
Arroz (em casca). . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Milho .......... . 
Raspa de mandioca . ........ . 
Feijão ...................... . 

VOLUME 

130 000 
23 800 
21 356 
26 100 

6 750 

VALOR 
(Cr$) 

78 000 000,00 
9 996 000,00 
5 339 000,00 
5 191 878,00 
4 901 500,00 

Não há no mumctpto criadores em larga escala; são 
encontrados pequenos rebanhos em tôdas as fazendas, po
dendo-se estimar em 9 000 e 5 000 cabeças de gado bovino 
e suíno, respectivamente; predomina o gado leiteiro, sendo 
o leite e o gado de corte destinados ao consumo da popu
lação local. 

A área de matas naturais é de 385 hectares, e a de 
matas formadas é de 115 hectares. 

A atividade industrial é representada por 10 estabe
lecimentos (com mais de 5 operários) sendo os principais 
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as fábricas de raspa de mandioca, aguardente, camisas, mó
veis, e máquinas de benefício de café. Há 92 operários 
empregados na indústria . O consumo médio mensal de 
energia elétrica, como fôrça motriz, é de 27 089 kWh. 

COM~RÇIO E BANCOS - O comércio local, com 99 es
tabelecimentos, mantém transações com as praças de São 
Paulo, Ribeirão Prêto, Catanduva, Barretos, Olímpia e Be
bedouro. Há 1 cooprativa de consumo. 

Monte Azul Paulista conta com 2 estabelecimentos de 
crédito locais, que são: Banco Julião Arroyo S. A. e Banco 
Antônio de Queiroz S. A.; há uma agência da Caixa Eco
nômica Estadual que, em 31-XII-1955, contava com 900 
cadernetas em circulação e depósitos no valor de 3,5 mi

lhões de cruzeiros . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPJO 

Total Trihutária 
(Cr$) 

-- ------- ------ ----~- ------·-

1950 ....... 2 245 844 2 043 742 I 712 860 677 517 I 734 927 
1951 .... 2 553 961 3 010 257 2 124 487 687 682 2 116 370 
1952 ...... 3 244 576 3 517 372 2 393 972. I 017 487 2 378 664 
1953 ....... 4 081 31!1 3 339 949 3 141 831 I 149 143 3 189 249 
1954 ....... 4 619 408 5 041 127 3 418 233 I 194 450 3 329 900 
1955 ....... . .. 9 361 529 3 071 650 1 197 283 3 040 060 
1956 (1) .... .. 2 600 000 2 600 000 

(1) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE -:- Monte Azul Paulista é 
servido por uma rodovia municipal, e uma ferrovia, Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro, com 3 estações no município 
e 6 trens em tráfego diàriamente. Comunicação com as 
cidades vizinhas e com a Capital do Estado de São Paulo: 
Cajobi - rodovia, via Monte Verde, 32 km; ou misto: a) 



ferrovia, C.P.E.F. 20 km até a. Estação de Cajobi; b) ro
dovia, 9 km; Olímpia - rodovia, via Marcondésia e Seve
rínia, 46 km; ou ferrovia, C.P.E.F., 39 km; Colina - rodo
via, 30 km; ou ferrovia, C.P.E.F., 63 km; Bebedouro -
rodovia, 20 km; ou ferrovia, C.P.E.F., 32 km; Pirangi -:
rodovia, 30 km; Capital Estadual - ferrovia, C.P.E.F. em 
tráfego mútuo com ·a E.F.S.J., 490 km; ou por rodovia 
municipal, até Bebedouro (com linha de ônibus) e rodovia 
estadual, via Matão, Araraquara, Rio Claro e Campinas, 

415 km. 

Há no município um campo de pouso particular com 
uma pista de 968 x 100 m, situado a 3;5 km da sede muni

cipal. 

ASPECTOS URBANOS - Dos logradouros públicos do 
município, 8 ruas estão parcialmente calçadas com parale
lepípedos; há 5 praças, das quais a principal é a Praça Rio 
Branco, ajardinada. Há 786 domicílios abastecidos de água 
encanada; iluminação J>Ública e 728 ligações elétricas do
miciliares, sendo o consumo médio mensal de energia elé
trica (fornecida pela C ia. Paulista de Fôrça e Luz) para 
iluminação pública de 16 200 kWh e para iluminação par~ 
ticular de 63 723 kWh. 

Çonta o município com 209 aparelhos telefônicos ins
talados pela Cia. Telefônica Brasileira; 1 agência postal
-telegráfica do D.C.T. e 1 agência postal; 1 telégrafo de uso 
público da C.P.E.F., 1 hotel, cuja diária é de Cr$ 120,00, 
com capacidade para 20 hóspedes; 1 pensão, com capaci
dade para 16 hóspedes; 1 cinema, cuja lotação é de 580 
lugares. 

O núinero de veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal é de 65 automóveis e 68 caminhões . 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município 
possui 1 hospital com 14 leitos, "Maternidade Fernando 
Magalhães"; 1 Pôsto de Saúde; 1 Pôsto de Puericultura; 
4 farmácias; 6 médicos, 6 dentistas e 4 farmacêuticos . 

Há um asilo para desvalidos, "Asilo São Vicente de 
Paulo", com 30 leitos. 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, de 
5 anos e mais (9 160 habitantes), 51 o/o sabem ler e escrever. 

ENSINO - Conta o município com 24 unidades de ensino 

primário fundamental comum; 1 Grupo Escolar na sede 
municipal e 1 Ginásio Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS - O município possui um noti
cioso semanário, fundado em 1915, com o nome de "O Muni-

Rua XV de Novembro 

11- 24941 

Grupo Escolar 

cípio", o qual, a partir de 1954, passou a denominár-s~ "A 
Comarca". 

Há 1 biblioteca estudantil, "Biblioteca do Ginásio Es
tadual", com 1 200 volumes; 2 tipografias e 2 livrarias. 

OUTROS ASPECTOS- O Prefeito é o Sr. Julião Arroyo. 

(Autor do histórico - Gera' do Pereira da Cunha; Redatora -. 

Maria Apparecida Ortiz Ramcs Pereira; Fonte dos dados - A.M.E. 
- Diógenes Pizarro. ) 

MONTE CASTELO - SP 
Mapa Municipai na pág. 205 do 12.0 Vol. 

HISTORICO - Em 1946, Ricardo Tognon, Manuel dos 
Santos Esgalhas e Alfredo Potumati idealizaram a fundação 

de um povoado. Depois de estudadas as possibilidades, 

ficou resolvido que o povoado seria localizado na curva da 

estrada que liga Andradina a Tupi Paulista, ex-Gracianó

polis, a 12 km do rio Teio e se chamaria "Galante". 

Um ano depois, em 1947, foram construídas as pri

meiras casas, chegaram os primeiros povoadores: Joaquim 

Dias, Altino Cruz, Osório de Almeida e Pedro No lasco, o 
primeiro comerciante. As terras férteis para a lavoura onde 
se plantam os cafezais, algodão, milho, .. arroz contribuíram 
para o desenvolvimento do povoado . 

Com seu crescente progresso, surgiu a idéia de elevar 

o povoado a distrito de paz, o que conseguiram pela pro
mulgação da Lei Qüinqüenal, n.0 233, de 24 de dezembro 
de 1948, instalado em 1.0 de janeiro de 1949, com o nome 
de Monte Castelo, em homenagem aos pracinhas brasileiros 
que lutando pelos nossos ideais, tombaram nos campos de 
batalha, em Monte Castelo, na Itália. 

Com a fertilidade de seu solo . onde as culturas de 

cereais davam certa solidez econômica fomentando rápido 
progresso, o distrito de Monte Castelo foi elevado à catego

ria de município, na comarca de Tupi Paulista com terri

tório desmembrado do respectivo distrito, pela Lei n.0 2 456, 
de 30 de dezembro de 1953 e instalado em 1.0 de janeiro 
de 1954. 

Neste mesmo ano, a 3 de outubro, realizaram-se as 

primeiras eleições sendo eleito prefeito Manuel dos Santos 

Esgalhas, um dos fundadores do município. 

Monte Castelo, como município, foi constituído de 

apenas· um distrito, o de Monte Castelo. 
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LOCALIZAÇÃO - O município de Monte Castelo acha· 
-se situado na zona fisiográfica do Sertão do Rio Paraná. 
As coordenadas geográficas da sede municipal são as se
guintes: 21° 18' de latitude sul e 51° 34' de longitude 
W. Gr. A distância de Monte Castelo à Capital do Estado 
é de 5 70 km, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE-

CLIMA - Quente, com inverno sêco. Temperatura média 

em °C das máximas: 34; das mínimas: 18 e das compen

sadas: 26. 

ÁREA - 261 km2
• 

POPULAÇÃO - Por ocas1ao do último Recenseamento 

Geral do Brasil, em 1.0 -VII-1950, Monte Castelo, era dis

trito de Tupi Paulista, ex-Gracianópolis, sendo recenseado 

com 5834 habitantes - 3 143 homens e 2 691 mulheres. 

Na zona rural havia 4921 habitantes ou 84%. A estimativa 

do D.E.E. para 1955, estimou a população de Monte Cas

telo em 8 289 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Em 1950, existia em 

Monte Castelo, apenas 1 aglomeração urbana, a sede dis

trital com 913 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS Baseia-se na agricul

tura a atividade econômica de Monte Castelo. A grande 
fôrça da lavoura reside nas culturas do café, milho e algo

dão, seguindo-se o arroz e amendoim, numa área cultivada 

de 6 935 hectares. ~sses produtos agrícolas destinam-se aos 

municípios de Andradina e Dracena. Em 1956, a produção 

agrícola foi a seguinte: 

Café ... 
Milho .. 
Algodão 

PRODUTOS 

Arroz ... 
Amendoim ..... 

UNIDADE 

ArrOba 
Saco fiO kg 

ArrOba 
Saco 60 kg 

Quilo 

VOLUME 

175 000 
26 600 

122 000 
I 215 

36 750 

VALOR 
(Cr$) 

100 625 000,00 
3 059. 000,00 
I 634 800,00 

486 000,00 
165 375,00 

A área de matas naturais de Monte Castelo é estimada 

em 387 hectares. A produção mensal de energia elétrica 

do município é de 11 000 kWh. O número de operários 
industriais existentes no município é de 15, aproximada
mente. 
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MEIOS DE TRANSPORTE :- O Município é servido pe

las· seguintes estradas municipais: Monte Castelo - An

dradina: 12 km; Monte Castelo - Tupi Paulista: 8 km; 

Monte Castelo- Guataporanga: 9 km; Monte Castelo
Nova Marília: 14 km . 

Na sede municipal há um tráfego diário de 130 veí

culos entre automóveis e caminhões e na Prefeitura estão 
registrados 6 automóveis e 17 caminhões . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 

transações com as localidades de Andradina, Adamantina, 

Dracena e a Capital do Estado. Importa: gêneros alimen

tícios em conserva; ferragens, tecidos e artigos usados na 

lavoura. Há na cidade 70 estabelecimentos comerciais va
rejistas e no município 45 estabelecimentos de gêneros ali
mentícios e 5 de fazendas e armarinhos. 

ASPECTOS URBANOS - Há na sede municipal 300 

prédios, 6 logradouros, iluminação pública e particular, 2 

hotéis com diária média de Cr$ 110,00, 1 agência postal 

e 1 cinema. O consumo médio mensal de energia elétrica 

para iluminação é de 4 000 kWh e para iluminação parti
cular, 7 000 kWh. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam ser

viços assistenciais à população de Monte Castelo 1 médico, 

1 dentista e 2 farmacêuticos. Existem 2 farmácias no mu
nicípio. 

ALFABETIZAÇÃO - Na época do Recenseamento, em 

1950, Monte Castelo era distrito de Tupi Paulista, ex-Gra

cianópolis, e o índice de alfabetização das pessoas de 5 anos 
e mais era de 51%. 

ENSINO - Há em Monte Castelo 18 unidades escolares 
de ensino primário: 1 grupo escolar, 10 escolas estaduais 
e 7 municipais. 

Ponte Monte Castelo - Andradina 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 
Total I Tributária (Cr$) 

--- ·------ ·-------- ----·---· ------·--- ----··------- ---------- -· 

1954 .. 
1955 ..... 118 023 I 426 418 467 134 I 215 130 
1956 {1) ... ... 2 493 800 2 493 802 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 

- As datas cívicas e religiosas são comemoradas no muni

cípio, destacando-se entre estas a de Santa Cecília, padro

eira de Monte Castelo, no dia 22 de novembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Em 31-~11-55, 

existiam no município 11 vereadores em exercício e 1 44 7 

eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Manoel dos Santos 

Esgalha. 

(Autoria do Histórico - Mauro Ferreira Grama; Redação final 

- Maria de Deus de Luc.ena Silva; Fonte dos dados - A. M. E. 
Mauro Ferreira Grama. ) 

MONTEIRO LOBATO- SP 
Mapa Municipal na pág. 613 do 7.0 Vol.. 

HISTóRICO - Ao Município de Buquira foi dada a de

nominação de Monteiro Lobato, como homenagem ao gran

de escritor patrício. Buquira era um povoado à margem 

esquerda do rio do mesmo nome, criado em território de 
Taubaté e Caçapava, sob a invocação de Nossa Senhora 

do Bom Sucesso. Elevada à freguesia pela Lei n.0 40, de-
25 de abril de 1857, foi esta incorporada ao Município de 
Taubaté, elevada à vila pela Lei n.0 149, de 26 de abril 
de 1880. Reduzido o Município (vila) à condição de dis
trito de paz pelo Decreto n.0 6 448, de 21 de maio de 1934, 

foi êste incorporado ao município de São José dos Campos. 
Foi restabelecido o município com o nome. de Monteiro 
Lobato, pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948. Pela 

mesma lei passou a pertencer à comarca de São José dos 
Campos ( 127.a zona eleitoral). Como município foi cons

tituído com o distrito de paz de Monteiro. Lobato, ex-Bu
quira. 

LOCALIZAÇÃO- O Município está situado na zona fisio
gráfica do Médio Paraíba, apresentando a sede municipal 
as seguintes coordenadas: 22° 58' de latitude sul e 45° 50'· 
de longitude W. Gr., distando 104 km, em linha reta, da 

Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Ca~ital. 

ALTITUDE- 610 km (sede municipal). 

CLIMA - Temperado com inverno menos sêco. A tem

peratura média oscila entre 17°C e 18°C. O total anual de 
chuva é da ordem de 1 300 a 1 500 mm. 

ÁREA - 338 km:!. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta

vam presentes 4 131 pessoas (2 149 homens e 1 982 mu
lheres), sendo 379 na zona urbana, 96 na suburbana e 
3 656 na zona rural. A estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-54, 

acusou 4 391 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 

urbana existente é a da sede municipal com 475 habitantes 

(Censo de 1950) . 

ATIVIDADES ECONóMICAS -A economia do muni

cípio está baseada na agricultura e na pecuária. O volume 
e o valor da produção dos principais produtos, no ano de 
1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

Leite .. Litro 3 800 000 15 200 000,00 
Feijão. Saco 60 kg 8 718 4 491 380,00 
Arroz .. ' " " 7 540 3 016 000,00 
Milho .. . . ' 10 080 2 016 000,00 
Batata-in~lê3D . ' 

, 880 220 000,00 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí

colas são: São José dos Campos e São Paulo. A atividade 
pecuária tem significado econômico: Os principais centros 
compradores de gado são: Paraisópolis e São José dos 
Campos. O rebanho existente em 31-XII-1955, em número 

Praça Comendador Freire Grupo Escolar "Monteiro Lobato" · 
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de cabeças, era o seguinte:· bovino 14 285, suíno 2 600, 

eqüino 350, caprino 180 e muar 120. A produção de leite 

no mesmo ano foi de 3 600 000 litros. No setor industrial 

há pequenas indústrias, sem importância econômica, estando 

empregados nos vários ramos industriais 10 operários. As 

principais riquezas naturais são: grafite e granito (nã~ 

explorados) e matas. A área de matas naturais ou forma

das é de 6 500 hectares e a área de pastagens é de 9 000 

hectares. A média mensal da produção de energia elétrica 

é de 399 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - As estradas de rodagem 

que servem o município com as respectivas quilometragens 

dentro do mesmo são as seguintes (Rodovias estaduais): 

Monteiro Lobato - São José dos Campos 12 km; Mon

teiro Lobato - Campos do Jordão 18 km. Rodovias mu

nicipais: Monteiro Lobato - Bairro do Rio do Braço 

8 km; Monteiro Lo bato ---'- Bairro de Vargem Alegre 5 km; 

Monteiro Lobato - Caçapava 10 km. Liga-se a São Paulo 
- por rodovia estadual (até o km 83 da rodovia Presidente 
Dutra, via São José dos Campos) e federal - 11 km 
(linha de ônibus direta). Por rodovia e ferrovia- rodovia 
estadual (até São José dos Campos, com linha de ônibus) 
- 28 km; e Estrada de Ferro Central do Brasil - .... 

110,749 km. 

Trafegam diàriamente, na sede municipal, 50 automó

veis e caminhões. Estão registrados na Prefeitura Muni-

Visto Parcial Poço Municipal 

17:1. 

cipal 26 automóveis e 20 caminhões. No município há 2 
linhas de rodoviação intermunicipais. 

COMÉRCIO - O comércio local mantém transações mer
cantis com a Capital do Estado. Importa os seguintes arti
gos: fazendas, calçados, armarinhos, louças, ferragens, bebi
das e materiais para construção. Na sede municipal há 22 
estabelecimentos varejistas. No município há 14 estabele
cimentos de secos e molhados e 2 de fazendas e armarinhos. 
Caixa Econômica: A Caixa Econômica Estadual possui 
uma agência que, em 31-XII-1955, apresentava 95 cader
netas em circulação e valor dos depósitos de Cr$ 664 828,40. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora

mentos públicos existentes: Iluminação - pública e domi
ciliar, com 11 logradouros iluminados e 83 ligações elétricas 
domiciliares; água - 88 domicílios abastecidos; telefone 
- 1 aperelho instalado (pertencente à Estrada de Ferro 
Campos do Jordão); correio- 1 agência postal do D. C. T. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Quanto à as

sistência Médico-sanitária há 1 pôsto de assistência, ·1 far
mácia, 1 médico, 1 dentista e 2 farmacêuticos . 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 3 310 pessoas maiores de 5 anos, 907 (519 homens e 
388 mulheres) ou 27% eram alfabetizadas. 

ENSINO - Quanto ao ensino há 10 unidades de ensino 
primário fundamental comum. O principal estabelecimento 

é o Grupo Escolar Monteiro Lo bato. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federa 1 Estnduol MUNIClPIO 
Total Tributária (Cr$) 

-------

1950 .. 179 341 ·123 220 356 420 118 569 385 522 
1951 389 685 351 383 373 354 106 549 313 606 
1952 ... 227 213 250 698 426 069 95 529 290 867 
1953 .. 152 796 3'17 054 937 324 103 473 669 853 
1954 ... 394 185 607 968 1 095 3441 115 156 1 319 828 
1955 .. 584 759 905 328 134 667 I 027 324 
1956 (I) I 036 000 1 os6 qoo 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- Os acidentes 

geográficos mais importantes são: Serra da Mantiqueira, 

Serra de São Benedito, Serra da Matinada, Morro do Tra

biju e a Pedra Branca. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - O principal festejo po

pular é a festa do Divino Espírito Santo. A efeméride mais 

comemorada é a Independência do Brasil (7 de setembro). 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina

ção local dos habitantes é "lobatenses". Em 1954, havia, 

nas zonas urbana e suburbana, 106 prédios. Estão em exer

cício atualmente 9 vereadores e estavam inscritos até 

3-X-1955 807 eleitores. O Prefeito é o Sr. Fernando Son

newend Filho . 

(Autor do Histórico - Álvaro José Miller da Silveira; Redação 

final - Ronoel Sama;tiní; Fonte dos dados -.A o M. E o - Alvaro 

José Millet da Silveira o) 



MONTE-MOR-. SP 
Mapa Municipal na pág. 283 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - No decorrer do ano de 1820, perto de 
uma capelinha erguida sob invocação de Nossa Senhora do 
Patrocínio de Capivari de Cima, construíram-se algumas 
casas tôscas em terrenos doados pelos senhores· José Fer

reira Alves, Capitão João de Aguirra Camargo e Manoel 
Bicudo de Aguirra. Assim começou a atual cidade de 
Monte-Mor. Por decreto imperial foi o povoado eievado à 
categoria de freguesia, com o nome de Nossa Senhora do 
Patrocínio da Água Choca, na vila de Itu. A denominaÇão 
de Água Choca foi originária de um córrego que passava 

por terreno alagadiço e águas estagnadas, hoje não mais 
existentes, devido à drenagem e ao saneamento de seus 
pântanos. Em 24 de março de 1871, por decreto provin

cial, foi elevado à categoria de vila, com o nome de Monte
Mor, tendo sido instalado aos 7 dias do mês de janeiro 
de 1873. Foi incorporado a Monte-Mor, pela Lei n.0 2 071, 

de 3 de novembro de 1925, o distrito de Elias F~usto, tendo 

sido desmembrado pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de 

novembro de 1944. Em 3 de outubro de 1955 contava com 

2 484 eleitores e a sua Câmara Municipal era composta de 

11 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Monte-Mor está localizado a oeste de 

Campinas, entre êste município e o de Capivari, na zona 

fisiográfica de Piracicaba. A _POsição geográfica de sua sede 
é a seguinte: 22°57' de latitude Sul e 47° 19' de longitude 

W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 

ALTITUDE- 525 metros (sede municipal). 

CLIMA - Monte-Mor está situado em região de clima 
quente, com inverno sêco. Sua temperatura variá entre 18 

e 25°C, com média de 21,5°C. A pluviosidade anual é da 
ordem de 1 000 mm . 

ÁREA- 236 km~. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po
pulação municipal de 5 614 habitantes, 2 898 homens e 
2 716 mulheres, dos quais 4 152 habitantes, ou 75%, resi
diam na zona rural. O D . E. E. calculou população para 
1954 em ·5 967 habitantes, sendo 4 413 no quadro rural.. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede, com 1 462 habi-

f) 
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tantes (Censo de 1950). Cálculos do D.E.E. estimam a 
população da cidade, em 1954, em 1 554 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A riqueza do município 

está baseada na produção agropecuária de suas 911 pro
priedades rurais que apresentam 2 825 hectares de áreas 
cultivadas e 800 hectares de matas. Seu rebanho tem 

significação econômica, avaliado em 8 000 cabeças de bo
vinos, 4 000 de suínos e 2 000 de outras espécies . A pro
dução anual de leite é da ordem de 2,5 milhões de litros. 
Embora inexplorado, o município é rico em carvão-de
-pedra. Os principais produtos agrícolas foram, em 
1956: batata-inglêsa 3 000 toneladas - 16 milhões de 
cruzeiros; milho 3 000 toneladas - 8,5 milhões de cruzei
ros; cana-de-açúcar - 20 000 toneladas - 5 milhões de cru

zeiros; arroz em casca, 600 toneladas - 5 milhões de cru
zeiros e algodão 309 toneladas - 3,5 milhões de cruzeiros. 

A indústria acha-se em fase inicial, possuindo 23 estabele-· 
cimentos, dos quais apenas 3 empregando mais de 5 pessoas. 
A distribuição dos estabelecimentos pelos ramos de in
dústria é a segiunte :. transformação de minerais não metá
licos 7; produtos alimentares 12 e outros ramos 4. Em
prega, ao todo, 70 operários. O principal produto indus
trial, em 1956, foi tecido de algodão, do qual foram produ
zidos 185 000 metros, no valor de 5,4 milhões de cruzeiros. 

Jardim Público 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
estradas de rodagem, cuja extensão é de 130 quilômetros. 
Há 45 automóveis e 74 caminhões registrados e o tráfego 
diário de veículos pela sede municipal é estimado em 300. 
Está ligado aos seguintes municípios limítrofes: Santa Bár
bara d'Oeste, rodoviário ( 21 km); Sumará, rodoviário 
( 17 km); Campinas, rodoviário ( 31 km); Inda ia tuba, rodo
viário ( 19 km); Elias Fausto, rodoviário ( 11 km) e Capi
vari, rodoviário ( 22 km) . Acha-se ligado à Capital do Es
tado por rodovia ( 12 7 km) ou por transporte misto: rodo
viário até Campinas (31 km) e ferroviário (C.P.E.F. 
E.F.S.J_. 105 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - Os 62 estabelecimentos co

merciais existentes no município mantêm transações com 

as praças de Jundiaí e Campinas. O crédito é representado 

por 1 agência da Caixa Econômica Estadual, com 1 636 

depositantes e 5,4 milhões de cruzeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS - Monte-Mor possui 18 logra

douros públicos, bem arruados, todos iluminados eletrica

mente (153 focos- 3000 kWh de consumo mensal), 504 

prédios, todos servidos de água encanada, 483 dêles ser· 

vidas de luz elétrica (12 000 kWh de consumo mensal), 

com 57 telefones instalados e 1 cinema. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população é 
assistida por 2 médicos, 5 dentistas e 2 farmacêuticos, ha
vendo na cidade 1 pôsto médico mantido pelo Govêrno 
Estadual. 

Grupo Escolar. Cel. Domingos Ferreiro 

ALFABETIZAÇÃO - Dados do Recenseamento de 1950 
informam que 3 176 habitantes sabiam ler e escrever, dentre 
os 4 818 então existentes com 5 anos e mais de idade, corres
pendendo a 66 o/o do mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 9 unidades, das quais 8 escolas isoladas rurais e um 
grupo escolar localizado na sede . 

Agência Postal Delogocia de ·Polícia 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 
Total Tributária (Cr$) 

------ --------- -----~- ------·- ------ -------
1950 .. 906 253 837 661 710 871 392 964 672 069 
1951. I 230 211 I 363 785 759 793 393 701 677 564 
1952 .. 759 551 1 442 955 938 640 403 191 I 074 686 
1953 .. 1 957 619 1 694 334 1 311 030 445 472 990 920 
1954 .. 2 414 018 2 413 478 I 863 929 454 636 I 786 999 
1955 .. 3 085 863 1 630 400 647 363 2 016 397 
1956 (1). 1 765 000 1 765 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Fued Maluf. 

(Autoria do histórico - Lázaro Barbosa Penteado; Redação 

final - L. G. Macedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Lázaro 

Barbosa Penteado. ) 

MORRO AGUDO - SP 
Mapa Municipal na pág. 91 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O antigo arraial de São José do Morro 

Agudo, no município de Batatais, originou-se da doação de 

80 alqueires de terra que os irmãos Parreira Lima fizeram 

em 1860, a fim de se constituir o patrimônio da Igreja. 
Em 1885 foi elevado à freguesia pela Lei n.0 28 de 

10 de março e incorporado ao município de Espírito Santo 
de Batatais, pela Lei n.0 37, de mesma data. 

Por fôrça da Lei n.0 302, de. 24 de julho de 1894, foi 

criado um distrito de paz em São José do Morro Agudo, 
no Município de Espírito Santo de Batatais, chamado pri

meiramente Nuporanga, depois Orlândia. 

Uma prate do território dêste distrito foi incorporada 

ao distrito de paz de São Joaquim, pela Lei n.0 2 256, de 

31 de dezembro de 1927. 

Foi elevado a município, na comarca de Orlândia, pelo 

Decreto n.0 6 638, de 31 de agôsto de 1934, sendo instalado 

no dia 6 de janeiro de 1935. 

Consta atualmente do distrito de paz de Morro Agudo 
e está sob jurisdição da comarca de Orlândia. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Bar
retos, limitando-se com os municípios de Guaíra, Ipuã, São 
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Joaquim da Barra, Orlândia, Sales de Oliveira, Pontal, Pi

tangueiras, Vira douro, Terra Roxa, J aborandi e Barretos. 

A sede municipal tem a seguinte posição: 20° 44' de latitu

de Sul e 48° 04' de longitude W. Gr., e dista 345 km, em 

linha reta, da Capital do Estado. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 540 m. 

CLIMA - Tropical com as seguintes variações térmicas: 

mês mais quente - maior que 22°C; mês mais frio -

menor que 18°C. Precipitação pluvial entre 1 300 e .... 

1500 mm ao ano. 

ÁREA- 1372 km2 • 

POPULAÇÃO- Total do Município- 17 787 habitan
tes (9 424 homens e 8 363 mulheres) sendo 2 933 na zona 
urbana, 54 na suburbana e 14 800 na rural (82%, Censo 
de 1950) . Estimativa para 1955 -:- 20 899 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A cidade de Morro· 
Agudo, pelo Censo de 1950, possui 2 897 habitantes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS- As principais atividades 
da economia municipal são: agricultura e pecuária. A pro
dução agrícola apresentou em 1956 os seguintes índices: 

arroz - 142 790 sacas de 60 kg - no valor de ..... . 
Cr$ 59 79~ 800,00; café - 75 992 arrôbas - no valor de 
Cr$ 45 595 200,00; milho - 124 080 sacas de 60 kg valen
do CrS 19 852 800,00; algodão- 267 995 arrôbas no valor 

de CrS 34 839 350,00. A área de matas naturais existentes 
no município é estimada em 1 960 hectares. A pecuária, 
em 31-XII-1954, apresentava-se com os seguintes rebanhos 
(número de cabeças): bovino - 26 500; suíno - 13 000; 
eqüino - 6 700; ·muar - 4 100; caprino - 1 700; asi
nino- 37. 

A indústria com 9 estabelecimentos (com mais de 5 

pessoas) emprega, ao todo, cêrca de 156 pessoas e con

some, como fôrça motriz, a média mensal de 59 493 kWh 

de energia elétrica. 

MEIOS DE TRANSPORTE~ Com as cidades vizinhas: 

Guaíra - rodovia 65 km; Ipuã - rodovia 52 km; São 

Joaquim da Barra - rodovia 25 km; Orlândia - ro

dovia 20 km; Sales de Oliveira - rodovia 38 km; Pontal 

-rodovia 36 km ou ferrovia- C.P.E.F.- 41 km; Pitan

gueiras- rodovia 43 km e ferrovia- C.P.E.F.- 41 km; 

Viradouro- rodovia 33 km; Terra Roxa- rodovia 35 km 

ou ferrovia - C.P.E.F. - 34 km; Jaborandi - rodovia 
4 7 km (via Terra Roxa); Barretos - rodovia 61 km ou 

ferrovia - C.P.KF. - 109 km. Com a Capital do Estado 

- rodovia (via Orlândia - Ribeirão Prêto) 422 km ou 

ferrovia- C.P.E.F. e E.F.S.J.- 473 km. Trafegam dià

riamente pela sede municipal cêrca de 4 trens e 120 veí
culos, entre automóveis e caminhões . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 3 estabeleci
mentos atacadistas e 68 varejistas realiza as maiores transa
ções com as praças de Ribeirão Prêto, São Joaquim da 
Barra, Orlândia e São Paulo. O crédito é representado por 
uma agência do Banco Artur Scatena S . A. e Caixa Econô
mica Estadual que, em 31-XII-1955, possuía 1 302 cader-
netas em circulação e depósitos no valor de .......... . 

Cr$ 3 139 918,00. 

·Alagação em 1953 Alagação em 1957 
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ASPECTOS URBANOS - A sede municipal com 3 7 lo
gradouros públicos, possui 740 prédios, 543 ligações elétri
cas, 580 domicílios abastecidos pelo serviço de água, 46 
aparelhos telefônicos, correio, telégrafo (C.P.E.F.), 2 hotéis, 
1 pensão (diária comum de Cr$ 70,00), 1 cinema e 1 tipo

grafia. 

ASSIST1tNCIA MÉDICQ-SANITÁRIA- O município é 
servido por 1 pôsto de assistência, 1 pôsto de puericultura, 
4 farmácias, 3 médicos, 4 farmacêuticos e 4 dentistas. 

ALFABETIZAÇÃO - Da população de 5 anos e mais, 
41 o/o sabem ler e escrever. 

ENSINO - Há 26 unidades escolares de ensino primário 
e atualmente, o prédio do ginásio estadual acha-se em cons
trução. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
1Cr$l 

-------- ---·--- ·-·----·- --------- ------ --------

1950 ...... 1 539 659 919 857 569 112 737 956 
1951. .... . . 2 510 606 I 091 111 596 007 875 613 
1952 .... 2 383 123 I 302 037 611 016 I 301 926 
1953 .. . .. 2 464 102 I 873 248 833 120 3 3&2 752 
1954 .... 459 459 4 400 734 2 096 376 882 421 2 102 069 
1955 ... 383 815 6 030 282 2 410 262 880 379 2 732 994 
1956 ll) .... 3 100 000 3 100 000 

(I\ Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Seis de janeiro - Dia do Município e as datas cívicas ou 
religiosas de maior importância. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados "morro-agudenses". A Pre
feitura Municipal registrou em 1956: 54 automóveis e 77 
caminhões. Há um campo de pouso, distante 9 km da sede, 
cuja pis~a mede 800 x 80 metros. 

Em 3-X-1955 havia 11 vereadores em exercício e 
2 800 eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Celso Roselino. 

(Autor do histórico - Salim Salomão; Redação final - Daniel 
Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados- A.M.E. -José Cons

tantino Neto . ) 

MURUTINGA DO SUL - SP 
Mapa Municipal na pág. 139 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Muritinga do Sul foi criado com terras 
desmembradas do Município de Andradina e do distrito 
de Guaraçaí. 

Dotado de terras férteis, é sôbre a cultu~a do café 
que se assentam as bases de economia do município e tam
bém do grande desenvolvimento da pecuária. 

O atributo "do sul" que completa a denominação Mu
rutinga do Sul, foi dado para não se confundir com seu 
homônimo Murutinga, pertencente ao Estado do Ama
zonas. 

Pela Lei n.0 14 334 de 30. de novembro de 1944, foi 
elevado a Distrito de Paz, pôsto em execução em 1.0 de 
janeiro de 1945, com o nome de Algodoal. 

Pela Lei n.0 2 456 de 30 de dezembro de·1953 foi. ele
vado a Município, com o nome de Murutinga do Sul, pôs
to em execução em 1.0 de janeiro de 1954. 
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Pertence à comarca de Andradina e está constituído 
de um único distrito: Murutinga do Sul. 

LOCALIZAÇÃO - O munidpio está lo~alizado na zona 
fisiográfica do Sertão do Rio Paraná e a sede está situa
da a 20°59' de latitude Sul e a 51°15'. de longitude 
W. Gr.; distando da Capital Estadual, em linha reta, 551 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 403 metros. 

CLIMA - Quente, inverno sêco. A temperatura oscila 
entre 21° e 22°C. O total anual das chuvas varia de 1 300 
a 1500 mm. 

ÁREA- 212 km:!. 

POPULAÇÃO- Censo de 1950-5 694 habitantes (3 028 
homens e 2 666 mulheres) dos quais 78% estão na zona 
rural. 

Estimativa do D. E. E., 1954 - 6 052 habitantes 

(761 na zona urbana, 591 na suburbana e 4 700 na zona 

rural). 

AGLOMERAÇÕES -:- A única aglomeração é a da sede 

com 1 272 habitantes (639 homens e 633 mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As principais ativida

des na economia do município são a agricultura e a pe
cuária. 

Em 1956, o volume e o valor dos 5 produtos princi
pais foram: 

PRODUTOS 

Caf~ ....................... . 
Algodão .................... . 
Vassouras de sorgo .......... . 
Madeiras serradas ........... . 
Refrigerantes ................ . 

UNIDADE 

ArrOba 
> 

Unidade 
m3 

Litro 

VOLUME 

64 400 
120 000 

52 077 
I 200 

80 000 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

19 320 
15 375 
1 040 

470 
350 

A área de matas em campo artificial é de 20 000 

hectares. 
Possui 3 estabelecimentos industriais na sede, com 

mais de 5 operários. 
O número de operários ocupados na indústria é de 45 . 
Os centros consumidores dos produtos agrícolas são 

Andradina e Guaraçaí. 
A atividade pecuária tem significação na economia 

do Município, havendo exportação de gado para a Capital 
do Estado. 



As fábricas mais importantes são: Fábrica de Vassou
ras União, Olaria São José, Engenho Tambaú e o Depó

sito Tambaú. 
O consumo mensal de energia elétrica, como fôrça 

motriz, é de 4 775 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município possui 15 km 
de estrada de rodagem qentro do município e 18 km de 
estrada de ferro, 1 estação ferroviária e 1 rodovia inter~ 

municipal. 
Estão em tráfego, diàriamente, na sede mUIÜcipal 6 

trens e 120 automóveis e caminhões. 

Liga-se aos seguintes municípios: Andradina, rodoviá
rio 15 km. NOB 18 km; Guaraçaí, rodoviário 8 km. NOB 
9 km e Capital Estadual, NOB 805 km; rodoviário mu
nicipal (até o km 654 da Rodovia SP - Mato Grosso) 

e estadual 659 km . 

COMÉRCIO E BANCOS - O município mantém tran
sações comerciais com as praças de Andradina e Araçatuba. 

Importa . gêneros alimentícios. 

Possui 18 estabelecimentos comerciais ( 15 de gêne
ros alimentícios e 3 de fazendas e armarinho), 32 vare
jistas, 2 agências bancárias e 1 agência da Caixa Econô
mica Estadual com 269 cadernetas em circulação e depó
sitos no valor de Cr$ 2. 066.994,10, em 31-XII-55. 

ASPECTOS URBANOS - O consumo médio mensal de 
energia elétrica é de 5 652 kWh de iluminação pública e 
9 833 kWh de iluminação particular. 

Possui 3 aparelhos telefônicos instalados, 245 ligações 
elétricas, 1 hotel (Cr$ 120,00) e 1 cinema. 

ASSIST~NCIA MÉDICO SANITÁRIA- A população é 
assistida por 2 médicos, 3 dentistas, 2 farmacêuticos, pos
suindo também 3 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO - Da população presente, de 5 anos 

e mais, 62o/o sabem ler e escrever. 

ENSINO - O Município possui 11 unidades escolares 
de ensino primário. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIP~O 

Total Tributária 
(Cr$) 

---- --------- -------·---

1954 ...... 
1955 ...... I 643 069 I 533 083 821 353 I 528 192 
1956 (I) .... 2 200 000 2 200 000 

(I) Orçamento. 

FESTAS POPULARES - As datas comemoradas são a 
da instalação do Município, 1.0 de janeiro e 7 de setembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO_ - Os habitan
tes são denominados "murutinguenses". 

Há no município 9 vereadores em exercício e 2 471 
eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Celso Justo. 

(Autoria do histórico -Ernesto Trentin; Redação final- Ruth 
Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Alberto Ferreira Lima. ) 

NATIVIDADE DA SERRA - SP 
Mapa Municipal na pág. 645 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Antiga povoação do Divino Espírito Santo 
e Nossa Senhora da Natividade do Rio do Peixe, e~ terri
tório, outrora, pertencente a Paraibuna . 

Foi fundada pelo Coronel José Lopes Figueira de To
le~o, em 1853, sendo elevada à categoria de freguesia pela 
Lei n.0 33, de 24 de abril de 1858, com a denominação de 
Nossa Senhora do Rio do Peixe, pertencendo à comarca de 
Paraibuna. 

Foi elevada à categoria de vila pela Lei n.0 15, de 18 
de abril de 1863, com a denominação de Natividade. Con
tinuou pertencendo ao Têrnio de Paraibuna, comarca de Pa
raibuna, pela Lei n.0 61, de 20 de abril de 1866. Foi ane
xada à comarca de São Luís do Paraitinga, pela Lei n.0 350, 
de 26 de agôsto de 1895, a qual foi revogada pela Lei. 
n.0 1437, de 18 de dezembro de 1914. 

Reduzida à condição de distrito de paz, pelo Decreto . · 
n.o 6 530, de 3 de julho de 1934, foi anexada ao município e 
comarca de Paraibuna; e novamente elevada a município, 
pelo Decreto n.0 7 353, de 5 de julho de 1935, ficou perten
cendo à comarca de Taubaté. 

Como município: instalado no dia 2 de marco de 1864 · 
e reinstalado a 6 de agôsto de 1935, foi criado ~om a fre
guesia de Nossa Senhora do Rio do Peixe (Natividade) . O 
Decreto-lei n." 14 334, de 30 de novembro de 1944, modi
ficou-lhe o nome para Natividade da Serra. 

Foi incorporado o distrito de Bairro Alto. pela Lei 
n." 15, de 18 de abril de 1863. 

Consta atualmente dos distritos de paz de Natividade 
da Serra e Bairro Alto. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica do Alto Paraíba, .à margem esquerda do Rio do Pei
xe, em uma planície cercada de montanhas apresentando a 
sede municipal as seguintes coordenadas geográficas: 
23° 23' 16" de latitude Sul e 45° 27' 14" de longitude 
W. Gr., distando 122 km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 700 metros (sede municipal) 

CLIMA ....:.... Temperado com inverno sêco. A temperatura 
média oscila entre 17° e 18°C. O total anual de chuvas é da 
ordem de 1 300 a 1 500 mm. 

ÁREA - 848 km2
• 
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Igreja Motriz 

POPULAÇÃO~ De acôrdo com o censo de 1950 estavam 
presentes 11 573 pessoas (5 804 homens e 5 769 mulhe
res), sendo 594 na zona urbana, 368 na ,suburbana e 10 611 
ou 91 o/o na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1-VII-1954 acusou 12 301 
habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - As aglomerações ur
banas e~istentes são: a sede municipal com 823 habitantes 
e Morro Alto com 139 habitantes, de acôrdo com o Censo 
de 1950. 

ATIVIDADES ECONóMICAS - A agricultura e a pe
cuária constituem as bases fundamentais da economia mu
nicipal. 

O volume e o valor da produção nos principais pro
dutos (agrícolas, extrativos e industriais), no ano de 1956, 
foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr!j,) 

AGRICOLA 

Milho. ·Quilo I 627 200 6 603 600,00 
Arroz. 264 000 I 760 000,00 
Feijão. 84 000 900 000,00 

EXTRATIVO 

Carvão vegetal . . Tonelado 300 210 000,00 

INDUSTRIAL 

Aguardcntf' de cana . .... .... Litro 13 455 134 550,00 

O principal centro consumidor dos produtos agrícolas 
do município é Taubaté. 

O ·principal centro comprador de gado é Taubaté. O 
rebanho existente em 31-XII-1954, em número de cabeças, 
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era o seguinte: bovino 21000, suíno 5 000, equmo 1900, 
muar 480, caprino 300, ovino 200 e asinino 10. A exporta
ção do leite é uma das principais fontes de renda . 

Em 1954 a produção de leite de vaca atingiu 2 500 000 
litros. 

O município conta com 10 pequenas indústrias, tais 

como laticínio, aguardente, farin~a de milho e rapadura, po

rém nenhuma delas apresenta significação econômica. Es

tão empregados nos vários ramos industriais 22 operários. 

A madeira constitui a principal riqueza natural de Na

tividade da Serra. A área 'de matas naturais ou formadas é 
de 33 807 hectares. 

MEIOS DE TRANSPORTE- Natividade da Serra liga

-se às cidades vizinhas pelos seguintes meios de transporte: 

Redenção da Serra - rodoviário 18 km; São Luís do Pa

raitinga- rodoviário 20 km; Ubatuba- rodoviário 67 km; 

Caraguatatuba - rodoviário 49 km; Paraibuna - rodo

viário, via Redenção da Serra, 36 km ou rodoviário 43 km . 

Liga-se à Capital Estadual - rodoviário, via Tauba

té 213 km ou misto: a) rodoviário 64 km até Taubaté e b) 
ferroviário E. F. C. B. 344 km . 

Liga-se à Capital Federal: rodoviário, via Taubaté 

443 kin ou misto: a) rodoviário 64 km até Taubaté e b) 
ferroviário E. F. C. B. 334 km. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 12 automó
veis e caminhões. Estão registrados na Prefeitura Munici
pal 3 automóveis e 3 caminhões. 

Monumento ao Pracinha Eliseu Pinhal 



Prefeitura Municipal 

No município há uma linha de rodoviação intermu
nicipal. 

COMÉRCIO - O comércio local mantém transações mer
cantis com São Paulo e Taubaté. Importa os seguintes ar
tigos: tecidos, ferragens, calçados e artefatos de couro. 

Na sede municipal há 51 estabelecimentos varejistas. No 
município há 35 estabelecimentos de gêneros alimentícios, 
4 de fazendas e 25 outros. 

CAIXA ECONôMICA - A Caixa Econômica Estadual 
mantém uma agência, com 859 cadernetas em circulação e 
valor dos depósitos de Cr$ 2. 104. 566,90 (até 31-XII-55) . 

ASPECTOS URBANOS - A cidade apresenta os seguin
. tes melhoramentos urbanos: iluminação pública e domiciliar, 
com 178 ligações elétricas domiciliares; 77 domicílios abas-
tecidos por água; 1 agência postal do D . C. T . ; 4 pensões 
com diária média comum de Cr$ 70,00, e 1 cinema que pro
porciona entretenimento ao povo. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - No setor da 
assistência médico-sanitária, a população é assistida por 
1 pôsto de assistência oficial; 1 asilo com capacidade para 
48 pessoas; 1 farmácia; 1 médico; 1 dentista e 1 farma
cêutico. 

ALFABETIZAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 9 688 pessoas maiores de 5 anos, 1 666 ( 1 084 homens 
e 582 mulheres) ou 17% eram alfabetizadas . 

ENSINO - O ensino primário é ministrado por 16 unida
des escolares (Grupo Escolar Figueira de Toledo e 15 esco
las rurais) . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipol NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---------- ------------ ·- ---------·--- ----- ------- ----· ----------- ---------· 

1950. ...... 293 317 256 008 382 940 50 074 302 314 
1951.. .... 286 400 332 408 404 702 5-2 )69 214 583 
1952 .. ..... 270 681 351 428 517 479 58 050 575 389 
1953 .. 175 220 455 362 I 238 138 72 900 I 296 289 
1954 .. 181 379 556 578 I 103 417 68 611 854 399 
1955 .. 737 976 1 135 27ll 87 217 I 655 918 
1956 (!) .. I 018 260 I 018 260 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - Os aciden
tes geográficos mais importantes são: Serra do Mar, Cor-

dilheira do ltambé e Serra Azul. Os principais rios são: 
Paraibuna, Paraitinga, Lourenço Velho, Peixe, Pararaca e 
Manso. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Os principais festejõs verificam-se nos dias: 8 de setem
bro, em louvor de Nossa Senhora da Natividade e 20 de 
janeiro, em louvor de São Sebastião . A festa de São Bene
dito realiza-se após a Semana Santa. Em tôdas essas fes~ 
tas são praticados a dança-do-moçambique e o jongo. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes locais são denominados "nativenses' . 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana 256 
prédios. 

Estão em exercício, atualmente, 11 vereadores e es

tavam inscritos, até 3-X-55, 1 098. eleitores. O Prefeito é 

o Sr. Lindolfo F. de Castro. 

(Autoria do histórico - Francisco Moreira Braga; Redação final 

Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Francisco 
Moreira Bt aga. ) 

NAZARÉ PAULISTA- SP 
Mapa Municipal na pág. 307 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Originária da primitiva capela de Nossa 
Senhora de Nazaré, no município de Atibaia, feita cons
truir em 1676 por Matias Lopes, fundador do povoado e 
seu primeiro povoador. Ignora-se a data de sua elevação 
à freguesia. Foi elevada à categoria de vila em 10 de ju
nho de 1850, pela Lei n.0 15, promulgada por Vicente Pi
res da Mota, Presidente da Província de São Paulo, com 

Igreja Matriz 
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suas próprias terras e da freguesia de Santo Antônio da 
Cachoeira, hoje Piracaia, desmembrada da vila de Atibaia. 
Em 1866, pelas Leis n."" 18 e 53, seu território foi acresci
do de terras . desmembradas de Conceição de Guarulhos, 
hoje Guarulhos. Posteriormente foram processadas trocas 
de terras com os municípios de. A ti baia, Piracíiia, Santa 
Isabel e Juqueri. A Lei n.0 1 038, de 19 de dezembro de 
1906, elevou a vila de Nazaré à categoria de cidade. Em 
30 de novembro de 1944, o Decreto-lei n.0 14 334 deu-lhe 
a denominação de Nazaré Paulista. Foi incorporado o 
distrito de Ajuritiba, ex-Perdões, pela Lei n.0 1 543, de 30 
de dezembro de 1916 que mudou de nome para Bom Je· 
sus dos Perdões pela Lei n.0 233 de 24 de dezembro de 
1948. Foi desmembrado Piracaia, pela Lei n.0 12, de 24 

de março de 1859 . Consta atualmente dos seguintes dis

tritos de paz: Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. 

Em 30 de outubro de 1955, o município contava com 2 124 

eleitores inscritos e sua Câmara Municipal é composta de 

11 .vereadores . 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica Cristalina do Norte, com a seguinte posição 
geográfica: 23° 11' de latitude Sul e 46° 23' de longitude 
Oeste. Dista 4 7 km da Capital do Estado, em linha reta . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - l 030 metros (sede municipal) . 

. CLIMA - Está situado em região de clima temperado. 
com inverno menos sêco. Sua temperatura média é 18°C 
e a pluviosidade anual da ordem de 1 400 mm . 

AREA ~ 442 km2 • 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po
pulação municipal de 10 027 habitantes, dos quais 5 083 
homens e 4 944 mulheres, estando 8 778 localizados na zona 
rural, ci que corresponde a 87% sôbre o total do município, 

A populàção está distribuída pelos distritos da seguin
te forma: Nazaré Paulista, 7 660 habitantes (3 819 homens 
e 3 841 mulheres) e Bom Jesus dos Perdões, 2 367 habi
tantes (I 264 homens e 1103 mulheres). O D.E.E es
timou a popúlação municipal, para 1954, em 10 658 habi
tantes, dos quais 9 330 no quadro rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O município apresen
ta duas aglomerações urbanas: a sede municipal com 610 
habitantes e a vila de Bom Jesus dos Perdões, com 639 
habitantes 
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Vista Parcial 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A riqueza do município 
está baseada na produção agropecuária de suas 1 908 pro
priedades rurais, cujas culturas atingem a área de 788 hec
tares, havendo, ainda, aproximadamente 4 500 hectares de 
matas. A pecuária tem significação especial para o muni
cípio, apesar de pequenos seus rebanhos: suíno, 3·100 ca
beças; bovino, 3 000 cabeças; muar, 1200 cabeças e ou
tras espécies 1 000 cabeças, havendo produção anual de 
leite da ordem de 50 000 litros. Os principais produtos da 
lavoura, em 1955, foram: milho - valor ·5 milhões de 
cruzeiros; tomate - 3,8 milhões de cruzeiros; feijão. - 2,5 
milhões de cruzeiros e batata-inglêsa 2,3 milhões de cru
zeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
306 quilômetros de estradas de rodagem, havendo regis
trados 19 automóveis e 63 caminhões e o tráfego diário 
pela sede é estimado em .18 veículos. Tem comunicação 
com os seguintes municípios limítrofes: Atibaia, rodoviá
rio 23 km; Piracaia, rodoviário 16 km; Igaratá, rodoviá
rio, via Santa Isabel 43 km; Santa Isabel, rodoviário 20 km; 
Guarulholl, rodoviário 49 km, e Mairiporã, rodoviário 
55 km. A ligação com a Capital do Estado se faz, tam- · 
bém, por rodovia, via Guarulhos 56 km . 

COM~RCIO E BANCOS - O município possui 58 estac 
belecimentos comerciais que mantêm transações com as 
praças de Bragança Paulista e Guarulhos. Há na cidade 
uma agência da Caixa Econômica Estadual, com 2 000 de
positantes e 5 milhões de cruzeiros de depósitos, em 1956. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade, como o município, 
se acha situada em região montanhosa .. Possui 18 logra
dou~;"OS públicos, dos quais 16 iluminados eletricamente 
(79 focos - consumo mensal 1000 kWh), 226 prédios, 
todos de alvenaria, servidos de iluminação elétrica ( so
mente 162, consumo mensal 5 000 kWh), servidos por 
água encanada ( 178 prédios) . Há 1 cinema e. a hospeda
gem é atendida por 1 pensão e 1 hotel (diária Cr$ 80,00) . 

ASSIST:S:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 
de Nazaré Paulista é assistida por 1 pôsto de assistência 
médico-sanitária e por 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Sua população apresenta, segun
do dados do Recenseamento de 1950, 8 700 habitantes de 
5 anos e mais de idade, dos quais 1 6.69 sabiam ler e es
crever, correspondendo a 19o/o do supramencionado grupo. 



ENSINO - O ensino ministrado pelas 12 unidades exis
tentes no município é apenas o primário fundamental co
mum, das quais 10 são escolas isoladas rurais e as duas 
restantes são grupos escolares situados na zona urbana. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributária 

1950 ..... 271 660 553 294 411 525 118 466 423 542 
1952 . .... .. 281 370 668 561 4'l6 276 147 462 388 422 
1952 .. 205 098 906 692 875 342 177 315 815 615 
1953 .... ... 334 921 895 464 897 250 184 692 883 034 
1954 ... 333 859 I 128 120 760 977 184 901 758 186 
1955 ... 396 469 I 461 ISO t87 406 215 500 I 025 M9 
1956 (1). ... .. 760 000 760 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES
As festas populares de fundo religioso encontradas no mu
nicípio são a função de São Gonçalo e a festa do Divino 
Espírito Santo. 

OUTROS ASPECTOS -O Prefeito é o Sr. Manoel Alonso 
Almendra. 

(Autoria do histórico - Benedito do Rosário Camargo; Redação 
final - L. G. Macedo; Fonte dos dados - A.M.E. - Benedito 
do Rosário Camargo. ) 

NEVES PAULISTA- SP 
Mapa Municipal na pág. 103 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1900, já as terras do atual Município 
de Neves Paulista eram conhecidas pelos lavradores argu
tos que, sabedores da exuberância e fertilidade dêste tor
rão, para aqui voltaram suas vistas. 

A fundação do "CANTO CHÃO" não se deve, como 
aconteceu com tantas cidades, ao espírito aventureiro mas, 
sim, ao desejo de propriedade de lavradores bem intencio
nados e cujo objetivo era desbravar sertões, nêles semean
do e colhendo . os frutos que seriam a garantia de um fu
turo feliz para si e para suas famílias. 

Pois esta a justificativa primordial para a fundação 
do patrimônio. Aqui chegando - Joaquim da Costa Pe
nha, vulgo Capitão Neves, natural de Vila Haloy, Estado 
de Minas Gerais, deixando para trás, como marcos indelé
veis de sua passagem, os patrimônios de Monte Azul e 
São Pedro da Mata-Una, hoje Mirassol, tratou logo de 
adquirir uma gleba, a qual, segundo dizem, pertencia ao 
Fazendeiro Vilela e, a 22 de maio de 1922, juntamente 
com Waldemar e José da Costa Spindola, José e Francisco· 
Matarezi, Joaquim Pedro da Silva, Gerônimo Chico ou 
"Geramo Chico", e outros, ergueram o Cruzeiro caracterís
tico da fundação das cidades brasileiras . 

A 8 de setembro do mesmo ano, o Padre Vicente de 
Lima celebrava a primeira missa do povoado. 

Desenvolvendo-se ràpidamente, a 28 de dezembro de 
1926 foi o povoado elevado à categoria de Distrito Poli
cial, recebendo, então a denominação de· NEVES pela Lei 
n.0 2 232 de 22 de dezembro d; 1927, foi criado o Distrito, 
ligado ao Município de Monte Aprazível. 

Segundo a divisão administrativa referente ao ano de 
1933, o Distrito de Neves pertence ainda ao Município 
de Monte Aprazível. 

Nas divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937, Neves permanece no Município de Monte 
Aprazível, mas já na qualidade de Distrito Judiciário. 

De acôrdo com o quadro anexo ao Decreto-lei Esta
dual n.0 9 073, de 31 de março de 1938, é fixado pelo De
creto-lei Estadual n.0 9 075, de 30-XI-1938, para vigorar 
no qüinqüênio 1939-1943, o. Distrito de NEVES figura no 
Município de Mirassol. 

Por fôrça do Decreto-lei· Estadual n.0 14 334, de 30 
de nov~mbro de 1944, que fixou o quadro vigente em 
1945-1948, foi criado o Município de BOTI, com os Dis
tritos de lboti (ex-Neves) e Barra Dourada, transferidos 
do Município de Mirassol. Ainda de acôrdo com· o citado 
Decreto, o referido município adquiriu, para os distritos de 
Iboti e Barra Dourada, partes do de. Monte Aprazível, no 
Município dêste nome, e perdeu parte do território do Dis
trito da sede para o de José Bonifácio, do Município de 
mesmo nome, ficando constituído pelos Distritos de lboti 
(ex-Neves)," e Barra Dourada. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.0 14 334, de 30 de novem

bro de 1944, que fixou o quadro da divisão territorial admi· 

nistrativo-judiciária do Estado• de São Paulo, em vigor no 

período 1945-1948, o Município de Iboti pertence ao têr

mo e à Comarca de Mirassol. 

Passou a denominar-se NEVES PAULISTA pela Lei 
n.0 233, de 24 de dezembro de 1948. 

Abrange atualmente os Distritos de Paz de NEVES 

PAULISTA, BARRA DOURADA e MIRALUZ. 

O Município ?e Neves Paulista pertence atualmente 

à Comarca de Mirassol. 

LOCALIZAÇÃO - O Município está situado na zona fi
siográfica denominada "pioneira", apresentando a sede Mu
nicipal as seguintes coordenadas geográficas: 20° 51', de 
latitude Sul e 49° 37' de longitude W. Gr., distando 431 
km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação. ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 525 m (sede municipal) 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 

médias são: das máximas 35°C, das mínimas 19°C e a 
compensada 27°C. A precipitação, no ano de 1956, atin
giu 1390 mm. 
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ÁREA - 215 km:!. 

POPULAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, Neves 
Paulista possuía 13 385 habitantes (6 946 homens e 6 439 
mulheres), sendo 1421 na. zona urbana, 1330 na zona su
burbana e 10 634 ou 79% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E., de 1.0 -VII-1954, acusou 
14 227 habitantes, sendo 1510 na zona urbana, 1 414 na 
zona suburbana e 11 303 na zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- As aglomerações urba
nas existentes são as seguintes: sede Municipal com 2 425 

· habitantes, Barra Dourada, com 104 e Miraluz com 222, 
de acôrdo com o Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura é a base 
da economia Municipal, predominando a lavoura cafeeira. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos agrícolas, no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

-· 

Café beneficiado. Arrôba 41 I 057 221 980 500.00 
Arroz. Saco 60 kg 6 540 3 270 000,00 
Feijão .. > " ' 3 616 2 046 880,00 
Milho .. . . ' 4 960 I 488 000,00 
Algodão ... Arrôba 5 500 770 000,00 

Os cereais são consumidos no Município, o algodão 
é exportado para Mirassol, e o café é exportado para San
tos e para o Rio de Janeiro para reexportação aos países 
consumidores. 
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A pecuana apresenta significação econômica relativa. 
Há exportação de gado em pequena escala e os principais 
centros compradores são: São José do Rio Prêto e José 
Bonifácio. 

O rebanho existente, em 31-XII-1954, em número de 

cabeças, era o seguinte: bovino 9 000, suíno 4 600, eqüino 

700, muar 500, caprino 300, ovino 100 e asinino 20. 

A produção de leite de vaca, no mesmo ano, foi de 
1 900 000 litros. No setor industrial, há 8 estabelecimen
tos industriais com mais de 5 pessoas. Estão empregados 
nos vários ramos industriais cêrca de 60 operários. O vo
lume e o valor da produção dos principais produtos indus
triais, no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS 

Benefício de café .. 
Bene{{cio de arroz ........... . 
Fabricação de pães .. 
Fabricação de calçados. 
Fabricação de móveis .. 

UNIDADE QUANTIDADE 

Saco 60 kg 

Quilo 
Par 

Peça 

45 000 
13 000 
88 530 

6 200 
540 

VALOR 
(Cr$) 

90 000 000,00 
11 700 000,00 

I 142 000,00 
720 000,00 
640 000,00 

As principais fábricas do município são: Máquinas de 

Benefício de Café, Santa Teresa, São José e Santo Antônio; 
Máquinas de Benefício de Café e. Arroz, São João, São 
Paulo e Bogaz; Cervejaria Coleta Ltda.; Selaria e Sapa
taria São João; Fábricas de Móveis, Universal, São Pau
lo, Conti e Rao. A principal riqueza natural do município 
é a madeira. A área de matas naturais é de 72 hectares, 
a de matas formadas, 96 hectares e em capoeiras 291 hec
tares. 

MEIOS DE TRANSPORTE - As rodovias que servem 
o município, com as respectivas quilometragens dentro do 
mesmo, são as seguintes: Neves Paulista-Mirassol: 7 km; 
Neves Paulista-Monte Aprazível: 6 km; Neves Paulista
José Bonifácio: 27 km; Neves Paulista-Rodovia Esta
dual: 10 km; Neves Paulista-Fazenda Água Limpa: 8 km; 
Neves Paulista-Bairro das Matas dos Pintos: 4 k~; 

Neves Paulista-Povoado do Pirajá: 17 km; Km 7 da 
Estrada de Neves Paulista-José Bonifácio-Nipoã; 5 km; 
Km 10 da Estrada de Neves Paulista-José Boriifácio-Pi
rajá: 3 km. Povoado do Pirajá a Jaci: 4 km. Liga-se a São 
Paulo: Por rodovia e ferrovia-rodovia municipal (até Mi
rassol com linha de ônibus) 16 km; Estrada de Ferro Ara
raquara, Companhia Paulista de Estradas de Ferro e Es
trada de Ferro Santos a J undiaí: 533 km . Por rodovia-
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municipal até Mirassol e Estadual (via São José do Rio 
Prêto, Araraquara, Rio Claro e Campinas) - 484 km. 
Liga-se ao Distrito. Federal, via São. Paulo. Há uin cam
po de pouso municipal com uma pista de 700x100 metros, 
distando 8 km da sede municipal. Trafegam, diàriamente, 
na sede municipal, cêrca de 180 automóveis e caminhões. 
Estão registrados na Prefeitura Municipal, 71 automóveis 
e 148 caminhões. A cidade de Neves Paulista é servida 
por 32 ônibus diários, ligando-a às localidades vizinhas. 

COMÉRCIO E BANCOS O comércio local mantém 
transações mercantis com: São Paulo, São José do Rio 
Prêto e Mirassol. Importa os seguintes artigos: tecidos em 
geral, ferragens, louças, açúcar, farinha de trigo, bebidas em 
geral e medicamentos. A sede municipal possui 59 estabe
lecimentos varejistas. No município há 64 estabelecimen
tos de gêneros alimentícios, 2 de louças e ferragens, 6 de 
fazendas e armarinho e 8 outros. Os estabelecimentos de 
crédito que mantêm filiais em Neves Paulista são: Banco 
Sul Americano do Brasil S. A.; Banco Noroeste do Estado 
de São Paulo S. A. ; Banco Moreira Salles S. A.; e Caixa 
Econômica Estadual, sendo que esta, até 31-XII-1955, apre
sentava 531 cadernetas em circulação e valor dos depósi
tos de CrS 889 546,40. 

ASPECTOS URBANOS - Os melhoramentos públicos 

existentes são: iluminação pública e domiciliar, com 15 

logradouros iluminados, e 619 ligações domiciliares; 67 

telefones instalados, 1 agência do D. C. T. e 2 hotéis com 

diária mais comum de CrS 130;00. Proporcionam entrete

nimento ao povo 2 cinemas. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA Prestam assis-
tência médico-sanitária à população: 1 hospital, com 20 
leitos; 1 pôsto de assistência oficial; 1 instituição de am

. paro à criança pobre, com 13 leitos e 5 berços; 4 farmácias; 
3 médicos; 4 dentistas e 5 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
41 o/o das pessoas maiores de 5 anos eram alfabetizados. 

ENSINO - Ministram o ensino 23 unidades escolares de 
ensino primário fundamental comum (sendo 4 grupos es
colares e 19 escolas isoladas) e 1 ginásio estadual. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----·-··- ------ ---------- -----·- ---- -------·--- -·~--·---

1950 .. 3 308 508 941 408 643 559 941 408 
1951. 3 232 482 1 308 504 833 935 1 308 504 
1952 .. 6 450 021 I 149 888 702 703 I 142 930 
1953. ... 5 061 012 I 678 357 953 758 I 681 555 
1954. I 360 182 6 788 444 2.825 862 1 087 416 2 816 417 
1955 .. 11 978 461 3 583 435 I 149 702 3 253 747 
1956(1). .. I 268 900 I 305 620 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - O rio São 
José é o acidente geográfico mais importante e tem êste 
nome devido sua nascente estar na Fazenda São José, no 
Município de Mirassol. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - O principal festêjo é 
comemorado no mês de setembro em louvor de Nossa Se
nhora Aparecida. A principal efeméride é a fundação da 
cidade e a emancipação, comemorada no dia 30 de no
vembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção local dos habitantes é "nevense". 

Circula em Neves Paulista o órgão "Folha de Neves 
Paulista" de caráter noticioso e semanal. Na sede muni
cipal há uma tipografia. 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana, 532 
prédios. Estão em exercício, atualmente, 11 vereadores e 
estavam inscritos, até 3-X-1955, 3 262 eleitores. O Prefeito 
é o Sr. Inácio Vasques. 

( Autc.ria do histórico - Antônio Garcia Arnal, tendo como cola

boradores Waldemar da Costa Spindola e Maria Adelaide de Jesus; 

Redação final - Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. 
Ovídio Alves. ) 

. 
NHANDEARA SP 

Mapa· Municipal na pág. 79 do 12.0 V oi. 

HISTóRICO - Por volta de 1890 chegaram a esta região 
os primeiros povoadores. Iniciaram logo as lides campes
tres: cultivaram a terra e criaram o gado. 

Dentre êsses primeiros povoadores conta-se a famílía 
Silveira, que iniciou a derrubada de matas para o cultivo 
do solo, dando origem às suas propriedades., 

Em princípios de 1926, chegou a esta região Joaquim 

Fernandes de Mello, mais conl).ecido por Joaquim Salviano. 

Era natural de Bebedouro, e ao chegar adquiriu o seu pe

daço de terra . 

No comêço de 1928, Joaquim Salviano, depois de 

muito meditar, resolveu fundar uma cidade no centro da

quela imensa região. Assim o fêz. Juntou-se a vários ami

gos e a 24 de junho de 1928 fundaram uma vila e ergue

ram um cruzeiro. À recém-fundada chamaram de São João 

do Paraíso. Em seguida processou-se a demarcação e arrua

mento da vila. Joaquim Salviano loteou e fêz a doação do 

local onde se erguia o cruzeiro, para que fôsse construída 
uma capela. Assim nasceu uma cidade. 
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Igreja Motriz Prefeitura Municipal 

Foi elevada a distrito de paz pelo Decreto n.0 7 032, 
de 25 de março de 1935 e instalada a 11 de inaio de 1935. 

t:ste distrito, pelo Decreto n.O 11 055, de 24 de abril 
de 1940, passou a ter duas zonas: a 1.8 Nhandeara e a 2.8 

Floreai. 
O Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, 

elevou Nhandeara a Município e transformou a zona de 
Floreai em distrito de paz. 

A!';sim o município de Nhandeara instalado a 1.0 de ja
neiro de 1945, ficou constituído dos distritos de paz de 
Nhandeara, Floreai e Magda . 

O distrito de Brioso foi incorporado ao Município pela 

Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948. 
Foram desanexados: Brioso, atual Gastão Vidigal, pela 

Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953; Magda, pela Lei 

n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953. Atualmente, consta 

dos distritos de Nhandeara e Floreai. 

LOCALIZAÇÃO - O Município localiza-se na região fisio~ 
gráfica denominada "piOneira". Limita-se com os Municípios 
de Magda, Votuporanga, Monte Aprazível, Macaubal e 

Gastão Vidigal. 
A sede municipal encontra-se nas seguintes coordena

das geográficas: Latitude Sul: 20° e 42'; Longitude W.Gr.: 

50° e 03'. 
Dista 624 quilômetros da Capital Estadual, em linha 

reta. 

Posição do Município em relo~ão ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- A sede municipal está a 524 metros acima 
do nível do mar. 

CLIMA ...:__ A região é de clima quente com inverno sêco. 
A temperatura média mensal é de 18° a 22°. O total anual 
de chuvas está compreendido entre 1 100 e 1 300 mm. 
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POPULAÇÃO - Nhandeara, por ocasião do Recenseamen
to de 1950, possuía 22 736 habitantes, sendo que 11 820 ho
mens e 10 916 mulheres. Na zona rural havia 19 028 ha
bitantes, ou seja: 83,6% da população. 

O Município, por essa época; possuía 4 distritos. Atual
mente, apenas, 2 . Por êsse motivo, o D. E. E. S. P. f:!Stimou 
a população em 13 378 habitantes, em 1.0 -VII-1954. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Pelos dados do Censo 
de 1950 verificamos que existiam as seguintes aglomera
ções urbanas: Sede Municipal 8 652 habitantes; Brioso 
(atualmente Município de Gastão Vidigal) 4 274 habitan
tes; Floreai 3 934 habitantes; Magda (atualmente Municí
pio de Magda) 5 876 habitantes. 

A economia do Município é preponderantemente agro
pecuária. 

O quadro abaixo nos permite uma visão da conjuntura 
econômica municipal. 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$ I 000) 

·-------- ·--------

Bovinos .. · Cabeça 60 000 168 000 
Algodão ... ArrOba 95 000 12 825 
Arroz .. Saco 25 800 10 830 
Café .. ArrOba 18 636 8 945 
Suínos. Cabeça 22 000 8 800 
Milho .. Saco 29 700 5 346 
Feijão .. ' 4 930 2 465 

A área das matas, naturais ou formadas, é de 4 276 
hectares. As terras cultivadas somam 8 484 hectares. 

Em 1954 havia 643 propriedades agropecuárias, que se
gundo as suas áreas podemos classificá-las da seguinte for-· 
ma:. até 2 hectares- 20; de 3 a 9- 41; de 10 a 29- 219; 
de 30 a 99- 234; de 100 a 299- 88; de 300 a 999- 36; 
de 1 000 a 2 999 - 3; mais de 3 000 - 2 . 

Gado abatido, n.0 de cabeças- vacas- 511; porcos-
284; bois - 3; bovino - 110 000; suíno - 40 000; eqüino 
- 16 000; caprino - 2 500; muar - 1 600; asinino - 6. 

Aves existentes em 31-XII-54 (n.0 de cabeças) :
galinhas- 120 000; galos, frangos e frangas- 30 000; pa
tos, marrecos e gansos ~ 2 000; perus - 200. 

O município registrou os seguintes índices no setor da 
produção de origem animal: 12 900 000 litros de leite e 
600 000 dúzias de ovos. 

Os estabelecimentos industriais eram em número de 
31 (em 1954) e, segundo o ramo de atividade estão assim 
classificados: produtos alimentares- 15; outros -.16. Os 
principais produtos da indústria local foram: tecidos e 
arroz beneficiado. 

Aproximadamente, há 50 operários empregados nas in
dústrias locais. 

A pecuária tem grande significação na economia do 
Município, pois os produtos são vendidos às praças de São 
José do Rio Prêto, Catanduva,· Barretos e São Paulo. 

Grupo Escolar 



Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do município são: Araçatuba, São José do Rio Prêto 
e São Paulo. 

MEIOS DE TRANSPORTE -- Nhandeara liga-se às se
guintes cidades vizinhas: Fernandópolis - rodov., via 
Cosmorama e Votuporanga (114 km); Votuporanga: rodov. 
(76 km); Tanabi- rodov., via Monte Aprazível (60 km) 
ou rodov., via Cosmorama ( 71 km); Monte Aprazível: 
rodov. ( 38 km); Araçatuba: -rodov. , v1a Macaubal 
(97 km) ou rod., via Magda (110 km); General Salgado: 
rodov. ( 42 km) . Capital Estadual: rodovia, via Araçatuba 
(572 km) ou misto: a) rodov. (97 km) até Araçatuba; 
b) aéreo (470km) atéSãoPauloouferrovia: E.F.N.O.B. 
( 281 km) até Bauru e C.P. E. F. em tráfego mútuo com 
a E.F.S.J. (402 km) ou E.F.S. (425 km) ou 2.0 misto: 
a) rodov. ( 76 kn1) até Votuporanga; b) ferrovia E. F. A. 
( 328 km) até Araraquara e C.P. E. F. em tráfego mútuo 
com a E.F. S.J. (315 km). 

O Município não é dotado de serviços ferroviários. As 
estradas de rodagem, dentro do município, somam 136 
quilômetros de extensão. 

Largamente estimado, o número de veículos em tráfe
go na sede municipal, diàriamente, é de 250 (entre auto
móveis e caminhões) . 

Registrados na Prefeitura Municipal, encontramos 
28 automóveis e 112 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS- - Os estabelecimentos mercan
tis no município estão assim agrupados: gêneros alimen
tícios - 50; louças e ferragens 2; tecidos e ar
marinho- 4. 

O comércio local mantém transações com as seguintes 
praças: Monte Aprazível, São José do Rio Prêto e São 
Paulo. Os artigos mais importados são: ferragens, tecidos 
e produtos químicos e farmacêuticos. 

Na sede municipal há 12 estabelecimentos comerciais 
varejistas. 

A Caixa Econômica Estadual registrou, em 31- XII-55, 
o seguinte movimento: 445 cadernetas em circulação e o 
valor dos depósitos atingiu CrS 3. 130. 094,60. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal possui 27 
logradouros públicos, dos quais 7 são arborizados e 25 pos
suem iluminação; 525 prédios e 317 ligações domiciliares de 
energia elétrica . 

A cidade conta com 2 hotéis, 1 pensão e 1 cinema . A 
diária mais comum, cobrada em hotel de nível médio. é 
de CrS 120,00: 

ASSISTÉNCIA MÉDICq-SANIT ÁRIA - Os serviços as
sistenciais são prestados por 1 pôsto de saúde, 3 médicos, 
4 dentistas, 3 farmácias e 6 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - O número de alfabetizados repre
senta um total de 6 973 pessoas. 

ENSINO - O município possui 2 grupos escolares, 17 es
colas estaduais e 3 cursos para alfabetização de adultos. 

Há 1 ginásio estadual. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - É editado, sema
nalmente, 1 jornal, na sede municipal, denominado "Cidade 
de Nhandeara". Há 1 tipografia em funcionamento. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Mun.icipal NO 
Federa I Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

~---- ------ ------ ------ ------ ------
1950.-----. 2 374 331 I I45 380 530 488 I 273 177 
I951. ...... 3 608 287 1 322 004 627 109 l 115 359 
I952 .. 4 076 032 I 896 6I5 I 040 20I 1 794 406 
I953 ..... . 3 275 782 2 2I7 474 I 025 404 2 176 210 
1954 .... ... 4 770 36I 2 322 532 I II3 994 2 487 959 
I955 .. 7 545 495 2 929 207 937 160 2 911 379 
I956 (!) .... .. I 870 000 ... 1 870 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção de Nhandeara dada ao Município provém da mudança 
feita no distrito de São João do Paraíso para São João de 
Nhandeara. O vocábulo tupi significa, igualmente, paraíso. 

A denominação dada ao habitante local é "nhandea
rense". 

Encontram-se no exercício de suas profissões 6 enge
nheiros e 1 agrônomo. 

Em 31-X-1956 havia 999 eleitores que elegeram 13 
vereadores à Câmara Municipal. O Prefeito é o Sr. Carlos 
Soubbia. 

(Autcr do histórico - Otacílio Pereira Prata; Redação final -

Antônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A.M.E. - Otacílio 
Pereira Prata . ) 

NIPO.~- SP 
Mapa Municipal na pág. 125 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Antes de 1904, o Dr. Presciliano Pinto 
de Oliveira e seu irmão Manoel Pinto de Oliveira, -pro
prietários da vasta fazenda "Boa Vista da Cachoeira do 
Avanhandava", doaram uma pequena parte de suas terras 
para formar um patrimônio. 

Bento Velho, morador à margem do córrego onde es
tavam localizadas as terras, lavrou o cruzeiro que foi er
guido em 8 de setembro de 1904, seguindo-se a reza do têr
ço em louvor à padroeira Nossa Senhora Aparecida. Esta
va, dêste modo, fundada Boa Vista da Cachoeira, primitivo 
nome do atual município de Nipoã. 

Em 1917 deu-se a transferência do cruzeiro para o 
centro do patrimônio, estabelecendo-se definitivamente ao 
seu redor o pequeno núcleo humano. 

Tornou-se distrito de paz, pela Lei n.0 1 944, de 18 de 
abril de 1923 e incorporado ao município de Mirassol, pela 
Lei n.0 2 007, de 23 de dezembro de 1924; ao município e 
comarca de Monte Aprazível, pela Lei n.0 3 112, de 26 

de outubro de 1937. 
Foi elevado a município, na comarca de Monte Apra

zível, com sede na vila õe igual nome e com o território 
do respectivo distrito e território desmembrado do distrito 
da sede do município de Planalto. 

Como município, ficou constituído de um único distrito: 

o de Nipoã. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Rio 
Prêto, limitando-se com os municípios de Monte Aprazível, 
Neves Paulista, José Bonifácio e Planalto. A sede muni
cipal tem a seguinte posição: - latitude. 20° 58' e longitude 

W. Gr. - 49° 48'. 

185 



Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE.- 439 metros. 

CLIMA - Quente, de inverno sêco com as seguintes tem
peraturas: - mês mais quente - maior que 22°C; mês 
mais frio - menor que 18°C. Precipitação pluvial varian
do entre 1100 a 1300 mm ao ano. 

ÁREA - 154 km2 • 

POPULAÇÃO -Pelo Censo de 1950 o então distrito de 
Nipoã possuía 5 289 habitantes (2 748 homens e 2 541 mu
lheres). Estimativa para 1955 - população total do mu
nicípio - 3 111 habitantes .. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A sede do distrito· de 

Nipoã possui 828 habitantes, pelo Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A principal atividade 
econômica do município é a agricultura, cuja produção em 
1956 alcançou os seguintes índices: café - 27 000 arrôbas 
no valor de Cr$ 14.580. 000,00; arroz - 8 500 sacas de 
60 kg no valor de Cr$ 4. 250. 000,00; milho - 5 838 sa
cas de 60 kg no valor de Cr$ 1. 576. 260,00; feijão - 1 360 
sacas de 60 kg no valor de Cr$ 808. 000,00; algodão .-
3 300 arrôbas no valor de Cr$ 462 . 000,00. ·A área de ma
tas existentes no município é estimada em 165 hectares. 
A pecuária,. em 31-XII-1954, apresentava~se corp. os se
guintes rebanhos: bovino 9 500; suíno 6 000; caprino 600; 
eqüino 590; muar 500; ovino 100 e asinino 10. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas -
somente por estradas de rodagem - Monte Aprazível -
18 km; Neves Paulista - 28 km (via Monte Aprazível); 
José Bonifácio - 25 km e Planalto - 23 km. Com a 
Capital do Estado - misto - a) rodov. até a estação de 
Engenheiro Balduino - 32 km e b) ferrov. E. F. A.· ...:__ 
C.P.E.F. - E.F.S.J. - 560 km. Há um campo de 
pouso municipal a 1 km da sede, e cuja pista mede 400x130 
metros. Trafegam diàriamente pela sede municipal cêrca 
de. 45 veículos, entre automóveis e caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 20 estabele
. 'cimentos varejistas realiza as maiores transações com as 

praças de: S. José do Rio Prêto, Monte Aprazível e Neves 
Paulista. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal com 13 lo
gradouros públicos possui apenas 1 aparelho telefônico, 1 
agência do Correio e Telégrafo, 76 ligações de energia 
elétrica, 1 livraria, 1 pensão (diária de Cr$ 120,00) e 1 ci-
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nema. A energia elétrica é fornecida por um gerador Die
sel e apresenta os seguintes índices - (em média mensal) 
- produção .;_ 30 000 kWh; consumo com iluminação pú
blica - 5 200 kWh; iluminação particular 9 215 kWh. 

ASSIST~NCIA ~DICO-SANITÃRIA- O município é 
servido por 2 farmácias e 2 dentistas. 

ENSINO- No que diz respeito ao setor educacional Nipoã 
conta com apenas 7 unidades de ensino primário funda
mental. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---------- ------ ------ ------ ------

1954 ...... . .. 163 843 151 060 163 644 
1955 ....... ... 1 268 824 1 015 061 279 366 806 802 
1956 (1) .... ... 983 500 . .. 983 500 -

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Festa de Nossa Senhora Aparecida em setembro e as 
datas cívicas mais importantes. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais do 
município são denominados "nipoenses". 

Em 1956 a Prefeitura Municipal registrou: 21 auto

móveis e 11 caminhões. 

Em 3-X-1955, havia 9 vereadores em exercício e 1133 

eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Gustavo Marcondes. 

(Autor do histórico - Gustavo Marcondes; Redação final 

Daniel Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. 

Ovídio Alves. ) 

NOVA ALIANÇA- SP 
Mapa Municipal na pág. 141 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Em 1910 os moradores da Fazenda Bela 
Aliança, situada no município çle São Joaquim da Barra, 
Zeferino Gottardi, Gásparo Iraldi, Jorge Galvão e Luiz 
Guilhermite resolveram fundar um povoado. O lugar esco
lhidos nessa época, pertencia ao município de Rio Prêto, 
onde se encontra, atualmente, o município de Nova Aliança. 
O 1 u gar era aprazível e de terra fértil. Com o correr do 
tempo e devido a fertilidade do solo desenvolveu-se a 
agricultura com o plantio do café, arroz e cana-de-açúcar. 
A tualmente é um município próspero devendo o seu pro
gresso aos produtos agrícolas ·que canalizam sua riqueza 
para diversas atividades. Em 1926, pela Lei n.0 2 174, de 
28 de dezembro, foi o povoado elevado a distrito no muni
cípio de Rio Prêto, hoje São José do Rio Prêto e instalado 

a 20 de junho de 1927 . 

Pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 
1944, foi elevado à categoria de Município com o nome de 
Nova Aliança, em virtude de seus fundadores terem vindo 
da Fazenda de Bela Aliança, com os distritos de Nova 
Aliança (sede), Nova ltapirema, e Mendonça, transferidos 
do município de São José do Rio Prêto. Por fôrça do re
ferido Decreto, o município passou a abranger o novo dis-



trito de Adolfo, constituído da parte do território do dis
trito de Mendonça, da mesma municipalidade. 

Ainda pelo referido Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de 
novembro de 1944, sua formação jurídica está subordinada 
ao Têrmo e Comarca de São José do Rio Prêto. 

Como município, foi instalado a 1.0 de janeiro de 1945, 
constituído com os distritos de p.az de Nova Aliança, Adolfo, 
Mendonça e Nova ltapirema. 

LOCALIZAÇÃO - O murikípio acha-se situado na zona 
fisiográfica de Rio Prêto. As coordenadas geográficas da 
sede municipal são: 21° 04' de latitude Sul e 49° 19' de lon-

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

gitude W. Gr . Está distante da Capital do Estado 400 km, 
em linha reta . 

ALTITUDE - 525 metros. 

CLIMA- Nova Aliança está situado em região de clima 
tropical. Temperatura média em graus centígrados das 
máximas: 36; das mínimas: 10 e compensada: 23. 

ÁREA- 614 km2 • 

POPULAÇÃO- Em 1950, a população de Nova Aliança 
atingia 13 892 habitantes - 7 164 homens e 6 728 mulhe
res. A população do município localiza-se de preferência 
na zona rural, com 79% de seus habitantes, dos quais 5 727 
homens e 5 307 mulheres nessa zona. 

O D.E.E. estimou a população para o ano de 1955 
em 13 828 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Existiam no município, 
em 1-VII-1950, 4 aglomerações urbanas - a cidade e 3 
vilas - com os seguintes efetivos de população (quadros 
urbano e suburbano): 

Nova Aliança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 
Adolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 
Mendonça ......... · ................. ·. 755 
Nova ltapirema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura e a pe
cuária são as bases econômicas do município. O café é o 
principal ·produto agrícola. 

Em 1956, a produção agrícola foi a seguinte: 

Café 
Cana-de-açúcar ..... . 
Arroz .............. . 
Algodão .......•.... 
Banana · .. · .......... . 

270 000 arrôbas 
37 800 toneladas 
360 000 sacos (60 kg) 
450 000 arrôbas 
168 000 cachos 

Tais produtos são destinados a São José do Rio Prêto, 

José Bonifácio, Potiren9.aba. O café é exportado para o ex
terior, via Santos. 

A área de matas naturais do município é estimada em 
260 hectares. 

A pecuária é de grande significação econômica para 

Nova Aliança. Há 632 propriedades agropecuárias no muni

cípio, distribuindo-se, segundo o lugar, da maneira a seguir: 

178 rurais (sede) - 65 no distrito de Adolfo - 246 no 

distrito de Mendonça- 143 no distrito de ltapirema. 

Predomina no município a policultura; a área cultivada 

é de 19 070 hectares. Em 1954, existiam em Nova Aliança, 

33 000 cabeças de bovinos; 25 000 de suínos; 3 000 de eqtii· 

no; 850 de muares; 600 de caprinos; 300 de ovinos e 6 de 

asininos. No mesmo. ano foram abatidas 293 cabeças de 

vacas; 286 de bois e 4 de porcos. 

A produção de leite foi de 4 660 000 litros e a de ovos 

665 000 dúzias. 

O gado de Nova Aliança é exportado para os muni

cípios de José Bonifácio e São José do Rio Prêto. 

Há 14 estabelecimentos industriais com mais de 5 pes

soas. As fábricas mais importantes são: Cerâmica Amilde 

Tedeschi & Cia. e Cerâmica Luciano Carlos Ferras, esta 

localizada no distrito de Adolfo. 

O número aproximado de operários industriais é de 90 . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 

meio de rodovias que o põem em comunicação com as ci

dades vizinhas, e as capitais estadual e federal. 

1 - José Bonifácio: rodoviário (19 km) 

2 - Mirassol: rodoviário, via J aci ( 41 km) ou rodo
viário, via Borboleta (28 km) 

3 

4 

São José do Rió Prêto: rodoviário (28 km) 

Potirendaba- rodoviário (15 km) 

5 Irapuã - rodoviário ( 45 km) 

6 Lins - rodoviário, via lrapuã ( 106 km) ou rodo-

viário, via José Bonifácio e Promissão ( 100 km) 

7 - Promissão - rodoviário, via José Bonifácio e 

Dinísia ( 80 km) 

CAPITAL ESTADUAL - Rodoviário, via São José do 

Rio Prêto (591 km) ou misto: a) rodoviário (28 km) até 

São José do Rio Prêto e b) aéreo (478 km) até São Paulo 

ou ferroviário: E.F .A. (225 · km) até Araraquara e 

C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F .S .J. (315 km). 

CAPITAL FEDERAL - Via São Paulo, já descrita. Daí 

ao DF, rodoviário, via Dutra ( 432 km) ou ferroviário 

(499 km) ou aéreo (373 km). 

Estão registrados na Prefeitura Municipal 30 veículos 

entre automóveis e caminhões. Trafegam diàriamente na 

cidade 200 veículos (automóveis e caminhões) . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 

transação com as praças de São Paulo, São José do Rio 
Prêto, José Bonifácio e Potirendaba. Importa: tecidos e ar-
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Vista Central do Jardim de Nova Aliança 

marinho, louças, ferragens e gêneros alimentícios. Há 10 
estabelecimentos varejistas. 

Em todo o município existem 57 estabelecimentos de 
gêneros alimentícios, 10 de louças e ferragens e 11 de fa
zendas e armarinho. 

Há na sede municipal 2 agências bancárias (Banco 
Paulista do Comércio e Banco Vale do Paraíba) e 1 agên
cia da Caixa Econômica Estadual com 698 cadernetas em 
circulação e Cr$ 6. 242 .416,90 em depósito. 

ASPECTOS URBANOS - Conta a cidade com 240 pré
dios, 21 logradouros, sendo 2 arborizados e 1 ajardinado e 
arborizado, simultâneamente; iluminação pública ( 150 fo
cos); iluminação particular (200 ligações elétricas); 12 apa
relhos telefônicos instalados pela Cia. Telefônica de Rio 
Prêto; 1 agência postal, 1 hotel (diária média Cr$ 90,00) e 
1 cinema com capacidade para 270 espectadores. 

Há no município 5 linhas de ônibus intermunicipais. 

ASSISttNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam servi
ços assistenciais à população de Nova Aliança; 1 Pôsto de 
Saúde, 2 médicos, 3 dentistas e 2 farmacêuticos. Há na 
cidade 2 farmácias. 

ENSINO -'.:; O município possui 39 estabelecimentos de 
ensino primário; 3 grupos escolares, o 1.0 na sede municipal 
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com 9 classes; o 2.0 no distrito de Adolfo, com 8 classes e o 
3.0 no distrito de Mendonça, com 6. 

Possui ainda 13 escolas rurais estaduais e 3 municipais. 

ALFABETIZAÇÃO - Em 1950, a população presente de 
5 anos e mais era de 11495 habitantes, entre êstes 4 299, ou 

37,30, o/o sabiam ler e escrever. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS --:-Há uma biblioteca, 

a do 1.0 Grupo Escolar, com 616 volumes. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O município é banhado 

pelos rios: Tietê, Fartura, Barra Mansa e Borboleta. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO 

Federal Estadual (Cr$) 
Total Tributária 

------· ------ ------ -------------- ------

1950. ..... I 938 957 I 266 326 335 834 I 266 326 

1951 ..... ... 1 679 145 I 110 493 413 446 I 087 565 

1952 ....... 3 266 287 I 516 669 464 742 I 598 652 

1953 .. 2 903 366 2 225 146 709 852 2 292 783 

1954 ..... 470 998 3 850 404 2 849 843 885 717 2 814 166 

1955 ..... .. 578 713 5 959 134 2 965 739 I 016 881 3 010 947 

1956 (1) .. 2 623 524 2 623 524 

(I) Orçamen~o. 



Igreja Matriz de Nova Aliança 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - À Câmara 
Municipal de Nova Aliança é composta de 11 vereadores. 
Em 31-12-1955, o número de eleitores inscritos era de 2 607. 
O Prefeito é o Sr. Benedito Soares Dias. 

Os habitantes locais são denominados "nova-alian
censes" ou "aliancenses". 

(Autoria. do histórico - Belmiro Marques Caldeira; Redação 
final - Maria de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A.M.E. 
- Belmiro Marques Caldeira. ) 

NOVA EUROPA - SP 
Mapa Municipal na pág. 295 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - As terras onde está situado o município de 
Nova Europa pertenceram ao Conselheiro Bernardo Pinto 

\ 

Gavião Peixoto que as vendeu ao Govêrno, havendo êste 
feito seu loteamento para vendê-las a imigrantes. Em 1907 
tais terras destinadas à constituição de um núcleo ·colonial 
estavam localizadas no município de lbitinga, havendo nessa 
época recebido seus primeiros povoadores. Foram, entre 
os brasileiros, Leão Dantas e entre os estrangeiros, diversas 
famílias russas que aportaram ao Brasil trazidos pelo navio 
Danúbio e chegados a São Paulo, os que se dirigiram direta
mente a Nova Europa, onde se estabeleceram. Eram ao todo 

12 famílias chefiadas por um senhor de nome Libert, desta
cando-se entre elas as de nome Bomam e Asmam. Em 1909 
chegaram· ao local outros imigrantes, entre os quais a família 
Holshausen: Segundo consta, já em 1907 havia sido re
servado local onde seria construído o povoado, o que se foi 
dando vagarosamente, sendo criado o distrito de paz, 

em 30 de dezembro de 1913, pela Lei n.0 1 409, com sede 

na estação do mesmo nome, da Estrada de Ferro do Dou

rado. Pela Lei n.0 2 085, de 18 de dezembro de 1925, foi in

corporado ao Município de Tabatinga. Foi elevado a muni

cípio pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953, na co

marca de Itápolis, com sede na vila de igual nome e com 

território do respectivo distrito, constituído do único distri
to de Nova Europa. Pertenceu à comarca de Itápolis de 

1914 a 1925 e à de lbitinga de 1925 a 1954, voltando a 
pertencer à de Itápolis, a partir de 1954. O município con

tava com 1200 eleitores inscritos, em 1955, e sua Câmara é 

composta de 9 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Nova Europa acha-se localizado na re

gião fisiográfica de Rio Prêto e as coordenadas geográficas 

de sua sede são: 21° 46' latitude Sul e 48° 38' longituae 

Oeste. Dista 280 quilômetros da Capital do Estado em linha 

reta. 
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Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 478 metros (sede municipal). 
CLIMA - Está situado em região de clima quente, com tn

verno sêco. Sua temperatura varia entre 18° e 33°C, com 
média de 25°C e pluviosidade anual da ordem de 1 200 mm. 

ÁREA ~ 169 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acusou popu
lação de Nova Europa (então distrito do município de Ta
batinga) de 5 084 habitantes, sendo 2 676 homens e 2 408 
mulheres, dos quais 4 320 ou 85% habitando a zona rural. 
Estimativa do D. E. E. calcula população municipal, em 
1954, de 5 404 habitantes sendo 4 592 no quadro rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede muniCipal que con
tava, em 1950, com 764 habitantes e que em 1954, segundo 
estimativa do D.E.E., possuía 812 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A riqueza econômica do 
Município está baseada na produção agrícola de suas 339 
propriedades, correspondendo à átea cultivada de 6 288 
hectares, dedicando-se à cultura de cana-de-açúcar, café, 
arroz, milho, feijão e cebola, das quais a principal é a cana
-de-açúcar. A pecuária tem relativa significação para o Muni
cípio e seus principais rebanhos são avaliados em: bovino 

lqreja Matriz 
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Grupo Escolar Cartório e Câmara 

9 000 cabeças; suíno, 6 000 cabeças; eqüino, 3 000 cabeças e 
outras espécies, 2 500 cabeças. A produção anual de leite de 
vaca é estimada em 1 200 000 litros. A produção industrial é 
representada pela indústria açucareira, aparecendo como 
principal produto o álcool, do qual em 1956 foram produ
zidos 700 000 litros, no valor de 7 milhões de cruzeiros e 
em seguida açúcar, com 110 000 sacas, no valor de 1,7 mi
lhões de cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Nova Eu

ropa é servido pela Companhia Paulista de Estradas de Fer

ro e por estradas de rodagem. Há registrados no município 

33 automóveis e 26 caminhões e o número de veículos em 
tráfego pela sede municipal é estimado em 8 trens e 26 au

tomóveis e caminhões diàriamente. A comunicação com os 

municípios limítrofes se faz pelas seguintes vias: Tabatinga, 

rodoviário (21 km) e ferroviário (18 km); Matão, rodoviá

rio ( 4 7 km); Araraquara, rodoviário ( 61 km); Boa Espe

rança do Sul, rodoviário ( 60 km) e ferroviário ( 42 km); 

Estação Ferroviária P.A.M.S. 

Ibitinga, rodoviário (35 km) e ferroviário (38 km). A comu
nicação com a Capital Estadual se faz por meio de rodovia, 
via Araraquara, Rio Claro e Campinas ( 330 km) ou ferro
viário (C.P.E.F.-E.F.S.J. - 377 km). 

COMÉRCIO- O município conta com 28 estabelecimentos 

comerciais que mantêm transações com as praças de Ara
raquara e São Paulo. Dos 28 estabelecimentos existentes 

2 são atacadistas e 14 negociam com gêneros alimentícios. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade apresenta aspecto 
agradável, com seus logradouros bem arruados e constru
ções de alvenaria. Possui 9 logradouros públicos, dos quais 
8 iluminados eletricamente ( 82 focos de luz); 178 prédios, 
todos servidos de iluminação elétrica. Há 1 cinema e a hos
pedagem é atendida por 1 pensão. 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população de 
Nova Europa é assistida por 3 médicos, 3 dentistas e 2 f!ir
macêuticos, havendo, outrossim, utn pôsto de puericultura 
mantido pelo ·Govêrno Estadual. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que o índice de ·alfabetização do município de 
Tabatinga, ao qual pertencia Nova Europa na época, é 53%. 



ENSINO - O ensino ministrado no município é o primá
rio fundamental comum, por intermédio de suas 6 unidades 
das quais 3 são grupos escolares e as restantes escolas is<r 
ladas rurais. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---- ------ -------- --------- ------- --------·-

1955 .. 740 342 I 197 129 322 590 1 014 479 
1956 (1) .. ·I 278 745 ... -I 278 745 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS- O Prefeito é o Sr. Roldão Pires 
da Silva. 

(Autoria do histórico - Dylson Fernandes; Redação final -
L: G. Macedo; Fonte dos dados- A.M.E. - Dylson Fernandes.) 

NOVA GRANADA- SP 
Mapa Municipal na pág. 63 do 12.0 Vol. 

HISTORICO - Nova Granada, localizada nas proximi

dades do Rio . Grande, divisa com o Triângulo Mineiro, foi 

fundada por Francisco dos Santos em 1911, com o nome 
primitivo de Pintangueiras. As primeiras casas, logo cons
truídas, foram edificadas em volta do Largo São Benedi
to, onde foi erigida uma capela tendo por padroeiro êste 
santo. Em outubro de 1917, por fôrça da Lei n.0 1 561, 

Igreja Matriz 

Jardim Público 

foi a povoação elevada à categoria de Vila com a classi
ficação administrativa de· Distrito de Paz, pertencente ao 
Município de Rio Prêto. Em virtude do seu rápido pro
gresso, foi o Distrito desmembrado de Rio Prêto e elevado 
à categoria de Município, já com o nome de Nova Grana
da, de acôrdo com a determinação da Lei n.0 2 090, de 19 
de dezembro de 1925. A. instalação do município foi efe
tivada em 22 de março de 1926. O novo município, de 
conformidade com a divisão administrativa de 1933 e ter
ritorial datada de 31 de dezembro de 1936, passou a cons
tituir-se dos seguintes Distritos: Nova Granada (sede), 
Mangaratu, Palestina- hoje desmembrada, formando um 
novo município - e lngaí, figurando nesta última divisão 
mais o Distrito de Onda Verde. Finalmente, por fôrça do 
Decret<rlei n.0 14 334, datado de 30 de novembro, que 
fixou o quadro da divisão territorial, administrativa e ju
diciária do Estado de São Paulo, êste município passou a 
constituir-se dos ~eguintes distritos: Nova Granada (sede), 
Ingás . (Ex-lngaí), Mangaratu, Onda Verde e do recém
-criado distrito de Onda Branca. Quanto a origem do nome 
de Nova Granada há duas versões, sendo a mais acertada 
a que afirma ter sido o nome dado pelos colonos que vie
ram das proximidades da Estação de Granada, hoje Rosá
rio, pertencente ao município de Bebedouro. A outra ver
são afirma que êste nome foi dado pelos imigrantes espa
nhóis que vieram de Granada (Espanha) . 

Quando das divisões territoriais datadas de 31 de 
dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, e conforme 
o quadro anexo ao Decreto-lei n.0 9 073, de 31 de março 
de 1938, o município de Nova Granada figurava como 

pertencente à Comarca de Rio Prêto- hoje São José do 

Rio Prêto - para, logo em seguida, ser desmembrado e 

elevado à categoria de Comarca por fôrça do Decreto . 

n.0 9 528, de 20 de setembro de 1938. A Lei n.0 9 726, de 

12 de dezembro de 1938, determinou que a sua instalação 

se realizasse depois de incluída a referida Comarca no qua

dro territorial, que passaria a vigorar no qüinqüênio de 
1939 e 1943. 

A nova Comarca, de acôrdo com os Decretos 9 775 

de 30 de novembro de 1938 e 14 334 de 30 de novembro 

de 1944, passou a constituir-se dos municípios de Nova 

Granada, Palestina e Paulo Faria. De acôrdo com a úl

tima divisão judicial do Estado, foi criada e já se encon-
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tra instalada a Comarca de Paulo Faria, formada com o 
desmembramento daquele município. 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica de Rio Prêto e sua sede está situada a 20° 32' 
latitude Sul e ·49° 19' longitude W.Gr~, distando da Capital 
Estadual, em linha reta, 435 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - 533 metros 

CLIMA - Tropical, com inverno sêco. Média das máxi

mas 36°C, das mínimas 20°C e compensada 29°C. O total 
anual das chuvas varia de 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA - 750 km2 • 

POPULAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950 havia 

17025 habitantes (8915 homens e 8110 mulheres) dos 
quais 74% estão na zona rural. Estimativa do D.E.E., 

para 1954 ..:._ 18 097 habitantes (3 214 na zona urbana 

1 424 na suburbana e 13 459 na rural) . 

AGLOMERAÇÕES·- De acôrdo com o Censo de 1950, 
há as seguintes aglomerações: sede com 3 316 habitantes 
( 1 633 homens e 1 683 mulheres), as vilas de: Ingás com 
214 habitantes (106 homens e 108 mulheres), Mangaratu 
com 237 habitantes (123 homens e 114 mulheres), Onda 
Branca com 136 habitantes (65 homens e 71 mulheres) e 
Onda Verde com 460 habitantes (238 homens e 222 mu
lheres). 
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ATIVIDADES ECONôMICAS- Apresentam particular 
destaque à economia do município as culturas de algodão. 
café e milho, bem como a criação de gado. Os centros 
consumidores dos produtos agrícolas são: São Paulo, São 
José do Rio Prêto e Olímpia. 

Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais produ
tos foram: 

PRODUTOS UNIDADE 

Algodão ....... . Arrôba 
Caf~ ...... , ............. . 
Arroz beneficiado ............ . Saco 60 kg 
Milho 
Feijão ..... . 

VOLUME 

180 000 
35 000 
50 000 
35 000 

1 100 

VALOR 
(Cr$ I 000) 

23 400 
21 000 
20 000 

6 300 
610 

A área de matas naturais ou formadas é de 2 600 ha. 
Possui 3 estabelecimentos industriais com mais de 5 ope
rários. O número de operários ocupados na indústria do mu
nicípio é de 50. A atividade pecuária tem grande significa~ 
ção na econ~mia municipal, havendo exportação para Bar
retos e São José do Rio Prêto. O consumo médio men
sal como fôrça motriz é de 50 000 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Cia. Paulista de Estradas de Ferro, com 25 km dentro 
do município, possuindo 1 campo de pouso, 2 estações fer
roviárias; ponto de parada, 4 rodovias interdistritais e 6 
intermunicipais. Estão em tráfego, diàriamente, na sede 
municipal 2 trens e 50 automóveis e caminhões. Estão 
registrados na Prefeitura Municipal 58 automóveis e 76 
caminhões. 

Liga-se aos seguintes municípios e à Capital Estadual: 

Palestina -- rodov. 23 km; Guaraci - rodov. via Altair· 

47 km; Olímpia- C.F.S.P.G. 78 km ou rodov. 64 km; 

São José do Rio Prêto - rodov. via Onda Verde 36 km 
ou rodov via lpiguá 34 km; Mirassol - rodov. via São 

José do Rio Prêto 47 km; Tanabi -via Palestina rodov. 

61 km; Paulo de Faria via Palestina - rodov. 69 km -

via Ingás e Orindiúva 67 km e São Paulo - rodov. via 
São José do Rio Prêto 597 km, C.F.S.P.G. 149 km até 
Bebedouro e C.P.E.F. em tráfego mútuo com E.F.S.G. 
459 km ou misto: a) rodov. 36 km até São José do Rio 
Prêto e b) aéreo 478 km, E.F .A. 225 km até Araraqua
ra e C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. 
315 km. 

Cine Gra11ada 



COMltRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações comerciais com as cidades de São José do Rio 
Prêto e São Paulo. Importa açúcar, sal, farinha de trigo, 
gasolina, óleo diesel e lubrificantes. Possui 101 estabele
cimentos comerciais (83 de gêneros alimentícios, 4 de lou
ças e ferragens e 14 de fazendas e armarinho), 2 agências 
bancárias e 1 agência da Caixa Econômica Estadual com 
3 300 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 
Cr$ 18. 389. 351,00. 

ASPECTOS URBANOS- 10% da área da cidade é cal
çada com paralelepípedo e o restante é de terra melhora
da . O serviço telegráfico é efetuado pela C ia . Paulista 
de Estradas de Ferro. O consumo médio mensal para ilu
minação pública é de 15 000 kWh e para iluminação par
ticular é 30 000 kWh. Possui 28 logradouros ( 4 pavimen
tados e 1 arborizado e ajardinado simultâneamente), 748 
prédios, 60 aparelhos telefônicos instalados, 687 ligações 
elétricas, 498 domicílios servidos por abastecimento d'agua, 
3 hotéis (diária de Cr$ 120,00) e 1 cinema. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Nova Granada 
conta com o Asilo São Vicente de Paulo, onde são assisti
dos os desvalidos, dispõe de 20 leitos e 1 Pôsto de Assis
tência. A população é assistida por 4 médicos, 3 advoga
dos, 1 agrônomo, 5 dentistas, 7 farmacêuticos, possuindo 
também 6 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO - 49% da população presente, de 
5 anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO- Nova Granada conta com 2 estabelecimentos 
de ensino médio, 3 Grupos Escolares, 12 Escolas Estaduais 
e 6 Municipais. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Nova Granada 
possui 1 jornal informativo semanal; 2 bibliotecas: 1 es
tudantil e 1 particular, ambas com 200 volumes· aproxima
damente; 1 tipografia e 4 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tribuitára 
(Cr$) 

-------------- ----- ------ ------
1950 ....... 1 090 852 3 377 048 2 470 280 872 161 2 311 651 
1951. ...... 1 632 989 5 628 861 2 877 079 909 324 2 890 422 
1952 ....... 1 942 343 6 563 259 3 760 125 1 001 240 3 394 421 
1953 ....... 2 280 718 4 879 313 3 253 644 1 252 266 3 197 215 
1954 ....... 1 502 851 7 350 450 3 990 248 1 391 078 3 736 021 
1955 ....... 1 690 158 11 068 329 4 287 586 1 353 067 3 747 735 
1956 (1) .... ... . .. 2 950 000 . .. 2 950 000 

(I J Orcamcnto. 

Grupo Escolar 

Ginásio Estadual 

FESTAS POPULARES - Comemoram-se no município os 
dias 1.0 de maio e 7 de setembro, com diversas competi
ções esportivas e passeatas cívicas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes são denominados "granadenses". Em 3-X-55 havia 
4 315 eleitores inscritos e 13 vereadores em exercício. O 
Prefeito é o Sr. Francisco Marques Pinto. 

(Autoria do histórico- Ari da Costa Nogueira; Redação final
Ruth Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Pedro V era Munhoz.) 

NOVO HORIZONTE - SP 
Mapa Municipal na pág. 229 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade de Novo Horizonte teve início 
bastante curioso. O cidadão Joaquim Ricardo da Silva, 
tendo feito uma promessa em louvor a São José, resolveu 
erigir uma Igreja em homenagem ao santo de sua devo
ção, tendo a construção sido iniciada em 7 de setembro 
de 1895. Para maior sucesso da emprêsa, contou com a 
colaboração do Sr. Antônio Cardoso de Morais, que doou 
20 alqueires de terra e, ainda, das seguintes pessoas: José 
dos Passos, Joaquim Vaz Floriano, Joaquim Portes da Sil
va, Antônio Sabino Pereira e a viúva D. Maria Pinto, 
que cederam mais 10 alqueires, perfazendo o total de trin
ta. Assim nasceu o Patrimônio de São José da Trindade, 
que em 1896 passou a chamar-se São José da Estiva, nome 
recebido por influência da Fazenda Estiva. Em 1897 aí 
chegou o Sr. José dos Santos Fonseca que comprara ter
ras na região do Rio Morto e achando a florescente povoa
ção semelhante à cidade de Belo Horizonte, entendeu-se com 
a comissão fundadora e batizou-a com o nome de Novo 
Horizonte . Constituíam a comissão fundadora os seguintes 
cidadãos: José Carvalho Leme, Pedro Alves do Valle, Iri
neu da Silva, Joaquim Pinto Cardoso e José Antonio Lima. 
Nessa época Novo Horizonte pertencia ao município de 
Itápolis que, então, se chamava Boa Vista da Pedra . 

Construída a Igreja local, a primeira imagem foi doa
da pelo Sr. José Carvalho Leme e transportada de Ara
raquara pelo Sr. Jerônimo Joaquim Ramalho, 'que aqui 
chegou em 26 de março de 1896·. 

A povoação deveria ser construída nas proximidades 
do Rio Três Pontes, mas a comissão achou ser o local pro
pício à maleita, dando por isso preferência -a uma região 
mais alta, onde se localizava a Fazenda Estiva . A terra 
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muito fértil, a água límpida, o solo ·cortado por côrregos, 
favoreceu a implantação da nova cidade. Dentre os pri
meiros habitantes destacamos os seguintes: Antônio Car
doso de Morais, José dos Santos Fonseca, João Cardilho, 
Francisco Fuciolo, Cesário Galhardo, Cesário Castilho, Car
los Cabral, Dr. Vitor Garbarino, Julio Cotrim, João Fran
cisco Negrão, Jerônimo Joaquim Ramalho, Benedito Fran
cisco de Moura, Assad Eid, Calixto Eid, o farmacêutico 
Chagas que aqui estabeleceu a primeira farmácia. ~sses 

pioneiros conseguiram a criação de um Cartório de Paz 
que teve como primeiro escrivão o Sr. João Francisco 
Negrão e como Juiz de Paz o Sr. Francisco Correia Leite. 

A povoação foi elevada à categoria de vila em 19 de 
dezembro de 1906 pela Lei n.0 993 e instalada em 12 de 
fevereiro do ano seguinte. Há divergências quanto à data 
de criação do município. Certo é, porém, que a criação 
do município foi feita em 28 de dezembro de 1917 tornan
do-se efetiva a 28 de outubro de 1918. A criação da Co
marca deu-se pela Lei n.0 1 887 de 8 de dezembro de 1922 
e sua instalação deu-se a 6 de março de 1923. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fi
siográfica de "Rio Prêto", apresentando a sede municipal 
as seguintes coordenadas: 21° 28' 02" de latitude S•Jl e 
49° 13' 17" de longitude W. Gr., distando 354 km em 
linha ret1;1, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 453 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 28°C, das mínimas 220C e a 
compensada 25°C. A precipitação, no ano de 1956, atin
giu 823 mm. 

AREA - 1218 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 25 833 pessoas ( 13 169 homens e 12 664 
mulheres), sendo 6 119 na zona urbana, 784 na zona su
burbana e 18 930 ou 73% na zona rural. 

A estimativa do D. E. E. de 1.0~VII-1954 acusou 
27 459 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - As aglomerações ur
banas existentes são: sede municipal com 6 114 habitan
tes, Sales corri 655 e Vale Formoso com 134, de acôrdo 
com o Censo de 1950. 
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ATIVIDADES ECONôMICAS - A economia munici
pal é baseada na agricultura e na pecuária. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos agrícolas, no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE 

Caf~ beneficiado. . . . . . . . . . . . . Arrôba 
Algodão.................. . . > 
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Milho ...................... . 
Feijão ...................... . 

170 000 
110 000 

55 ooo· 
245 000 

20 000 

VALOR 
(Cr$) 

90 000 000,00 
16 500 000,00 
31 000 000,00 
54 000 000,00 
14 000 000,00 

Há 8 600 000 cafeeiros com uma área plantada de 
cêrca de 1 O 000 hectares. As áreas plantadas são: de al
godão 2 130 hecta~es, de arroz 6 000 hectares, de · milho 
16 000 hectares e de feijão 3 720 hectares. 

Possui, ainda, o município 440 hectares plantados com 
rami, com uma produção de 550 000 kg, aproximadamen
te, por ano, no valor de Cr$ 10 000 000,0, sendo conside
rado um dos principais produtores dessa lavoura no país. 

A atividade pecuária é uma das bases econômicas do 
município, sendo êste um dos principais centros pecuaris
tas do Estado, tendo 130 000 cabeças de gado bovino. A 
criação é feita tendo em vista, principalmente, a reprodu
ção e a recria para engorda e corte. São exportados, 
anualmente, cêrca de 30 000 cabeças de bovinos e 7 000 
de suínos. Os principais centros compradores são:. São 
Paulo, Araraquara, São Carlos, Catanduva e Rio Claro·. 
O rebanho existente em 31-XII-1955, em número de ca
beças era o seguinte: bovino 125 000, suíno 20 000, eqüi
no 11 500, muar 4 550, caprino 1 500, ovino 250 e asi
nino 16. 

No setor industrial há 7 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários 
ramos industriais cêrca de 260 operários. A atividade 
industrial é pequena e as indústrias existentes são em sua 
maior parte máquinas de benefício de café e de cereais. 
Dentre essas· destaca-se: o Engenho Brasil de José 
Carvalho de Morais & Cia. As outras indústrias 
principais são: Destilaria São Paulo, Indústria de Bebidas 
Santana, Fábrica de Ladrilhos São José, Fábrica de Mó
veis São Carlos, e as fábricas de dormentes de José Lopes 
da Cruz e F. Esteves & Cia. Ltda. 

A área de matas naturais ou formadas, no ano de 
1956, era de 28 600 hectares. 

São consumidos como fôrça motriz 22 700 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, sendo 
ponto terminal de um ramal. Esta ferrovia tem seus tri
lhos instalados no município numa extensão de 16 km, com 
2 estações, sendo uma na sede municipal e outra no bair
ro de Pôrto Ferrão. 

Novo Horizonte liga-se às cidades vizinhas pelos se
guintes meios de transporte: 1 - Irapuã: rodoviário 
27 km; 2 - Urupês: rodoviário 33 km; 3 ,_ ltajobi: rodo
viário 26 km; 4 - Borborema: ferroviário C.P. E. F. 
27 km; 5 - Piraj\~: rodoviário 69 km; 6 - Cafelândia: 
rodoviário, via Pôrto Ferrão 64 km; 7 - Lins: rodoviário, 
via Pôrto Junqueira 65 km ou rodoviário, via Irapuã 
94 km. 



Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Arara-· 
quara 494 km ou ferroviário C.P. E. F. em tráfego mú
tuo com a E. F. S. J. 480 km ou misto: a) rodoviário, 
via Pôrto Junqueira 65 km ou rodoviário, via Irapuã 94 
km até Lins e b) aéreo 375 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 
.O município possui· 268 km de rodovias dentro do 

mesmo, sendo 253 km em estradas municipais e 15 km 

de estrada estadual. 
Novo Horizonte é dotado de um bom aeroporto com 

pista de 1 318 metros, contando com hangar e serviço de 
rádio, êste mantido pela Cia. Real de Transportes Aéreos. 
Trafega, diàriamente, 1 avião comercial nesse aeroporto. 
É servido, também, por tâxis-aéreos. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 3 trens e 
100 automóveis e aviões. Estão registrados na Prefeitura 
Municipal 120 automóveis e 177 caminhões. 

O município possui 2 linhas de rodoviação interdis
tritais e 6 intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com São Paulo, Santos, São José 
do Rio Prêto, Catanduva, Araraquara, Urupês e Irapuã. 
Importa os seguintes artigos: tecidos, bebidas, bijuterias, 
ferragens e medicamentos. 

Na sede municipal há 193 estabelecimentos varejis
tas e 15 atacadistas. No município há 298 estabelecimen
tos comerciais, dos quais 92 são de gêneros alimentícios, 
12 de louças e ferragens e 32 de fazendas e armarinho. 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm filiais 
são os seguintes: Banco do Brasil S. A., Banco do Esta
do de São Paulo S. A., Banco Mercantil de São Paulo 
S. A. , Banco Artur Scatena S. A. , Banco Moreira Sales 
S.A., e CaiJca Econômica Estadual. Esta, em 31-XII-1955, 
possuía 2 010 cadernetas em circulação e depósitos no 
valor de Cr$ 7. 698.811,70. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: PAVIMENTAÇÃO ; A cida
de até pouco tempo possuía 2 praças pavimentadas com 
lajotas de cimento, sendo que os demais logradouros pú
blicos não possuíam calçamento. Atualmente, está sendo 
levado a efeito o asfaltamento das principais artérias da 
cidade num total de 80 000 km2, cujos trabalhos termina
rão brevemente; ILUMINAÇÃO: pública e domiciliar, com 
34 logradouros iluminados e 11 179 ligações elétricas do
miciliares . 

A iluminação é fornecida pela Usina do Ribeirão 
dos Porcos; ÁGUA: 1 007 domicílios abastecidos; TELE
FONE: 293 telefones instalados; TELÉGRAFO: 2 agên
cias telegráficas mantidas pela C.P. E. F., uma na esta
ção local e outra no bairro de Pôrto Ferrão. Há, ainda, 
um serviço de radiotelegrafia da Delegacia de Polícia man
tido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado; 
CORREIO: 2 agências postais do D. C. T.; HOSPE O A
GEM: 3 pensões e 4 hotéis, com diária mais comum de 
Cr$ 120,00; DIVERSÕES: 1 cinema. 

ASSIST1l:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária a Novo Horizonte: 2 hospitais com 
65 leitos; 3 abrigos para menores e desvalidos com capa
cidade total para 230 necessitados; 7 farmácias; 11 médi
cos; 8 dentistas; 7 farmacêuticos, e 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 21 522 pessoas maiores de 5 anos, 10 128 (5 989 ho
mens e 4139 mulheres) ou 47%, eram alfabetizadas. 

ENSINO- Miitistram o ensino primário 50 unidades es
colares (2 grupos escolares e 48 escolas primárias isola
das), e o ensino secundário: 1 ginásio estadual, 1 escola 
normal e 1 escola técnica de comércio. Além dêsses esta
belecimentos há 3 escolas de datilografia e 1 escola de 
corte e costura . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAJ[S- Em Novo Hori
zonte circulam 3 jornais: "A Comarca", "A Semana" e "A 
Gazeta. da Tarde"; ·todos semanários e noticiosos. 

O muni~ípio conta com 1 radioemissora: "Rádio Novo 
Horizonte Ltda." - ZYS- 9, com freqüência de 1 540 
quilociclos e potência· de 100 W nu antena; 2 bibliotecas 
estudantis com 1 580 e 420 volumes; 2 tipografias, e 3 
livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributâria 
(Cr$) 

------------- ------ ------ -----
1950 ....... 1 852 266 4 278 819 4 313 361 1 943 891 4 289 298 
1951 ....... 2 242 094 6 257 909 4 554 705 2 124 340 3 597 122 
1952 ....... 2 780 830 9 192 173 4 248 998 2 172 568 4 917 587 
1953 ....... 3 616 614 7 521 523 6 411 603 2 787 851 6 568 440 
1954 ....... 4 627 689 11 703 602 10 143 760 2 836 472 lO 077 761 
1955 ....... 5 463 193 17 532 139 10 213 211 3 200 590 10 417 405 
1956 (1) .... ... ... 7 000 000 . .. 7 000 000 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O .acidente 
geográfico mais importante é o Rio Tietê, que limita o 
município em grande extensão, irrigando-o através de seus 
inúmeros afluentes. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES -O principal festejo po
pular· é realizado no dia 19 de março em louvor de São 
José, padroeiro da cidade. 

As principais efemérides são 7 de setembro e 28 de 
outubro, dia do município. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes locais são denominados "novo-horizontinos". 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana 1 858 
prédios. 

Exercem atividades profissionais: 8 advogados, 1 en
genheiro, e 2 agr?>nomos. 

Estão em exercício, atualmente, 15 vereadores e es
tavam inscritos, até 3-X-1955, 5 413 eleitores. O Prefeito 
é o Sr. José Jacintho B. Neto. 

(Autor do histórico - Márcio R. C. Miranda; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Mareio Rubens 

Coelho Miranda. 

NUPORANGA - SP 
Mapa Municipal na pág. 303 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Não se sabe ao certo, por falta de provas 
concretas, em que data teria sido fundado o patrimônio de 
Nuporanga. A êste respeito há duas versões: A primeira 
diz respeito à doação do patrimônio pela Sra. Júlia Fal-

195 



Grupo Escolar 

coniere, que doara trinta alqueires de terras de cultura, 
para que nêles fôsse ereta uma capela sob a invocação 
do Divino Espírito Santo. 

A comissão encarregada julgou as terras da Matinha 
impróprias para a fundação de um povoado, pois se trata
va de terras de cultura e a espêssa vegetação dificultaria 
o trabalho. Lembrou, então, a Comissão, a possibilidade 
de uma permuta daquelas terras por igual quantidade de 
terras de campo. Com essa intenção entraram em contato 

com D. Desidéria Pinto Guimarães, proprietária de uma 

excelente área, nas condições desejadas pela comissão. Po

rém, D. Desidéria não aceitou a proposta . 

Algum tempo mais tarde D. Desidérià recebeu a co

municaçãg de seus parentes, mineiros de Bom Sucesso, 

que viriam visitá-la. Viu-se, então, na necessidade de re

forçar seu estoque de banha, a fim de propiciar melhor hos

pedagem aos seus familiares. Solicitou ao seu primo, Fran

cisco Alves Tosta, duas libras de toucinho por empréstimo, 

recebendo porém, a recusa. Lembrou-se, então, de entrar 

em entendimento com a comissão encarregada de cons

truir a capela e instalar o patrimônio. Propôs a permuta, 

contanto que do negócio lhe fôsse dada a vantagem da ba

nha que tinha necessidade. O negócio foi aceito e tempos 

depois foi ereta a capela . 

A outra versão é mais histórica, são citados mais per
sonagens, e começa por confirmar a doação de trinta alquei
res de terras de cultura por D. Júlia Falconieri, sendo 
aliás mais precisa em seus dizeres, pois dá também a data 
em que foi lavrado tal documento: 22 de setembro de 
1860, citando as testemunhas do ato: Flauzino Antônio de 
Macedo e José Gonçalves de Araújo e Oliveira. 

A antiga capela do Divino Espírito Santo de Batatais, . 
em território do município de Batatais, foi elevada a distri
to de paz e a município com a mesma denominação, pelas 
Leis n.0 50 e 37, respectivamente, de 14 de abril de 1873 
e 10 de março de 1885. Como município instalado no dia 
7 de janeiro de 1890, teve o nome mudado para Nuporanga, 
pela Lei n.0 483, de 24 de dezembro de 1896. Pela Lei 
n.0 1181 de 25 de setembro de 1909, passou a ser distrito 
de paz do município de Orlândia, sendo elevado novamente 
a município, pela Lei n.0 2 173, de 28 de dezembro de 1926 
e reinstalado a 6 de março de 1 927. 
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A vila do Espírito Santo de Batatais foi elevada à ca

tegoria de cidade, com o nome de Nuporanga (que quer di

zer Campos Belos), pela Lei municipal n. 20, de 1.o de 
outubro de 1 895 . 

Como município, foi constituído com o distrito de paz 
de Espírito Santo de Batatais (Nopuranga). 

Pertence à comarca de Orlândia . 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio

gráfica denominada "Ribeirão Prêto", apresentando a sede 

municipal as seguintes coordenadas geográficas: 20° 44' de 

latitude sul e 47° 45' de longitude W. Gr., d-istando 333 km, 

em linha reta, da capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 8 ~ 1 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Quente com inverno sêco. As temperaturas 

médias são: das máximas 3 7°C e das mínimas 6°C. O 

total de chuvas no ano de 1956, foi de 1 068 mm. 

ÁREA - 335 km2 • 

POPULAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 6 443 pessoas (3 325 homens e 3 118 mu
lheres), sendo 994 na zona urbana, 78 na zona suburbana 
e 5 371 ou 83% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1-VII-1954 acusou 6 849 
habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente é a da sede municipal com 1 072 habitan
tes, de acôrdo com o Cenl!O de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia municipal 
é baseada na agricultura (cultura do café, arroz, milho, 
feijão e algodão) . O volume e o valor da produção dos 
principais produtos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTCS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

--------------------
Café em grão. . . . . . . Arróba 
Arroz em casca. . . . . . Saco 60 g 
Milho em grão ........ . 
Feijão.............. . > 
Algodão..................... Arróba 

-------- --------
3t 000 
18 600 
35 500 

1 350 
680 

20 400 000,00 
9 300 000,00 
7 300 000,00 

877 000,00 
95 200,00 

Os produtos agrícolas são consumidos parte no pró
prio município e parte exportados para São Paulo. 



Igreja Motriz ·- Praça Eloy Limo 

A pecuária tem significação econômica, sendo grande 
a produção de leite. O principal centro comprador de gado 
é Ribeirão Prêto. O rebanho existente em 31-XII-1954, 
em número de cabeças, era o seguinte: bovino 8 940, suí
no 6 300, eqüino 750, muar 660, caprino 300 e ovino 85. 
A produção de leite de vaca, neste mesmo ano, foi de 
1 490 000 litros. 

No setor industrial possui a sede municipal 3 indústrias 
com mais de 5 pessoas . Estão empregados, nos vários 
ramos industriais, cêrca de 20 operários. As indústrias 
mais importantes são: Fábrica de manteiga, Fábrica de 
Farinha de Mandioca e Milho e Usina de Dourados ( ener
gia elétrica) . 

As principais riquezas assinaladas no município são as 
pedras para paralelepípedos. 

A média mensal de produção de energia elétrica é de 
354300 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - N uporanga liga-se às ct
dades vizinhas pelos seguintes meios de transporte: São 
Joaquim da Barra: rodoviário - 26 km ou rodoviário, via 
Orlândia - 32 km ou misto: a) rodoviário - 9 km até 
Sales de Oliveira e b) ferroviário C. M. E. F. - 26 km; 
Guará: rodoviário, via São Joaquim da Barra- 56 km ou 
rodoviário, via São José da· Bela Vista- 48 km; Franca: 
rodoviário, via São José da Bela Vista- 50 km; Batatais: 
rodoviário - 30 km; Sales de Oliveira: rodoviário - 9 km; 
Orlândia: rodoviário, via Sales de Oliveira - 17 km. 
Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Ribeirão Prêto 
·- 426 km ou 1.0 misto: a) rodoviário- 9 km até Sales 
de Oliveira e b) ferroviário - C.M.E.F. - 377 km até 
Campinas e C.P. E. F. em tráfego mútuo com a E. F. S.J. 

- 106 km ou 2.0 misto: a) rodoviário- 65 km até Ribei
rão Prêto e b) ·aéreo - 286 km. Liga~se à Capital Fede
ral, via São Paulo . 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 60 auto
móveis e caminhões . Estão registrados na Pr~feitura Muni
cipal 18 automóveis e 17 caminhões. 

No município há 2 linhas de rodoviação intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com São Paulo, Ribeirão Prêto e Ba
tatais. Importa os seguintes artigos: tecidos, calçados, cha
péus, massas alimentícias e medicamentos. 

A sede municipal possui 21 estabelecimentos varejis
tas e o Município, segundo os principais ramos de ativida
de, possui 10 estabelecimentos de gêneros alimentícios, .2 
de louças e ferragens e 3 de fazendas e armarinhos. 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
em N uporanga são: Banco Artur Scatena S. A., e Caixa 
Econômica Estadual. Esta, em 31-XII-1955, possuía 1048 
cadernetas em circulação e valor dos depósitos de ..... . 
Cr$ 4 009 647,00. 

ASPECTOS URBANOS - O municípi? possui os seguin
tes melhoramentos públicos: iluminação pública em 15 lo
gradouros e domiciliar com 165 ligações, sendo o consumo 
médio mensal para iluminação pública de 200 kWh e para 
iluminação particular de 9 600 kWh; água encanada com 
165 domicílios abastecidos; 34 aparelhos telefônicos insta
lados; 1 agência-postal do D. C. T. ; 1 hotel com diária mais 
comum de Cr$ 120,00 e 1 cinema. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 pôsto de assistência 
estadual; 1 instituição de assistência a desvalidos e crianças; 
2 farmácias; 2 médicos; 1 dentista e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 5 298 pessoas maiores de 5 anos, 2 440 ( 1 392 homens 
e 1 048 mulheres) ou 46%, eram alfabetizadas. 

ENSINO- Ministram o ensino 12 estabelecimentos de en
sino primário fundamental. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Nuporanga possui 
um jornal noticioso quinzenal e uma tipografia. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estaclual . MUNICtPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----- ------- ------- ----- ------ ------

Í950 ...... ... 601 548 642 794 174 301 567 182 
1951. .... ... 961 504 522 911 173 217 HS 690 
1952. .. . .. 783 175 692 658 187 928 596 744 
1953 ... ... .. I 041 424 924 113 207 052 786 505 
1954 .. 51 806 I 693 178 ~91 242 208 448 983 556 
1955. ····· 137 709 3 111 700 I 140 224 309 513 I 146 503 
1956 (1) .... I 000 000 I 000 000 

(I) Orçamentc, 

FESTEJOS - A pr~ncipal festa comemorada no municí
pio é de caráter religioso, com o objetivo de angariar fun
dos para a manutenção da Conferência de São Vicente de 
Paulo, e realiza-se na primeira quinzena de agôsto. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- Como objetivo de turismo 
pode ser citada a Cachoeira dos Dourados, localizada no 
Rio Sapucaí. Os visitantes, na sua maioria, procedem de 

municípios vizinhos. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção local dos habitantes é "nuporanguense". 

Ruo Espírito Santo Ruo Quirino Borges 
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Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana, 252 
prédios. 

Estão em exercício, atualmente, 11 vereadores e esta
vam inscritos até 3-X-55, 1 697 eleitores. O Prefeito é o 
Sr. José M. Barros Júnior. 

(Autor do histórico - Juarez Rodrigues da Matta; Redação 

final- Ronoel Samartini; Fonte dos dados - AoMoEo -Juarez 

Rodrigues da Matta o ) 

óLEO- SP 
Mapa Municipal na págo 411 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - O distrito de óleo foi criado pelo Decreto 
estadual n.0 205, de 6 de junho de 1891, sendo a sede 
distrital elevada à categoria de vila por fôrça da Lei esta
dual n.0 1 038, de 19 de dezembro de 1906. Na divisão 
administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Óleo 
figura no município de Santa Cruz do Rio Pardo. A Lei 
estadual n.0 1576, de 14 de dezembro de 1917, criou o 
município de óleo, com território desmembrado do de Santa 
Cruz do Rio Pardo, concedendo à sede municipal foros de 
cidade. O município foi instalado em 7 de abril de 1918 o 
Segundo a divisão administrativa referente ao ano de 1933, 
e as territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-37, o mu
nicípio de óleo compõe-se dos distritos de óleo e Manda

guari, sendo mantida essa situação no quadro anexo ao De

creto-lei estadual n.0 9 073, de 31 de março de 1938, e 

no fixado pelo Decreto estadual n.0 9 775, de 30 de no

vembro de 1938, para vigorar no período de 1939/1943, 

observando-se, somente, que, nos dois últimos quadros, o 
distrito de Mandaguari consta com o nome de Batista Bo-
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telhoo De acôrdo com a divisão administrativa 1945/1948 
o referido município perdeu parte do território dp distrito 
de Óleo, para o de Manduri o Conforme a Lei n.0 2 456, de 
31-12-1953 (divisão administrativa período 1954/1958) 
o município compõe-se dos distritos de óleo e Batista Bo-

0 telho. Os primeiros moradores da localidade foram: Carlos 
Bernardino de Souza, Antônio Evangelista da Silva, Fran
cisco Luiz Pereira, João Pena e Dr. José Alves de Cerqueira 
Cesar o A primeira Câmara Municipal de óleo foi constituí
da pelos senhores: Coronel Braga, Major Teófilo Olinto 
Boaventura, Bruno Fernandes Carneiro Viana, Pedro Inácio 
Rodrigues, Edevar Barbosa, João Garcia dos Santos, Cae
tano Cachone e João Marques da Silveira. O Cartório de 
Paz foi criado em 10 de maio de 1892, sendo seu pri
meiro titular Estêvão Tozi Mazza. Atualmente per
tence à comarca de Piraju (94.a Zona Eleitoral). Dele
gacia de s.a classe, pertencente à 3.a Divisão de Polícia 
(Região de Botucatu). Em 3-X-1955 o município contava 
1 620 eleitores inscritos e 9 vereadores em exercício. A de
'lominação local dos habitantes é "oleense" . 

LOCALIZAÇÃO - Óleo acha-se localizado na zona fisio
gráfica . Sorocabana e as coordenadas geográficas de sua 
sede são: 22° 57' de latitude sul e 49° 21' de longitude 
W. Gr., distando da Capital do Estado, 286 km em linha 
reta. 

Posição do Município em relação ao Estado· e sua CapitaL 

ALTITUDE - 650 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente com 
inverno sêco e suas temperaturas médias são de 20°C e 21 oc. 
A pluviosidade é da ordem de 1100 a 1 300 mm. 



Rua Cerqueira César 

ÁREA - 201 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 indicou a po
pulação municipal de 6 795 habitantes, sendo 3 634 ho
mens e 3 161 mulheres, da qual 5 813, ou 85,5% no quadro 
rural. A distribuição dos habitantes pelos distritos de paz 
era a seguinte: óleo - 3 562, e Batista Botelho -
3 233 habitantes. O D.E.E. calculou estimativa da popu
lação, para 1955, em 5 548 pessoas. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - óleo apresenta duas 
aglomerações urbanas: a sede municipal com 609 habi
tantes e a vila de Batista Botelho com 373 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município tem sua 
economia baseada nas atividades agropecuárias. Ainda dis
põe. de matas (naturais ou formadas)' pois o município 
conta com 1 254 hectares. A lavoura se dedica à policultura, 
destacando-se, entre outros, os seguintes: café e arroz. Em 
1956 seus principais produtos agrícolas foram: café benefi
ciado, 5 100 toneladas - 42,5 milhões de cruzeiros; arroz, 
16 toneladas - 6,4 milhões de cruzeiros. Os produtos agrí
colas são exportados para Santos e São Paulo. A pecuária 
é representada pelos rebanhos: bovino (11 000), suíno 
(8 000), outros (7 600). A produção de leite é da ordem 
de 400 mil litros. As atividades industriais do município es
tão distribuídas por 18 estabelecimentos, sendo 1 com 5 
ou mais pessoas empregadas, e destacando-se: 1 indústria 
de bebidas e 17 indústrias de produtos alimentares. 

MEIOS PE TRANSPORTE -O município é servido por 
estrada de ferro (E.F.S.) na vila de Batista Botelho e por 
rodovias . As comunicações com os municípios limítrofes 
se fazem pelas seguintes vias: Bernardino de Campos, 
rodovia, via Manduri, (28 km) ou misto: a) rodovia 
( 7 km) até Manduri e b) ferrovia ( 24 km); San
ta Cruz do Rio Pardo, rodovia (38 km) ou mis
to: a) rodovia ( 7 km) até Manduri e b) ferrovia 
(48 km); Manduri, rodovia (7 km); Piraju, rodovia, via 
Manduri, (32 km), ou misto: a) rodovia (7 km) até Man
duri e ferrovia (26 km); Santa Bárbara dÇJ Rio Pardo, 
rodovia ( 15 km) . A comunicação com a Capital do Estado 
se faz por rodovia, via Piraju, ltapetininga, Sorocaba .... 
( 400 km), ou misto: a) rodovia ( 7 km) até Manduri e 
b) ferrovia ( 427 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O Comércio é exercido por 
13 estabelecimentos varejistas que mantêm relações com as 

praças de Manduri, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo e 
São Paulo . O Crédito é representado apenas por um Cor
respondente de Banco e pela Caixa Econômica Estadual 
com 162 depositantes e 2,2 milhões de cruzeiros de de
pósitos. 

ASPECTOS URBANOS- Em 1954, óleo apresentava 167 
prédios distribuídos por 15 logradouros. A luz elétrica 
serve 90% dos prédios dos quais 115 são dotados de água 
encanada. Os lograduros ( 11) são servidos por 118 focos 
de luz. A cidade dispõe de um cinema e 1 aparelho tele
fônico para as ligações interurbanas. A hospedagem é 
atendida apenas por uma pensão. As comunicações telegrá
ficas poderão ser feitas pela estação da Estrada de Ferro 
Sorocabana em Batista Botelho. Não há entrega domi
ciliar de correspondência, tendo em vista a pequena exten
são da cidade. 

ASSISTítNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população é 
assistida apenas pelo Pôsto de Assistência Médico-Sanitá
ria que contou, em 1954, com 381 comparecimentos. As 
profissões ligadas à saúde pública contam com os seguintes 
profissionais em exercício: 2 dentistas e 2 farmacêuticos . 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que dentre 5 630 pessoas com 5 ou mais anos 
de idade, 2 793 sabiam ler e escrever, ou sejam 49,6% do 
mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental (único exis
tente) é ministrado por 7 unidades escolares que, em 1955, 
apresentavam 791 matrículas iniciais . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---- ------- ------- -·----- ------ --~---

1950 ....... -· 693 351 484 547 186 528 502 181 
1951 ....... -· 772 118 477 227 209 644 570 146 
1952 ....... - 881 569 600 661 226 846 487 733 
1953 ....... - 979 379 1 764 500 245 564 1 616 416 
1954 ....... 162 451 I 438 986. I 176 171 331 428 I 354 802 
1955 ...... 2 781 963 1 505 930 269 265 1 575 039 
1956 (1) .... ... .. 1 070 000 . .. 1 070 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECT~S- O Prefeito é o Sr. João Roque. 

(Autoria do histórico - Wolney de Morais; Redação final 
P. Tôrres; Fonte dos dados - A.M.E. - Wolney de Morais.) 

Grupo· Escolar 
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OLíMPIA- SP 
Mapa Municipal na pág. 83 do 12.? Vol. 

HISTóRICO - Olímpia foi fundada em 2 de março de 
1903, por iniciativa de Roberto Reid, que na ocasião, sen
do engenheiro, procedia a divisão da Fazenda "Olhos 
d'água". 

Externou aos moradores do lugar a sua intenção de 
fundar um povoado, para que a população não mais de
pendesse da cidade de Barretos, pois era para esta cidade 
que acorriam os habitantes da região, nas necessidades, as 
mais comezinhas. 

Roberto Reid lutou com tenacidade pela fundaÇão do 
povoado. 

Conseguiu que vários proprietários de terras doassem 
um quinhão das mesmas que iria constituir a nova povoação. 

Em 2 de março de 1903 foi levantado um cruzeiro 
pelos habitantes da beira do Rib. "Olhos d'Água". A cidade 
ainda o conserva, carinhosamente, no lugar primitivo. 

Por escritura pública lavrada em 9 de julho de 1903, 
Francisco dos Reis, Inácia Ana de Jesus, Miguel Antônio 
dos Reis, Carolina Luzía e Maria Generosa de Jesus e ou
tros povoadores doaram vários lotes de terra para a forma
ção do Patrimônio de São J oãó Batista dos Olhos d'Água . 

Um ano após foi construída uma capela. Em 13 de 
março de 1910 na Vila Olímpia é criada a Paróquia de 
São João Batista . 

Assim a Vila Olímpia, antigo distrito policial no Mu
nicípio de Barretos foi elevada à categoria de distrito de 
paz pela Lei n.0 1035, de 18 de dezembro de 1906, e a 
municípi"o com o nome de Olímpia, pela Lei n.0 1571, de 
7 de dezembro de 1917. 

Como município, instalado no dia 7 de abril de 1918, 
foi constituído com o distrito de paz de Vila Olímpia 
(Olímpia). 

Consta, atualmente, dos seguintes distritos de paz: 
Olímpia, Ribeiro dos Santos, Altair e Baguaçu. 

LOCALIZAÇÃO - O Município, situado no traçado da 
C.P.E.F., está compreendido na zona fisiográfica de Barretos. 
A sede municipal encontra-se nas seguintes coordenadas 
geográficas: latitude sul: 20° e 44' - longitude W. Gr. 
48° e 55'. 

Dista, em linha reta, 393 quilômetros da Capital Es

tadual. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Rua Cel. Francisco Nogueira Grupo Escolar e Ginásio Estadual 

Rua 9 de Julho Delegacia Policial 

Confina com os seguintes municípios~ Icém, Guaraci, 
Barretos, Severínia, Cajobi, Tabapuã, Uchoa, Guapiaçu e 
Nova Granada. 

ALTITUDE - A sede municipal está a 492 metros acima 
do nível do mar. 

CLIMA - A região é de clima tropical com inverno sêco. 
As temperaturas ocorridas foram: média das máximas: 
38°C; média das mínimas: 18°C; média compensada: 28°C. 
Precipitação no ano, altura total: 944,7 mm. 

ÁREA - 1183 quilômetros quadrados. 

~OPULAÇÃO- Pelos índices apurados no Censo de 1950, 
Olímpia possuí_a: 37 906 habitantes, sendo que 19 528. ho
mens e 18378 mulheres. Na zona rural a população era 
de 26 071 habitantes ou seja 68,7% do total presente no 
município. Nestes dados acham-se incluídos, os do então 
distrito de Severínia, atualmente Município. 

O D.E.E.S.P. estimou a população do município, pre
sente em 1.0 -VII-55, em 30 915 habitantes 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Pelo Censo de 1950 o 
Municipio era formado dos seguintes aglomerados urbanos, 
com as respectivas populações: Olímpia - distrito da 
Sede - 21 268 habitantes; Altair - 4 025 habitantes; 
Baguaçu 1 789 habitantes; Ribeiro dos Santos - 3 067; 
Severínia - 7 757. Atualmente Município. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia municipal 
é preponderantemente agrícola. Verificamos, pelo quadro 
abaixo, a importância e a posição de destaque em que se 
encontra a lavoura cafeeira . 

PRODUTOS 

Café beneficiado .. 
Arroz em casca ... 
Algodão beneficiado .. 
Manteiga ... 
Milho .. 

UNIDADE QUANTIDADE 

Arrôba 
Saco 

ArrÕba 
Quilo 
Saco 

291 600 
90 000 

190 554 
252 669 
66 000 

VALOR 
(em Cr$ 1 000) 

153 090 
49 500 
29 726 
25 266 
16 500 

A área das matas naturais é de 7 260 hectares e das 
matas formadas 484 hectares . A área cultivada atinge 
2 8 888 hectares. 

As propriedades agropecuárias existentes no Município 
são em número de 899 e podem ser assim agrupadas, de 
conformidade com as respectivas áreas: até 2 hectares -
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76; de 3 a 9 - 104; de 10 a 29 - 236; de 30 a 99 -
316; de 100 a 299 - 101; de 300 a 999 - 51; de 1000 
a 2 999 ~ 12; mais de 3000-3. 

Dos produtos de origem animal, dignos de menção, 
encontramos (dados de 1954): 8 500 000 litros de leite 
e 220 000 dúzias de ovos. 

Em 1954 havia os seguintes rebanhos, (número de ca
beças de gado e aves) : bovino - 70 000; suíno - 25 000; · 
eqüino - 3 800; muar - 3 500; caprino - 800; ovino -
800: asinino 150. 

Aves: galinhas - 50 000; galos, frangos e frangas -
35 000; patos, marrecos e gansos - 600; perus - 500. 

A produção industrial é feita por 83 estabelecimentos 
fabris que poderão· ser assim classificados, segundo o ramo 
de atividade exercida; transformação de minerais não me
tálicos- 7; madeira- 10; mobiliário 8;- vestuário, cal
çado e artefatos de tecidos - 7; produtos alimentares - 36; 
outros 15. 

Aproximadamente o número de operários industriais 
era de 180, em 1956. 

As mais importantes fábricas sediadas no município 
entre outras, são: Fábrica de Camisas - Soe. Arrozeira 
Máquinas Brasil Ltda. - Vietti e Cia., Paschoal Lamana & 

. Irmão, Anderson Clayton & Cia. Ltda., Soe. Algodoeira do 
Nordeste Brasileiro S. A. 

A média mensal do consumo de energia elétrica com 
a fôrça motriz é de 166 670 kWh. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do município são os municípios vizinhos, que adqui· 
rem principalmente os cereais. O café é vendido à praça 
de Santos, de onde é exportado para o exterior. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Liga.:Se o município às se
guintes cidades vizinhas: Guaraci: rod., via Ribeiro dos San
tos (29 km): Barretos: rodov., via Ibitu ( 48 km) ou fer
rovia C.P.S.P.G. (71 km) até Bebedouro e C.P.E.F. 
(55 km); Colina: rodovia, via Severínia (48 km); ou fer
roviário C.F.S.P.G. (71 km) até Bebedouro e C.P.E.F. 
(31 km); Monte Azul do Turvo: rodov., via Severínia e 
Marcondésia (46 km) ou ferrov. (32 km) ou misto: a) 
ferrov. C.F .S.P .G. (19 km) até a estação de Cajobi b) 
rodov., ( 9 km); Tabapuã: rod., (37 km); Uchoa: rod. 
(50 km) ou rodov., via Tabapuã (54 km); São José do Ria 
Prêto; b) aéreo (478 km). 

13- 24941 

O município é servido pela C.P. E. F. que possui aqui 
60 quilômetros de extensão de linhas férreas. 

Há 30 km de estradas de rodagem .estadual e 439 km 
de estradas municipais. 

Distante 2 km da sede municipal há 1 campo de pouso 
de 858 x 200 m. Não há linhas regulares de navegação 
aérea, porém, o serviço é feito por 2 táxis-aéreos. 

Largamente estimado, o número de veículos em trá
fego na sede municipal diàriamente, é de 13 trens e, entre 
automóveis e caminhões, 90. 

Acham-se registrados na Prefeitura Municipal. 245 
automóveis e 386 caminhões. 

No município acham-se instaladas 4 estações ferroviá
rias e 1 parada de trem. O município dispõe de 2 linhas 
de ônibus interdistritais e 9 intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - Segundo o ramo de atividade 
acham-se sediados no Município 188 estabelecimentos co
merciais de gêneros alimentícios, 15 de louças e ferragens e 
28 de tecidos e armarinhos. 

O comércio local mantém relações mercantis com as 
· praças de São Paulo, Barretos e vários municípios vizinhos. 
Importa, entre outros, os seguintes artigos: tecidos, artigos 
elé.tricos, material de construção. 

Em Olímpia não há estabelecimento de crédito origi
nário do município mas, possui diversas agências bancárias, 
a saber: Banco Antônio de Queiroz S. A.; Banco Artur 
Scatena S. A. ; Banco Comércio e Indústria do Estado de 
São Paulo S. A. ; Banco do Estado de São Paulo S. A. 
e Banco Mercantil de São Paulo S. A. 

A Agência da Caixa Econômica Estadual registrou o 
seguinte movimento: 6 580 cadernetas em circulação. Va
lor dos depósitos: Cr$ 32 983 906,60, em 31-XII-1955. 

ASPECTOS URBANOS - Olímpia é dotada de todos os 
melhoramentos urbanos, tais como: rêde de águas e es
gotos, energia elétrica pública e domiciliar, calçamento, en
trega postal e telefone . 

Há 46 logradouros públicos dos quais 3 7 são pavimen
tados (91200 m2 de paralelepípedos e 4 500m2 de pedras); 
16 são arborizados; 32 são iluminados; 20 possuem rêde 
de água e esgotos; 36 logradouros possuem ligações domi- . 
ciliares de energia elétrica . 

Dos 2 252 prédios existentes, 2 131 possuem ligações 
domiciliares de energia elétrica, 1 030 são abastecidos pela 
rêde de águas e 691 são servidos pela rêde de esgôto. 

Rua São João Conjunto Residencial 
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Santa Casa de Misericórdia Praca Ruy Barboza 

Estádio Teresa Breda Colégio Olímpio 

Os serviços de telecomunicação são feitos pelo DCT, 
pelo telégrafo da C.P. E. F. e telégrafo da Polícia Estadual. 

A média mensal de energia elétrica consumida com as 
iluminações pública e particular é, respectivamente, 29 590 
e 111110 kWh. 

Em funcionamento, acham-se· instalados 741 aparelhos 
telefônicos. 

Há, na sede municipal, 8 hotéis, 5 pensões e 2 cine
mas. A diária mais comum cobrada por hotel de nível 
médio é de Cr$ 100,00. 

.ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Olímpia conta 
com 1 Santa Casa de Misericórdia (66 leitos), Sociedade 
de Beneficência de Olímpia (23 leitôs) e Casa de Saúde Lo
pes Ferraz ( 40 leitos) . 

Há 1 abrigo para desvalidos cuja capacidade é de 100 
pessoas: Em fase de construção acha-se 1 alb"ergue noturno. 

O Govêrno do Estado mantém 1 pôsto de saúde e 1 
pôsto de puericultura . 

Há 15 médicos, 15 dentistas, 16 farmacêuticos e 18 far
mácias. 

ALFABETIZAÇAO- Pelo Censo de 1950, Olímpia apre
sentou um coeficiente de 51,5% de alfabetização sôbre 
a população de 5 anos e mais ( 31 641 pessoas) . 

Havia 9 446 homens e 6 858 mulheres, alfabetizados. 

ENSINO - Olímpia conta com regular número de estabe~ 
lecimentos de ensino. Por esta razão é o· centro educativo 
de que se servem vários municípios circunvizinhos. 

Os estabelecimentos de· ensino estão assim distribuídos: 
Ensino primário comum·: 55 estabelecimentos; primário su
pletivo (escolar noturno) 14; primário complementat: (pre
paratório) 1 . Ensino não primário: Ensino secundário ( 1. 0 

ciclo) 2; (2.0 ciclo) 3; Ensino doméstico (corte e costu
ra) 1. Ensino Comercial: Dat. e Taquigrafia- 1; Técni
co em .Contabilidade 1. Ensino Pedagógico - 1; Ensino 
Militar - 1. Outros Estabelecimentos: Aviação Civil 1. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS ~ Em O !ímpia são 
editados 7 jornais, sendo que 5 são estudantis e 2 semaná
rios, "Voz do Povo" e "Cidade de Olímpia". 

O Serviço de radiodifusão é feito pela Rádio Difusora 
de Olímpia Ltda. ZVG-8 - máximo de potência anódica 
100 W - na antena 100 W freqüência de 1 600 (kc/s). , 

:lO:l 

Os leitores dêste munidpio podem consultar à Biblio
teca Pública Municipal ( 4 068 volumes) e os estudantes 
dispõem de 7 bibliotecas escolares que perfazem um total 
de 3 680 volumes. Há 6 tipografias e 6 livrarias em ati-: 
vidade. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

. RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---------- ------ ------- ------ -----
1950 ....... 3 561 414 7 826 081 3 570 953 2 036 812 3 715 246 
1951 ....... 4 094 594 lO 584 006 5 209 340 2 699 387 5 324 830 
1952 ....... 5 390 863 13 906 064 5 720 395 2 856 323 5 712 125 
1953 ....... 6 680 153 15 690 954 6 872 373 3 501 532 6 883 375 
1954 ....... 7 128 518 24· .735 709 8 351 009 3 445 593 8 372 259 
1955 ....... 8 837 290 34 215 575 9 545 304 3 724 195 9 206 605 
1956 (1) .... ... ... 8 430 000 . .. 8 430 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O nome de 
Olímpia dado ao município é originário do estadista paulis
ta Antônio Olímpio Rodrigues Vieira. 

Há no município 1 sindicato de empregados, 11 advo
gados, 1 engenheiro e 1 agrônomo. 

Em 30-XI-56 havia no município 9 721 eleitores. 
A Câmara Municipal é formada por 15 vereadores. O Pre
feito é o Sr. Alvaro Brito. 

(Autor do histórico - Diógenes Pizarro; Redação final - An
tônio .Carlos Valente; Fonte dos dados - A.M.E. - Diógenes 
Pizarro.) 

ORIENTE - SP 
Mapa Municipal na pág. 363 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Em 1929, na época do grande êxodo de 
população para a chamada zona da Alta Páulista, o Sr. 
Carlos Vendramini deixou a cidade de Piraju e veio a loca
lizar-se nestas terras, onde derrubou a mata existente e pre
parou o terreno de modo que fôsse possível a formação do 
povoado, núcleo inicial da cidade de Oriente. Foi elevado 
a distrito de paz, no município e comarca de Marília pelo · 
Decreto n.0 6 721, de 2 de outubro de 1934 e instalado a 5 
de novembro do mesmo ano. Tornou-se município pelo 
Decreto-lei n.O 14 334, de 30 de novembro de 1944, e insta
lado a 1.0 de janeiro de 1945. Como município, foi cons
tituído de um único distrito de paz: o de Oriente. De acôr-

Igreja Matriz 



do com o Decreto-lei estadual n.0 14 334, de 30 de novembro 
de 1944, que fixou o quadro da divisão territorial adminis
trative>-judiciária do Estado de São Paulo, o município 
de Oriente está subordinado ao têrmo e comarca de Marília. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Marília, 
limitando-se com os municípios de Pompéia, Marília e 
Echaporã. A sede municipal tem a seguinte posição: 22" 09' 
de latitude· Sul e 50° 06' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 583 metros. 

CLIMA - Quente, de inverno sêco, com as seguintes va
riações térmicas: média das máximas 37°C; média das mí
nimas 5°C; média compensada 21 °C. Precipitação pluvial 
variando entre 1 100 a 1 300 mm ao ano. 

ÁREA - 228 km:!. 

POPULAÇÃO - Total do município - 11 867 habitan
tes (6321 homens e 5 546 mulheres), sendo 10257 na 
zona rural (86%) - De acôrdo com o Censo de 1950. 
Estimativa para 1955 - 11148 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Cidade de Oriente -
1 610 habitantes - Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A atividade econômica 
de maior importância para o município é a agricultura, 
cujos resultados em 1956, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Aç6car. Saco 60 kg !53 801 66 823 599,50 
Café. . . . 29 559 20 691 300,00 
Algodão. Arrôba 47 660 6 195 800,00 
Amt-ndoim. Quilo I 014 000 4 056 000,00 

A área aproximada de matas existentes no município é 
de 290 hectares. 

A pecuária, em 31-XII-954, apresentava-se com os se
guintes rebanhos: (n.0 de cabeças) - suíno, 6 000; be>
vino, 3 600; muar, 890; eqüino, 830; caprino, 580. A indús
tria com apenas 1 estabelecimento de mais de 5 pessoas em
prega ao todo 138 operários e consome, como fôrça motriz, 
cêrca de 6 913 kWh. 

MEIOS DE TRANSPO~TE - Com as cidades vizinhas 
- Pompéia- rodov. 10 km ou ferrov. C.P.E.F. -
11 km; Marília- rodov. 17 km ou ferrov. C.P.E.F. -
19 km; Echaporã- rodov. 38 km (via Avencas). Com a 

Vista Parcial 

Capital do Estado - rodov. (via Marília - Bauru e Be>
tucatu) - 502 km ou ferrov. C.P. E. F. e E. F. S. J. -
548 km. Circulam diàriamente, pela sede municipal, cêrca 
de 21 trens e 120 veículos entre automóveis e caminhões. 

COMÉRÇIO E BANCOS - O comércio com 18 estabele
cimentos varejistas realiza as maiores transações com as 
praças de Marília e São Paulo. O crédito é representado 
pela matriz do Banco Agrícola de Oriente, Agências dos 
Bancos Mercantil de São Paulo S. A. e Popular do Brasil 
S.A. A Caixa Econômica Estadual possuía, em 31-XII-1955, 

cêrca de 401 cadernetas em circulação e depósitos no valor 
de Cr$ 1. 564.405,40. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal possui 20 
logradouros públicos, 361 prédios, 352 ligações elétricas, 92 
domicílios abastecidos pelo serviço de água, 4 aparelhos tele

fônicos, correio, telégrafo (C.P.E.F. ), 1 hotel, 1 pensão 
(diária comum de Cr$ 80,00) e 1 cinema. A energia elé
trica é fornecida pela Companhia Paulista de Fôrça e Luz, 
havendo os seguintes índices de consumo (em média men
sal): iluminação particular 15 104 kWh e iluminação públi
ca 2733 kWh. 

ASSIST:!NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município é 
servido por um pôsto de assistência, 2 farmácias, 1 médico, 
3 dentistas e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
45% da população, de 5 anos e mais sabem ler e escrever . 

Prefeitura Municipal 
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ENSIN.O - No setor educacional há apenas 19 unidades 
de ensino primário fundamental comum. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual . MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... - I 999 413 692 889 367 314 436 657 
1951 ....... - 2 288 454 750 402 381 431 755 954 
1952 ....... - 3 066 464 I 032 802 414 563 I .113 827 
1953 ....... - 2 686 948 I 255 487 489 046 I 432 826 
1954 ....... 4 833 785 I 628 473 605 511 I 212 673 
1955 ....... ... 6 727 059 2 000 852 830 977 2 142 860 
1956 (1) .... ... . .. I 278 000 . .. I 278 000 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEM:S:RIDES 
- Comemoram-se as datas cívicas e religiosas de maior 
relevância . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
desta Comuna são denominados orientenses ou orientalen
ses. À Prefeitura·Municipal em 1956 registrou 34 automó
veis e 35 caminhões. Em 3-X-1955, havia 11 vereadores 
em exercício e 1 941 eleitores inscritos . O Prefeito é o 
Sr. Carlos Lopes. 

(Autor do histórico - Severo Messias Franco; Redação final -
Daniel Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A. M. E. -
Severo Messias Franco. ) 

ORLANDIA - SP 
Mapa Municipal na pág. 301 do 11.0 Vol. 

WSTORICO - O território do município e càmarca de Or
lândia foi desmembrado do município de Batatais em 1890, 
que tinha, então, por sede a localidade denominada Espírito 
Santo de Batatais, e que mais tarde, por· Decreto do Estado, 
de 24 de dezembro de 1896, passou a denominar-se Nupo
ranga. Por Lei n.O 1181, de 25 de novembro de 1909, foi 
transferida a sede do município de Nuporanga para o então 
povoado de Vila Orlando, que tomou a denominação de Or
lândia. :S:ste nome foi retirado de uni dos sobrenomes do 
Cel. Francisco Orlando Diniz Junqueira, fundador da 
cidade·. 

O município abrange, como comarca de 29 entrâncias, 
os municípios de Sales de Oliveira, Nuporanga e Morro 
Agudo. :S: constituído de um único distrito: Orlândia. 

Praça Cel. Orlando 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica ~e Ribeirão Prêto. Sua sede está situada a 
20° 43' latitude Sul e 4 7° 53' longitude W. Gr., distando da 
Capital Estadual, em linha reta, 339 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 661 metros. 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura mé
dia anual oscila entre 21° e 22°C. A precipitação anual é 
de 1120 mm. 

AREA - 302 km2 • 

POPULAÇÃO - Em 1950 havia 10 877 habitantes 
(S 671 homens e 5 206 mulheres), dos quais 64% estavam 

na zona rural. 

Estimativa do D.E.E.-1954 - 11 562 habitantes 
(3 667 na zona urbana, 524 na suburbana e 7 371 na rural). 

Igreja Santa Genoveva 



Grupo Escolar "Cel Francisco Orlando" 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
existente é a da sede com 3 943 habitantes ( 1 972 homens 
e 1971 mulheres). De acôrdo com o Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal atividade na 
economia do município é a agricultura, seguindo-se-lhe a 
indústria. 

Em 1956, o volume e o valor dos principais produtos 
foram: café beneficiado 117 ·500 arrôbas, Cr$ 76.375.000,00; 
rebanho bovino, 8 000 cabeças, Cr$ 40.000. 000,00 e bene
ficiamento de algodão, 950 000 quilos, Cr$ 26. 000. 000,00. 

A área das matas naturais ou formadas é de 194 
hectares. · 

de operários ocupados na indústria muni-

Monumento ao Cel. Francisco Orlando D. Junqueira fundador do município 

O município possui 9 estabelecimentos industriais com 
mais de 5 pessoas. 

A única riqueza natural assinalada no município é a 
extração de paralelepípedo. 

São Paulo é o consumidor dos produtos agrícolas, to
davia algum produto segue também para a Capital da Re
pública. 

A atividade pecuária tem grande significação na eco
nomia municipal, havendo pequena exportação de gado 
para Barretos. 

As fábricas mais importantes são: Cia. Mogiana de 
óleos Vegetais, Fábrica de Torradores Fabrízio e Estabe
lecimento Bordignon. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, numa extensão de 
14 km dentro do município. 

Possui 1 campo de pouso particular, 1 estação ferro
viária e 4 rodovias intermunicipais. 

Estão em: tráfego, diàriamente, na sede ·municipal 5 
trens e 300 automóveis e caminhões, estando registrados na · 

Igreja Sõa José (em canstruc;õa) 

Prefeitura Municipal 92 automóveis e 110 caminhões. 
Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual, pelos 

seguintes meios de transporte: São Joaquim da Barra, rodo
viário 16 km ou ferroviário C. M. E. F. 16 km; Nuporanga, 
rodoviário via Sales de Oliveira 17 km; Sales de Oliveira, 
rodoviário. 8 km ou ferroviário C.M.E.F. 10 km; Morro 
Agudo, rodoviário 20 km; à Capital Estadual via Ribeirão 
Prêto e Campinas 425 km ou ferroviário C.M.E.F. 387 
km até Campinas e C.P.E.F. em tráfego mútuo com a 
E. F. S. J. 106 km ou m~sto: a) rodoviário 64 km ou ferro
viário C. M. E. F. 7 4 km até Ribeirão Prêto e b) aéreo 
286 km. 

COMÉRCIO E BANCOS- O município mantém transa
ções comerciais com as praças de São Paulo, Rio· e em me
nor intensidade com a cidade de Ribeirão Prêto. 

Importa: tecidos, ferragens, artigos para lavoura, medi
camentos, calçados etc. 

Possui 39 estabelecimentos comerciais ( 15 de gêneros 
alimentícios, 12 de fazendas e armarinho e 12 de louças e 
ferragens), 3 atacadistas, 70 varejistas, 3 ag~ncias bancárias 
e 1 agência da Caixa Econômica Estadual com 2 623 cader-
netas em circulação e depósitos no valor de ............ . 
Cr$ 12.903. 757,70. 
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Vista parcial aérea 

ASPECTOS URBANOS- 95% da área da cidade é pavi
mentada com paralelepípedos, 3 o/o com lajes de cimento e 
2 o/o com pedras em côres formando desenhos .. ' 

Possui 212 aparelhos telefônicos instalados, 1 090 liga
ções elétricas. 1147 domicílios servidos por abastecimento 
d'água, 3 hotéis com diária de (Cr$ 130,00), 1 pensão e 
1 cinema. 

O serviço telegráfico é efetuado pela Cia. Mogiana de 
Estradas de Ferro e pela agência do D. C. T. 

Clube Orlândia 

ASSIST:S:NCIA M:s!DICO-SANITARIA---' Existe no mu
nicípio 1 Pôsto de Assistência Médico-Sanitária, 1 Pôsto de 
Puericultura e 1 Conferência de São Vicente de Paula que 
oferece abrigo aos desvalidos, com capacidade para 70 pes
soas. Encontra-se em construção o Hospital Santo Antônio. 

A população é assistida por 4 médicos, 5 advogados, 7 
dentistas, 1 agrônomo e 4 farmácias, possuindo também 5 
farmacêuticos.· 

ALFABETIZAÇAO -55% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - Possui o município 23 unidades escolares de 
ensino primário, 1 secundário, 1 industrial, 1 comercial e 1 
pedagógico . 

. Os estabelecimentos de ensino do município atraem os 
estudantes de Sales de Oliveira e Morro Agudo que para 
lá se dirigem diàriamente, a fim de estudarem. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O município pos
sui 1 tipografia, 1 radioemissora de prefixo ZYR-53, funcio-· 
nando em ondas longas, com 1 160 kilociclos, 110 watts na 
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antena; 5 bibliotecas ( 1 estudantil, de assuntos gerais com 
1 013 volumes, 1 infantil com 200 volumes, 1 pedagógica 
com 200 volumes, 1 do Clube Orlândia com 500 volumes de 
assuntos gerais e 1 do Clube Português de assuntos portu
guêses, com 150 volumes). 

Praça Mário Furtado e Fonte Luminosa 

FINANÇAS PÚBLICAS. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
Federal ltatadual MUNICIPIO 

Total Tributãria 
(Cr$) 

------ ------ ------ ----- ---------
1'150 .... 2 343 331 2 997 741 I 193 967 618 476 1 394 536 
1951. 3 229 748 7 873 655 1 439 302 696 252 1 407 694 
1952 , .... 4 438 221 10 167 740 1 940 322 751 191 1 937 123 
1953 ... 4 556 521 7 381 563 3 748 828 1 369 822 3 788 457 
1954 .... 3 110 493 9 506 780 4 820 895 1 445 031 4 657 143 
1955 .. 6 451 325 17 851 056 4 257 510 1 519 626 3 727 346 
1956 (1) .. ... 4 ISO 000 ... 1 450 000 

(1) Orçamento. 

FESTAS POPULARES - Comemoram-se os dias dedica
dos a São José e São Sebastião. No dia de São Sebastião 
desfilam em frente à Igreja Matriz, carroças, carrinhos 
e outros veículos, sendo bentos na ocasião, pelo vigário da 
Paróquia. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIC1PIO - Os habitantes 
são denominados "orlandinos". 

Em 3-X-1955, havia 3 068 eleitores inscritos e 13 ve
readores em exercício. O Prefeito é o Sr. Arlendon Moran
dini. 

'(Autoria do histórico - Dr. Arlendon Morandini; Redação final 
- Ruth Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Juarez Rodrigues 
da Mata.) 

Ginásio Estadual e Escola Normal 



OSCAR BRESSANE - SP 
Mapa Municipal na pág. 397 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Antiga povoação de São João do Mi
rante, no município de Campos Novos do Paranapane
ma, comarca de Assis. Foram fundadores do povoado 
os senhores Galdino Martins, Cândido Luiz da Silva, 
Marciliano P. de Morais, José Botelho, Cândido José 
Alfredo, Basilio A. Rodrigues, Basilio Martins e outros. 
São, também, considerados fundadores os senhores José 
Manzano Garcia, André Sanches, André Berna!, Jaime 
Sanches e Salvador Surano que lotearam as terras onde 
se acha o município. Foi elevada a Distrito de Paz com 
o nome de Tabajara com sede em São João do Mirante, 
pela Lei n.0 1 823, de 17 de dezembro de 1921. O De
creto n.0 6 154, de 13 de novembro de 1933, transferiu 
a sede do Distrito de Paz de Tabajara para Vila Fortu
na e substituiu êsse nome pelo daquele distrito. Passou a 
denominar-se Fortuna pelo Decreto n.0 9 775, de 30 de 
novembro de 1938, no município de Bela Vista, ex-Campos 
Novos. Passou a denominar-se Amarilis pelo Decret.o 
n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, pôsto em execução 
em 1.0 de janeiro de 1945, e foi anexado ao município de 
Lutécia. Passou a chamar-se Oscar Bressane pela Lei 
n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, quando foi elevado a 
município, na comarca de Paraguaçu Paulista, constituído 
do único distrito de paz de Oscar Bressane. O município 
contava, em 3 de novembro de 1955, com 1 196 eleitores 
e sua Câmara Municipal é composta de 13 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Oscar Bressane está localizado na 
margem do rio do Peixe, na zona fisiográfica Sorocaba
na e as coordenadas geográficas de sua sede são: 22° 19' 
latitude Sul e 50° 16' longitude Oeste. Dista 398 qui
lômetros da Capital, em linha reta. 

.. 

,. 

T 

.. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua CapitaL 

ALTITUDE - 500 metros (sede municipal) . 

C~IMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno sêco. Sua temperatura média é de 22°C e a 
pluviosidade anual da ordem de 1 200 mm. 

AREA - 212 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po
pulação municipal de 7 145 habitantes, sendo 3 768 ho
mens e 3 377 mulheres, dos quais 91% ou 6 562 habi
tantes da zona rural. Estimativa do D. E. E. calcula po
pulação de 1954 em 7 595 habitantes, dois quais 6 975 
habitantes do quadro rural. 

Prefeitura Municipal Rua Oep. Mário Eugênio 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Oscar Bressane conta 
com apenas uma aglomeração urbana, a sede municipal, 
com 583 habitantes (dados do Recenseamento de 1950). 
Cálculos do D. E. E. estimam a população da cidade, em 
1954, em 620 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A riqueza econômica 
do município está baseada na produção agropecuária 
de suas 318 propriedades rurais. Apresentam estas 
19 335 hectares de área cultivada e 200 hectares de ma
tas, além de 8 000 hectares de pastagens. A lavoura se 
dedica à policultura e seus principais produtos, em 1956, 
foram: amendoim, 14 milhões de quilogramas - 84 mi~ 
lhões de cruzeiros; café 675 toneladas - 36 milhões de 
cruzeiros; algodão, 2 400 toneladas - 20 milhões de cru
zeiros e milho, 3 852 toneladas - 10 milhões de cruzei
ros. A pecuária tem papel importante em sua economia 
e seu principal rebanho é o bovino, com 9 000 cabeças, 
havendo, ainda 3 600 cabeças de outras espécies. A pro
dução de leite de vaca é estimada em 1 240 000 litros 
anuais. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Oscar Bressane é servi
do exclusivamente por estradas de rodagem. Há 7 auto
móveis e 28 caminhões registrados e o tráfego diário pela 
sede municipal é estimado em 40 automóveis e caminhões. 
Liga-se com os seguintes municípios limítrofes: Pompéia, 
(28 km); Echaporã (16 km) e Lutécia (15 km). A li
gação com a Capital do Estado se faz por meio de rodovia, 
via Echaporã e Estrada estadual São Paulo-Presidente 
Prudente ( 534 km) ou por transporte misto: a) rodoviário 
até Paraguaçu Paulista (37 km) e ferroviário (E.F .S. 
596 m) ou b) rodoviário até Marília ( 46 m) . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Oscar Bres
sane é exercido por 33 estabelecimentos comerciais que 
mantêm transações com as praças de Marília, Assis e Pa
raguaçu Paulista. Dos estabelecimentos citados ·15 nego
ciam com gêneros alimentícios. O crédito é representado 
por duas agências bancárias e 1 agência da Caixa Econô

mica Estadual, esta com 135 depositantes e 180 mil cru
zeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Oscar Bressane 
apresenta aspecto agradável, com seus logradouros bem 

armados e seus prédios de alvenaria. Há 13 logradouros, 

Grupo Escolar Delegacia de Policia 
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todos ·iluminados eletricamente ( 78 focos - 1 500 kWh 
de consumo mensal) e 140 prédios (130 iluminados a luz 
elétrica - consumo mensal 3 500 kWh). 
O serviço de hospedagem é atendido por 1 pensão. 

ASSIST1tNCIA M~DICO-SANIT ÁRIA - A população 
de Oscar Bressane é atendida por 1 médico, 1 dentista e 
dois farmacêuticos, havendo em funcionamento na cidade 
um pôsto médico, mantido pelo Govêrno Estadual. 

ALFABETIZAÇAO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que da população então existente, com 5 anos e 
mais de idade (5 722 habitantes), 2 240 sabiam ler e es
crever ( 1 458 homens e 782 mulheres), correspondendo 
a 39% sôbre o referido grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 15 unidades, das quais 14 são escolas isoladas rurais 
e a outra é um grupo escolar situado na sede municipal. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

ANOS 
REALIZADA 

y·~nicipal NO 
Federal Estadual - MUNICIPIO 

Total Tributária· (Cr$) 

1950 ....... ... 206 138 485 893 239 465 304 953 
1951. ...... ... 723 89e 633 951 264 391 851 557 
1953.. ..... ... 868 745 622 ISS 272 412 461 426 
1953 .... ; .. ... 914 425 1 380 942 3'06 963 625 549 
1954 ...... ' ''' I 346 130 1 314 962 332 552 592 389 
1955 .. '. ''' ''' 1 264 ICO 929 129 323 858 1 633 344 
1956 (1).''' ''' ... 992 000 .. 992 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS- O Prefeito é o Sr. José Ambrósio 
dos Santos. 

(Autoria do histórico - Mário de Souza; Redação final -
L. O. Macedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Mário de Souza. ) 

OSWALDO CRUZ - SP 
Mapa Municipal na pág. 285 do 12.0 Vol. 

HISTORICO- Em 1940, Max Wirth organizou a Colo
nização da Alta Paulista, com sede em Oriente, sob a di
reção geral do Dr. Hans A. Schweizer e direção técnica 
dó eng.0 Hans Clotz que, auxiliados pelos agrônomos Arno 
Kiefer, Yutaba Abe, Ernesto Melan, Walter Schiller e 

posteriormente, em 1941,. pelo Eng.0 Orlando Bergamaschi, 
deram início aos trabalhos topográficos da região, lotean
do-a em pequenas propriedades, que passaram a constituir, 
na ordem cronológica de sua abertura, as Secções de Chá
cara: Califórnia, Negrinha~ Canãa e Lagoa o Localizado o 
terreno, pelo eng.0 Arno Kiefer, para fundação do patri
mônio da sede, foram derrubados dois alqueires de matas 
em novembro de 1940. Dividida e loteada a gleba de 
propriedade de Max Wirth, teve início a venda dos lotes. 
Graças às condições bastante favoráveis de pagamento 
oferecidas, e à fertilidade das terras, a Vila Califórnia 
logo se tornou o alvo de . interêsses por parte de· pessoas 
de diversos pontos do Estado de São Paulo o Em 6 de. ju
nho de 1941, foi celebrada a primeira missa na Vila Cali
fórnia, pelo Padre Gaspar de Aquino. Na povoação então 
denominada Nova Califórnia, o Decreto n.0 13 050, de 16 
de novembro de 1942, criou a 2.8 zona distrital com o 
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nome de Oswaldo Cruz, no Distrito de Paz de Balisa, no 
município de Martinópolís e comarca de Presidente Pru
dente. Osvaldo Cruz foi elevado a município, na comar
ca de Lucélia, pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30-XI-1944, 
e como tal instalado a 1.0 de janeiro de 1945, constitui
do de um único distrito de paz, o de igual nome. 

Posteriormente, foram incorporados os seguintes dis
tritos de paz: 1) Sagres - pela Lei n.0 233 de 24-XII-948. 
Criado com sede no povoado de Drumont e com terras des
membradas da sede do município de Oswaldo Cruz. 2) 
Salmourão - pela Lei n.0 233, de 24-XII-1948. Criado 
com sede no povoado de Massapé e com terras desmem
bradas da sede do município de Oswaldo Cruz. 3) Lagoa 
Azul - pela Lei n.0 2 456 de 30-XII-1953, criado com 
sede no povoado de Lagoa e com territ6rio desmembrado 

da sede do município de Oswaldo Cruz. 

O município foi designado sede de comarca pela Lei 
n.0 2 456 de 30-XII-1953, abrangendo apenas Oswaldo 
Cruz (69.a Zona Eleitoral). Possui Delegacia de Policia 
de 4.8 classe, pertencente à 3.a Divisão Policial (Região 
de Marília). Em 3-X-1955, contava com 15 vereadores e 
6 600 eleitores inscritos. A denominação local dos habi
tantes é "Osvaldo-cruzenses". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Oswaldo Cruz está 
situado na zona. fisiográfica Pioneira, no traçado da Cia . 
Paulista de Estradas de Ferro, a 480 km, em linha reta 
da Capital do Estado de São Paulo o • Limita-se com os mu
nicípios de Rubiácea, Guararapes, Piacatu, Rinópolis, Pa
rapuã, Martin6polis e Lucélia. As coordenadas geográfi
cas da sede municipal são as seguintes: 21° 47' de latitu
de Sul e 50° 52' de longitude W o Gr. 



Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 452 metros 

CLIMA- Quente, com inverno sêco; a pluviosidade anual 

é da ordem de 1166 mm 

ÁREA - 562 km2 

POPULAÇÃO - Segundo resultados do Censo .de 1950, a 
população total do município era de 27 022 habitantes 
(14 181 homens e 12 841 mulheres) sendo 73% na zona 
rural. Conforme estimativa elaborada pelo D. E. E. S. P., 
a população total do município em 1954 seria de 28 723 
habitantes, assim distribuídos: 4 705 na zona urbana, 2 968 
na suburbana e 21 050 na rural. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Os principais centros 
urbanos de Oswaldo Cruz além de sede do distrito recen
temente criado de Lagoa Azul, são os seguintes: sede mu
nicipal, com 6 591 habitantes (3 281 homens e 3 310 mu
lheres); sede do distrito de Sagres, com 328 habitantes 
(181 homens e 147 mulheres); e a sede do distrito de Sal
mourão, com 300 habitantes (163 homens e 137 mulhe
res) (Dados do Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A base econômica do 
município é a agricultura, produzindo café, arroz, algodão, 
amendoim, milho, feijão, mandioca mansa, batata-inglêsa, 
cebola, alho, banana, laranja e abacaxi. Em 1954 a área 
cultivada era de 41 614 hectares, existindo 1 128 proprie
dades agropecuárias. Em 1956, os principais produtos agri
colas do município alcançaram os seguintes índices: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Caf~ (beneficiado) .. .... .... Saco 60 kg 65 000 136 500 000,00 
Algodão (em caroço) ....... ... Arr6ba 420 000 63 000 000,00 
Amendoim (em casca) ..... Saco 60 kg 48 700 53 570 000,00 
Arroz (beneficiado) ... ... • • . 36 000 18 000 000,00 
Milho (erri grão) .. • . . 96 000 13 440 000,00 

O café é exportado para Santos; o algodão para Tupã 
e Marília; quanto aos demais produtos, como arroz, milho, 
feijão e amendoim, parte é consumida no próprio municí
pio e o restante é exportado para São Paulo. Há no mu
nicípio criação de gado para corte, que é exportado para a 
Capital do Estado; a produção de leite {730 000 litros em 
1954) é destinada ao consumo local. Em 1954, existiam 
19 600 cabeças de gado bovino e 7 000 de suíno. 

A área de ma-.:as natunüs e formadas, existente no 
município é de 8 OUO hectares, aproximadamente. Como 

riquezas naturais encontramos argila, para cerâmica,. ola
ria e madeira. O número de indústrias localizadas no mu
nicípio é pequeno ( 15. estabelecimentos com 5 e mais ope
rários) e tem como principal atividade o beneficiamento 
de produtos agrícolas, cerâmicas, olarias e serrarias. As 
principais indústrias são as seguintes: SANBRA - Socie
dade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A. ; Max Wirth 
S. A. ; Comissária e Mercantil; Irmãos Mazzo~i Ltda. ; 
Cafeeira. Beluzzo S. A. ; Cerâmica Canguçu Ltda. ; Cerâ
mica Helvetia; Serraria São Jorge e Serraria Califórnia. 
O valor da produção industrial (tijolos, telhas e madeira 
serrada), em 1956, foi de 11 milhões de cruzeiros. Há 
400 operários empregados na indústria. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com 363 
estabelecimentos, mantém transações com as praças de São 
Paulo, Bauru e Marília. Há 7 agências bancárias e 1 agên
cia da Caixa Econômica Estadual que, em 31-XII-1955, 
contava com 774 cadernetas em circulação e depósitos no 
valor de 3 milhões de cruzeiros, aproximadamente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ...... .. 7 173 612 2 786 026 1 768 881 3 306 602 
1951. ..... ... 12 964 694 3 695 918 1 966 739 4 180 885 
1952 ....... 13 341 937 5 585 170 3 065 045 5 714 393 
1953 ..... 14 766 069 7 806 844 4 224 220 7 878 437 
1954 ... 5 089 024 17 756 771 10 766 782 4 344 854 10 531 926 
1955 ....... 6 455 450 30 486 509 10 024 187 5 043 295 10 391 862 
1956 (1) ... .. . ... 9 500 000 . .. 9 988 000 

(I) Orçamento. 

Visto A6rea 
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MEIOS DE TRANSPORTE - Oswaldo Cruz é servido 
por 7 rodovias municipais e pela Cia. Paulista de Estra
das de Ferro, com 1 estação e 1 ponto de parada no mu
nicípio e 14 trens em tráfego diàriamente. Co~unicação 
com as cidades vizinhas e com a Capital do Estado de São· 
Paulo: 

Guararapes-rodovia, via Rinópolis, 78 km; Bilac
rodovia, via Rinópolis, 61 km; Rinópolis-rodovia, 14 km; 
Parapuã-rodovia, 7 km; Rancharia-rodovia, 71 km; Mar
tinópolis-rodovia, via Lucélia, 78 km; Lucélia-rodovia, 
22 km; Tupã-rodov. 43 km. Capital do Estado-ferro
via, C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J., 650 
km; rodovia municipal até Rancharia (com linha de ôni
bus) e rodovia estadual via Maracaí, lpauçu, Paranapa
nema e Sorocaba, 633 km;· rodovia municipai até Marília, 
via . Tupã e Pompéia (com linha de ônibus) e rodovia 
estadual via Bauru, Botucatu, Tietê e Cabreúva, 591 km. 
O município possui 1 campo de pouso particular, com pis
ta de 900 x 120 metros, situado a 2 km da sede municipal. 

ASPECTOS URBANOS - Conta o município com os se
guintes melhoramentos urbanos: 3 ruas calçadas com pa
ralelepípedos; iluminação pública e 2 264 ligações elétri-. 
cas domiciliares, sendo a energia elétrica fornecida pela 
Emprêsa Elétrica Caiuá; 300 aparelhos telefônicos insta
lados pela Emprêsa Telefônica Alta Paulista. O serviço 
de água encanada está na fase final de acabamento, de
vendo ser beneficiados 1 500 domicílios, inicialmente. Há 
1 telégrafo de uso público, da C.P. E. F., 1 agência pos-
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tal; 5 hotéis, cuja diária média é de Cr$ 100,00; 6 pen
sões; 1 cinema. O número· de veículos registrados na Pre
feitura Municipal é de 128 automóveis (inclusive jipes) 
e 195 caminhões. Há em Oswaldo Cruz a Capela do Bair
ro "Jardim Bela Vista", construída com linhas de arquite· 
tura moderna. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANI~ARIA- Prestam assis
tência aos habitantes do município 2 hospitais, com 60 
leitos; 1 Pôsto de Saúde; 1 Pôsto de Puericultura e 9 far
mácias. Contam com os seguintes profissionais em ativ.i
dade: 10 médicos, 9 dentistas e 6 farmacêuticos. Há di
versas associações, como a de São Vicente de Paulo e a 
de Proteção e· Assistência à Maternidade e à Infância . 

ALFABETIZAÇÃO - Da população presente, de 5 anos 
e mais (22 269 habitantes), 47% sabem ler e escrever 
(Dados do Censo de 1950). 

ENSINO - Conta o município com 7 Grupos Escolares; 
35 escolas primárias isoladas estaduais e 18 municipais; 
18 cursos de Alfabetização de Adultos;. 1 Ginásio Estadual; 
1 Escola Técnica de Comércio e 1 Escola Normal. No se
tor do ensino profissional encontramos 1 Conservatório 
Musical, 1 Escola de Pilotagem, 2 escolas de datilografia 
e 3 escolas de corte e costura . 

ASPECTOS CULTURAIS - Osvaldo Cruz possui 1 ra
dioemissora, Radio. Club de Oswaldo Cruz; 1 jornal sema
nário, denominado "O Jornal"; 1 Biblioteca do Ginásio e 
Escola Normal Estadual, com 1 363 yolumes; 2 tipogra-



fias e 1 livraria. ·Há uma associação esportiva, que conta 
com um dos maiores estádios da região, cobrindo uma enor
me área destinada à construção de piscina, quadras de bola
-ao-cêsto, tênis, estando já prontos o campo de futebol e a 
pista para provas de atletismo. 

OUTROS ASPECTOS -O Prefeito é o Sr. Ermínio Erlosa. 

(Autor do histórico - Cláudio da Silveira Cardoso; Redação 
final - Maria Apparecida O. R. Pereira; Fonte dos dados - A.M.E. 
- Armindo Baldin. ) 

OURINHOS - SP 
Mapa Municipal na pág. 451 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Consta que, em princípios dêste século, 
Jacinto Ferreira de Sá, vindo de Santa Cruz do Rio Pardo, 
adquiriu de Dona Escolástica Milchert da Fonseca uma 
gleba de terra, quase a totalidade do atual Município de 
Ourinhos (antigo povoado no Município de Salto Grande 
do Paranapanema), tendo loteado a parte central e doado 
terrenos para a construção de um grupo escolar, da Pre
feitura e de um templo metodista. 

A denominação anterior de Ourinhos foi J acarêzinho. 

Em 1906 teve início o povoamento, havendo nessa data 
reduzido número de casas. Os primeiros moradores da cida
de foram os Srs.: Heráclito Sândano, Francisco Lourenço, 
Manoel Soutello, Abuassali Abujamra, Benedito Ferreira, 
Angelo Christoni, José Felipe do Amaral, Isordino Cunha, 
José Fernandes Grillo e Odilon Chaves. 

Em 1908, foi criado o pôsto da: Estrada de Ferro Soro
cabana que- em 1912 foi elevado a Estação. 

O distrito de paz de Ourinhos foi criado pelo Decreto
-lei n.0 1 484, de 13 de dezembro de 1915. 

A Lei estadual n.0 1618, de 13 de dezembro de 1918 
criou o Município, cuja instalação deu-se a 20 de março 
de 1919. 

Consta, atualmente, de um único distrito: Ourinhos. 

A elevação à paróquia deu-se a 20 de junho de 1920, 
sob a invocação do "Senhor Bom Jesus de Pirapora". 

É sede de comarca pelo Decreto-lei n.0 9 775, de 30 de 
novembro de 1938. A comarca abrange os Municípios de 
Ourinhos, Xavantes e Salto Grande (82.a Zona Eleitoral). 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica denominada "Sorocabana", apresentando a sede mu

nicipal as seguintes coordenadas geográficas: 22° 58' 29" 
de latitude S. e 49° 52' 20" de longitude W. Gr., distando 
338 km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município. em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 478 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura oscila 

entre 20° e 21° C. O total anual de chuvas é da ordem de 
1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA ~ 282 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, estavam 

presentes 21 085 pessoas (10 637 homens e 10448 mulhe

res), sendo 9 157 na zona urbana, 4 300 na suburbana e 

7 628 ou 36% na zona rural. 
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Indústrias 

A estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-1954 acusou 22 412 
habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única . aglomeração 
urbana ~xistente é a sede municipal com 13 457 habitantes 
(de acôrdo com o Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A indústria e a agri
cultura constituem as principais atividades da economia 
municipal. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos (agrícolas, extrativos e industriais no ano de 1956, 
foram): 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

AGRICOLA 

Cafll beneficiado ............. Arrllba 38 000 22 800 000,00 
Cana-de-aç6car ............... Tonelada 63 000 22 050 000,00 
Milho ....... : ............... Saco 60 kg 50 000 550 000,00 
Algodão em caroço ........... Arr6ba 28 000 4 424 000,00 
Arroz em casca . ............. Saco 60 kg 14 000 7 000 000,00 . 

EXTRATIVO 

Telhaa de barro .............. Milheiro 12 190 I 9 000 000,00 
Tijol011 ...................... . 5 000 3 700 000,00 
A&ua de fonte ............... Garrafão 40 000 100 000,00 
Manilhaa de barro ........... Unidade 54 000 700 000,00 
Vasos, moringas, potes e outros 

artefat011 de barro ...... ·. ; .. - - 5. 800 000,00 
O!eo de caroço de algodão .... Quilo 4 138 000 48 000 000,00 
Oleo de caroço de amendoim .. Quilo I 248 000 15 200 000,00 

INDUSTRIAL 

Mortadela ................... Quilo 170 000 5 500 000,00 
Charque ..................... . 70 000 2 100 000,00 
Doces divers011 ........ ....... - - I 7 000 000,00 
Alcool. .............. ........ Litro 400 000 I 600 000,00 
Aç6car ................... ... Saco 60 kg 80 000 32 000 000,00 

O café é exportado para Santos (para reexportação 
aos países consumidores). O algodão é beneficiado nas má
quinas locais e depois remetido para São Paulo. A cana-de
-açúcar é industrializada (açúcar e álcool) na "Usina São 
Luiz S. A." - Ourinhos, e o produto vendido a vários mu
nicípios. O milho e outros produtos agrícolas são consu
midos pelo próprio município. 

.21.2 

A atividade pecuária é pouco desenvolvida. O reba
nho existente em 31-XII-1954, em número de cabeÇas, era 
o ·seguinte: bovino 9 500, suíno 5 000, muar. 800, eqüino 
650, caprino 500, ovino 100; asinino 1 .. Foram produzidos 
no mesmo ano 950 000 litros de leite de vaca. 

Na sede municipal há 74 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários ramos 
industriais cêrca. de 1100 operários. As fábricas mais im
portantes localizadas no município são: as de óleo de caroço 
de algodão e de amendoim (SANBRA), Usina de Açúcar 
São Luís, diversas cerâmicas, usina de oxigênio, frigoríficos 
e fábricas de doces. 

As riquezas naturais do Município são os barreiros para 
fabricação de tijolos, telhas e outros artefatos de barro. 

A área de matas existente no Município, no ano de 
1956, era estimada em 100 hectares. 

São consumidos como fôrça motriz 1241526 kWh em 
média, mensalmente. 

MEIOS DE TRANSPORTE - As ferrovias que servem o 

Município são: a Estrada de Ferro Sorocabana com as se
guintes quilometragens dentro do mesmo: Ourinhos a Gua-
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raiúva - 11 km e Ourinhos a Canitar 12 km; e a Rêde 
Viação Paraná-Santa Catarina com 8 km dentro do Mu
nicípio (De Ourinhos a Marques dos Reis) . 

Há duas estações ferroviárias no município. 
As rodovias que servem o Município com as respectivas 

quilometragens dentro do mesmo são: Ourinhos-Ponte 
Melo Peixoto (municipal) 6 km; Ourinhos-Ponte Melo 
Peixoto (estadual) 5 km; Ourinhos-Santa Cruz do Rio 
Pardo (municipal) 18 km; Ourinhos-Bairro Pedra Branca 
(municipal) 11 km; Ourinhos-Aeroporto (municipal) 
4,5 km; Ourinhos-Fazenda Velha (municipal) 10 km; 

. Ourinhos-Xavantes (estadual) 8 km; Ourinhos-São Pe
dro do Turvo (municipal) 9 km. 

Ourinhos liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transporte: Salto Grande- rodoviário 29 km ou 
ferroviário E. F. S. 19 km; São Pedro do Turvo - rodo
viário 30 km; Santa Cruz do Rio Pardo - rodoviário 32 km 
ou ferroviário E. F. S. 73 km; Xavantes - rodoviário 
20 km ou ferroviário E.F .S. 20 km; Jacarêzinho PR -

Se"iço de Água 

rodoviário 38 km ou ferroviário V. F. P. S. C. 27 km; Ri
beirão Claro PR - rodoviário 34 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Piraju e 
Sorocaba 432 km ou ferroviário E. F. S. 500 km ou aéreo 
336 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 
Outros destinos (por via aérea) -Assis 70 km; Ara

guaçu 100 km e Presidente Prudente 185 km. 

Ourinhos possui um aeroporto .com linhas regulares 
de navegação aérea (V ASP) com 4 aviões de passageiros 
trafegando no Município. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal cêrca de 30 
trens e 2 000 automóveis e caminhões. Estão registrados 
na Prefeitura MuniCipal 139 automóveis e 177 caminhões. 

A sede municipal é servida por transportes urbanos. 

COM:S:RCIO E BANCOS - Ourinhos, situado no entron
camento dos estados do sul do país, é servido por duas 
movimentadas rêdes ferroviárias, mantém transações com 
numerosos municípios interestaduais. Exceto os artigos 
que produz, importa todos os outros necessários à subsis.l) 
tência da população. 

A sede municipal possui 340 estabelecimentos varejis
tas e 35 atacadistas. No Município há 131 estabelecimen
tos de gêneros alimentícios, 7 de louÇas e ferragens e 29 
de fazendas e armarinhoiJI. 

Colégio Estadual 

Os estabelecimentos de crédito que possuem agências 
em Ourinhos são: Banco Comercial do Estado de São Pau
lo S. A., Banco Brasileiro de Descontos S. A., Banco Co
mércio e Indústria de São Paulo S. A., Banco Mercantil de 
São Paulo S. A.., Banco Brasileiro para a América do 
Sul S. A. , Banco do Estado de São Paulo S. A., Banco 
América do Sul S. A. e Banco do Brasil S. A. 

A Caixa Econômica Federal mantém uma agência que 
em 31-XII-55 possuía 3 117 cadernetas em circulação e· 
valor dos depósitos de Cr$ 8 680 156,60, e a Caixa Econô
mica Estadual, também, mantém uma agência que na refe
rida data, possuía 4 712 cadernetas em circulação e valor 
dos depósitos de Cr$ 9 362376,70. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: Pavimentação 39 logradouros 
pavimentados com paralelepípedos, sendo que um dêles, 
parcialmente, com asfalto. A área de pavimentação com 
paralelepípedos é de 250 000 m2 e a de asfalto 2 747 m2; 

Iluminação - pública (com 150 logradouros iluminados) 
e domiciliar (com 4 506 ligações elétricas) . O consumo 
médio mensal para iluminação pública é de 3 7 408 kWh 
e para iluminação particular de 436 946 kWh; Água -

3 600 domicílios abastecidos; Esgôto - 1 055 domicílios 
esgotados; Telefone - 320 aparelhos instalados; Telégra
fo- servido pela Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, 
Estrada de Ferro Sorocabana, Delegacia de Polícia, Vasp 
e F .A.B.; Correio - 1 agência pOstal do D.C.T.; Hospe
dagem - 15 pensõ.es e 4 hotéis com diária mais comum 
de Cr$ 160,00; Diversões - 1 cinema. 

Vista Parcial 

3.13 



Grupo Escolar 

ASSIST2NCIA M2DICO-SANIT ÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 6 hospitais, com 160 
leitos; 1 ambulatório oficial; 1 centro de saúde; 1 pôsto de 
puericultura; 1 abrigo para.menores com 16 leitos; 1 abrigo 
com 36 leit~; 1 asilo com 40 leitos; 15 farmácias; 17 mé
dicos; 13 dentistas; 4 farmacêuticos e 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950,.das 
17 790 pessoas maiores de 5 anos, 11 288 ( 6 364 homens e 
4924 mulheres) ou 63%, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Ministram o ensino 29 unidades escolares de 
ensino primário ( 4 grupos escolares, 15 escolas estaduais 
primárias, 8 escolas primárias municipais e 2 co~plementa
res) · e os seguintes estabelecimentos de ensino médio: 1 
colégio estadual e escola normal, 1 escola técnica de co
mércio, 1 ginásio e escola normal particular, 1 seminário e 
1 escola profissional. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS ~ Em ourinhos cir
culam 2 jornais: "O Correio de Notícias" e "O Pirilampo", 
sendo o primeiro semanário e o segundo periódico. 

Há uma radioemissora "Rádio Clube de Ourinhos", com 
potência máxima de 100 W antena e freqüência de 1560 
quilociclos. 

Possui, ainda, 4 bibliotecas estudantis com menos de 
1 000 volumes, 3 tipografias e 3 livrarias . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$). 

Total TributAria 

1950 ....... 5 380 532 8 995 138 4 764 359 3 339 748 4 612 331 
1951 ....... 8 069 439 14 905 424 6 395 192 3 625 146 6 696 991 
1952 ....... 10 689 362 18 389 966 7 526 917 4 301 069 7 367 996 
1953 ....... 12 844 544 20 778 813 12 114 004 7 471 034 11 927 976 
1954 ....... 12 597 841 25 426 037 17 725 651 7 440 686 17 493 738 
1955 ....... 16 982 372 33 072 293 29 176 283 8 370 111 29 848 911 
1956 (1) .... ... ... 15 151 000 . .. 14 289 100 

(l) Orçamento. 

FESTEJOS - Com referência aos festejos populares são 
dignas de menção as procissões que se realizam, diàriamen.
te, no mês de maio e as que se realizam no dia 13 de cada 
mês, em louvor de Nossa Senhora de Fátima. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção local dos habitantes é "ourinhense". 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana, 4 271 
prédios. 

Exercem atividades profissionais 9 advogados, 7 enge-
nheiros e 2 agrônomos. · 

Estão em exercício, atualmente, 15 vereadores e esta
vam inscritos até 3-X-1955, 6 177 eleitores. O Prefeito é 
o Sr. José Maria Pachoalck. 

(Autor do histórico - Domingos Paschoal Primo; Redação final 
Ronoel Samartini; Fonte . dos dados - A. M. E. - Domingos 

Paschoal Primo. ) 

OURO VERDE - SP 
Mapa Municipal na pág. 231 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Em junho de 1946, Olavo Ribeiro Vai, no 
intuito de fundar um povoado, adquiriu 800 alqueires de 
terra na conhecida região (Zona da Mata), na comarca de 
Lucélia. O lugar escolhido, marginando o espigão divisor 
do rio do Peixe e Marrecas, passou a chamar-se "Ouro Ver
de" em virtude de suas terras prestarem-se ao plantio do 
café, o "ouro verde" do Brasil. A princípio tudo foi difícil, 
pois não ha~ia comunicação de espécie alguma. Como não 
houvesse via de acesso foram abertas várias picadas que 
iam ter ao local onde iniciaram as derrubadas de matas e 
lotearam as terras a fim de abrigarem os futuros moradores 
do povoado. Devido a falta de comunicação tomava-se 
quase impossível o povoamento do lugar. Para sanar essa 
dificuldade, abriram estradas ligando o povoado às locali
dades vizinhas. Começa, então, a progredir o novo núcleo. 
A 7 de dezembro de 1947, Frei Angélico de Roseira cele
brava a primeira missa na capela onde hoje se encontra a 
Matriz de Ouro Verde. Com o desenvolvimento da agri
cultura, principalmente a lavoura do ca.fé teve início o 
grande surto econômico da povoação. Em face do grande 
e rápido progresso foi Ouro Verde elevado à categoria de 
distrito de paz com terras desmembradas do distrito de 
Gracianópolis, pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 
1948. Foi elevado a município, na comarca de Dracena, 
com sede na vila de igual nome e com território desmem
brado do respectivo distrito e do da sede do município de 
Dracena, pela Lei n.O 2 456, de 30 de dezembro de 1953 
e instalado a 1.0 de janeiro de 1954·. Como município, ficou 
constituído dos distritos de Ouro Verde e Arabela. 

Hotel 



Abertura das Ruas 

LOCALIZAÇÃO - O município acha-se situado na zona 
fisiográfica do Sertão do Rio Paraná, distando 564 km, em 
linha reta, da Capital do Estado . As coordenadas geográ
ficas da sede municipal são as seguintes: 21° 30' de latitude 
sul e 51° 43' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 430 metros. 

CLIMA - Ouro Verde está situado em região d.e clima 
quente, com inverno sêco. 

·ÁREA- 297 km2. 

POPULAÇÃO - Em 1950, na ocasião do último Recensea
mento geral do Brasil, Ouro Verde era distrito de Dracena 
e foi recenseado com 3 567 habitantes, sendo 1 920 homens 
e 1647 mulheres. Na zona rural havia 2 195 habitantes ou 
62%. O D.E.E. estimou a· população para 1955, em 
5 891 habitantes. 

1.° Casa de Comércio 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Existia em 1950, ape
nas um~ aglomeração urbana, a da sede distrital com 351 
habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- Baseia-se a economia do 
município na agricultura e em pequena parte na indústria. 
Os principais produtos agrícolas são: café com 3 200 000 
cafeeiros, arroz, feijão, algodão, amendoim e ainda milho, 
banana, etc. 

Rua Goiás 

Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais produtos 
do município, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE 

Café. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arr6ba 
Arroz............... . . . . . . . . Saco CiOkg 
Feijilo ..................... ,. 
Algodilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Arr6ba 
Amendoim ................. , . Saco 25 kg 

VOLUME 

38 400 
22 000 
11 480 
45 200 
28 920 

VALOR 
(Cr$) 

26 112 000,00 
9 900 000,00 
7 788 000,00 
6 102 000.00 
2 602 800,00 

Há 3 estabelecimentos industriais com mais de 5 pes
soas e o número de operários industriais no município é 
de 20. A riqueza natural assinalada em Ouro Verde é a 
madeira de lei que existe em grande quantidade. A área 
de matas naturais é de, aproximadamente, 20 000 hectares. 

MEIOS DE TRANSPORTE- O município é servido pelas 
estradas de rodagem seguintes: Ouro Verde-Dracena: 
8 km; Ouro Verde-Arabela: 14 km; Ouro Verde-Montei-

Campo de Pouso 

ro Lobato: 12 km; Ouro Verde-PresidenteVenceslau: 
17 km; Ouro Verde-São Bento: 12 km; Ouro Verde
Apiaí: 15 km. Trafegam diàriamente na sede municipal 
5 veículos, entre automóveis e caminh6es. Estão registra
dos na Prefeitura local 25 veículos, sendo 1 automóvel e 
24 caminhões. 
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Construção da futura Matriz 

COMÉRCIO - Há no município 7 estabelecimentos de 
gêneros alimentícios, louças e ferragens; 2 de fazendas e 
armarinhos. Na sede municipal existem 35 estabelecimen
tos varejistas. 

ASPECTOS URBANOS ._ Conta a sede municipal com 
120 prédios e 30 logradouros; iluminação pública (8 logra
douros iluminados); iluminação domiciliar (50 ligações elé
tricas); 1 hotel (diária média de Cr$ 110,00), 2 pensões. 
Há· no município 5 linhas de ônibus, intermunicipais. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANIT Á,RIA - Estão no exer
cício da profissão, 1 médico, 1 dentista e 2 farmacêuticos. 
Há no município 2 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO- Em 1950, 42% da população pre
sente de 5 anos e mais, sabiam ler e escrever. 

ENSINO- Há em Ouro Verde, 11 unidades escolares de 
ensino primário: 2 grupos escolares, 6 escolas ruraiS" esta
duais e 3 escolas municipais. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total TributAria 
(Cr$) 

1!154 ...•... ... . .. ... . .. 
1955 ....... 53 105 ... I 289 716 328 223 I 284 909 
1956 (1) .... ... ... I 600 000 . .. I 600 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- As datas_ cívicas e religiosas são tôdas comemoradas no 
município. 

Rua Goiás 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICtPIO - Em 1954 ha
via· no município de Ouro Verde, 9 vereadores em exercício 
e <i76 eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Antonio Ortega 
Criado. 

(Autor do histórico - Caytano de Marcos; Redação final -
Maria de Deus de Lucena e Silva; Fonte dos dados ..,.... A. M. E. 
Caytano de Marcos. ) 

PACAEMBU- SP 
Mapa Municipal na pág. 243 d() 12.0 Vol. 

HISTORICO - A vasta região marginal do rio Paraná 
era até o ano de 1925 uma grande floresta, habitada apenas 
por alguns silvícolas e pouco conhecida da civilização. A hos
tilidade da região não conseguiu arrefecer o ânimo dos que 
para lá se dirigiram à procura· de novas terras para suas 
lavouras. Entre os rios do Peixe e Aguapeí, no rumo dof 
trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, plan
taram-se lavouras e foram atraídos mais habitantes para 
essas lavouras, povoando-se a região. Em seguida, surgiram 
agrupamentos humanos com os povoados de Sumatra, Ira
cema, Vila Peres, Guaraniúva, Esplanada, Marajoara e 
Jardim Marajá, todos próximos entre si. Sumatra, o mais 
antigo patrimônio, teve como fundador os irmãos Senise; 
em Iracema, a honra de iniciador cabe aos irmãos Cavi
chioli; Doutor Oswaldo Flavio Teixeira fundou Guaraniúva. 
Guaraniúva apresentava maior número de habitantes, ha
vendo progredido mais que os outros, motivo pelo qual foi 
elevado à categoria de distrito de paz pertencente ao mu
nicípio de Lucélia, o que se deu pelo Decreto-lei número 
14 334, de 30 de novembro de 1944, constituído com terras 
desmembradas dos distritos de . Lavínia e Alfredo Mar
condes. 

Com a elevação de Guaraniúva a distrito de paz, surgiu 
competição de progresso e desenvolvimento entre a sede 
e o povoado de Esplanada, cujo proprietário, a firma Teixei
ra Souza & Pereira, fizeram-na lotear e venderam-na em 
quadras para facilitar seu povoamento e aos poucos foi 
se desenvolvendo de tal maneira que ultrapassou· o pro
gresso da sede do distrito a que pertencia. Em 1948, levan
do em consideração estarem ambas, Guaraniúva e Esplana
da, muito próximas e ligadas entre si, resolveu elevá-las a 
município, ocorrência que se deu em 24 de dezembro de 
1.948, pela Lei n.0 233, que também mudou seu nome para 
Pacaembu. Foi o município então constituído dos distritos 

Cine Luz 



Rua Iracema 

de Pacaembu, ex-Guaraniúva, Flora Rica e Irapuru, e per
tencia à comarca de Lucélia. Pela Lei n.0 2 456, de 30 de 
dezembro de 1953, foram desmembrados os distritos de 
Flora Rica e Irapuru, que foram elevados a município e 
foi ao mesmo tempo criado o distrito de Águas Claras do 
Sul, com terras desmembradas do distrito de Pacaembu. 
Foi elevado à comarca com os municípios de Pacaembu, 
sede, Flora Rica e Junqueirópolis, pela Lei n.0 1940, de 3 

de dezembro de 1952. 
Há no município 8 603 eleitores inscritos e sua Câmara 

Municipal é composta de 15 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Pacaembu está localizado na zona fisio
gráfica no Sertão do Rio Paraná e as coordenadas geográfi-

Posição do Município em relação ao Estado e sua ·Capital. 

14- 24941 

cas de sua sede são: 21° 34' de latitude sul e 51° 17' de 
longitude W. Gr. .:::>ista 528 quilômetros da Capital do Es
tado, em linha reta. 

ALTITUDE ..,.- 456 metros. 

CLIMA - Situa-se em região de clima quente, com inver
no sêco. Sua temperatura média é de 21 °C e a pluvio
sidade anual da ordem de 1 200 mm. 

AREA-311 km2. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou popu
lação municipal de 23 896 habitantes que se achavam dis
tribuídos entre os distritos de: Pacaembu 14 977; Flora Rica 
4 470 e Irapuru 4 449 habitantes. Considerando que atual
mente Flora Rica e Irapuru são municípios, verificamos 
que a população em 1950 do território que é hoJe o muni
cípio de Pacaembu era de 14 977, sendo 8 007 homens e 
6 970 mulheres, dos quais 11 929 habitantes da zona rural, 
correspondendo a 81% . O D.E.E. calcula a população de 
Pacaembu, em 1954, em 15 920 habitantes, dos quais 12 328 

localizados no quadro rural .. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- A principal aglomera
ção urbana existente no município de Pacaembu é a da sede, 
com 3 048 habitantes (de acôrdo com o Recenseamento 
de 1950). Calcula o D.E.E. que a referida aglomeração 

tenha, em 1954, 3 592 habitantes. 

:1.17 



Outro aspecto da Rua Iracema 

ATIVIDADES ECONOMICA - A riqueza econômica do 
município está baseada·na produção agropecuária de suas 
527 propriedades rurais que apresentam 7 580 hectares de 
área cultivada e 1 500 hectares de matas naturais ou for
madas. A lavoura se dedica à policultura e seus principais 
produtos, em 1956, foram: algodão, 7 994 toneladas- 77 
milhões de cruzeiros; café 945 toneladas - 38 milhões de 
cruzeiros; arroz, 3 888 toneladas - 26 milhões de cruzei
ros; feijão, 274 toneladas- 3 milhões de cruzeiros e amen
doim 649 ton:eladas - 2,6 milhões de cruzeiros. :f!!sses pro
dutos são quase todos consumidos no próprio município, 
sendo exportados os excedentes e o algodão e café que são 
enviados a São Paulo. A pecuária funciona apenas como su
pridor de seu mercado municipal, sendo principal o reba
nho bovino (3700 cabeças) e o suíno (1100 cabeças). 

MEIOS DE TRANSPORTE - Pacaembu é servido por es
trada de rodagem, que atinge 53 quilômetros dentro do 
município. Há 130 automóveis e 105 caminhões registrados 
no município, em cuja sede o tráfego diário de veículos é 
estimado em 205 automóveis e caminhões. Há estradas de 
rodagem para os seguintes municípios limítrofes: Irapuru 
(9 km)i Mirandópolis, via Lavínia (69 km); Flórida Pau
lista (15 km) e Flora Rica (23 km). A ligação com a Ca
pital do Estado se faz por rodovia, via Valparaíso, Lins, 
Agudos, Botucatu e Cabreúva (668 km) ou por transporte 

misto: rodoviário até Adamantina (28 km) e ferroviário 
(C.P.E.F. - 675 km). 

COM~RCIO E BANCOS- O comércio de Pacaembu é 

·exercido por 67 estabelecimentos comerciais, dos quais 4 
são atacadistas e os restantes varejistas, que mantêm tran~ 

sações com as praças comerciais de Adamantina, Lucélia e 

Osvaldo Cruz. O crédito é representado por uma filial 

bancária e uma filial da Caixa Econômica Estadual, esta 

com 174 depositantes e 1 milhão de cruzeiros de depó

sitos. 

ASPECTOS URBANOS - Pacaembu é uma cidade nova, 

de aspecto agradável, possuindo 8 logradouros públicos, ·ilu

minados eletricamente (220 focos - 1 300 kWh de con
sumo mensal), com 742 prédios, dos quais 345 servidos 

_de iluminação elétrica (10000 kWh de consumo mensal). 
Há, na cidade, 1 cinema, dois hotéis (diária Cr$ 120,00) e 
duas pensões. 
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ASSIST1tNCIA M~DICO-SANITARIA- A população de 
Pacaembu é assistida por 4 médicos, 3 dentistas e 6 far
macêuticos, havendo, outrossim 1 pôsto médico e 1 pôsto de 
puericultura, ambos mantidos pelo Govêrno estadual. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que 46% da população, de 5 anos e mais de 
idade, sabiam ler e escrever. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 45 unidades escolares; havendo, quanto ao ensino secun
dário, 2 unidades: 1 ginasial e 1 pedagógico. O ginásio, man
tido pelo Govêrno estadual, possui uma biblioteca estudan
til, de caráter geral, com mais de 700 volumes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 
DESPESA 

REALIZADA 
ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 
Total Tributária (Cr$) 

1950 .... --. . .. I 399 976 2 821 934 939 974 1 951 106 
1951. ....... --- 4 265 410 2 174 676 1 028 639 2 649 728 
1952 ....... . .. 6 506 024 2 477 058 1 153 480 2 316 121 
1953 ....... .... 7 167 928 2 887 424 1 492 232 1 835 645 
1954 .. --. 1 093 267 13 444 003 3 365 735 2 474 375 5 095 379 
1955 ....... 1 423 367 19 648 153 3 999 844 1 573 593 3 348 301 
1956 (1) ... --- ... 3 500 000 . ... 3 500 000 

(1) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS - O .Prefeito é o Sr. Renato P. Ba
tiston. 

(Autor do histórico - Narciso Martinez; Redação final - L. G. 
Macedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Narciso Martinez. ) 

PALESTINA - SP 
Mapa Municipal na pág. 51 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - A origem de Palestina está quase tôda con
signada em atas das reuniões, que na época foram feitas 
por moradores da região, sempre sob a presidência de Va
lentim Alvarez, considerado fundador da cidade. 

Consta, pois, daqueles documentos que a fundação deu
-se a 1.0 de janeiro de 1922, quando, em casa de Egydio 
Zaccaro, na fazenda Piau, ficou resolvida a constituição 
de um patrimônio sob a denominação de "São João da Pau

listina". 
Seguiram-se várias reuniões numa das quais Valentim 

Álvarez anunciou sua disposição de doar parte de sua pro
priedade ao patrimônio, reservando um qu~rteirão para que 

Rua Valentim ÁIYares 
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se construísse a igreja em louvor a S. João Baptista. O 

patrimônio constituído ficava situado entre as cabeceiras 

das fazendas: Canoas, Jardim e Piau, onde se .formou o 
pequeno povoado. 

Tornou-se distrito de paz pela Lei n.0 2 236, de 22 de 

dezembro de 1927, no município de Nova Granada e eleva

.do a município na comarca de S. José do Rio Prêto, pela 
Lei n.0 2 782, de 23 de dezembro de 1936. 

O município de Palestina, instalado no dia 30 de maio 
de 1937, constituiu-se pelo Decreto n.0 lO 001, de 24 de 

fevereiro de 1939, com o distrito de paz do mesmo nome, 
que ficou dividido em 3 zonas, sendo a 1.8 Palestina, 2.8 

Santa Filomena e 3.8 Guarda-Mor. 

O Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, 
transformou as zonas em distrito e mudou-lhes os nomes 

- Santa Filomena passou a denominar-se Boturuna e 
Guarda-Mor, Jurupeba. 

Rua 30 de Maio 

Pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948 foi in
corporado o distrito de paz de Duplo Céu. 

Consta atualmente, dos seguintes distritos: Palestina, 
Boturuna, Jurupeba e Duplo Céu. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica "pioneira", 
limitando-se com os municípios de Riolândia, Paulo de 
Faria, Nova Granada, Mirassol, Tanabi, Cosmorama e Amé
rico de Campos. 

A sede municipal t~m a seguinte posição: 20° 23' de 
latitude sul e 49° 26' de longitude W. Gr. e dista 457 km, 
em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 550 metros. 

CLIMA - Tropical com as seguintes variações térmicas: 
- mês mais quente - maior que 22°C; mês mais frio -
menor que 18°C. Precipitação pluvial variando entre 1100 
e 1 300 mm ao ano. 

219 



ÁREA - 700 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do município - 11 876 habitantes 
(6202 homens e 5 674 mulheres) sendo 9163 na zona 
rural (77%)- Censo de 1950. 

Estimativa para 1955 - 11 660 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- População das sedes de 
distrito, segundo o Censo de 1950- Palestina__:_ 1 827 ha
bitantes; Duplo Céu - 320; Jurupeba - 309 e Boturuna 

- 257. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - As principais atividades 
econômicas são a agricultura e a pecuária. 

A produção agrícola em 1956 alcançou os seguintes 
índices: algodão- 250 400 arrôbas; arroz - 75 000 sacas 
de 60 kg; milho - 20 000 sacas de 60 kg; café 25 000 
arrôbas. 

A área de matas naturais, segundo o Censo Agrícola 
de 1950, é de 4421 ha e a de matas formadas de 17 hec
tares. 

A pecuária em 31-XII-1954, apresentava-se corri os 
seguintes rebanhos (número de cabeças): bovino 45 000; 
suíno 20 000; eqüino 3 400; muar 1 000; caprino 800; 
ovino 300 e asinino 5 . 

A indústria com apenas 2 estabelecimentos (com mais 
de 5 operários) ocupa cêrca de 40 pessoas e consome, em 
média mensal, 5 000 kWh de energia elétrica. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas 
(somente por estrada de rodagem ) : Riolândia - 70 km; 
Paulo de Faria - 46 km; Nova Granada - 23 km; Mi
rassol - 60 km; Tanabi - 29 km; Cosmorama 60 km 
(via América de Campos); América de Campos--. 36 km. 

Com a Capital do Estado: rodov. (via S. José do Rio 
Prêto, Araraquara, Campinas) 510 km ou misto- rodov. 
até S. José do Rio Prêto - 65 km e ferroviário - E. F. A. 
- C.P.E.F. e E.F.S.J.- 513, 748 km. 

Circulam diàriamente pela sede municipal cêrca de 80 
veículos entre automóveis e caminhões. 

COMltRCIO E BANCOS - O comércio com 1 estabeleci
mento atacadista e 62 varejistas realiza as maiores tran
sações com as praças de: Nova Granada, Tanabi, Mirassol, 
S. José do Rio Prêto e S. Paul 

A Caixa Econômica Estadual mantém uma agência 
que em 31-XII-1955, possuía 864 .. cadernetas em circulação 
e Cr$ 6 351408,20 em depósitos-

ASPECTOS URBANOS- A sede municipal com 18 lo
gradouros públicos, possui 418 prédios, 350 ligações elétri-
cas, 1 aparelho telefônico, 1 a_gência postal, 3 hotéis ..... . 
(Cr$ 120,00 a diárià comum), 1 cinema, 1 tipografia e 2 
livrarias. 

O consumo de energia elétrica, em média mensal: com 
iluminação pública - 12 000 kWh e com iluminação par
ticular - · 21 000 kWh. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município _é 
servido por 4 farmácias, 1 pôsto de assistência, 2 médicos, 2 
dentistas e 3 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - 42% da população, de 5 anos e 
mais, sabem ler e escrever - .::enso de 1950. 
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ENSINO - · Há 15 unidades escolares de ensino primá
rio fundamental e 1 ginásio estadual. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RJtCBITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal -No 

Federal Eotad ual MUNICfPIO 

Total - Tributãria 
(Cr$) 

1950 ....... . .. 924.251 885 885 335 759 881 113 
1951 ....... . .. 2 713 834 707 104 349 364 654 321 
1952 ....... . .. 2 056 146 I 010 560 412 857 1 012 947 
1953 ....... . .. 1 818 282 2 377 884 694 881 2 240 941 
1954 ....... 530 366 2 831 136 1 791 558 7/5 858 I 547 804 
1955 ....... 522 174 3 942 136 2 111 039 945 739 1 744 303 
1956 (1) ... ... . .. 1 970 000 . .. "2 000 000 

(1) OrÇamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMltRIDES 
- Folias de Reis e as datas cívicas e religiosas de maior 
_importância. 

OUTROS. ASPECTOS DO MUNIClPIO - Os naturais 

do município são denominados palestinenses. 

Publica-se um jornal semanário de caráter noticioso. 

A Prefeitura Municipal registrou em 1956: 18 automó

veis e 38 caminhões. 

Há um campo de pouso municipal, situado a 4 km 

da cidade, cuja pista mede 1 200 x 80 metros. 

Em 3-X-1955, havia 11 vereadores em exercício e 2 094 
eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Caetano Garbin .. 

(Autor do histórico - Carmelo Nunes; Redação final - Daniel 
Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. - Carmelo 
Nunes.) 

PALMITAL - SP 
Mapa Municipal na pág. 439 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O desbravador da região onde está hoje 
o Município de Palmital foi João Batista de Oliveira Ara
nha que, vindo de São Manoel, em companhia de seus filhos, 
em 1886, instalou-se a 4 km da atual cidade, na Água do 

Aranha. 

Oliveira Aranha, divulgando em São Manoel a ferti
lidade das terras daquela região, atraiu para lá novos mo
radores. Assim, em 1891, Manoel José Batista estabeleceu
-se com sua família na Água.da Fartura; em 1898, Joaquim 
Silvério da Cruz fixava-se na Água Clara; e, no mesmo 
ano, Salvador Ricci desbravava a Água das Anhumas. Se
guiram-se a êstes Júlio D'Oliveira Castanha e Licério Na
zareth de Azevedo. 

Logo iniciaram a divisão do terreno em lotes que eram 
vendidos a 200 mil réis cada um. Francisco Severino .da 
Costa, em 1910, fêz doação de um terreno à Igreja, para a 
fundação do patrimônio de Palmital (nome êste devido à 
grande quantidade de palmitos existente na região) . Em 
27 de dezembro de 1916, pela Lei n.0 1 526 foi criado o 
Distrito de Paz de Palmital, instalado a 12 de julho de 
1918, no município de Campos Novos. Foi elevado a Mu
nicípio pela Lei n.0 1693, de 18-XII-1919, na Comarca de 
Assis, constituído de um único Distrito de Paz, o de igual 
nome. O Município foi instalado a 21 de abril de 1910; 



passou a pertencer à comarca de Salto Grande no ano de 
1922, pela Lei n.0 1887 de 8 de dezembro. 

Por fôrça do Decreto n.0 9 775, de 30-XI-1938, Pal
mital voltou a pertencer à comarca de Assis e, pelo Decreto
-lei n.0 14 334, de 30-XI-1944, foi designado sede de co
marca, abrangendo os municípios de Palmital e Ibirarema e, 
pela Lei n.0 233 de 2~XII-1948, o de Campos Novos Pau
lista (83.8 zona eleitoral). 

Foram incorporados os seguintes Distritos de Paz: 
Sussuí - pelo Decreto n.0 9 775 de 30-XI-1938. Criado 
com sede na povoação de igual nome no Município de 
Cândido Mota, em 1927, pela Lei n.0 2 230 de 20 de de
zembro; Platina - pelo Decreto n.0 6 448 de 21 de maio 
de 1934, e desanexado pela Lei n.0 2 456, de 30-XII-1953. 
O Município consta atualmente de 2 Distritos de Paz: Pal
mital e Sussuí. Possui Delegacia de Polícia de 4.8 classe, 
pertencente à 3.8 Divisão Policial, Região de Assis. Em 
3-X-1955 contava com 13 vereadores e 4 351 eleitores ins
critos. 

A denominação local dos habitantes é "palmitaienses". 

LOCALIZAÇÃO - O Município de Palmital está localiza
do na zona fisiográfica Sorocabana, no traçado da Estrada 
de Ferro Sorocabana, a 378 km, em linha reta, da Capital 
do Estado de São Paulo. 

Limita-se com os muniCípios de Cândido Mata, Pla
tina, Ibirarema e com o Estado do Paraná . 

As coordenadas geográficas da sede municipal são as 
seguintes: 22° 47' de latitude sul e 50° 13' de longitude 
W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 501 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco e uma temperatura 
média de 20° C. 

ÁREA - 523 km2 • 

POPULAÇÃO - Segundo resultados do Censo de 1950, 
a população total do Município, incluindo a do Distrito de 
Paz de Platina, era de 19 223 habitantes (9 781 homens 
e 9 442 mulheres), sendo 78% na zona rural. 

Conforme estimativa elaborada pelo D. E. E. S. P., 
após o desmembramento do Distrito de Platina, a população 
total do Município seria, em 1954, de 15 101 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Os principais centros 
urbanos de Palmital são a sede municipal, com 3 448 habi
tantes (1673 homens e 1775 mulheres) e a sede do Dis-
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trito de Sussuí, com 282 habitantes ( 145 homens e 137 mu
lheres). (Dados do Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia do Município são a agricultura e a pe
cuária. Em 1954 a área cultivada era de 29 013 ha, exis
tindo 83 7 propriedades agropecuárias. 

Há produção de arroz, milho, café, cana-de-açúcar, 
mandioca mansa, algodão, mamona, batata-doce, banana, 
laranja, abacaxi, abacate, amendoim, manga e limão. 

2 bem desenvolvida a criação de gado para corte e a 
produção de leite e seus derivados. Em 1954 os rebanhos 
existentes apresentavam 12 000 cabeças de gado bovino e 
35 000 de suíno. 

Os produtos do Município são consumidos pela popu
lação local e das cidades vizinhas, além de São Paulo que 
é o principal comprador de gado. 

Em 1956, os principais produtos alcançaram os seguin

tes índices: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Caf~ (beneficiado) ............ Saco 60 kg 148 000 82 880 000,00 
Arroz (com casca) ............ . . • . 151 250· 67 062 500,00 
Milho ....................... . . . 330 300 39 636 000,00 
Leite ........................ Litros 3 200 000 19 200 000,00 
Mamona .................... Quilcgrama 556 320 3 060 ooo.oo 
Cana-de-açúcar ......... .. .... Tonelada 108 160 2 897 600,00 
Ovos de galinha ........ .. . .. Dúzia 92 000 1 840 000,00 
Queijo ............ : ... . .... Quilcgrama 35 000 1 050 000,00 

A área de matas naturais é de 776 ha e a de matas 

formadas é de 11727 ha. 
Há no Município 45 estabelecimentos industriais, que 

ocupam, aproximadamente; 148 operários. As principais 
fábricas são: Cerâmica Santa Clara, Cerâmica São José 
e Fábrica de Aguardente Nossa Senhora Aparecida. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com 92 esta
belecimentos, mantém transações com as praças de Assis, 

Ourinhos e São Paulo. 
O Crédito é representado por duas agências bancárias.: 

Banco do Estado de São Paulo S. A. e Banco Mercantil 



Vista Parcial 

de São Paulo S . A. ; e 1 agência da Caixa Econômica Esta
dual que, em 31-XII-1955, contava com 850 cadernetas em 
circulação e depósitos no valor de 3 milhões de cruzeiros,. 
aproximadamente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributâria 

1950 ....... 2 050 394 3 836 033 I 984 817 I 326 094 2 161 485 
1951. ...... 2 533 164 5 691 275 2 251 957 1 404 937 1 987 098 
1952 ....... 3 715 022 5 652 990 2 765 223 I 258 106 2 738 887 
1953 ....... 3 321 878 6 410 957 4 278 207 2 779 680 4 395 299 
1954 ....... 4 332 607 8 598 387 4 760 266 2 562 310 4 911 851 
1955 ....... 5 930 722 13 493 300 5 546 521 I 923 288 5 625 304 
.1956 (1) ... ... .. 4 604 550 . .. 4 604 550 

(I) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Palmital é servido por 1 
rodovia estadual; rodovias municipais; e por 1 ferrovia, Es
trada de Ferro Sorocabana, com 3 estações e 1 ponto de 
parada no Município, com 18 trens em tráfego diàriamente. 

Vistas Diversas 
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Comunicação com as cidades vizinhas e c?m a Capital 
do Estado: Cândido Mota - rodovia, via Sussuí, 24 km; 
ou ferrovia, E. F. S., 27 km; Assis - rodovia, via Cândido 
Mota, 34 km; ou ferrovia, E. F. S., 42 km; Echaporã -
rodovia, 39 km; Ibirarema - rodovia, 24 km; ou ferrovia, 
E.F .S., 22 km; Andirá- PR- rodovia, 41 km; Cambará 
- PR - rodovia, via Ourinhos, 85 km; Capital Estadual -
ferrovia, E. F. S., 511 km; ou rodovia estadual, via lpauçu, 
Paranapanema, Itapetininga e Sorocaba, 470 km. 

Vistci Parcial Ginásio Estadual 

ASPECTOS URBANOS - O Município possui 12 ruas 

parcialmente calçadas com paralelepípedos; 980 domicílios 

abastecidos de água encanada; rêde de esgôto; iluminação 

pública e 1 010 ligações elétricas domiciliares: 240 apare
lhos telefônicos instalados pela Cia. Telefônica Brasileira; 
1 telégrafo de uso público, da E.F.S.; 1 agência postal; 1 
hotel cuja diária é de Cr$ 120,00; 1 pensão; e 1 cinema. 

O número de veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal é de 35 automóveis e 81 caminhões. 

ASSIST1l:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência à população local 2 Casas de Saúde, com 18 leitos; 



1 Pôsto de Saúde; 1 Pôsto de Puericultura; 6 farmácias; 6 
médicos, 5 çlentistas e 2 farmacêuticos . 

ALFABETIZAÇÃO - Ao tempo do Recenseamento Geral 
de 1950, 45% da população presente, de cinco anos e mais 
( 15 752 habitantes) sabiam ler e escrever (inclusive a po
pulação do Distrito de Platina) . 

ENSINO- Conta o Município com 47 unidades escolares 
de ensino primário fundamental comum e 1 Ginásio Es

tadual. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há no Município 
1 jornal semanário, denominado "Jornal de Palmital"; 1 ti
pografia e 2 livrarias. O Prefeito é o Sr. Manoel Leão Rêgo. 

(Autor do histórico - Messias Villela Pimentel Terra; Redatora 

- Maria Apparecida O. R. Pereira; Fonte dos dados - A. M. E. 

Theotonio de Lima . ) 

PANORAMA·- SP 
Mapa Municipal na pág. 213 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O povoado de Panorama foi criado no 
município de Paulicéia, com terras desmembradas do dis

trito de Gracianópolis. O projeto da extensão ferroviária 

da Cia. Paulista de Estradas de Ferro foi o causador do de

senvolvimento do município. 

Do mês de junho a novembro, época das sêcas, for-

. ma-se no Rio Paraná, em frente à cidade de Panorama, uma 

grande e bela ilha muito freqüentada por turistas dos mu

nicípios vizinhos. O rio, a ilha e a magnífica topografia 

do terreno em que se localiza o município apresentam uma 

bela paisagem panorâmica, originando daí o seu nome. 

Foi elevado a distrito pela Lei n.0 233, de 24 de de

zembro de 1948. Pela Lei 2 456, de 30 de dezembro de 

1953 foi elevado a Município, tendo sido instalado a 1.0 de 

janeiro de 1955. Pertence à comarca de Dracena e está 

constituído de um único distrito: Panorama. 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 

fisiográfica do Sertão do Paraná. Sua sede está situada 

a 21° 22' de latitude sul e 51° 52' de longitude VV. Gr., 

distando da Capital Estadual, em linha reta, 589 km . 

.. 
1 

., 
... 

Posição do Município em relação ao Estada e sua Capital. 

ALTITUDE - 254 metros. 

Prefeitura Municipal 

CLIMA - Tropical com inverno sêco. A temperatura anual 
oscila entre 22 e 23° C. O total anual das chuvas é da 
ordem de 1100 a 1300 mm. 

ÁREA - 338 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, havia 
1013 habitantes (560 homens e 453 mulheres), dos quais 
85 o/o estão na zona rural. 

Estimativa do D.E.E. - 1954 - 1077 habitantes 
(72 na zona urbana, 92 na suburbana e 913 na rural). 

AGLOMERAÇÃO URBANA (De acôrdo com o Censo 
de 1950) - A única aglomeração existente é a da sede 
com 154 habitantes (84 homens e 70 mulheres) . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - As principais atividades 
à economia do Município são a agricultura e a pecuária. 

Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais produ
tos foram: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$ 1 000) 

Algodio ..................... Arrôba 14 000 1 960 
Caf~- ....................... . 2 600 1 365 
Areia e pedregulho ........... m3 6 000 700 
Madeira oerrada .............. . 1 000 2 000 
Arroz beneficiado .... , ........ Quilograma 120 000 1 200 

A área das matas naturais é de 15 000 hectares. 

O número de operários ocupados na indústria munici
pal é de 50. 

Na sede municipal há 3 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 operários . 

Usina de Fôrça e Lu1 



Cinema 

As principais riquezas naturais assinaladas no municí

pio são a madeira, a argila, a areia e o pedregulho . 

Os centros consumidores dos produtos agrícolas são: 
Dracena, Santos e São Paulo. 

Igreja Motriz 

A atividade pecuária tem 25% de significação na 

economia municipal, havendo exportação de gado para a 
Capital Estadual. 

A única fábrica importante do município, é a Cerâmica 
Panorama Ltda. 

Agênc1o Municipal de Estatístico 

A média mensal de produção de energia elétrica é 
15350 kWh. 

MEIOS. DE TRANSPORTE - O município é servido ape
nas por estradas de rodagem, com 2 rodovias intermunici
pais, possuindo também 1 campo de pouso para pequenas 
aeronaves. 

.2.2# 

Estão em tráfego, diàriamente, na sede munictpal 20 
automóveis e caminhões, estando registrados na Prefeitura 
Municipal 2 automóveis e 3 caminhões. 

Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual: San
ta Mercedes - via Paulicéia 18 km; Ouro Verde vta 
Dracena 55 km;- Paulicéia - 9 km e Capital Estadual -
rod. municipal até Adamantina via Arabela, Dracena, Pa-

Grupo Escolar 

caembu e Flórida Paulista 98 km; até Adamantina - via 
Paulicéia, Santa Mercedes; Tupi Paulista, Dracena, Pa

caembu e Flórida Paulista, com linha de ônibus 120 km; 
C.P.E.F. e E.F.S.J. 676 km; por rod. municipal até 

Matadouro Municipal 

Valparaíso via Arabela, Dracena, Pacaembu e Indaiá do 
Aguapeí e rod. estadual via Lins, Agudós, Botucatu, Tietê 
e Cabreúva 739 km; municipal até Presidente Prudente via 
Dracena, J aciporã, Ribeirão dos índios, Santo Anastácio e 

Cemitério Municipal 



Álvares Machado e estadual via Maracaí, Ipauçu, Para

n.apanema, lt~petininga e Sorocaba 751 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - O município mantém transa
ções comerciais com as praças de Dracena e Tupi Paulista. 

Importa: açúcar, sal, farinha de trigo, massas alimen
tícias, conservas, louças e ferragens, armarinhos, tecidos e 

miudezas em geral. 
Possui 14 estabelecimentos comerciais ( 10 de gêneros 

alimentícios, 3 de fazendas e armarinhos e 1 de louças e 
ferragens), 12 varejistas. 

ASPECTOS URBANOS- Em 1954 havia 19 logradouros 

( 10 públicos e 6 domiciliares iluminados) e 110 prédios. 
O município possui 80 ligações elétricas, 2 hotéis e l 

pensão (diária média Cr$ 100,00) . 
O consumo médio mensal de energia elétrica é de 

700 kWh para iluminação pública e 14 650 kWh para ilu

minação particular . 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município 
conta na parte assistencial com o Ambulatório-Policlínica 

dos Pescadores e o Pôsto de Profilaxia da Malária . 
A população é assistida por 1 médico, 1 dentista e 2 

farmacêuticos, possuindo também 2 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO ...:..._ 58% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO. - O município possui · 8 unidades escolares de 
ensino primário ( 2 grupos Escolares, 2 escolas isoladas esta

duais e 4 escolas isoladas municipais) . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan

tes são denominados "panoramenses". 
Em 3-X-1955, havia 240 eleitores inscritos e 9 verea

dores em exercicio. O Prefeito é o Sr. Paulo de Arruda 

Mendes. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1954 ... .... .. 
1955 ....... .. 258 981 I 585 346 611 004 866 796 
1956 (1~ ... .. . .. I 779 997 I 779 997 

(I) Orçamento. 

(Autor do histórico - Rui Fabiano Alves; Redação 'finàl 

Ri.lth Galvão·; Fonte dos dados - A. M. E. - Rui Fabiano Alves. ) 

PARAGUAÇU PAULISTA- SP 
Mapa Municipal na pág. 405 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Paraguaçu é de origem tupi
-guarani e significa Grande Mar ou Rio Grande. 

A história registra José Teodoro de Souza como o mais 
antigo posseiro da região. Em 1871 vendeu a Antônio de 
Paiva e Manoel Pereira Alvim as terras situadas no atual 
distrito de Conceição de Monte Alegre. 

Manoel Pereira Alvim estabeleceu-se às margens do 
Córrego Bugio, na cabeceira do Ribeirão São Matheus, e aí 
plantou cêrca de 2 000 pés de café . 

Entre os primeiros povoadores da região encontravam
-se Jerônimo Vieira, Capitão Olímpio Viriato, Vicente Hen
rique da Silva e muitos outros que numerosas vêzes foram 
obrigados a lutar contra os silvícolas da tribo dos Cha
vantes, Coroados e Caiuás. Essas lutas eram constantes 
e os silvícolas praticavam verdadeiros massacres à pequena 
população pioneira . 

Paraguaçu Paulista já pertenceu ao extinto município 
de Conceição de Monte Alegre, hoje simples distrito para
guaçuense. 

A Estrada de Ferro Sorocabana, deixando Conceição 
de Monte Alegre, atravessou as terras paraguaçuenses indo 
ter ao povoado de Moita Bonita. 

À estação construída. a E. F. S. denominou Paraguaçu. 
O progresso trazido pela nova via de comunicação resul

tou no crescimento constante de Paraguaçu e o fenecimento 

de Conceição de Monte Alegre. Por volta de 1911 foram 

chegando os primeiros comerciantes: Francisco Foco e Má

ximo Alemão. 

O povoado crescia e prosperava. Assim o antigo dis

trito policial de Paraguaçu, no município de Conceição de 

Monte Alegre, foi elevado a distrito de paz em 18 de de

zembro de 1923, pela Lei n.0 1 943. 

O município foi criado por fôrça da Lei n.O 2032, de 

30 de dezembro de 1924. e instalado no dia 7 de março 

de 1925. 

Paraguaçu mudou a· sua denominação para Araguaçu, 

em virtude do Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro 

de 1944. A Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, mu

dou-lhe, novamente, a designação: Paraguaçu Paulista. 

Foram incorporados os distritos de: Borá, pelo Decre

to n~" 6 638, de 31 de agôsto de 1934; Conceição de Monte 

Alegre, pelo Dec~etO n.0 9 775, de 30 de novembro de 1938; 

Sapezal, pelo Decreto n.0 9 775, de 30 de novembro de 1938. 

Consta, atualmente, dos seguintes distritos de paz: Pa

raguaçu Paulista, Borá, Conceição de Monte Alegre e Sa

pezal. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado no traçado 

da E. F. S., zona fisiográfica da Sorocabana. 

A sede municipal se encontra nas· seguintes coordena

das geográficàs: latitude sul: 22° 24' e 53"; longitude 

W. Gr. : 50° 34' e 35". 

Dista, em linha reta, 407 km da Capital Estadual. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Prefeitura Municipal 

ALTITUDE - A sede municipal está situada a 505 me
tros acima do nível do mar. 

CLIMA - Localizado em região de clima quente. Os 
invernos são secos. As temperaturas, em média anual, estão 
compreendidas entre 18 e 22°. A média anual pluviomé
trica é de 1 100 a 1 300 mm. 

AREA- 1041 km~. 

POPULAÇÃO - Pelo Recenseamento de 1950 o municí
pio paraguaçuense apresentou os seguintes dados: 24 543 
habitantes, 12 801 homens e 11742 mulheres. Na zona 
rural encontravam-se 16 934 pessoas, ou seja: 68,9% da 
população . O D. E. E. S . P . estimou a população paragua
çuense, presente em 1.0 -VII-54, em 26 088 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Em 1950 o municí
pio possuía os seguintes aglomerados urbanos: Paraguaçu 
Paulista (sede), 6 562; Borá, 163; Conceição de Monte 
Alegre, 297; Sapezal, 587. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais na economia municipal são, ao lado da indústria, 
as culturas c.e algodão, café, arroz, óleos derivados do ca
roço do algodão e do amendoim. 

O quadro abaixo nos permite ter uma visão geral da 
conjuntura econômica paraguaçuense: (Dados de 1956). 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$ I 000) 

PRODUÇÃO AGRICOLA 

Algodão em rama . Arrôba 900 000 130 000 
Café beneficiado .. . 96 000 48 000 
Arroz com casca .. . . . . . . . . . Saca 50 000 17 500 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

Óleo de caroço de algodão. Quilograma 6 500 000 110 000 
Óleo de amendoim ......... .. ' 2 500 000 46 000 

A área das matas, naturais ou formadas, é de 56 100 

hectares. A área cultivada atinge 46 627 hectares. 

As propriedades agropecuárias em n.0 de 1 190, de 
conformidade com as respectivas áreas, estão assim agrupa
das: de 3 a 9 - 95; de 10 a 29- 337; de 30 a 99 - 429; 
de 100 a 299- 163; de 300 a 999- 60; de 1 000 a 2 999 

10; mais de 3 000- 5. 

O D. E. E. S . P. nos apresenta os seguintes índices eco
nômicos: Produtos de origem animal: leite de vaca -
2 000 000 litros e ovos - 65 500 dúzias. 

Grupo Escolar 
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Visto Centro/ 

Rebanhos existentes em 31-XII-54: (número de cabe
ças) : bovino, 40 500; suíno - 15 400; eqüino - 3 950; 
muar - 900; caprino - 650; ovino - 600; asinino - 5 . 

Aves: galos, frangos e frangas - 13 200; galinhas -
9 000; patos, marrecos e gansos - 700; perus - 650 . 

Produção industrial: Havia 53 estabelecimentos indus
triais que, segundo o ramo de atividades exercidas, pode
rão ser assim classificados: transformação de minerais não 
metálicos - 5; produtos alimentares - 14; outros - 34. 

Estabelecimentos com 50 e mais empregado~: indús
tria química e farmacêutica - 1 . 

O número, aproximado, de operários industriais é de . 
520, em todo o município. As mais importantes fábricas lo
calizadas no município são: Fab. de óleo de Caroço de Al
godão e Amendoim Anderson, Clayton & Cia. Ltda.; Fá
brica de Sabão São Paulo; Fábrica de Móveis Bruschi; Fá
brica Guaraná Paraguaçu; Fábrica de Fogos Irmãos Car
valho; Fábriéa de Quaraná Imaculada; Fábrica de Aguar
dente Javali; Fábrica de Ladrilhos Santa Maria. 

A riqueza mineral assinalada no município é a água 
mineral de Conceição de Monte Alegre. 

A Capital do Estado consome o algodão produzido no 
Município, aliás é o mais importante produto agrícola. 

A pecuária tem significativa expressão econômica, pois 
o Município exporta o produto, principalmente, para a 
Capital. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Paraguaçu Paulista liga-se 
às seguintes cidades vizinhas: Assis - aéreo ( 30 km) ferro
via E . F. S. ( 43 km) ou rodovia ( 80 km) ou rodovia, via 

Càrdoso de Almeida (55 km); Maracaí: rodovia (30 km) 

ou mist.o: a)· ferrovia E. F. S. ( 16 km) até a Estação de 

Cardoso de Almeida, b) rodovia (21 km); lepê: rodovia 

(59 km); Quatá: rodovia ( 35 km) ou ferrovia E. F. S. 

( 30 km); Quintana: rodovia, via Lutécia (54 km); Lutécia: 

rodovia (24 km). 

Com a Capital Estadual: ferrovia E. F. S. ( 644 km) 
ou rodovia ( 534 km) ou aéreo ( 436 km). 

A E. F. S. corta o município com seus trilhos, numa 
extensão de 2 5 km e possui 2 estações . 

As estradas de rodagem, dentro dos limites municipais, 
perfazem 350 quilômetros. 

Há na sede municipal um campo para pouso de aviões 
comerciais ( 1 linha de navegação aérea), dotado de duas 

F o rum 



Caixa D' Águo 

pistas de terra recalcada, que medem 800 x 75 m e 
1 200 x 150 m, respectivamente. 

Largamente estimado, o número de veículos em trá
fego na sede municipal, diàriamente, é de 10 trens e 450 
automóveis e caminhões. 

Na Prefeitura Municipal acham-se registrados 132 au
tomóveis e 217 caminhões. 

O município conta com 3 linhas de ônibus intermu
nicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - Os estabelecimentos comer
ciais existentes no município, segundo o ramo de atividades 
estão assim· agrupados: gêneros alimentícios, 148; louças e 
ferragens, 22; tecidos e armarinhos, 40. 

O comércio local mantém transações com os municí
pios de Lutécia, Assis e Maracaí e Primeiro de Maio (PR) . 

Os primeiros artigos importados pelo comércio munici
pal são: tecidos, ferragens e máquinas, combustíveis, mate
riais de construção etc . 

Paraguaçu Paulista conta com 1 , estabelecimento de 
crédito, originário do município. Trata-se do Banco de 
Crédito Manílio Gobbi S. A. 

Possuem agências no município os seguintes estabele
cimentos bancários: Banco do Brasil S. A. ; Banco Eco
nômico da Bahia S, A. ; Banco Comercial do Estado de São 
Paulo S.A.; Banco Nacional da Cidade de São Paulo S.A. 

A Caixa Econômica Estadual registrou o seguinte mo
vimento. em 31-XII-1955: 1 405 cadernetas em circulação 
e os depósitos atingiram Cr$ 3. 619. 968,40. 

ASPECTOS URBANOS - Paraguaçu Paulista possui os 
seguintes melhoramentos urbanos: água encanada, com 
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perfeito serviço de captação e distribuição; energia elétrica, 
rêde de esgôto em tôda a zona urbana e suburbana; calça
mento e telefone . 

Há na sede municipal 36 logradouros públicos, dos 
quais 3 são pavimentados, 1 é arborizado e ajardinado, 
simultâneamente; 34 possuem iluminação elétrica pública e 
domiciliar; 33 são servidos pelas rêdes de águas e esgotos~ 

Existem 2 789 prédios na zona urbana e' suburbana; 
2 187 possuem ligações elétricas; 1 678 são abastecidos pela 
rêde de águas e 434 são servidos pela rêde de esgôto. A 
cidade dispõe de 400 aparelhos telefônicos. A E. F. S. exe
cuta os serviços de telecomunicaÇões . 

Há 2 hotéis e 5 pensões, 1 cinema e 1 teatro. A diária 
mais comum cobrada em hotel de nível médio é de 
Cr$ 120,00. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA- O município é 
servido por 1 hospital de caridade, com 62 leitos, 1 Pôsto 
de Puericultura; 1 Pôsto de Assistência Médico-Sanitária; 
1 Pôsto de Serviço de Profilaxia da Malária; 1 Casa de 
Saúde com 12 leitos. 

No exercício de suas profissões, temos: 7 médicos, 7 
dentistas, 1 veterinário e 8 farmacêuticos. Há 9 farmá
cias em funcionamento. 

ALFABETIZAÇÃO - Pelos dados apurados no Censo de 

1950, 49,3% da população de 5 anos e mais (20 194) eram 

alfabetizados. Havia 5 995 homens e 3 969 mulheres alfa
betizados. 

ENSINO - Paraguaçu Paulista possui os seguintes estabe

lecimen~os de ensino: primário, 2 grupos escolares, 1 jardim 

da infância; 16 escolas municipais, 14 escolas estaduais e 

2 particulares . O ensino secundário é ministrado por 1 

ginásio estadual, 1 escola normal e pelo colégio "Para
guaçu". 

Outros: 2 escolas de corte e costura, 1 curso de aviação 
civil, 1 escola de datilografia. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS -:- É editado, sema

nalmente, o jornal "A Semana". O serviço de radiodifusão 

é feito pela Rádio Clube Marconi - ZYQ-6 - potência 

máxima na antena 100 w - freqüência de 1 550 kc. 

Franqueada ao público há a Biblioteca do Clube Para
guaçuense que possui cêrca de 2 000 volumes. 

Há 2 tipografias e 2 livrarias na sede municipal. 

Avenida Paraguaçu 



FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO 

Fed~ral Estadual (Cr$) 
Total Tributária 

1950. 2 339 714 7 101 395 2 438. 491 2 630 063 2 507 510 
1951. 3 395 987 12 SilO 659 3 209 188 I 663 581 3 230 608 
1952. 4 781 891 16 330 567 3 811 170 I 926 511 3 652 747 
1953 .. 5 214 830 li 836 830 5 422 500 2 547 679 5 024 808 
1954 ... 6 112 372 17 408 240 7 227 259 2 694 931 7 257 769 
1955 .. 20 749 964 12 364 915 2 937 279 9 875 171 
1956 (I). 8 589 900 8 589 900 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção dada ao habitante local é paraguaçuense. 

No· município há 6 advogados, 1 engenheiro e 1 
agrônomo. 

Existe, ainda, 1 cooperativa. 
Os eleitores inscritos em 3-X-55 atingiam a cifra de 

5 468 e à Câmara Municipal são eleitos 15 vereadores. O 
Prefeito é o Sr. José Jacob Ferreira. 

(Autor do histórico - Saturnino Gomes da Cruz; Redação final 
-Antônio Carlos Valente; Fonte dos dados- A.M.E. - Saturnino 
Gomes da Cruz. ) 

PARAIBUNA - SP 
Mapa Municipal na pág. 333 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primórdios da cidade de Paraibuna da
tam de meados do século XVII. Alguns sertanistas tauba
teanos, descendo o Rio Paraitinga até o ponto de conflu
ência com o Paraibuna, afastaram-se da barra dos rios e 
detiveram-se a dois quilômetros dêsse ponto, onde repousa
ram. Nesse dia, 13 de junho de 1666, celebrava-se a festa 
de Santo Antônio de Lisboa e, em ação de graças pelo fe
liz êxito da viagem empreendida, fizeram uma promessa de 
que, nesse lugar, lançariam os primeiros lineamentos de 
uma povoação. 

Puseram-se a campo. Em pouco tempo surgiu uma 
capela, rodeada de cabanas tôscas, de paus roliços, cober
tas de sapé; p~quenas roças foram surgindo, elementos de 
outros centros mais antigos foram chegando, formando em 
pouco tempo uma pequena povoação, já agora chamada 
Santo Antônio de Paraibuna. 

Assim decorreram várias dezenas de anos, congre
gando-se nas imediações indivíduos nacionais, portuguêses 
e alguns índios semicivilizados. Sabedor da prosperidade 
dêsse trecho da capitania, o então Capitão-General de São 
Paulo, resolveu nomear um fundador para Paraibuna. Em 
documento de 23-VI-1773, Manuel Antônio de Carvalho, 
foi designado Fundador, Administrador e Diretor da nova 
povoação. Ordenavam também a remessa para Paraibuna 
de todos os Forros, Vadios e Vagabundos para ali estabe
lecerem residência em condições de igualdade com os pri
mitivos moradores. Tal notícia causou alarme entre os mo
radores locais. Organizaram-se comissões com o fim de 
entenderem-se com as autoridades, mas foi tudo em vão. 
Só um ano mais tarde em 14 de abril de 1774, consegui
ram do então Capitão-General a revogação de tal ordem 
com a concessão da Carta de Sesmaria, tranqüilizando-os e 
fazendo-os proprietários da terra, onde ergue-se hoje a ci
dade de Paraibuna. 

Foru111 e Cadeia Pública 

Precedidos pelos sentimentos religiosos de seus ances
trais, conseguiram de S. A Real o Príncipe Regente, a cria
ção, pelo Alvará de 7-XII!-1812, da freguesia de Santo An
tônio de Paraibuna, ereção de uma capela e nomeação de 
um pároco. Em 13-VI-1815, em modesta capela, foi cele
brada a 1.a missa pelo vigário, Rev.mu Padre Modesto An
tônio Coelho Neto. 

A freguesia foi crescendo, prédios foram surgindo, e 
nesse afã nobre e estafa nte, escoaram-se vários anos. O 

anseio da população era agora a elevação de freguesia à ca
tegoria de Vila, o que conseguiram pelo Dec. de 10 de 

junho de 1832 . 

Em 29-VI-1833, procedia-se a 1.a eleição para a Câ
mara Municipal, elegendo -se dez cidadãos de prestígio do 

lugar. 

Estalando a convulsão revolucionária de 1842, que 
dominou São Paulo, realizaram-se, em Paraibuna, manifes
tações de simpatia à nova ausa, tendo, nessa ocasião, o Ten. 

Rodrigo Freire de Andrade Melo, mais conhecido por "Ro

drigão", de uma das janelas da residência do Padre Valério, 

dirigido calorosas palavras ao povo que lotava a praça 

fronteix;iça, culminando com um viva à República, provocan
do ovação da massa popular· O gesto de "Rodrigão" foi sabi
do em São Paulo, muito de sgotando o então governador da 

província, que prejudicou, de certo modo, Paraibuna, já 
com aspirações e direito a sede de Comarca. 
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Estação de Tratamentto de Agua 

Mas felizmente tudo foi esquecido e, graças ao esfórço 

do Padre Francisco de Paula Toledo, na tarde de 

30-IV-1837, pela Lei n.0 44, Paraibuna foi elevada à cate

goria de cidade e mais tarde em 30-III-1958, a sede de 

comarca pela Lei n.0 16 dêsse mesmo ano. Consta, atual
mente, de um distrito: Paraibuna. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio

gráfica do "Alto Paraíba", apresentando a sede municipal, 

as seguintes coordenadas geográficas: 23° 23' de latitude 

sul e 45° 40' de longitude W. ( Tr . , distando 1 O 1 km, em 
linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

.230 

ALTITUDE - 643,959 metros (Sede Municipal). 

CLIMA - Temperado com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 32,25°C; das mínimas 7,5°C e a 
compensada 20,4°C. O total anual de chuvas é da ordem 
de 1 300 a 1 500 mm . 

ÁREA - 739 km~. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950,. esta
vam presentes 16 789 pessoas (8 471 homens e 8 318 mu
lheres), sendo 1 342 na zona urbana, 335 na zona subur
bana e 15 112, ou 90%, na zona rural. A estimativa do 
D.E.E., de 1-VII-1954, acusou 17 846 habitantes. 

Rua Cel. Camargo 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente é a sede municipal com 1 677 habitantes 
(de acôrdo com o Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A economia municipal 
está baseada na pecuária e na indústria .. O volume e o 
valor da produção dos principais produtos, no ano de 1956, 
foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

Leite .. .. . Litro 8 500 000 42 000 000,00 
Fogos de artiflcio .. Milheiro 20 000 7 892 000,00 
Café ........................ Arrôba 12 500 6 250 000,00 
Gado abatido (bovino e ouino) Cabeça 840 2 010 000,00 
Feijão .. . ..... ... Saca 60 kg I 900 I 140 000,00 

A produção agrícola é quase totalmente absorvida no 
local. Somente o café, por não possuir o município máqui
nas para beneficiá-lo, é transportado para os centros con-
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Vista Parcial 

sumidores de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e 
Caçapava. 

A pecuária é, incontestàvelmente, a maior atividade 
econômica do município. 1tste exporta semanalmente (na 
sua maioria para corte) para os centros compradores de 
Mogi das Cruzes, São Paulo e Jacareí. O rebanho existen
te em 31-XII-1954, em número de cabeças, era o seguinte: 
bovino, 148 000; suíno, 85 000; eqüino, 46 000; muar, 5 820; 
caprino, 2 250 e asinino, 12. No mesmo ano foram produ
zidos 16 000 000 de litros de leite de vaca. No setor indus
trial, Paraibuna conta com 2 estabelecimentos, com mais de 
5 pessoas. Estão empregados nos vários ramos industriais 
cêrca de 150 operários. A fábrica mais importante é a 
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Indústria de Fogos Bragno Chieff S. A. A área de matas 
naturais existente em 1956, era de 12 700 hectares e a de 
matas formadas, de 1 400 hectares. São produzidos em 
média, mensalmente, 30 570 kWh, sendo 19 440 kWh por 
uma usina hidrelétrica e 11 130 por uma usina termelé
trica. 

MEIOS DE TRANSPORTE - As estradas . de rodagem 
que servem o município, com as respectivas quilometragens 
dentro do mesmo são as seguintes: Paraibuna-Redenção 
da Serra (municipal) 18 km; Paraibuna-Natividade da 
Serra (municipal) 18 km; Paraibuna-Salesópolis (munici
pal) 24 km; Paraibuna-Jambeiro (estadual) 45 km; Bair
ro Pitas ao Bairro Cedro (municipal) 9 km; Bairro Teles 
ao Bairro Fartura (municipal) 15 km; Bairro Comércio ao 
Lageado (municipal) 10 km; Bairro Alferes Bento a Santa 
Branca (municipal) 2 3 km . Paraibuna liga-se às cidades 
vizinhas pelos seguintes meios de transporte: Santa Bran
ca: rodov. 20 km; Jambeiro: rodov. 25 km; Redenção da 
Serra: rodov. 18 km; Natividade da Serra, via Redenção 
da Serra, 36 km, ou rodov. 43 ~m; Caraguatatuba: rodov. 
62 km; Salesópolis: rodov. 28 km. Liga-se à Capital do 
Estado: rodov., via Salesópolis e Mogi das Cruzes 115 km, 
ou misto: a) rodov. 36 km até São José dos Campos, e b) 
ferrov. E . F. C. B. - 111 km . Liga-se à Capital Federal: 
rodo v., via São José dos Campos - 449 km, ou misto: a) 
rodov. 36 km até São José dos Campos, e b) ferrovia 
E.F.O.B. 388 km. 
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Vista Central 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 400 auto
móveis e caminhões. O município possui 3 linhas de rodo

viação intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS- O comércio local compra ce
reais de Mogi das Cruzes, S. Paulo e Jacareí, fazendas e 
armarinhos de São Paulo e São José dos Campos e calçados 
de Franca e São Paulo. A sede municipal possui 142 esta
belecimentos varejistas e 2 atacadistas e o município, se
gundo os principais ramos de atividade, possui 66 estabele
cimentos de gêneros alimentícios, 2 de louças e ferragens e 
10 de fazendas e armarinhos. Mantém agências em Parai
buna o Banco do Vale do Paraíba e a Caixa Econômica 
Estadual. 'Esta, até 31-XII-1955, possuía 989 cadernetas 
em circulação e valor dos depósitos de Cr$ 4. 375.535,30. 

ASPECTOS l,JRBANOS - Os melhoramentos públicos 
existentes são os seguintes: Pavimentação: - 13 logradou
ros pavimentados, sendo 22,5% com paralelepípedos, 15% 
com macadame simples, 6,5o/o com concreto, 3,5o/o com 
pedras irregulares e 52,5% de área não calçada. Ilumina-

ção: pública e domiciliar, com 22 logradouros iluminados e 
429 ligações elétricas domiciliares. O consumo médio men
sal para iluminação pública é de 5 160 kWh e para ilumi
nação particular de 15 198 kWh. 

Água: 384 domicílios abastecidos. Esgôto: 220 pré
dios esgotados. Correio e Telégrafo: 1 agência postal-tele
gráfica; Hospedagem: 3 pensões; Diversões: 1 cinema . 

ASSIST:ItNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 hospital com 48 lei
tos; 1 pôsto de . assistência oficial; 1 abrigo para menores, 
com 180 leitos; 1 abrigo para desamparados; 3 farmácias: 
1 médico; 3 dentistas e 3 farmacêuticos. . 

ALFABETIZAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 14 031 pessoas maiores de 5 anos, 3 883 ( 2 45 7 homens 
e 1 426 mulheres), ou 27%, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Ministram o ensino 27 unidades de ensino 
primário fundamental comum e 1 ginásio particular. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... 358 097 I 219 489 460 812 141 792 469 879 
1951. ...... 443 5To I 389 345 486 958 142 948 475 882 
1952 ....... 579 205 1 441 188 943 943 229 186 884 590 
1953 ....... 587 062 1 788 189 2 374 358 318 599 2 329 418 
1954 ....... I 037 358 3 101 834 2 618 986 286 278 1 984 584 
1955 ....... 4 042 609 2 185 876 278 245 2 720 451 
1956 (1) ... ... . .. 2 200 000 . .. 2 200 000 

(1) Or~amento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - O acidente 
geográfico mais importante é o Rio Paraibuna que empres
ta o nome à cidade. Percorre grande parte do município, 
estando a cidade situada à margem esquerda . Dentro do 
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município junta-se ao Rio Paraitinga, para formar o cauda
loso Rio Paraíba. Paraibuna é uma corruptela de pira ou 
para (peixe), ib (água) e una (preta) : Significa, portanto, 
peixe de água preta. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - O principal festejo popu
lar é realizado no dia 13 de junho, em louvor de Santo An
tônio, padroeiro do município. A principal efeméride é 7 de 
setembro, data da Independência . 

VULTOS ILUSTRES - Os filhos de Paraibuna que se 
destacaram no Cenário Nacional foram: Dr. Carlos Pe
reira Augusto Guimarães: ex-Presidente da Câmara dos 
Deputados, ex-Secretário do Interior, ex-Vice-Presidente do 
Estado e ex-Presidente do Estado. Dr. Juvenal . Malheiros 
de Souza Menezes: ex-Ministro do Tribunal de Justiça do 
Estado. Professor João Batista Ortiz Monteiro: ex-catedrá
tico e Diretor da Escola Nacional de Engenharia e ex-Pre
sidente do Conselho Nacional de Ensino. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os habitantes 
locais são denominados "paraibunenses". Em 1954, havia, 
nas zonas urbana e suburbana, 434 prédios. Na sede muni
cipal opera uma cooperativa de crédito. Exercem atividades 
profissionais: 2 advogados e 1 agrônomo. 

Estão em exercício, atualmente, 11 vereadores e es
tavam inscritos até 3-X-1955, 3 002 eleitores. O Prefeito 
é o Sr. Benedito A. D. Primo. 

(Autor do histórico- Custódio Renno; Redação final- Ronoel 
Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Custódio Renno. ) 

PARAíSO- SP 
Mapa Municipal na pág. 155 do 12.0 V'Ol. 

HISTóRICO - Em 1865, no comêço da guerra do Pa
raguai existia um povoado com o nome de São Sebastião 
do Turvo, em território do atual município e comarca de 
Jaboticabal. Era formado de 117 alqueires de terras. Em 
1891 possuía 60 casas e 2 igrejinhas (Nossa Senhora Mãe 

dos Homens e São Sebastião). Transformou-se em distrito 
policial pela Lei n.0 663 de 6 de setembro de 1899, e foi 
elevado à categoria de distrito de paz. Pela Lei n.0 1 493, 
de 29 de dezembro de 1915, art. 1.0 , tomou o nome de 
Drupi. O lugar era insalubre em virtude de achar-se muito 
próximo do rio Turvo, onde grassava a malária em tôda 
a região banhada pelo referido rio. Os moradores, sempre 
atacados pela terrível moléstia, viram-se na contingência de 
mudarem suas residências para outro local mais sadio. 

Entre os moradores, Andrelino Vicente Bravo, Antônio 
Mealichi e José Prene, possuíam grande área de terras 
distante ·10 quilômetros de São Sebastião do Turvo, sendo 
transferida para lá a sede do distrito, com o nome de Vila 
Paraíso, pelo Decreto n.0 6 034, de 17 de agôsto de 1933, 
passando o distrito a denominar-se também Vila Paraíso. 
Pelo Decreto n.0 6 997, de 7 de março de 1935, foi trans
ferido para o município de Pirangi, comarca de Monte 
Alto. Pelo Decreto-lei Federal de n.0 2 104 de 2 de abril 
de 1940, e Decreto Estadual n.0 11069, de 4 de maio de 
1940, êste distrito passou a denominar-se Paraíso. Foi 

elevado a município, na comarca de Monte Alto, com sede 
na vila de igual nome e com o território do respectivo dis
trito e território desmembrado do distrito da sede do mu
nicípio de Pirangi, pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro 
de 1953, posta em execução em 1.0 de janeiro de 1954. 
Como município, ficou constituído de um único distrito, 
o de Paraíso. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Paraíso acha-se si
tuado na zona fisiográfica de Rio Prêto. As coordenadas 
geográficas da sede municipal são as seguintes: 21° O 1' 
de latitude Sul e 48° 4 7' de longitude W. Gr. A distância 
compreendida entre o município e a Capital do Estado, 
em linha reta é de 350 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 500 metros (sede municipal) 

CLIMA - Paraíso está situado em região de clima quen
te com inverno sêco. A temperatura média em graus cen
tígrados das máximas: 33; das mínimas: 12 e da compen
sada: 22. 

ÁREA.- 173 km2 

POPULAÇÃO - Por ocasião do ·último Recenseamento 
Geral do Brasil, em 1950, o atual município de Paraíso era 
distrito de Pirangi, sendo recenseado com 4 545 habitan
tes, dos quais 4 036 pertencem à zona rural. O D.E.E. cal
culou a população para 1955, em 3 953 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS- Em 1950, existia ape
nas 1 aglomeração urbana, a da sede distrital, com 509 
habitantes. 

Paço Municipal 

:J.SS 



Igreja Matriz 

ATIVIDADES ECONõMICÁS - A agricultura constitui 
a base da economia do município sendo seus principais 
produtos: café, arroz, milho, feijão e amendoim. 

Em 1956, a produção foi a seguinte: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Café. Arr6ba 40 000 25 600 000,00 
Arroz com casca Saco 60 kg 11 129 5 564 500,00 
Milho em grão > 13 485 3 236 400,00 
Feijão .. I 042 729 400,00 
Amendoim. > 497 37 080,00 

~sses produtos destinam-se aos municípios de Mon

te Azul Paulista, Catanduva, Bebedouro e São Paulp, seus 

principais centros consumidores. A área de matas natu

rais existentes. em Paraíso é de 314 hectares, dos quais·121 
são de eucaliptos. No município há, aproximadamente, 6 
operários industriais. A pecuária é de significação econô

mica para o município; é grande o número de gado bo

vino, principalmente o leiteiro . Em 1954, a produção de 

leite de vaca foi de 54 7 000 litros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
pelas estradas de rodagem seguintes: Paraíso-Monte Azul 

Paulista - 10 km; Paraíso--Embaúba - 8 km; Paraíso

Jaguateí - 7 km; Paraíso-Pirangi--:- 10 km. Na Prefeitu

ra Municipal estão registrados 38 veículos, sendo 13 auto

móveis e 25 caminhões. O tráfego diário de veículos na 

cidade é dP 50. entre automóveis e caminhões. 

.2311 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transação com as praças de Monte Azul Paulista, Catan
duva, Bebedouro e São Paulo. Importa: fazendas e ar
marinhos, ferragens, louças, massas alimentícias, produtos 
farmacêuticos etc. Há na sede 17 estabelecimentos vare
jistas e no município, 15 estabelecimentos comerciais, en
tre gêneros alimentícios, louças, ferragens, fazendas e ar
marinhos e 10 outros . 

MELHORAMENTOS URBANOS - Conta a cidade com 
200 prédios, 6 ruas e 4 avenidas, iluminação pública com 
66 focos ou combustores, iluminação particular com 150 
ligações elétricas, 28 aparelhos telefônicos instalados pela 
Emprêsa Telefônica Paraíso, 1 agência postal. A energia 

elétrica do município foi inaugurada em 1951, pela Com

panhia Paulista de Fôrça· e Luz. Há no município 4 linhas 
de ônibus intermunicipais. 

ASSIST:.ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Prestando ser

viços assistenciais à população de Paraíso, encontram-se 1 

médico, 2 dentistas e 2 farmacêuticos no exercício da pro· 

fissão. No município funcionam 2 farmácias e 1 pôsto 

de saúde. 

ENSINO - Existem no município 11 unidades escolares 
de ensino primário fundamental comum: 1 Grupo Escolar 
e 10 escolas isoladas. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Esta·dual MUNICIPIO 

Total Tributéria 
(Cr$) 

1954 ...... 80 518 312 929 167 275 218 267 
2955 .. 91 834 554 642 ... ... ... 
1956 (1) .. . . ... ... ... . .. 

(I) Orç<lmento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Em 3-10-955, 
havia no município de Paraíso 9 vereadores em exercício 
e 954 eleitores inscritos. A denominação local dos habi
tantes é "Paraisenses". O Prefeito é o Sr. Antonio Stefano 
Nascimbem. 

(AÚtor d.; histórico - Alvaro Mendes de Camp~s; Redação final 

Maria de Deus Lucena Silva; Fonte dos dados - A. M. E. -
Alvaro. Mendes de éampos. ) 

Grupo Escolar 



(JARANAPAN.E.l\'IA- SP 
Mapa :vlumc1pal na pag. 117 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 16 de ma1o de 1 856, o senhor Fer
nando de Melo, possuidor de uma gleba de terras denomi
n:1da Bom Sucesso, fêz doação de uma área aproximada
mente de 33 hectares a fim de ser constituído um patri
:nômo da futura paróquia e com a renda possibilitar a 
construção de uma igreja, tendo sido escolhida como pa
droeira Nossa Senhora do Bom Sucesso, muito venerada 
pelo doador e fundador da nova povoação . O ato de doa
ção do terreno foi presenciado pelo vigário de Botucatu 
- Pe. Modesto Marques Teixeira e pelas testemunhas 
Pedro Soares de Barros e Martimiano de Oliveira. Em 
1858 Fernando de Melo, Capitão Pinto, Pedro Soares de 
Barros, Martimiano de Oliveira e outros reunidos sob a 
presidência do primeiro, elaboraram a planta da povoação, 
demarcaram e alinharam o largo e as ruas que convergiam 
em direção à igreja recém-construída, distante 3 quilôme
tros da margem esquerda do rio Paranapanema. Em 1 859, 
por fôrça da Lei Provincial n. 20, de 20 de abril, tomou
-se freguesia e por ato do Govêmo Diocesano a mesma 
ficou instituída canônicamente sendo nomeado seu primei
ro vigário interino o Pe. Modesto T. Marques, ficando, 
então, a freguesia habilitada para os atos eleitorais como 
prescrevia a Lei vigente. Decorridos 10 anos a freguesia 
ganhou novo impulso com a fundação de uma nova po
voação denominada Santo Antônio da Ponta da Serra, 
hoje Itaí, cuja instalação se deu em 1870. Durante mui
tos anos seu progresso foi lento tendo em vista as gran
des dificuldades próprias da época. A dedicação e os es
forços de seus povoadores foram coroados de êxito com a 
elevação à categoria de Vila pela Lei Provincial n.0 33, 
de 10 de março de 1885, com o território desmembrado 
do de Faxina, verificando-se sua instalação em 2 de maio 
do ano seguinte. Por fôrça da Lei Estadual n.0 1 038, de 
19 de dezembro de 1906, a sede municipal recebeu foros 
de cidade. Nas div'isões administrativas referentes aos 
anos de 1911 e 1933 o município de Bom Sucesso com
põe-se de um só distrito: o de igual nome. Pelo Decreto 
n.0 6 530, de 3 de julho de 1934, o município de Bom Su
cesso foi extinto e incorporado ao de Itaí, passando a figu
rar como distrito dêste município. Segundo as divisões ter
ritoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezem
bro de 1937 e o quadro anexo ao Decreto-lei Estadual 
n.0 9 073, de 31 de março de 1938, o distrito de Bom Sucesso 
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permanece no município de Itaí, sendo mantida essa sf

tuação no quadro fixado pelo Decreto Estadual n.u 9 775 

de 30 de novembro de 1938, para vigorar no qüinqüenio 
1939-1943. De acôrdo com o Decreto-lei Estadual nume
ro 14 334, de 30 de novembro de 1944, foi restaurado o 

município de Paranapanema, com o distrito dêsse nome 
(ex-Bom Sucesso), desfalcado de parte de seu territórw, 
transferido do município de ltaí. Pelo Decreto-lei Esta
dual n.0 14 334, que fixou o quadro territorial administra
tivo-judiciário do Estado de São Paulo, o- município dt· 
Paranapanema ficou subordinado ao têrmo e à Comarc" 
de A varé e a mesma subordinação se verifica na última 
divisão administrativa e judiciária . 

Em 31-X-1955 o município contava com 1580 elei
tores inscritos e 9 vereadores em exercício. A denomina
ção local dos habitantes é "parariapanemense". 

LOCALIZAÇÃO - Paranapanema acha-se localizada na 
zona fisiográfica Campinas do Sudeste e as coordenadas 
geográficas de sua sede são: 23° 23' 14" de latitude Sul 
e 48° 43' 45" de longitude W. Gr.,. distando 215 km da 
Capital do Estado, em linha reta . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 560 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente com 
inverno menos sêco. As temperaturas médias observadas · 
são de 19°C e 20°C. A pluviosidade anual é da ordem de 
1100 a 1300 mm .. 

ÁREA - 885 quilômetros quadrados. 
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Prefeitura Municipal 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 indicou po
pulação municipal de 5 582 habitantes, sendo 2 900 ho
mens e 2 682 mulheres, da qual 4 535 habitantes, ou 81,2% 
no quadro rural. O D. E. E. calculou estimativa da po
pulação, para 1955, em 6 146 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Paranapanema apre
senta apenas uma aglomeração urbana: a sede municipal 
com 1 047 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A economia do muni
cípio é baseada, principalmente, nas atividades agropecuá
rias. Ainda dispõe de matas, pois o município conta com 
4 055 hectares de matas, assinalando-se, também, como 
riquezas naturais: jazidas de pedra calcária, cristal de 
rocha e carvão-de-pedra, embora não exploradas. A la
voura se dedica à policultura, destacando-se, entre os de
mais, os seguintes: milho - com a produção de 2 640 tone
ladas no valor de 7 milhões de cruzeiros; cebola - com a 
produção de 600 toneladas no valor de 8 milhões de cru
zeiros; feijão - 192. toneladas no valor de 1,2 milhões 
de cruzeiros; algodão - 94 toneladas no valor de 0,9 
milhões de cruzeiros, e arroz 102 toneladas no valor de 

O, 7 mil.hões de cruzeiros. São sensíveis as atividades pe
cuárias no município, cujos rebanhos são destinados à pro
dução de leite e ao corte. A produção de leite, em 1955, 
foi de 2 825 000 litros no valor de 14 milhões de cruzei
ros. O gado bovino é exportado para os municípios de 
Avaré, Angatuba e ltaí. Os produtos agrícolas do municí
pio são enviados para Avaré, Angatuba e São Paulo. Ain
da são elementares as atividades industriais, contando ape
nas com 2 estabelecimentos industriais com S ou mais 
pessoas e o número total de 14 operários; laticínio e olaria. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A cidade de Paranapane
ma não é servida por estrada de ferro, entretanto é servida 
por rodovia estadual e boas rodovias municipais. As co
municações com os municípios limítrofes se fazem pelas 
seguintes vias: Avaré - rodovia (via Itaí) - 80 km ou 
rodovia (36 km); Itatinga - rodovia (32 km); Angatuba 
- rodovia ( 45 kin); Buri - rodovia via Guarizinho 
( 61 km); ltapeva - rodovia via Guarizinho ( 66 km); 
Itaí - rodovia - (47 km). A comunicação com a Ca
pital do Estado se faz por rodovia, via ltapetininga e So
rocaba (279 km) ou misto: a) rodovia (64 km) até a 
estação de Angatuba e b) ferrovia (E.F.S. -244 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio do município é 
exercido por 49 estabelecimentos varejistas que mantêm 
relações com as praças de Avaré, Angatuba, Itapetininga 
e São Paulo. Os ramos que têm maior número de estabe
lecimentos são os de gêneros alimentícios (22 ), louças e 
ferragens (9) e fazendas e armarinhos (6). Não há esta
belecimentos bancários no município, havendo apenas a 
Caixa Econômica Estadual com 130 cadernetas em cir
culação e 244 mil cruzeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS- Em 1954 Paranapanema apre
sentava 313 prédios, distribuídos por 14 logradouros, ilu
minados com 115 focos e os domicílios com 178 ligações: 
não há água encanada e não é dotada de serviços de es
gotos; conta com 2 aparelhos telefônicos ligados. A cida
de não dispõe de cinema e conta apenas com um hotel 
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(diária Cr$ 120,00); não há telég~afo e nem entrega domi
ciliar de correspondência . 

ASSIST:s;NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 
local é assistida no setor médico-sanitário apenas pelo Pôs
to de Assistência Médico-Sanitária e o Pôsto de Puericul
tura mantidos pelo Estado. As profissões ligadas à saúde 
pública contam com os seguintes profissionais em exer
cício: 1 médico e 1 farmacêutico. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que dentre as 4 602 pessoas então recenseadas 
e que tinham mais de 5 anos de idade, 1 785 sabiam ler 
e escrever, correspondendo a 38,7% do mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental (único exis
tente) é ministrado por 10 unidades escolares, ~endo 1 
Grupo Escolar na sede municipal e 9 Escolas Isoladas na 
zona rural. A matrícula inicial, em 1955, atingiu o total 
de 5 15, sendo 51 no ensino supletivo . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Eatnd ual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

------ ---·--- ------ ------ -------

1950 ....... - 122 563 417 608 93 933 511 871 
1951" ..... - 646 016 430 402 102 826 393 562 
1952 ....... - 604 149 737 956 107 864 550 348 
1953 ....... - 665 946 964 260 173 201 807 457 
1954 ....... ... 883 736 984 057 225 970 1 122 753 
1955 ....... ... I 222 134 I 060 038 269 977 I 312 767 
1956 ....... ... ... ... . .. . .. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. José Cândido 
de Oliveira . 

(Autor do histórico - Ivo Antunes Nogueira; Redação final -
P. Tôrres; Fonte de dados - A.M.E. - João de Oliveira.) 

PARAPUÃ- SP 
Mapa Municipal na pág. 287 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Parapuã significa Rio Feio. 
Foi próximo ao rio Feio, no espigão divisor dêste rio e do 
Peixe, no município de Rinópolis que em janero de 1934 
Luiz de Souza Leão adquiriu, de Joaquim Abarca, uma 
gleba de terra com 706 hectares, onde o adquirente man
dou demarcar e lotear um patrimônio. Vieram as primei
ras famílias e no lugar das matas derrubadas surgiram as 
primeiras habitações. O povoado foi crescendo com a che-

Igreja Matriz 

Grupo Escolar 

gada de forasteiros, juntamente com os lavradores que 
procuravam novas terras para cultura. Em 1937 foi ter
minada a construção do primeiro hotel do patrimônio que 
recebeu seu nome: Hotel Canaã . Canaã prosperava, seu 
comércio se desenvolvia, sua lavoura produzia. Graças a seu 
fundador que cuidava de sua cidade, seu progresso foi uma 
realidade, havendo êle mandado construir igreja, inaugu
rada em 8 de dezembro de 1941. Foi elevado à categoria 
de distrito, com sede no povoado de Canaã e com terras 
desmembrad~s do município de Tupã, com o nome.de Pa
rapuã e incorporado ao município do mesmo nome, pelo 
Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, pôsto 
em execução em 1.0 de janeiro de 1945. Contava, em 3 
de outubro de 1955, com 1621 eleitores inscritos e sua 
Câmara Municipal é composta de 11 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Está localizado na zona fisiográfica 
Pioneira e as coordenadas geográficas na sede são: 21° 46' 
e 57" latitude Sul e 50° 47' 33" longitude W. Gr. Dista 
4 72 quilômetros da Capital do Estado, em linha reta . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 476 metros (sede municipal) 

CLIMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno sêco. Sua temperatura é 25°C e a precipitação 
da ordem de 1 200 mm anuais. 

ÁREA - 381 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 acusou po
pulação municipal de 12 804 habitantes, sendo 6 768 ho
mens e 6 036 mulheres, dos quais 10 148 habitantes ou 
79% localizados na zona rural. O D. E. E. estimou popu-

2.37 



Barragem no Rio do Peixe 

lação de 1954 em 13 610 habitantes, sendo 10 787 no qua

dro rural. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede municipal, com 
2 656 habitantes em 1950, cuja estimativa para 1954 cal
cula em 2 823 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A economia do muni
cípio está baseada na ·produção agropecuária das 652 pro
priedades rurais existentes que totalizam área cultivada de 
18 034 hectares, havendo ainda reserva de 2 420 hectares 
de matas naturais ou formadas. Seus principais produtos, 
em 1956, foram: café beneficiado, 3 377 toneladas - 117 
milhões de cruzeiros; arroz em casca, 2 670 toneladas -

Cine Parapuã 

18 milhões de cruzeiros; algodão em rama, 1 521 toneladas 
- 18 milhões de cruzeiros; milho, 3 465 toneladas - 8 
milhões de cruzeiros e amendoim, 520 toneladas - 7 mi
lhões de cruzeiros. Sua produção agrícola é consumida no 
próprio município e exportada para Oswaldo Cruz, Tupã, 

Santos e São Paulo. A pecuária se destina ao consumo in

terno e suprimento dos municípios de Osvaldo Cruz e Tupã 

e seus rebanhos são avaliados em: bovinos 12 000 cabe

ças; suínos 9 000 cabeças e outras espécies 3 000 cabeças. 

A produção ànual de leite de vaca é avaliada em 200 000 
litros. 

A indústria acha-se em fase de desenvolvimento, sen

do principal o ramo de beneficiamento da produção agrí
cola. 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pe
la Companhia Paulista de Estradas de Ferro e por estradas 
de rodagem, havendo 200 quilômetros desta, dentro· da co
muna. Há 82 veículos à motor registrados ( 11 automó
veis e 71 caminhões) e o tráfego diário pela sede é esti
mado em 14 trens e 350 automóveis e caminhões. A li
gação com os municípios limítrofes se faz pelas seguintes 
vias: Osvaldo Cruz, rodoviário (9 km) e ferroviário (9 
km); Rinópolis, rodoviário ( 10 km); Tupã, rodoviário ( 36 
km) e ferroviário ( 36 km )·; Bastos, rodoviário via Iacri, 
(29 km); Rancharia, via Bastos, rodoviário (68 km) e 
Martinópolis, rodoviário, via Oswaldo Cruz ( 69 km) . A 
comunicação com a Capital do Estado é feita por rodovia, 
via Marília;· Bauru, Botucatu, Tietê e Cabreúva (605 km) 
ou ferroviário (C.P.E.F.-E.F.S.J. - 639 km). 

Rua Alagoas 

COMÉRCIO E BANCOS - Os 67 estabelecimentos co
merciais existentes no município realizam transações com 

· as praças de Oswaldo Cruz e Tupã e São Paulo . Dos es
tabelecimentos existentes 4 são atacadistas e 45 negociam 
com gêneros alimentícios. O crédito é representado por 
1 agência bancária, 1 cooperativa de crédito agrícola e 1 
agência da Caixa Econômica Estadual, esta com 385 de
positantes e 3 .milhões de cruzeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade apresenta aspecto 

agradável, com logradouros bem arruados e construções de 

alvenaria. Há 34 logradouros públicos, dos quais 20 ilu

minados eletricamente ( 330 focos) e 5 arborizados. Os 
prédios são em número de 667, dos quais 650 servidos por 

iluminação elétrica . A cidade possui 1 cinema e três ho

téis ( diári·a CrS 90,00) e o serviço telegráfico é atendido 

Estação Rodoviária 



pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, havendo, 
outrossim, um pôsto telefônico público. 

ASSIST:ftNCIA MÊ:DICO-SANITARIA - A população 
de Parapuã é assistida por 4 médicos, 3 dentistas e 4 far
macêuticos. O Govêrno do Estado mantém em funciona
mento 1 pôsto de assistência médico-sanitária. 

ALFABETIZAÇÃO- O Censo de 1950 acusou população 
de 5 anos e mais de idade de 10 470 habitantes, dos quais 
5 250 habitantes ou 50% sabiam ler e escrever. 

ENSINO - O município conta com 21 unidades de ens1-
no primário fundamental comum. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---------- ------ ------- ------ ----·--

1950 ..... .. 2 291 569 I 351 819 607 470 I 392 723 
1951. .... .. ... 3 631 426 I 285 460 614 822 . I 33~ 267 
1952 .... ... 4 854 355 I 404 983 686 554 I 433 227 
1953 ....... 5 216 655 2 107 197 969 435 2 405 336 
1954 ...... 855 353 6 739 741 5 340 236 I 266 776 4 816 668 
1955 ....... I 084 773 11 657 260 4 198 197 I 169 339 4 641 854 
1956 (I). ... 2 200 000 2 200 000 

(I) OrçBmento. 

OUTROS ASPECTOS '""'"" O Prefeito é o Sr. Franklin Ra
mirez. 

(Autor do histórico - Flávio de Oliveira; Redação final -
L. G. Macedo; Fonte dos dados - A. M. E. - Flávio de Oliveira.) 

PARIQUERA-AÇU- SP 
Mapa Municipal na pág. 65 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Pariquera-Açu (do tupi-guarani = cerca
dos dos peixes grandes), antigo povoado no município de 
Jacupiranga, foi elevado a Distrito de Paz por fôrça do 
Decreto n.0 6 949, de 11 de fevereiro de 1935. A Lei nú
mero 2 456, de 30 de dezembro de 1953, criou o município 

Delegacia de Polícia 

Visto Parcial D.E.R. 

de Pariquera-Açu, com sede no Distrito de Paz de igual 
nome e com terras desmembradas dos distritos das sedes 
municipais de Jacupiranga, lguape e Registro. Pertence 
à Comarca de lguape (51. a Zona Eleitoral) . 

Possui um Destacamento da Polícia Florestal e De
legacia de Polícia de 5.a classe, pertencente à 7.a Divisão 
Policial, Região de Santos. Em 3-X-1954 contava com 9 
vereadores e 1 339 eleitores inscritos. 

A denominação local dos habitantes é "pariquerenses". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Pariquera-Açu está 
situado na zona fisiográfica Litoral do Iguape, a 179 km, 
em linha reta, da Capital do Estado de São Paulo. Li
mita-se com os municípios de Jacupiranga, Registro, lguape 
e Cananéia. 

As coordenadas geográficas da sede municipal são: 
24° 49' de latitude sul e 47° 55' de longitude W. Gr, 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 26 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno menos sêco, e uma tempe
ratura média anual de 21 °C; a pluviosidade anual é da or
dem de 1248 mm. 

ÁREA- 370 km2 • 

POPULAÇÃO - Durante o Recenseamento Geral de 
1950, Pariquera-Açu era Distrito de Paz do município 
de Jacupiranga e contava com 2 777 habitantes ( 1 464 
homens e 1313 mulheres), sendo 77% na zona rural. 

Segundo a estimativa elaborada pelo D. E. E. a popu
lação total do município de Pariquera-Açu seria, em 1954, 
de 2 952 habitantes, assim distribuídos: 297 na zona urbana, 
358 na suburbana e 2 297 na rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- O principal centro ur
bano é a sede municipal, com 616 habitantes (213 ho
mens e 203 mulheres) (Dados do Censo de 1950). 
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ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são a agricultura e a 
indústria extrativa. O município produz arroz, milho, man
dioca brava, cana-de-açúcar, café, feijão, banana e laranja. 
Os produtos agrícolas são consumidos pela população local. 
Em 1954 a área cultivada era de 3·014 hectares, existindo 
4 7 5 propriedades agropecuárias . 

A pecuária é pouco desenvolvida, havendo pequenos 
rebanhos que, em 1954 apresentavam 106 cabeças de gado 
bovino e 3 7 4 de suíno. 

O município apresenta, como riquezas naturais, cal 
de pedra, argila para tijolos e telhas e madeira, sendo a 
área de matas de 14 mil hectares, aproximadamente. A ati
vidade industrial é representada por 4 estabelecimentos, 
que ocupam 32 operários, sendo as principais indústrias 
a de extração de cal de pedras e a de fabricação de agua~
dente de cana. Há uma usina termelétrica, cuja produção 
média mensal de energia elétrica é de 3 850 kWh, dos quais 
380 kWh são consumidos como fôrça motriz. 

Em 1956, os principais produtos do município alcança
ram os seguintes índices: 

PRODUTOS 

Arroz (em casca).. . . . . . . . . 
Palhóes (para encapar bananas) 
Cal de pedra. 
Aguardente de cana. 
Café (em côco) .. 

UNIDADE 

Saco 60 kg 
Unidade 

Quilo 
Litro 

Arrôbo 

VOLUME 

30 000 
520 000 

I 372 800 
911 000 

2 050 

VALOR 
(Cr$) 

R 400 000.00 
2 340 000,00 
I 647 360,00 
I 594 000,00 

738 000.00 

COMÉRCIO - O comércio local, com 26 estabelecimentos, 
mantém transações com as praças de São Paulo, Santos e 
Sorocaba. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000) DESPESA 
REALIZADA 

NO ANOS Municipal MUNICIPIO 
Federa I Estadual ~-~----.------· 

Total TributáriA (Cr$ I 000) 
·------ ------ ------ ------ ------ ------

1954 .. 245 230 197 483 147 180 
1955. I 347 571 I 025 537 196 094 933 694 
1956 (I) . .. I 240 000 ... I 240 000 

(I) Orçamento . 

.2~0 

MEIOS DE TRANSPORTE - Pariquera-Açu é servido 
por uma rodovia estadual, que o põe em comunicação com 
as cidades de Iguape (44 km), Cananéia (41 km), Jacupi
ranga (13 km), e Registro (28 km) e Juquiá (62 km). 

Ligação a São Paulo - 1) rodovia estadual, 260 km, 
via Registro, (Piedade e Cotia) com linha de ônibus, bal
deação em Registro . 2 ) Misto: a) rodovia estadual, até 
Juquiá (com linha de ônibus) 62 km; b) ferrovia, E. F. S. 
e E.F.S.J., 237 km. Conta o município com 1 campo de 
pouso, particular . 

ASPECTOS URBANOS - As ruas da cidade são apedre
gulhadas e iluminadas; há 211 ligações elétricas domici
liares, sendo o consumo médio mensal de energia elétrica, 
de 850 .kWh para iluminação pública e 2 620 kWh para 
iluminação particular; 127 domicílios são abastecidos de 
água encanada; há 4 pensões, cuja diária média é de ... , .. 
Cr$ 110,00; e 1 cinema. Existe uma rêde interna de apa
relhos telefônicos no HospitaÍ Regional e 1 agência postal 
do D.C.T. 

O número de veículos registrados na Prefeitura Mu
nicipal é de 11 automóveis e 3 7 caminhões. 

ASSISTll:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A cidade con_. 
ta com um hospital oficial com 126 leitos, "Hospital Re
gional de Clínica Geral Vale do Ribeira", que presta assis
tência à tôda a população do Vale do Ribeira de Iguape 
e da região litorânea do sul do Estado de São Paulo. Há 
1 farmácia, 7 médicos e 2 farmacêuticos . 

ALFABETIZAÇÃO - Conforme os resultados do Censo 
de 1950, 78% da população presente, de 5 anos e mais, 
na sede do Distrito de Pariquera-Açu sabem ler e escrever. 

ENSINO - Há no município 1 grupo escolar, 5 escolas 
rurais estaduais e 1 municipal. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - Os princi
pais rios do município são os seguintes: Pariquera-Açu, Pa
riquera-Mirim, Jacupiranga e Ribeira de Iguape. 

OUTROS ASPECTOS- O Prefeito é o Sr. Ivo Zamella. 

(Autor do histórico - Oswaldo Raposo; Redação final - Maria 

Aparecida Ramos Pereira; Fonte dos dados - A. M. E. - Oswaldo 

Raposo.) 



PATROCíNIO PAULISTA- SP 
Mapa Municipal na pág. 305 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1830, famílias de garimpei
ros, atraídas pela abundância de diamantes existentes nos 
rios Sta. Bárbara e Sapucaizinho, acomodaram-se nas pro
ximidades da confluência daqueles cursos dágua, dando ori
gem a um povoado que em 1833 já era elevado à freguesia 
sob a denominação de N. s.a do Patrocínio de Santa Bár
bara das Mocaúbas, por deliberação da Câmara Municipal 

de Franca. Entretanto, em 1850, por iniciativa de João 
Cândido dos Reis e outros proprietários de terra, requisi

tou-se do govêrno provincial uma tropa de 100 homens para 

efetuar a expulsão dos garimpeiros, indevidamente fixados 

em terras alheias à . população completamente sem abrigo 

e apavorada com a violência empregada, embrenhou-se pe

las matas, subiu o rio Sapucaizinho vindo a instalar-se onde 
hoje situa-se a cidade de Patrocínio Paulista. 

Em 1874, como já havia no local numerosos fiéis, 

Monsenhor Cândido Rosa interessou-se pela elevação do 

povoado à freguesia, fato que se deu por fôrça da Lei pro

vincial n.0 17, de 30 de abril. 

Pela Lei n.0 23, de 10 de março de. 1885, foi elevada 

a vila com a denominação de Nossa Senhora do Patrocínio 

do Sapucaí. 

Como município, instalado a 28 de janeiro de 1888, foi 
criado com a freguesia de N. S.8 do Patrocínio do Sa
pucaí. 

Pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1944, posta em 

execução em 1.0 de janeiro de 1945, passou a ter a denomi
nação de . Patrocínio Paulista. 

Foi incorporado o distrito de: Itirapuã, pela Lei nú

mero 751, de 14 de novembro de 1900. Com a desanexação 
de Itirapuã em 1948, Patrocínio Paulista consta atualmen

te de um único distrito de paz que é o da sede. Patrocí
nio Paulista é sede de comarca desde 25 de agôsto de 1892. 

LOCALIZAÇÃO --;- Situa-se na zona fisiográfica de Fran

ca limitando-se com os municípios de ltirapuã, Altinópolis, 

Batatais e Franca. A sede municipal tem a seguinte posi

ção: 20° 38' de latitude sul e 47° 17' de longitude W. Gr. 

e dista 329 km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Igreja N. s.a do Patrocínio 



Grupo Escolar e Ginásio Estadual 

CLIMA - Quente, de inverno sêco, com as ~eguintes va
riações térmicas: mês mais quente maior que 22° C; mês 
mais frio menor que 18° C. Precipi~ação pluvial variando 
entre 1 500 a 1 900 mm ao ano. 

ALTITUDE- .800 metros. 

AREA - 635 km:l. 

POPULAÇÃO - Total .do município - 7 298 habitantes 
(3 758 homens e 3 540 mulheres) sendo 5 515 na zona 
rural (75%) Censo de 1950.. Estimativa para 1955 -
7 639 habitantes em todo o município. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Cidade de Patrocínio 
Paulista - 1 783 habitantes - de acôrdo com o Censo 
de 1950. 

Prefeitura Municipal 

ATIVIDADES ECONôMICAS- São fundamentais para 
a economia do município - a agricultura e a pecuána. 

car~ ..... 
Arroz .. 
Batata ... 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA - 1956 

PRODUTO UNIDADE 

Saco 60 kg 

VOLUME 

9 405 
9 000 

25 000 

VALOR 
(Cr$) 

18 810 000,00 
9 000 .ooo,oo 
7 500 000,00 

A área de matas existentes no município é estimada 
em 2 813 hectares. 

A pecuária em 31-XII-54, apresentava-se com os se
guintes rebanhos - ( n.0 de ca~eças): bovino 30 000; suí
no 15 000; eqüino 1 500; muar 820; caprino 350; ovino 250; 
asinino 15. 

A indústria com 2 estabelecimentos (de mais de 5 
operários) emprega cêrca de 95 pessoas. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas 
sàmente por estrada de rodagem, Franca 20 km; ltirapuã 
7 km; Altinópolis 66 km; Batatais 50 km; Sto. Tomás de 
Aquino (MG) 38 e Capetinga (MG) 28 km. Com a ca
pital do Estado rodoviário (via Franca, Ribeirão Prêto, Pi
rassununga e Campinas) 454 km ou misto: rodoviário até 
Franca 20 km e ferroviário C. M . E. F. ; C.P. E. F. e 
E.F .S.J. 521 km. 

Circulam diàriamente pela sede municipal cêrca de 
202 veículos entre automóveis e caminhões. 



Santa Casa da Misericórdia 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 3 estabeleci
mentos atacadistas e 15 varejistas realiza as maiores tran
sações com as praças de: Franca, Ribeirão Prêto, São Paulo 

e Santos. 

O crédito é representado pelas agências do Banco Ar
tur Scatena S. A. e Caixa Econômica Estadual que em 
31-XII-55 possuía 1074 cadernetas em circulação e depó
sitos no valor de Cr$ 4 390 269,80 . 

ASPECTOS URBANOS- A sede municipal possui 41lo
gradouros públicos ( 1 pavimentado), 484 prédios dos quais 
320 abastecidos pelo serviço dágua, 328 ligações elétricas 
com energia fornecida pela Cia. Paulista de Fôrça e Luz, 
95 aparelhos telefônicos, 1 agência postal telegráfica, 1 

hotel, 1 pensão (diária comum de Cr$ 100,00), 1 cinema e 
1 cooperativa de produção. 

ASSIST:.ItNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município é 
servido por 1 ho~pital com 12 leitos disponíveis, 1 pôsto 
de assistência, 2 farmácias, 1 médico, 3 dentistas e 2 far
macêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - 4 7 o/o da população de 5 anos e 
mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - Há 15 estabelecimentos de ensino primário 
fundamental comum e 1 ginásio estadual. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Bibliotecas exis
tentes - do Clube XV com 200 volumes e do ginásio esta
dual com 700 volumes. Há ainda, 1 jornal semanário e 1 
tipografia . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 

Federal Estadual MUNICIPIO 

Tntal TributAria 
(Cr$) 

----- ------ ------ ------ ----·-- ------
1950 ...... 402 429 I 446 259 552 ·631 195 236 587 687 
1951. 500 454 I 491 975 587 963 273 192 682 189 
1952. ... .. 670 526 I 868 232 720 459 323 991 724 889 
1953 ..... 787 059 2 923 858 I 111 139 350 249 917 888 
1954 .. 941 419 3 902 726 1 191 233 443 807 1 476 423 
1955 .. 5 481 949 2 582 573 540 695 2 694 259 
1956 (1) .. 2 409 400 ... 2 409 400 

(I) Orçamento. 

Vista Parcial 



MANIFESTAÇÕES FOLCLóRIÇAS E EFEMÉRIDES 
- Congada por ocasião do 17 de maio - Dia do Municí
pio e 10 de março e as datas cívicas de maior relevância. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados patrocinenses. 

A Prefeitura Municipal registrou em 1956: 43 automó
veis e 64 caminhões. 

Em 3-X-55 havia 9 vereadores em exercício e 1 751 
eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. José Barcellos. 

(Autor do histórico - Arildo Gomes; Redação final - Daniel 

. Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A. M. E. - Arildo 

Gomes.) 

PAULICÉIA - SP 
Mapa Municipal na pág. 203 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - A povoação de Paulicéia foi fundada em 
29 de junho de 1947, pelo Sr. Ezequiel Joaquim de Oli
veira. 

O patrimônio foi aberto, visando a localização de uma 
cidade sôbre as barrancas do Rio Paraná, para intercâmbio 
futuro com o vizinho Estado de Mato Grosso. 

Com o advento da promulgação da Nova Carta Cons
titucional do Estado de São Paulo, que liberava a criação 
de novos municípios, especialmente situados nos limites com 
outros Estados, a população de Paulicéia conseguiu elevar 
o povoado a município, amparado na Lei Orgânica dos 
Municípios. 

Formação administrativa e judiciária: Paulicéia foi 
elevada a distrito e a município, com terras desmembradas 
de Gracianópolis (Tupi Paulista), pela Lei n.0 233, de 24 
de dezembro de 1948. Como município, foi constituído com 
os distritos de paz de Paulicéia, Panorama e Santa Mer
cedes. Pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953, 
foram desmembrados de Paulicéia, os distritos de Panorama 
e Santa Mercedes. Ainda pela Lei n.0 233, de 24 de de
zembro de 1948, o município de Paulicéia ficou pertencendo 
à comarca de Lucélia. Foi_ incor:porado à comarca de Dra
cena, pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953, posta 
em execução em 1.0 de janeiro de 1954. 

LOCALIZAÇÃO - Paulicéia situa-se na zona fisiográfica 
Sertão do Rio Paraná e suas coordenadas geográficas são 
21° 18' em latitude sul e 51° 50' em longitude W. Gr. 
Sua distância à Capital Estadual é de 595 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 

Praça Pública 

ALTITUDE - 350 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco. O total anual de 
chuvas é de 1 300 a 1 500 mm . 

ÁREA - 394 km2 • 

POPULAÇÃO- De ac9rdo com o Censo Geral de 1950, 
no município havia 3 427 habitantes ( 1 868 homens e 
1 559 mulheres), mas 2 101 pessoas estavam no quadro 
rural, o que representa uma porcentagem de 61%. A 
estimativa do D.E.E.S.P., para 1954, é de 1612 ha
bitantes, sendo 230 pessoas na zona urbana, 393 na subur
bana e 989 no quadro rural. A população diminuiu em 
1954, em virtude de dois desmembramentos havidos em 
30-XII-1953. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Pelo Recenseamento de 
1950, existiam três aglomerações urbanas, a da sede com 
730 habitantes, Panorama com 154 e Santa Mercedes com 
442 pessoas. Atualmente, a única aglómeração urbana exis
tente é a de Paulicéia. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A principal fonte de 
riqueza de Paulicéia é a agricultura, vindo, logo a seguir, 
a pecuária e a indústria. 

Em 31-XII-1954, os dados econômicos do município 
foram: Propriedades agropecuárias: 91; Produtos agríco
las: safra 1954/55 (valor em CrS 1 000) - café bene
ficiado- 7 500; arroz em casca- 5 750; algodão em caro
ço- 4 200; feijão- 234; milho- 216; abacaxi - 103; 
mandioca mansa - 65; banana - 60; amendoim - 41 . A 
área cultivada foi de 1973 hectares. 

Gado abatido (número de cabeças): bois - 36; vacas 
. - 31; porcos - 11. 

Produtos de origem animal: leite de vaca - 1 680 000 
litros; ovos ·.-:- 12 000 dúzias. 

Rebanho$ existentes (números de cabeças): bovino 

8 000; . suí~o - 600; eqüino - 200; caprino - 200; 
muar - 150; asinino - 3. 

Aves: galos, frangos e frangas - 6 000; galinhas -

4 000; perus - 30. 
Produção industrial: Estabelecimentos - 5. Valor 

da produção (CrS 1 000): 1 022; principais produtos: te

lhas e pão. 
Em 1956, a área de matas atingia 19 700 hectares. No 

ramo da indústria, a maior, representante é a Cerâmica 



Prefeitura Municipal 

Paulicéia. 20 operários trabalham nas indústrias locais. 
Iniciou-se, no município, a extração de areia e pedregulho. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Paulicéia liga-se a São 
Paulo, por rodovia municipal até Adamantina (linha de 
ônibus), numa distância de 111 km, e desta cidade em 
diante, por ferrovia, Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro e Estrada de Ferro Santos e Jundiaí: 675 km. 
Por rodovia municipal (até Valparaíso, via Arabela, Dra
cena,· Pacaembu e Indaiá do Aguapeí) e estadual (via 
Lins, Agudos, Botucatu, Tietê e Cabreúva): 742 km. Co
munica-se, ainda, com São Paulo, por rodovia municipal 
(até Presidente Prudente, via Arabela, Dracena, Jaciporã, 
Santo Anastácio e Alvares Machado) e estadual (via Ma
racaí, lpauçu, Paranapanema, Itapetininga e Sorocaba): 
755 km. 

Há comunicação, também, com os municípios de Tupi 
Paulista, Panorama e Santa Mercedes. 

Com a Capital Federal, até São Paulo, vias já descritas, 
daí até o Distrito Federal: por rodovia - 432 km; por 
ferrovia, E.F .C.B. - 499 km. 

Diàriamente, trafegam na sede municipal 20 automó
veis e caminhões, enquanto que estão registrados na Pre
feitura local 7 caminhões. 

COMÉRCIO - As maiores transações comerciais de Pau
licéia são com os municípios de Dracena, Tupi Paulista 
e São Paulo. Os produtos agrícolas são exportados para Dra
cena, onde há grandes indústrias de beneficiamento. O gado, 
que representa 20% da vida econômica municipal, é ex
portado para São Paulo. Há, também, um frigorífico e 
conservas de peixes com regular exportação para as cida
des de Tupi Paulista, Dracena e outros municípios da Alta · 
Paulista. São importados alguns gêneros alimentícios, pro
dutos manufaturados e querosene. 

Estão estabelecidos 20 estabelecimentos varejistas na 
sede municipal. 

ASPECTOS URBANOS - (Dados .de 1954) - Nà sede 
municipal de Paulicéia há 12 logradouros públicos e 193 
prédios. Sendo que 9 logradouros públicos são iluminados 
por 105 focos ou combustores elétricos, enquanto que a 
iluminação domiciliária é realizada por intermédio de 40 
ligações elétricas. Há um Pôsto de Correio, 2 hotéis, com 
diária média de Cr$ 100,00, e 1 pensão. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Há um médico 
em atividade, 1 farmacêutico e 1 farmácia. Existe um Pôs
to de Saúde e um Subposto de Profilaxia da Malária . 

ALFABETIZAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, 
dos 3 427 habitantes de Paulicéia, 2 781 eram pessoas de 
5 anos e mais, e dêstes, 1 588 ou 57 o/o eram alfabetizados. 

ENSINO - Os estabelecimentos de ensino existentes são: 
1 grupo escolar na zona urbana e 3 unidades escolares 
no quadro rural. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ...... . .. 67 631 499 574 207 1!19 488 413 
1951. ...... . .. 503 297 786 485 270 960 642 456 
1952 .. .. 628 597 838 465 355 912 834 345 
1953 . .... 967 101 I 212 189 477 624 I 181 723 
1954 . ..... 75 295 1 860 944 I 330 518 713 181 875 437 
1955 ...... 108 635 I 637 290 I 011 629 295 180 I 612 741 
1956 (1) ... .. ... 2 000 000 ... 2 000 000 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- O Rio Para
ná e a Ilha Tibiriçá constituem particularidades notáveis 
no município. O Rio Paraná além de se constituir em as
pecto natural de curiosidade local é, também, importante 
via de transporte. 

FESTAS POPULARES - O 29 de junho é festejado 
anualmente, pois é data comemorativa da fundação do mu
nicípio e dia do Padroeiro da cidade, São Pedro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede do mu
nicípio está localizada no loteamento denominado "Cidade 
Paulicéia", o qual tem uma área de 10 345 481 m 2, con
tendo 751 quarteirões demarcados em lotes urbanos e su
burbanos. A Caixa Econômica Estadual possui 36 cader-
netas em circulação e o valor dos depósitos, em 
31-XII-1955, foi de Cr$ 5 839,20. 

Na Câmara Municipal estão em exercício 11 vereado
res, e o número de eleitores, em 3-X-1955, era de 554. O 
Prefeito é o Sr. Kiro Santasso. 

(Autor do histórico - Avelino J. de Oliveira; Redação final -
Sebastião de Figueiredo Tôrres; Fonte dos dados - A. M. E. -
Avelino Joaquim de Oliveira.) 

Correio 



r•AULO UE FARIA - SP 
Mapa Municipal na pàg. 27 ele, 12" Vol. 

HISTóRICO - A história de Paulo de Faria (ex-Patos) 

começou com a escritura de doação feita por Peregrino 

Benelli e sua espôsa, dona Antônia Correia da Silva. em 

28 de setembro de 1911. 

Primeiramente. a freguesia de Patos pertenceu à co

marca de Barretos, mais tarde à de Olímpia e à de Nov<J 

Granada. passando ultimamente à categoria de comarcct. 

Os engenheiros encarregados da colocação de marcos 

para a abertura de estradas, nesta região, acampavam nas 

proximtdades de um riacho onde banhavam-se numerosos 

patos. provindo daí a denominação, que deram à localidade. 

O distrito policial foi criado pelo decreto de 14 de 

outuhro de 1913, passando posteriormente a pertencer ao 

mumcipio de Olímpia, criado em 7 de dezembro de 1917. 

Por fôrça do decreto estadual n.0 1 80 l. de 29 de 

novembro de 1921. foi criado o cltstrtto de paz. 

A pedido do governador f' em homenagem ao secretá

riO do governo falecido em um cif'sastre de avial:ão. na lo

calidade de Ponte Nova, Minns Gerais. passaram o nome 

de Patos para Paulo de Fan::~ 

Pelo Decreto n.0 9 775. de 30 de novembro de 1938. 

Patos passou a denominar-se Paulo de F~ria. Ainda por 

pfeito do ntado decreto fot criado o município de Paulo 

de Faria. mstalado a 14 de abril de 1939, com os distritos 

de Onnrllllva e VParlmho. how município de Riolândia. 

Igreja Motriz 

Prefeitura Municipal 

Pelo Decreto n. 0 2 777, de 18 de novembro de 1954. 

foi criada a comarca de Paulo de Faria. 

LOCALIZAÇÃO - O municípiq está situado na zona fi

siográfica do "Sertão do rio Paraná", apresentando a sede 

municipal as seguintes coordenadas geográficas: 20° 01' 51" 

de latitude sul e 49° 24' OS" de longitude W. Gr .. distando 

485km. em linha reta, da Capital. 

Poso~óo do Município em relação ao Estado e suo Capital 

ALTITUDE - 475 metros (sede municipal). 

CLIMA - Tropical com inverno sêco. As temperaturas 

rnedtas são: das máximas 36° C. das mínimas 20° C e a 

compensada 28° C. O total anual de chuvas é da ordem de 
1 100 a 1 300 mm . 

ARÉA - 1 128 km~. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, est~

vam presentes 10 697 pessoas ( 5 697 homens e 5 000 

mulheres) sendo 1 211 na zona urbana, 1 409 na zona 

suburbana e 8 077 ou 75% na zona· rural. Com o desmem

bramento de Veadinho do Pôrto, atual Riolândia em 30 

de dezembro de 1953, baseando-se no Censo de 1950 a 

população presente seria de 6 427. Veadinho do Pôrto 

possuía naquela data 4 268 habitantes. 

A estimativa do D.E.E., de 1.0 -VII-1954. acusou 

6 83.3 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - De acôrdo com o Censo 

de 1950, as aglomerações urbanas existentes eram as se

guintes: sede municipal com 1 292 habitantes e Orinduíva 



com 445 habitantes. Convém. notar que na referida data 
Veadinho do Pôrto pertencia a Paulo de Faria, sendo des

membrado em 1953. 

ATIVIDADES ECONôMICAS As atividades funda-

mentais à economia municipal são: a agricultura e a pe

cuária. 
O volume e o valor da produção dos principais pro

dutos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

--------------- ----- -------- -------
Milho ...... . 
Caf~ ..... . 
Algodão .. . 
Arroz ... 
Feijão.. . ................ . 

Saca de 60 kg 
ArrOha 

Saca de 60 kg 

4 400 
2 700 

219 450 
139 135 

1 000 

9 522 000,00 
1 323 000,00 

28 528 500,00 
55 654 000.00 

500 000.00 

A plantação de milho atinge 40 hectares, a de algo
dão 2 310 hectares, a de arroz 3 235 hectares e o feijão da 
sêca 30 hectares. Há 5 000 pés de café plantados. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas são: São Paulo, São José do Rio Prêto e Barretos. 

A pecuária apresenta significado econômico para o 
município, sendo considerada uma das principais ativida
des. O município exporta gado anualmente, e os principais 

Grupo Escolar 

centros compradores são Barretos e os municípios do Triân
gulo Mineiro. O rebanho existente em 31-XII-1954, em 
número de cabeças, era o seguinte: bovino 70 000, suíno 
50 000, eqüino 1 900, muar 1 600, caprino 600, ovino 180 
e· asinino 20. A produção de leite de vaca no referido ano 
foi de 18 000 litros. 

No setor industrial não há estabelecimentos industriais 
que apresentem importância. O número de operários em
pregados, nas pequenas indústrias existentes, é de 15. 

A área de matas naturais é estimada em 3 280 hec
tares. 

A média mensal de produção de energia elétrica no mu
nicípio é de 1 906 kWh e são consumidos como fôrça mo
triz em média, mensalmente, 449 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Paulo de Faria ·liga-se às 
cidades vizinhas pelos seguintes meios de transporte: 1 -
Guaraci: rodoviário, via Orinduíva e Icém- 94 km; 2 -
Palestina: rodoviário, via Orinduíva 46 km; 3 - Tanabi: 
rodoviário, via Orinduíva-Palestina 84 km; 4 - Votu
poranga: rodoviário, via América de Campos 125 km; 5 

Hospital 

- Nova Granada: rodoviário, via Palestina 69 km ou 
rodoviário, via Orinduíva e lngás 67 km; 6 - Campina 
Verde, MG: rodoviário 110 km; 7 - Frutal, MG: 
rodoviário 123 km ou rodoviário, via Pôrto do Sapé 130 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário via Nova Gra
nada, Olímpia, Bebedouro, Jabuticaba! e Ribeirão Prêto 
666 km ou 1.0 misto: a) rodoviário 69 km até Nova Gra
nada e b) ferroviário C. F. S. P. G. 149 km até Bebe
douro e C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. 
459 km ou 2.0 misto: a) rodoviário 127 km até São José 
do Rio Prêto e b) aéreo 4 78 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 

No município há um campo de pouso municipal com 
pista de 1000 x 100 m e um particular com pista de .... 
700 X 70. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 35 auto
móveis e caminhões. Estão registrados na Prefeitura Muni
cipal 40 automóveis e 62 caminhões. 

COMÉRCIO - O comércio local mantém transações roer·· 
cantis com Barretos, São José do Rio Prêto e São Paulo. 
Importa: gêneros alimentícios, bebidas e artefatos de couro. 

Na sede municipal há 63 estabelecimentos varejistas. 

CAIXA ECONOMICA - A Caixa Econômica . Estadual 
mantém uma agência, que em 31-XII-1955 possuía 462 
cadernetas em circulação e valor dos depósitos . de 
CrS 465 099,30. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: iluminação pública em 16logra-

Pôsto de Puericultura 
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douros e iluminação particular com 420 ligações elétricas, 
sendo o consumo médio mensal para iluminação pública 
de 1 906 kWh e para iluminação particular de 449 kWh; 
rêde de água com 300 domicílios servidos; 19 telefones 
instalados; 1 agência postal do D . C. T. ; 5 hotéis com diá
ria mais comum de CrS 120,00, e 1 cinema. 

ASSISTttNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 centro de saúde 
estadual; 4 farmácias; 1 médico; 4 dentistas, e 3 farma
cêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
50% das pessoas maiores de 5 anos, eram alfabetizadas. 
ENSINO - Ministram o ensino 16 unidades escolares de 
ensino primário (2 grupos escolares, 12 escolas mistas e 2 
rurais) e 1 ginásio estadual. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Circula em Paulo 
de Faria, o jornal periódico mensal "A Cidade", de caráter 
geral. 

A sede municipal possui 2 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECApADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

-·---- ------ ------ ---- ---:--- ------
1950.-- .... I 816 121 I 657 285 662 249 I 487 441 
1951 2 367 275 I 565 203 684 952 I 574 647 
1952 2 895 666 2 135 184 1125 127 I 1192 634 
1953. 2 869 672 2 479 456 I 125 253 2 404 474 
1954. 804 257 4 974 266 I 749 606 649 721 I 747 077 
1955. 738 850 7 355 901 4 81-1 145 793 785 4 852 423 
1956 o) .. . . 2 230 000 ... 2 230 000 

(I) Orçamento. 

EFEMÉRIDES - A data mais festejada é 7 de setembro, 
independência do Br~:a9if. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os habitantes 
locais são denominados "paulofarienses". 

Em 1954, Paulo de Faria possuía nas zonas urbana 
e suburbana 522 prédios. 

Gramio Literário e Recreativo 

Ginásio Estoduol 

Estão em atividades profissionais 3 advogados. 
Estão em exercício, atualmente, 11 vereadores e esta

vam inscritos, até 31-XII-55, 5 719 eleitores. O Prefeito é 
o Sr. Adelor Borges. 

(Autor d~ histórico - RaP' Arantes de Souza; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Caubi Barcelos 
de Carvalho. ) 

PEDERNEIRAS - SP 
Mapa Municipal na pág. 383 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Primórdios: Até 1840, o território hoje 
ocupado pelo município de Pederneiras, estava inteira
mente em poder dos índios. A revolução de São Paulo 
e Minas, tendo como líder Diogo Antônio Feijó, em 1841 
e 1842, fêz com que inúmeros habitantes dos centros popu
losos dêstes dois Estados se embrenhassem pelos sertões, 
fugindo ao recrutamento. Desceram êsses retirantes acom
panhando o curso do Rio Tietê, via de acesso às selvas 
bandeirantes. Por essas mesmas águas históricas vieram 
também,. como os refugiados de 1842, os fundadores de po
voados e plantadores dessas grandes cidades marginais do 
lendário "Y -ET:It" de Piratininga . 

Antes da Constituição Republicana de 1891, que fêz 
a separação entre a Igreja ·e o Estado, os primeiros emis
sários da Civilização que atingiam as regiões inexploradas 
podiam tomar posse dos terrenos que pretendessem coloni
zar. A legalização dessa posse resultava dé uma simples 
formalidade: o Registro do Vigário, para provar o domínio 
e garantir a posse dos pequenos sítios ou de vastos lati
fúndios. 

Para esta região tal registro era feito na sede paro. 
quial de Botucatu (Freguesia de Santana). Ali compa
receram, em 1848, os sertanistas Manoel dos Santos Si
mões e seus filhos Manoel Leonel dos Santos e João Leonel 
dos Santos, que foram os primeiros posseiros das terras 
em que .se localiza esta cidade, e denominaram-na "F A
ZENDA PEDERNEIRAS", em virtude da grande quanti
dade de pedra-de-foAo encontrada no local. 

O município encontra-se em fase de franco progresso. 

A Fazenda, e depois Povoação de Pederneiras, desli
gando-se de Botucatu, passou a pertencer ao município de 
Lençóis, criado por Lei n.0 90, de 24-4-1865. 



Igreja Matriz (em construção) 

Por Decreto n.0 22, de 28 de fevereiro de 1889, assi
nado pelo Presidente da Província, foi a povoação de Pe
derneiras elevada à categoria !ie "Freguesia", com a deno
minação de "Freguesia de São Sebastião da Alegria", su
bordinada ao município de Lençóis. 

Os elementos que conseguiram a criação de Fregue
sia, a cuja frente se encontrava entre outros, o intrépido 
Coronel Manoel José Coimbra, iniciaram em 1890, a cam
panha em prol da criação do município. Essa campanha 
obteve êxito, assim que, por Decreto Estadual n.0 174, de 
22 de maio de 1891, foi criado o município de São Sebastião 
da Alegria. Por Decreto Estadual n.0 316, de 25 de maio 
de 1895, a denominação do município voltou a ter o nome 

primitivo, Pederneiras, conservando-se até hoje. Por 

Lei Estadual n.O 1038, de 19 de dezembro de 1906, a vila 

de Pederneiras foi elevada à categoria de Cidade. 

No ano de 1911 o município de Pederneiras figurava 

em sua divisão administrativa com os seguintes Distritos: 

- Pederneiras, Iacanga e Soturna. 

Por Lei n.0 2 222, de 13 de dezembro de 1927, foi 

criada a Comarca de Pederneir~s, a quaf foi instalada em 
26 de abril de 1928. No ano de 1933 o município de Pe

derneiras ficou reduzido apenas com o distrito da Sede. 

Por Decreto-lei Estadual n.0 9 073, de 31-3-1938 a 

Comarca de Pederneiras ficou constituída dos seguintes mu

nicípios: Pederneiras, Bocaiúva (atual Macatuba) e Ia

canga. O município de Pederneiras passou a constar com 

16- 24941 

os seguintes Distritos= Pederneiras, Floresta e Guaianás, 
distritos criados pela mesma lei. 

Pelo Decreto Estadual n.0 9 775, de 30-11-1938, para 
o qüinqüênio 1939-1943, ·fixado para o quadro territorial 
do estado, o município de Pederneiras, ficou sem o distrito 
de Floresta, que passou a pertencer ao de ltapuí, ficando 
constituído dos distritos de Guaianás e Água Limpa, êste 
distrito criado pelo mesmo decreto. 

Por Decreto-lei Estadual n.0 14 334, de 30-11-1944, no 
' quadro fixado para o período 1945-1948, a Comarca de Pe

derneiras abrangia os municípios de Pederneiras, lacanga 
e Macatuba (Ex-Bocaiúva) . O Distrito de Água Limpa, su
bordinado ao município de Pederneiras, passou a denomi
nar-se Santelmo. 

Em face da Lei Estadual n.0 233, de 24-12-1948, no 
quadro territorial fixado para o período de 1949-1953, a 
Comarca de Pederneiras, constitui-se dos seguintes municí
pios: Pederneiras, Arealva (ex-distrito de Soturna), Iacanga 
e Maca tuba. O município de Pederneiras constituía-se dos 
seguintes Distritos: Pederneiras, SanteJmo, Guaianás e Van
glória. 

LOCALIZAÇÃO - O mumc1p1o está localizado na zona 
fisiográfica de Araraquara. Sua sede está situada a 22° 20' 
latitude sul e 48° 4 7' longitude W. Gr., distando da Capi
tal Estadual, em linha reta 259 k~. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua CapitaL 

ALTITUDE- 476 a 490 metros. 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura anual 
oscila entre 21° e 22°C. O total anual das chuvas é da 
ordem de 1100 a 1300 mm. 

F o rum 



Santo Coso de Misericórdia 

ÁREA - 765 km1 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, havia 
17 804 habitantes (9 ~09 homens e 8 695 mulheres), dos 
quais 62% estão na zona rural . 

Estimativa do . D. E. E. 1954 - 18 925 habitantes 
(6 511 na zona urbana, 700 suburbana e 11 714 rural). 

AGLOMERAÇõES URBANAS - As aglomerações urba
nas são a sede com 6 087 habitantes (2 983 homens e 3 104 
mulheres), as vilas de Guaianás com 370 habitantes (196 
homens e 174 mulheres) . Santelmo com 222 habitantes 
(108 homens e 114 mulheres) e Vanglória com 105 habi
tantes (59 homens e 46 mulheres), de acôrdo com o Censo 
de 1950. 

ATIVIDADES ECONOMICAS -As principais atividades 
à economia do município são: a agricultura destacando-se 
as culturas de café, vindo a seguir as culturas de arroz, la
ranja, milho e cana-de-açúcar, e a pecuária com a criação 
de gado. A indústria também tem significação para a eco
nomia do município, porém em menor escal~ sobressaindo 
a cerâmica, a fabricação de móvei!'l, de ladrilhos, refrige
rantes, manteiga, aguardente, artefatos de cimento e cur
tume. 

Em 1956, o volume e o valor dos principais produtos 
do município foram: 

PRODUTO 

PRODUÇÃO AGRlCOLA 

Caf~ beneficiado ............ . 
Laranja .................... . 
Arroz com casca . ........... . 
Milho............. · 
Cana-de-aç6car. 

PRODUÇÃO EXTRATIVA 

Barro (argila) ... 
Lenha .... 
Pedra bruta ... 

PRODUÇAO INDUSTRIAL 

Caf~ beneficiado ... . 
Telhas de barro .. . 
Tijolos ...... __ . . .... _ . 
Refrigeração de leite .... . 
Pão ......... ___ . __ ._ 
Manilha• de barro .. 
Arroz beneficiado. _ 

UNIDADE 

Arrôba 
Cento 

Saca 60 kg . 
Tonelada 

m3 

Saca 60 kR 
Milheiro 

Litro 
Quilcgrama 

Peça 
Saca 60 kg 

VOLUME 

148 000 
600 000 

39 000 
54 600 
33 250 

76 894 
65 000 
14 939 

10 869 
9 612 

18 552 
I 743 317 

378 600 
80 474 
11 488 

VALOR 
(Cr$) 

96 200 ooo.oa 
18 000 000,00 
17 940 000,00 
12 013 oaa.oo 
1 a 620 ooo.oo 

2 038 267,00 
3 300 000,00 
1 749 4tt.ao 

24 998 10o,ao 
14 129 910,00 
I O 002 600,00 
6 266 047,00 
3 123 400,00 
I 018 013,00 
8 287 160.00 

Além dos produtos acima mencionados, há no mu
nicípio, em proporções inferiores, plantação de abacaxí, 
mamona, algodão, feijão e amendoim . 

.250 

A área de matas naturais é de 50 hectares e a de for
madas é de 3 500 hectares. 

O ~úmero de operários ocupados' na indústria muni
cipal é de 580, aproximadamente o 

A sede municipal possui 29 estabelecimentos indus
triais com mais de 5 operários . 

Bauru, J aú e Arealva consomem uma parte mínima de 
arroz e milho; 30 % do café é vendido em côco para Jaú, 
uma pequena parte é consumida pelos moradores do muni
cípio e o restante é beneficiado e enviado para Santos; 
tôda produção de algodão segue para Torrinha; a banana, 
o abacaxi e a laranja são consumidos em grande quantidade 
pela Capital Estadual, e em pequena parte por Bauru e 
pelos moradores do município o 

A atividade pecuária tem grande significação na econo
mia municipal, havendo exportação de gado bovino para 
a Capital Estadual, Bauru e Jaú e de gado suíno para Pira
cicaba e Bauru. 

Em 1955, foram abatidos no Matadouro Municipal: 
gado bovino 267 120 quilogramas -Cr$ 6 678 000,00; gado 
suíno 5 240 quilogramas - Cr$ 157 200,00; toucinho 10 480 
quilogramas - Cr$ 366 800,00. 

As fábricas mais importantes são: Cerâmica Pedernei
ras, Cerâmica Razuk, Cerâmica Santa Lúcia, Cerâmica Fras
careli e Cerâmica Marafioti. 

A média mensal de produção de energia elétrica é 
154 345 kWh, sendo que 32 285 kWh são empregados como 
fôrça motriz . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Cia. Paulista de Estradas de Ferro, com 32 km de estra
das da bitola de 1,60 e 12 km com a bitola de 1,00 e por 
estradas municipais com 350 km mais ou menos, entre as 
principais e as vicinais, ou seja, de propriedade agrícola. 

Possui 1 campo de pouso, 3 estações ferroviárias, 1 
ponto de parada, 1 rodovia interdistrital e 1 intermunicipal. 
Está em construção a estrada oficial do Estado que vai ligar 
os municípios de Bauru e Jaú, passando por Pederneiras. 

Estão em tráfego, diàriamente, na sede municipal 30 
trens e 256 automóveis e caminhões, estando registrados 
na Prefeitura Municipal 145 automóveis e 111 caminhões. 

Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual: Ia
canga rodoviário via Santelmo e Soturna 51 km, Bariri 
rodoviário via Itapuí e Boracéia 35 km ou ferroviário 
C.P. E. F. 86 km, Itapuí rodoviário 15 km ou ferroviário 
C.P. E. F. 47 km; Jaú rodoviário via Potunduva 30 km
ou ferroviário C.P. E. F. 27 km, Macatuba rodoviário 

Avenida Tiradentes 



Vista Parcial Aérea 

15 km, Uburama rodoviário via Macatuba 29 km ou ferro
viário 30 km até Agudos e E. F. S. 26 km, Agudos rodo
viário 28 km ou rodoviário via Maca:tuba 36 km ou ferroviá
rio C.P.E.F., 30 km, Bauru rodoviário via Guaranás 40 km 
ou ferroviário C.P. E. F. 38 km e Capital Estadual rodo
viário via Jaú, Piracicaba e Campinas 374 km ou ferro
viário C . P . E. F. em trâfego mútuo com a E. F . S . J . 
364 km ou misto: a) rodoviário 40 km ou ferroviário 
C.P.E.F. 38 km até Bauru e aéreo 282 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - O Município mantém tran
sações comerciais com as praças de São Paulo e Bauru. 
Importa: tecidos em geral, gasolina, farinha de trigo, fer
ragens, óleo, sal, açúcar e bebidas alcoólicas. 

Possui 61 estabelecimentos comerciais (29 de gêneros 
alimentícios, 1 de ferragens, 11 de fazendas e armarinhos, 
2 de louças e ferragens, 1 de gêneros alimentícios, fazendas 
e armarinhos, 3 de calçados, 2 de madeiras, 1 de máquina 
de costura, 1 de jóias, louças, rádios, aparelhos elétricos e 
2 de diversos). 1 Banco Nacional Paulista S.A. (Matriz), 
3 agências bancárias (Banco do Brasil, Brasileiro de Des
contos S. A. e São Paulo S. A. ) e 1 agência da Caixa 
Econômica Estadual com 3 795 cadernetas em circulação 
e depósitos no valor de Cr$ 9 881 500,80, em 31-XII-1955. 

ASPECTOS URBANOS - Pederneiras possui 24 logra
douros, 14 dêles são pavimentados, 6 ajardinados e 42 são 
iluminados (340 focos). 35% da área da cidade é pavi-

mentada com paralelepípedo e 25% com asfalto. Está 
sendo asfaltada, em ritmo acelerado, tôda a cidade . Há 

1257 prédios dos quais 949 são servidos por abastecimen

to dágua, 1280 ligações elétricas e 867 ligados à rêde de es

gotos ( 18 públicos e 845 prédios) . 

O consumo médio mensal de energia elétrica é de 
15 440 kWh para iluminação pública e 98 047 kWh para 
iluminação particular. 

Há 298 aparelhos telefônicos instalados; 3 hotéis, 2 
pensões (com a diária de CrS 120,00) e 1 cinema. 

O serviço telegráfico é atendido pela Cia. Paulista de 
Estradas de Ferro. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 
é assistida por 6 médicos, 5 advogados, 9 dentistas, 2 en
genheiros, 1 agrônomo e 6 farmacêuticos possuindo também 
6 farmácias. 

A Conferência de São Vicente de Paulo, mantém o Asi
lo Anita Costa para abrigar os velhos desamparados, com 
capacidade para 45 pessoas, e a Vila Vicentina para abri
gar famílias desamparadas, com seus chefes inválidos, pos
suindo 10 casinhas, com possibilidade de recolher 35 pes
soas. Finalmente, o município conta também com a Santa 
Casa de Misericórdia com capacidade para 43 pessoas. 

ALFABETIZAÇÃO - 60% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e escrever. 

2.51 



Poço Municipal 

ENSINO - O município conta com 25 unidades escolares 
de ensino primário, das quais 22 escolas são isoladas- 16 
estaduais e 6 municipais e 3 Grupos Escolares, 1 Ginásio 
Estadual, 1 Escola de Corte e Costura do S.E.S.I., 1 Escola 
Paroquial Coração de Jesus (música, pintura, datilografia, 
corte e costura, primário, pré-primário) e 1 Escola Técnica 
de Comércio (20 e 25 alunos de Macatuba freqüentam a 
Escola Técnica de Comércio) . 

OUTRQS ASPECTOS CULTURAIS - O município pos
sui 2 livrarias, 1 tipografia, 1 jornal "Folha de Pederneiras", 
de notícias gerais com publicação' aos domingos, 1 rádio
emissora Rádio Cultura de Pederneiras ZYR-34, potência 
anódica (w) 100 na antena (w) 100 freqüência (kc/s) 
1 390, tôrre vertical 42 m de altura, móvel, tipo F. 150, 1 
estúdio, 2 microfones, 2 canais de microfone, 2 canais de 
fonógrafo, sistema de ligação com o tran!!missor telefônico, 
e 3 bibliotecas: 1 mantida pela Prefeitura Municipal, pú
blica, com 1 510 volumes, e 2 estudantis com 1006 e 1001 
volumes, respectivamente . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Eatadua·l MUNICIPIO Federal --- (Cr$) 

Total Tributária 
----- ------ ------ ------ ------ ------· 

1950 ....... 2 568 620 3 106 432 1 462 895 976 777 I 466 805 
1951 ....... 3 078 256 4 273 964 1 796 524 1 041 171 1 797 409 
1952 ....... 3 829 264 5 233 904 2 480 705 I 512 054 2 333 272 
1953 ....... 4 706 933 5 564 599 3 000 253 1 747 685 3 064 835 
1954 ....... 6 237 035 7 851 565 3 392 331 I 805 276 3 430 720 
1955 ....... ... 10 364 065 4 146 858 2 439 689 4 188 260 
1956 (1) ... ... ... 4 628 000 . . 4 359 650 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS- O Templo da 
Matriz Católica encontra-se em fase de construção, sendo 
erguido luxuosamente com todos os requisitos da arte mo
derna. Os vitraux são coloridos demonstrando a vida de 
São Sebastião. 

:Z.5:Z. 

FESTAS POPULARES - As efemérides mais comemo

radas são 7 de setembro, 26 de abril (dia da comarca) e 20 

de janeiro (dia de São Sebastião) padroeiro da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados "pederneirenses". Em 3-X-1955, havia 

1 450" eleitores inscritos e 13 vereador~s em exercício. O 

Prefeito é o Sr. Michel Neme. 

(Autor do histórico - Michel Neme; Redação final - Ruth 
Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Nildo Ferro. ) 

PEDREGULHO - SP 
Mapa Municipal na pág. 285 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - A construção das primeiras casas em local 

onde viria a ser a atual cidade de Pedregulho, verificou-se 

em 1897. Nesse mesmo ano, deu-se a inauguração da esta

ção ferroviária da Companhia Mogiana, aconte~imento êsse 

que foi motivo de festas e grande regozijo por parte dos 
proprietários das vizinhanças . 

O local, já então melhor caracterizado por possuir sua 
estação ferroviária, tinha a primitiva denominação de "Cam
po das Pindaíbas". A data oficial da fundação de Pedre· 
gulho, é 15 de agôsto de 1897. 

A fundação do município de Pedregulho, deve-se aos 
senhores Major Antônio Cândido Branquinho e Capitão 
Elias Moreira, que foram os doadores de terrenos para a 
construção das primeiras casas e propugnadores do desen
volvimento do local. 

A denominação de Pedregulho, é oriunda da existên
cia de pequeninas pedras de côres e qualidades variadas por 
todo o solo. 

Tornou-se oficial com a criação do distrito do mesmo 
nome, conforme Leis estaduais n.0 838, de 1.0 de outubro 
de 1902 e n.0 1038, de 19 de dezembro de 1906. A eman
cipação administrativa do então distrito pertencente a lga
rapava, verificou-se pela criação do município de Pedre
gulho, por fôrça da Lei estadual número 1 829, de 21 de 
dezembro de 1921. 

Igreja Matriz . 



A partir dessa data, até a instalação solene e oficial 
da nova comuna, que se verificou em 18 de março de 1922, 
o povo manifestou intensamente o seu orgulho e a sua ale
gria pela conquista de sua independência administrativa . 
:fl:ste acontecimento político-administrativo foi o marco de 
progresso e desenvolvimento mais intensos para o novo 
município, pois data de 1921 a realização dos seus mais 
importantes melhoramentos urbanos. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fi
siográfica denominada "Franca", apresentando a sede muni
cipal as seguintes coordenadas geográficas: 20° 16' de lati
tude sul e 47° 29' de longitude W. Gr. distando 374 km, 
-em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE_;_ 1 032 m (sede municipal). 

CLIMA - Temperado com inverno sêco. As temperaturas 

médias são: das máximas 31 °C, das mínimas 8°C e a 

compensada 24°C. O total anual das chuvas é da ordem 
. de 1 500 a 1 900 mm. 

ÁREA- 744 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 15 990 pessoas (8 087 homens e 7 903 mu

lheres), sendo 1930 na zona urbana, 1109 na zona subur

bana e 12 951 ou 80% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-1954 acusou 
16 996 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS- As aglomerações urba
nas existentes, de acôrdo com o Censo de 1950, são as. 

Pôsto Policial 

seguintes: sede municipal com 2 410 habitantes, Alto Po
rá com 164 habitantes e Igaçaba com 465 habitantes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS- A agricultura e a pecuá
ria constituem a base da economia municipal. 

O município possui cêrca de 7 milhões de cafeeiros. 

O volume e o valor da produção dos principais produ
tos (estimativamente) no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) -------------1--·---- ---------------

PRODUTOS AGRICOLAS 

Caf~ l:eneficiado ............ . 
Arroz em casca . ............ . 
Milho ...................... . 
Feijão ...................... . 
Batatinha ................. · .. 
Algodão .................... . 

PRODUTOS EXTRATIVOS 

ArrOba 
Saca de 60 kg 

. 
ArrOba 

Lenha....................... m3 
Madeira .................... . 

PRODUTOS INDUSTRIAIS 

Laticfnioe.................... Quilograma 

134 640 78 360 480,00 
48 735 23 100 390,00 
25 790 7 324 360,00 
6 630 3 858 660,00 
5 610 2 356 200,00 
9 460 1 532 420,00 

5 300 450 500,00 
330 148 500,00 

32 272 1 465 570,00 

Dos produtos agrícolas do município, apenas o café, 

o arroz e o algodão são exportados, destinando-se os demais 

produtos ao consumo interno. Os centros consumidores são: 

Franca, Campinas, São Paulo e Santos ( dêste para reexpor

tação aos países consumidores) . 

Há 3 estabelecimentos para beneficiamento de produ

tos agrícolas, sendo 2 para café e 3 para arroz. 

A atividade pecuária tem grande expressão econômica, 
sendo bastante elevada a produção da raça bovina, visando 
principalmente o gado leiteiro e para corte. A produção 
de leite é bastante volumosa, servindo não só para o consu
mo, como também, abastecendo duas fábricas de laticínios . 
Produz o município regular quantidade de suínos, possuindo 
as demais espécies em quantidades satisfatórias. O rebanho 
existente em 31-XII-1954, em número de cabeças, era o 
seguinte: bovino 70 000, suíno 50 000, eqüino 1 900, muar 
1 600, caprino 600, ovino 180 e asinino 20. A producão de 
leite de vaca, na referida data, foi de 18 000 000 litros. 

No setor industrial há 2 fábricas com mais de 5 pessoas. 
Estão empregados nos vários ramos 32 operários, assim 
distribuídos: laticínios 8, beneficiamento de produtos agrí
colas 16, desdobramento de madeira e móveis 4 e produtos 
de alimentação 4. Os estabelecimentos fabris mais impor
tantes são os que se dedicam à indústria de laticínios e são: 
Laticínios Viaduto Ltda. e Indústria de Laticínios Silva 
Jardim & Cia. 

Como riqueza natural do município . destaca-se uma 
fonte de águas termais, localizada na· Fazenda Águas Quen
tes, que dista 36 km da cidade de Pedregulho. Esta fonte 
não está devidamente explorada. Outra riqueza natural 
que merece menção é a madeira de lei. No setor da energia 
elétrica, a Companhia Paulista de Fôrça e Luz está desen
volvendo os trabalhos para a construção de uma usina hidre
létrica, com aproveitamento das águas do Rio Grande, no 
local denominado ''Estreito". 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que nêle pos
sui 2 pontos de parada e 4 estações de embarque. A extensão 

:1.53 



Santa Casa 

· dos trilhos dentro do território municipal é de 39 km . O 
município é servido por uma rêde rodoviária municipal, to
talizando. 185 km, ligando a sede municipal aos distritos 

e à zona rural. Pedregulho liga-se às cidades vizinhas pelos 
seguintes meios de trànsporte: Igarapava: rodov.- 40 km; 

Franca: rodov., via Guapuã:- 42 km ou ferrov.- ..... . 

C.M.E.F. - 40 km; Sacramento, MG: rodov. 76 km 
ou misto: a) ferrov. C.M.E.F.:- 58 km até a Estação 

de Sacramento, MG e b) rodov. - 14 km; Conquista, 
MG: rodov.- 54 km ou ferrov. C.M.E.F. - 73 km; 

lbiraci, MG: rodov. - 62 km. Liga-se à Capital Esta

dual: rodov., via Franca, Ribeirão Prêto e Campinas -

498 km ou 1.0 ferrov.: C.M.E.F. 456 km até Campinas e 

C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J.- 106 km 

ou 2.0 ferrov.: C.M.E.F. - 266 km até a Estação de 

Baldeação e C.P. E. F. em tráfego mútuo com a ..... . 

E.F.S.J. - 291 km ou misto: a) rodov.- 42 km ou 

ferrov. C. M. E. F. - 40 km até Franca e b) aéreo 366 km. 
Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. O município 

possui um campo de pouso, distante 1 km da sede munici
pal com pista de 500 x 100 metros. Trafegam, diàriamente, 

na sede municipal 10 trens e cêrca de 91 automóveis e ca· 
minhões. Estão registrados na Prefeitura Municipal 95 

automóveis e 83 caminhões. O município possui 1 linha 
de rodoviação interdistrital e 2 intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com as praças de São Paulo (Capital), 

Ribeirão Prêto e Franca. Importa tecidos, gêneros alimen
tícios, ferragens, louças e produtos farmacêuticos. A sede 

municipal possui 71 estabelecimentos varejistas, e 4 ataca
distas. No município há, segundo os principais ramos de 
atividade, 56 estabelecimentos de gêneros alimentícios, 4 

de louças e ferragens e 2 7 de fazendas e armarinhos. Os 

estabelecimentos de crédito que mantêm agências são: Ban

co Artur Scatena S. A., Banco Hipotecário e Agrícola do 
Estado de Minas Gerais S. A. , Banco Mercantil de São 

Paulo S. A., e Caixa Econômica Estadual. Esta em .... 
31-XII-1955 possuía 230 cadernetas em circulação e valor 
dos depósitos de Cr$ 3 746 000,00. 

ASPECTOS URBANOS - Os melhoramentos públicos 
existentes são os seguintes: Pavimentação: 1 rua calçada 
com pedras irregulares. A área calçada é de 2 366 m2. 

Iluminação: pública com 29 logradouros iluminados e do
miciliar com 586 ligações elétricas. Agua: 458 domicílios 

abastecidos. Telefone: 62 aparelhos instalados. Telégrafo: 

serviço da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Cor

reio: 3 agências postais do D. C. T. Hospedagem: 1 pensão 

e 1 hotel com diária mais comum de Cr$ 100,00. Diver
sões: 1 cinema. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITARIA- Prestam assis

tência médico-sanitária à população: 1 hospital com 36 lei

tos; 1 pôsto de assistência médico-sanitária; 1 pôsto de pue
ricultura; 5 farmácias; 4 médicos; 5 dentistas e 5 farma
cêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 

das 13 094 pessoas maiores de 5 anos, 6 240 (3 582 ho
mens e 2 658 mulheres) ou 47%, eram alfabetizadas. 

ENSINO .;_ Ministram o ensino primário: 3 grupos esco

lares e 29 escolas mistas e o ensino secundário: 1 ginásio 
estadual e 1 escola normal municipal. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Em Pedregulho 

circulam 2 jornais: "A Comarca" e "A Voz de Pedregulho", 
ambos noticiosos gerais e publicados quinzenalmente. Pos

sui a cidade: 3 bibliotecas, sendo 2 estudantis e 1 semipú
blica, esta de caráter geral; 2 tipografias e 1 livraria. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADAI/A (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Fed.eral Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

-----
1950 ....... 616 158 2 178 064 943 205 455 480 832 160 
1951. ...... 590 584 2 738 093 1 227 812 474 457 1 356 857 
1952 ....... 695 693 1 989 887 1 312 892 567 786 1 187 801 
1953 ....... 911 494 3 688 544 1 524 180 536 947 1 574 779 
1954 ....... 743 359 6 991 566 1 759 495 601 984 1 836 202 
1955 ....... ... 8 444 012 1 927 303 636 557 1 939 700 
1956 (1) ... ... ... 1 500 000 ... 1 500 000 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - O município 
possui uma queda dágua, medindo 80 metros de altura, 
distando 32 km da sede, denominada Cachoeira João Fer
reira. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES - A semana santa é tradi
c!onalmente comemorada, atraindo grande massa popular. 
As efemérides principais são: 15 de agôsto- Fundação da 
Cidade, 18 de março - instalação do município, e 29 de 
maio - instalação dos serviços forenses. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A denomina
ção local dos habitantes é "pedregulhenses". Em 1954 
havia nas zonas urbana e suburbana, 549 prédios. 

Exerce atividade profissional 1 advogado. Estão em 
exercício atualmente 11 vereadores, e estavam inscritos até 
9-XI-1956, 4 224 eleitores. O Prefeito é o Sr. Eliseu A. 
Teixeira. 

(Autor do histórico - Pedro Quirino Borges; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A.M.E. - Pedro Quirino 
Borges.) 



PEDREIRA - SP 
Mapa Municipal na pág. 269 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Havia, em 1885, no município de Ampa
ro, uma fazenda denominada Fazenda Grande, cujo pro
prietário, João Pedro de Godoy. Moreira, tinha os seguin
tes filhos: Antônio Pedro, José Pedro, Bento Pedro e João 
Pedro Godoy Moreira Junior~ Havendo, pois, tantos Pe
dro no lug&.r, êste ficou sendo a terra dos Pedros e pos
teriormente Pedreira. A origem do nome é curiosa, entre
tanto, verdadeira, não provindo como se supõe, da existên
cia de pedreiras · no local. 

João Pedro Godoy Moreira foi seu idealizador e fun
d,ador, pois já morando no local, mandou arruá-lo e loteá-lo 
para ser colocado à venda, dando início à bela cidade hoje 
existente. Obteve da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro a 
possibilidade da passagem dos trilhos pelo lugar, em di
reção à Amparo, cidade que o ramal demandava. 

A povoação foi elevada à Capela curada, por provi
são de 17 de junho de 1892, recebendo o nome de Santa
na de Pedreira. 

Foi criado o distrito policial em 20 de agôsto de 1890 
O Decreto n.0 110, de 22 de dezembro de 1890, criou o 
distrito de paz de Pedreira, pertencente ao município de 
Amparo. A Lei n.0 450, de 31 de outubro de 1896, elevou 
o distrito de paz a município, com terras do respectivo dis· 
trito e do distrito de Amparo. Como município continuou 
a progredir, havendo sido beneficiado com os seguintes me
lhoramentos: em 1910- construção do grupo escolar; em 
1914 foi construída a primeira fábrica de louças, marco 
inicial da atividade industrial do município; em 1926 en
trou em funcionamento a fiação de algodão: Pedreira con
tava, em 3 de outubro de 1955, com 2 245 eleitores ins
critos, sua Câmara Municipal é composta de 11 verea
dores. 

LOCALIZAÇÃO - Pedreira acha-se localizado na zona 
fisiográfica Cristalina do Norte e as coordenadas geográfi
cas de sua sede são: 22° 44' latitude Sul e 46° 54' longitude 
W. Gr. Dista 93 quilômetros da Capital do Estado, em 
linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 584 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno menos sêco, sendo sua temperatura média de 19°C 
e a pluviosidade anual da ordem de 1 600 mm . 

ÁREA - 116 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 indicou po

pulação presente de 6 906 pessoas, das quais 3 464 homens 

e 3 442 mulheres, sendo 4 009 habitantes da zona rural, 

correspondendo a 58% da população municipal. O D.E.E. 

calculou estimativa para 1954 em 7 341 habitantes, dos 
quais 4 261 localizados no quadro rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 

urbana existente no município, segundo dados do Recen

seamento de 1950, é a sede municipal, com 2 897 habitao-

Prefeitura Municipal 
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tes que, por estimativa do D. E. E., possuía, em 1954, 3 080 
habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A riqueza econômica 
do município está baseada na indústria, ficando a agricul
tura em segundo lugar. Há no município 35 estabeleci: 
mentos industriais, distribuídos pelos seguintes ramos: 

transformação de minerais não metálicos, 10; produtos ali
mentares, 14 e outros ramos 11. Dos estabelecimentos 
mencionados 11 ocupam mais de 5 operários e. 6 ocupam 
mais de 50 operários, sendo de 2 300 o número total de 
operários do município. 

Os principais produtos da indústria local são: louças 
· para uso doméstico, objetos de adôrno, isoladores elétricos, 

Vista Parcial 
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Grupo Escolar 

fios de algodão, calçados e cola para madeira, cuja produ
ção total em 1956 foi avaliada em 310 milhões de cru

zeiros. 

A lavoura se dedica à policultura, sendo principal 
produto o café, cuja produção, em 1956, foi de 151 tone
ladas, no valor de 5,8 milhões de cruzeiros. As proprieda
des rurais são em número de 103, com 1743 hectares de 
área plantada e 237 hectares de matas. 

A pecuária tem função de supridora do mercado in
terno, tendo como principal o rebanho bovino com 4 500 
cabeças e 2 200 cabeças de outras espécies. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Pedreira é servido pela 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ramal de Am

paro e por estradas de rodagem, havendo 51 quilômetros 

destas últimas dentro do município. Há · 160 veículos au

tomóveis registrados · ( 69 automóveis e 91 caminhões) e 

o tráfego diário pela sede municipal é estimado em 8 trens 

e 500 automóveis e caminhões. A comunicação com ·os mu

nicípios limítrofes se faz pelas seguintes vias: Jaguariúna, 

rodoviário (10 km) ou ferroviário (10 km); Amparo, ro

doviário (20 km) ou fern>Viário (19 km); Itatiba, rodo

viário via Amparo (55 km) e Campinas, rodoviário (38 

km) ou ferroviário ( 45 km) . A ligação com a Capital do 
Estado se faz por rodovia, via Jaguariúna e Campinas ( 134 
km) ou por ferrovia (C.M.E.F.-C.P.E.F.-E.F.S.J.-
148 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Pedreira é 
exercido por 67 estabelecimentos que mantêm relações com 
as praças de Campinas e São Paulo, dos quais 46 negociam 
com gêneros alimentícios. O crédito é representado por 
2 agências bancárias e 1 agência da Caixa Econômica Es
tadual, esta com 1900 depositantes e 6,7 milhões de cru
zeiros de depósitos. 

MELHORAMENTOS URBANOS - A cidade de Pedrei
ra apresenta aspecto agradável, com suas ruas bem ali
nhadas, limpas e calçadas. Possui 43 logradouros públi
cos, 8 dêles são arborizados e 1 é arborizado e ajardinado, 
22 são totalmente pavimentados, 18 são iluminados ele
tricamente ( 148 focos) . Há 970 prédios, todos abasteci
dos de água encanada, com 1 117 ligações elétricas e 7 49 
ligados à rêde de esgotos. Há 69 telefones instalados e o 
serviço telegráfico· é atendido pela Cia. Mogiana de Es
tradas de Ferro, havendo, outrossim um cinema. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 
de Pedreira é assistida por 2 médicos, 3 dentistas e 3 far
macêuticos. Há em funcionamento 1 pôsto de saúde e 1 
pôsto de puericultura, ambos mantidos pelo Govêrno es- · 

tadual. 

ALFABETIZAÇÃO - Da população de 5 anos e mais de 

idade, recenseada em 1950, 5 984 habitantes, sabiam ler 

e escrever 3 157 habitantes, ou 52% do grupo mencionado. 

ENSINO - O município conta. com 7 unidades que mi

nistram ensino primário fundamental, sendo 2 grupos es

colares e 5 escolas isoladas rurais. Há 3 cursos de ensino 

primário supletivo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Tot!'l Tributária 
----- -------- --------------- ------- ------

1950 ....... I 609 113 1 345 460 593 016 326 672 736 175 
1951 ....... 2 943 133 2 603 210 811 284 413 879 678 760 
1952 ....... 2 672 354 2 276 860 I 073 973 624 490 I 123 807 
1953 ....... 4 657 665 2 659 417 I 813 461 842 425 1 260 659 
1954 ....... 5 859 652 4 610 796 5 188 856 3 022 293 5 259 957 
1955 ....... 7 838 112 5 370 314 3 958 926 I 391 163 4 445 475 
1956 (1} ... ... ... 2 477 000 ... 2 477 000 

(I) Orçamentc. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Adolpho Lenzi. 

(Autor do histórico - Jayme Ferrari; Redação final - L. G. 
Macedo; Fonte dos dados- A.M.E. -Jayme Ferrari.) 

PEDRÓ DE TOLEDO - SP 
Mapa Municipal na pág. 53 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - O Município rende homenagem ao esta
dista paulista Pedro de Toledo, trazendo o seu nome. 

Foram grandes proprietários de terras da região onde 
hoje se situa o município e seus primeiros povoadores: Ma
noel Francisco de Carvalho, Cel. Raimundo Vasconcelos 
e João Felipe do Monte, Marcelo Marieto e Antônio 
Anciães. 

Em 1912 a E.F .S. construiu uma parada para trens, 
a qual recebeu a denominação de Parada Carvalho. Pos
teriormente passou a denominar-se Parada Vasconcelos, 
pois o Cel. Raimundo Vasconcelos era um dos grandes la
tifundiários, para mais tarde denominar-se Paráda Ale
crim, em virtude da grande quantidade existente da plan
ta que traz esta denominação. 

Foi criado no distrito policial de Alecrim, no muni
cípio de lguape, o distrito de paz, P,ela Lei n.0 2 384, de 13 
de dezembro de 1929. 

A instalação do distrito deu-se a 3 de maio de 1930. 
Foi incorporado em virtude do Decreto n.0 9 775, de 

30 de novembro de 1938, ao município de Prainha (atual 
Miracatu) comarca de lguape. 

Por fôrça da Lei n.0 3 066, de 20 de setembro de 
1937, foi denominado Pedro de Toledo. 

A elevação a. categoria de município, na comarca de 
Santos, deu-se pela Lei n.0 232, de 24 de dezembro de 
1948. 
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Consta de um único distrito de paz: o de Pedro de 

Toledo. 

LOCALIZAÇÃO - O município situa-se no traçado da 
E. F. S. na zona fisiográfica denominada Litoral do 
lguape. 

A sede municipal encontra-se nas seguintes coordena
das geográficas: latitude Sul: 24° e 16'; longitude W. Gr. 
47° e 14'. Dista da Capital Estadual 101 quilômetros, em 
linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal está situada a 43,50m 
acima do nível do mar. 

CLIMA - Quente com inverno menos sêco. A média men
sal de temperatura está compreendida entre 18 e 22°. 

O total anual de chuvas acha-se entre 1 500 e 1 900 
metros. 

AREA - 631 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - Pelo Censo de 1950, Pedro de Toledo 
possuía 2 486 homens e 2 093 mulheres, totalizando 4 579 
habitantes. 84% da população pertencia à zona rural. 

O D. E. E. S. P. estimou, em 1.0 -VII-55, a população 
presente em 5 001 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A atividade fundamen
tal à economia do município é a agricultura. A banana é 

o principal produto aqui produzido. 

Pelo quadro abaixo observamos a conjuntura econô
mica municipal. 

PRODUTO 

Banana ..................... . 
Goiaba ..................... . 
Arroz ...................... . 
Aguardomte ................. . 
Tijolos ..................... . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Cacho 
Quilo 
Saco 
Litro 

Milheiro 

1 740 000 
600 000 

3 300 
24 000 

300 

VALOR em 
(Cr$ 1 000) 

34 800 
2 000 

858 
360 
210 

A área das matas naturais ou formadas é 12 120 hec
tares. ·A área cultivada atinge 1 740 hectares. 

Hàvia, em 1955, 400 propriedades agropecuárias, que 
se.gundo as respectivas áreas poderão ser assim agrupadas: 
até 2 hectares - 42; de 3 a 9--45; de 10 a 29-162; de 
30 a 99-98; de 100 a 299-25; de 300 a 999-21 e de 
1 000 a 2 999-7. 
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O Município produziu, no setor dos produtos de ori
gem animal, 80 000 dúzias de ovos e 25 550 litros de 
leite. 

·Havia em 1954 - gado - muar 943; suíno - 820; 
eqüino - 196; caprino - 110; bovino - 58. Aves -
galinhas - 11 000; galos, frangos e frangas - 5 000; pa
tos, marrecos e gansos - 150; perus - 70. 

Os estabelecimentos industriais são de reduzida expres
são e estão assim classificados: produtos alimentares - 5; 

outros - 5 . O valor da produção foi de Cr$ 4. 202 . 000,00 
e os principais produtos foram: arroz beneficiado e pão. 
O número aproximado, de operários existentes no município 

é de 40. A fábrica mais importante aqui estabelecida é 
a Fábrica de Goiabada de Albano Marioto. 

Os centros consumidores dos produtos agrícolas do 
município são: Santos e São Paulo. As riquezas naturais 
assinaladas no município são a argila, areia e madeiras 
em geral. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Liga-se à Capital Esta
dual por ferrovia E. F. S. até Santos e E. F. S. J. até São 
Paulo 185 km . Por rodovia Municipal, (excetuando-se 
6 km de rodovia estadual entre Ana Dias e Peruíbe) praia 
de Peruibe ao Boqueirão da Praia Grande e rodovia es
tadual via São Vicente 168 km. 

A E. F. S. possui 19 500 km de extensão de linhas 
dentro do município. Há 19,50 km de estradas de ·roda
gem estadual e 30 de estradas municipais. 

Largamente estimado, o número de veículos em trá
fego na sede municipal é de 12 trens e 20 automóveis e 
caminhões. 

Na Prefeitura Municipal acham-se registrados 1 au
tomóvel e 19 caminhões. 

Há 2 estações e 2 pontos de parada para trens. Há 
1 linha de ônibus intermunicipal. 
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COMÉRCIO E BANCOS - Os estabelecimentos comer

ciais existentes no município, segundo o ramo de atividade 

que exercem, estão assim distribuídos: Gêneros alimentí

cios 4, louças e ferragens 4, tecidos e armarinhos 4. 

O comércio local mantém relações comerciais com 

Santos e São Paulo. 

O Banco Popular do Brasil mantém uma agência na 

sede municipal. 

A Caixa Econômica Estadual registrou em 1955, o se

guinte movimento: 235 cadernetas em circulação e o to

tal dos depósitos somaram Cr$ 198 140,80. 

ASPECTOS URBANOS - O traçado da sede municipal 

compreende 15 logradouros públicos, dos quais 9 possuem 
iluminação pública e domiciliar, e são abastecidos pela rêde 

de água; 2 são ajardinados e 1 é arborizado e ajardinado, 

simultâneamente. Há 122 prédios na zona urbana e su

burbana, 91 dêsses prédios são abastecidos pela rêde de 

água. O número de ligações domiciliares de energia elé-. 
trica é de 128. 

O município possui um gerador de energia elétrica 
cuja capacidade de produção mensal é de 4 433 kWh. O 

consumo médio mensal de energia elétrica com a ilumi

nação pública e particular é, respectivamente, de 1 100 
e 3 333 kWh. 

Na cidade há 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema. A diária 
mais comum cobrada é de Cr$ 80,00. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O município 

conta com 1 pôsto qe assistência médico-sanitária e 1 pôs

to de puericultura. Há 1 médico, 2 dentistas, 1 farmácia 
e 1 farmacêutico. 

ALF ASETIZAÇÃO - Pelo Censo de 1950, Pedro de To
ledo figurava com a população de 5 anos e mais em 3 795 

pessoas, das quais 991, homens e 654, mulheres estavam al

fabetizados, ou seja, 43% da população mencionada. 

ENSINO- Os estabelecimentos de ensino existentes são: 
1 ginásio estadual, 1 grupo escolar, 1 escola de língua ja

ponêsa. Em todo o Município há 7 unidades de ensino 

primário e 1 secundário, excetuando-se a escola japo~êsa. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
MUNIC1Pl0 Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributária 
------ ------ ------ ------

1950 ....... . .. 206 990 487 708 164 673 613 238 
1951. ...... ... 276 618 653 000 139 871 1 158 642 
1952 ....... . .. 491 800 500 427 181 197 497 454 
1953 ....... . .. 505 565 870 199 219 281 757 988 
1954 ....... 136 535 894 544 775 470 196 826 908 171 
1955 ....... . .. 1 370 500 1 204 091 262 707 981 367 
1956 (1) ... ... . .. 1 180 000 ... 1 180 000 

(1) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O habitante 
local é denominado toledense. Em 31-XII-55 havia 1 070 
eleitores e os vereadores à Câmara Municipal são 11. O 

·Prefeito é o Sr. José Petena. 

(Autor do histórico - Pedro Mendes dos Santos; Redator -
Antônio Carlos Valente; Fonte de dados - A.M.E. - Nereu In· 
dalécio dos Santos. ) 

PENAPOLIS - SP 
Mapa Municipal na pág. 221 do 12.0 Vol. 

HISTORICO - Penápolis, como tôdas as cidades da re
gião noroestina, tem suas páginas bistóricas cheias de lutas 
sangrentas, quer na colonização quer na construção da es
trada de ferro. Os primeiros habitantes desta região tive
ram sérios obstáculos oferecidos pelos índios Coroados que 
tinham seu habitat nesta região, ocupando os campos do 
Avanhandava até às margens do Rio Feio. Os ataques 
feitos contra as fazendas, quase sempre culminados pelas 
horrendas chacinas, ou contra as turmas da estrada de ferro 
e dos engenheiros que loteavam as terras, foram os maiores 
entraves, perdendo a vida nessas lutas homens verdadeira
mente pioneiros, pois apesar dos constantes ataques do sil
vícolas, teimavam em prosseguir os trabalhos que propu
zeram executar. 

Assim, foi tôda a região que hoje é uma daquelas que 
mais significação tem para o Estado, pela sua riqueza, em 
todos os setores da atividade humana. 

Em 1900 o padre Monsenhor Claro Monteiro Homem 
de Melo, catequista, acompanhado de alguns homens, em-
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brenhou-se nas matas alcançando o Rio Feio, onde preten
dia entrar em contato com os índios e catequizá-los. A pe
quena expediçãó não logrou êxito, apesar da sua alta e no
bre finalidade. O padre Claro e alguns companheiros fo
ram bàrbaramente esbordoados pelos gentios. 

No ano de 1904, 11 de agôsto, Cornélio Schimidt, en
genheiro a serviço do Estado, segundo a descrição em seu 
diário de impressões, penetra nas matas doze léguas, indo 
parar nos campos da fazenda Água Limpa, no atual muni
cípio de Glicério, onde encontrou a antiga residência, de 
dezoito anos antes, de João Antônio de Castilho, pai de João 
de Castilho, único testemunho das andanças d9 homem 
branco naquela região, abandonada em virtude dos ataques 
contínuos dos índios hostis à colonização. 

No dia 18 de agôsto aporta no Salto Avanhandava, 
acompanhado de sua família e viajando em barcaças pelo 
rio Tietê, Fernando. Ribeiro de Barros, morador de Jaú, 
onde era cafeicultor. Homem que viajou pela Europa e 
Estados Unidos ·perdendo a fortuna, vindo tentá-la nova
mente neste sertão. Conhece João de Castilho, já aí resi
dente, com quem combina erguer o patrimônio do Lajeado, 
doado por José Pinto Caldeira e sua mulher em 1863, a 
Nosso Senhor dos Passos, estabelecendo uma criação de 
gado no campo nativo, iniciando assim a colonização, atrain
do os aventureiros e inspirando confiança àqueles que de
mandavam o sertão. 

A formação de algumas cidades noroestinas está es
treitamente ligada ao nome de um homem, Manoel Bento 
da Cruz, advogado provisionado pelo Tribunal de Justiça 

2.60 

de São Paulo, exercendo suas atividades na cidade de São 
José do Rio Prêto, de onde vinha a fim de ajustar inven
tário e. adquirir terras. Naquela época, com notícia da 
vinda da estrada de ferro, afluíram para esta região mui
tas famílias. 

No ano de 1907 Manoel Bento da Cruz prepara o lo
teamento das terras, atraindo com isso .engenheiros e com
pradores, e faz uma oferta aos frades capuchinhos de São 
Paulo de uma gleba de cem alqueires de terras a fim de 
se estabelecerem. A 2 de dezembro é lavrada a escritura 
de doação em São José do Rio Prêto, a qual é assinada por 
Eduardo de Castilho e sua mulher, doadores, visando a se 
edificar nela uma cidade. 

Em março os trilhos da estrada de ferro atingem o qui
lômetro 202. Nesse mesmo ano Fernando Ribeiro de Bar
ros transfere sua residência para a fazenda em São José de 
Urutágua, quilômetro 216 da estrada ·de ferro. A família 
Rodrigues Novo se estabelece com sítio nas proximidades 
da futura cidade. 

Em 25 de outubro de 1908, Frei Bernardino de La
valle toma posse do patrimônio e celebra a primeira missa, 
fundando-se o patrimônio de Santa Cruz do Avanhandava, 
posteriormente Penápolis, cujo nome vem homenagear o 
presidente da república Dr. Afonso Penna. 

Em 2 de abril de 1909 é criado o Curato de Penápolis, 
desmembrando-se da paróquia de Bauru. A 17 de novem
bro, pelo Decreto n.0 1777, é criado o distrito de paz de 
Penápolis, nesta data recebendo o povoado o novo nome. 
Em 16 de dezembro de 1911, sendo presidente do Estado 



Dr. Albuquerque Lins, é decretada a criação da Comarca 
de Bauru e submetendo a ela tôda a zona noroeste. 

No dia 22 de dezembro, pelo Decreto n.0 1397, Pená
polis é elevada à categoria de município. Finalmente, em 
10 de outubro de 1917, foi o município de Penápolis ele
vado a têrmo de Comarca, pelo Decreto n.0 1557 e em 27 
de julho de 1918 é instalado, sendo seu primeiro Juiz de 
Direito o Dr. Cândido da Cunha Cintra. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fi
siográfica de Marília, apresentando a sede municipal as se
guintes coordenadas geográficas: 21° 24' 59" de latitude 
sul e 50° 04' 23" de longitude W. Gr., distando 428 km, 
em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE·- 390 metros (sede municipal). 

CLIMA - Quente com inverno sêco·. A temperatura média 
oscila entre 21°C e 22°C. O total de chuvas, no ano de 
1956, foi de 1100 min. 

ÁREA- 710 km2. 

POPULAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 34 608 habitantes ( 17 879 homens e 16 729 
mulheres), sendo 7 024 na zona urbana, 2 631 na zona su
burbana e 24 953 ou 72% na zona rural. Convém notar 
que nessa data Alto Alegre era distrito de Penápolis e como 
tal foi recenseado, apresentando 11101 habitantes (5 758 
homens e 5 343 mulheres) . Com o desmembramento de Al
to Alegre, tomando-se por base o Censo de 1950, em Pe
nápolis estavam presentes 23 50_7 habitantes. 

Estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-1955 acusou .... 
23 948 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - A única aglomeração 
urbana existente é a sede municipal com 8 832 habitantes 
(dados do Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A agricultura e a pecuá
ria constituem as bases da economia municipal. O volume 
e o valor da produção dos principais produtos, no ano de 
1956, foram: 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

Caff: beneficiado ... , . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Açúcar...................... • 
Milho ...................... . 
Arroz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Algodio..................... ArrOba 

61 716 
60 000 
90 000 
43 200 

120 000 

VALOR 
(Cr$) 

148 118 400,00 
37 800 000,00 
22 500 000,00 
18 144 000,00 
14 400 000,00 

Vista Central 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas são: a Capital e Santos. O café é exportado para 
Santos para reexportação aos países consumidores. 

A pecuária tem especial importância, pois concorre 
grandemente para a estabilidade econômica do município. 
O gado é exportado para a Capital do Estado. Em 1956, o 

rebanho estava estimado em 27 000 cabeças para engorda 

e cria, sendo o valor estimado em Cr$ 67 500 000,00. O 

rebanho existente em ~1-XII-1955, em número de cabeças 
era o seguinte: bovino 26 000, suíno 17 000, eqüino 3 600, 

caprino 2 400, muar 1 300, ovino 180 e asinino 15. A pro
dução de leite de vaca, neste mesmo ano foi de 3 200 000 
litros. 

No setor industrial há 30 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 pessoas. Estão empregados nos vários ramos 
industriais cêrca de 356 operários. As industrias mais im
portantes são: Usina Açucareira de Penápolis, Curtume 
Canta Gallo S. A., Usina Bandeirante (produção de algo
dão em pluma), Frigorífico Penápolis Ltda., Algodoeira da 
Noroeste S. A., (algodão em pluma), Laticínio Penápolis 
Ltda., Fábrica de Móveis A. D. Oliveira e Serraria Indus
trial. 

A principal riqueza natural é a argila. 

A área de matas, em 1956, era estimada em 5 336 
hectares. A área em campo nativo serrado, no mesmo 
ano, era estimada em 12 914 hectares. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que o atravessa numa 
extensão de 24 km e possui 3 estações ferroviárias. 

Há 2 rodovias estaduais com 44 quilômetros e 28 rodo

vias municipais com 294 quilômetros, ambas quilometra
gens dentro do município. 

Penápolis liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transporte: Monte Aprazível: rodoviário, via José 
Bonifácio e Nipoã 102 km; Avanhandava: rodoviário 17 km 
ou ferroviário E.F.N.O.B. 18 km; Promissão: rodoviário 
30 km ou ferroviário E.F .N .O.B. 42 km; Getulina: rodo
viário, via Lins 75 km ou misto: a) ferroviário E.F.N.O.B. 
68 km até Lins e b) rodoviário 25 km; Glicério: rodoviário 
17 km ou ferroviário E.F .N .O.B. 20 km; José Bonifá
cio: rodoviário, via Salto do Avanhandava e Santa Luzia 
60 km. Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Bauru, 
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São Manuel e Itu 525 ktri ou aéreo 425 km ou ferroviário: 
E.F.N.O.B. até Bauru e C.P.E.F. em tráfego mútuo 
com a E.F.S.J. · 402 km ou E.F.S. 425 km. Liga-se à 
Capital Federal, via São Paulo. 

O município possui aeroporto e campo de pouso fede
ral. 2ste possui 2 pistas de 1 950 x 60 m e 1 290 x 60 m, 
distando 1 km da sede municipal. Trafegam no município 
2 aviões comerciais três vêzes por semana. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 17 trens 
e 450 automóveis e caminhões. Estão registrados na Pre
feitura Municipal 16 automóveis e 351 caminhões .. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com Promissão, São José do Rio Prêto 
e São Paulo. Importa: tecidos, ferragens para construção, 
produtos para lavoura e maquinaria. 

A sede municipal possui 195 estabelecimentos varejis
tas e 4 atacadistas. O Município, segundo os principais 
ramos, possui 61 esta,belecimentos de gêneros alimentícios, 
6 de louças e ferragens e 31 de fazendas e armarinhos. 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
em Penápolis são: Banco do Brasil S. A., Banco Noroeste 
do Estado de São Paulo S. A., Banco Brasileiro de Des
contos S. A., Banco do Estado de São Paulo S. A., Banco 
Bandeirante do Comércio S. A., Banco Comercial do Esta
do de São Paulo S. A., Banco Sul Americano S. A. e 
Caixa Econômica Estadual. Esta em 20-XI-1956, possuía 
2 564 cadernetas em circulação e valor dos depósitos de 
Cr$ 23 346 277,90. 

ASPECTOS URBANOS - Os melhoramentos urbanos 
existentes são os seguintes: Pavimentação: 9 ruas parcial
mente calçadas com paralelepípedos e "torc-cret". Ilumina
ção: pública com 30 logradouros iluminados e domiciliar 
com 2 243 ligações elétricas domiciliares. Água 1 605 do
micílios abastecidos. Esgôto 1 200 prédios esgotados. Te
légrafo: serviço da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
Telefone 286· aparelhos instalados. Correio: 1 agência pos
tal do D. C. T. Hospedagem: 2 pensões e 7 hotéis, com 
diária mais comum de Cr$ 130,00. Diversões: 2 cinemas. 

ASSIST2NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 hospital, com 80 lei
tos; 1 centro de saúde, 1 serviço de profilaxia da malária, 
1 pôsto de puericultura,. 2 asilos, 8 farmácias, 8 médicos, 
12 dentistas e 7 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Tomando-se por base o Censo de 
1950, 45% das pessoas maiores de 5 anos, eram alfabe
tizadas. 

ENSINO - Ministram o ensino primário 59 unidades esco
lares, e o ensino secundário: 1 colégio estadual e escola 
normal, 1 ginásio e escola normal particulares e 1 escola 
técnica de comércio. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
possui: 3 jornais semanários e noticiosos; uma radioemis
sora de prefixo ZYR-53, com 100 W na antena e freqüên

cia de 780 quilociclos; 1 biblioteca estudantil do colégio 
e escola normal de Penápolis com 2 800 volumes; 3 tipo
grafias e 4 livrarias . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----· ---------------- ------ ------
1950 ... ·.· .. 3 631 461 7 146 558 3 850 759 I 971 127 2 839 625 
1951. ...... 5 845 914 14 830 764 4 826 757 2 288 800 5 446 797 
1952 ....... 5 907 860 15 707 953 5 857 074 2 832 267 5 556 068 
1953 ....... 6 535 604 14 654 639 8 091 689 3 161 852 8 891 230 
1954 ....... 7 779 929 27 261 505 14 978 659 3 406 017 15 126 005 
1955 ....... 10 669 334 26 036 686 17 356 842 4 120 875 15 695 991 
1956 (1) ... ... . .. 8 200 000 . .. 8 200 000 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS - O templo ca
tólico local pela sua beleza arquitetônica sobressai sôbre 
os demais da região, possuindo internamente uma decoração 
caprichosa . 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS -O acidente 
geográfico local é o córrego Maria Chica que separa a cida
de do bairro de Fátima, e possui essa denominação em vir
tude de ser Mar_ia Chica uma das primeiras mulheres a mo
rar em Penápolis. 

EFEMÉRIDES - São comemoradas as seguintes datas: 
25 de janeiro, 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro, 
25 . de outubro - fundação da cidade e 4 de outubro -
dia do padroeiro São Francisco de Assis. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Em 1954 ha
via nas zonas urbana e suburbana, 2 116 prédios. Exer
cem atividades profissionais, 9 advogados, 2 engenheiros 
e 1 agrônomo. 

Na sede municipal há 1 cooperativa de produção e 
consumo. 

Estão em exercício, atualmente, 15 vereadores e esta
vam inscritos até 3-X-1955, 5 858 eleitores. O Prefeito é 
o Sr. Joaquim V. Araújo. 

(Autor do histórico- Fernando R. de Barros; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Sizenando Rocha 
Campos.) 

PEREIRA BARRETO - SP 
Mapa Municipal na pág. 71 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - A região em que se localiza o atual muni
cípio de Pereira Barreto fazia parte de uma fazenda fe
deral, onde em 1858, foi criada uma colônia militar com o 
nome de Estabelecimento Naval de Itapura, em virtude 
de estar situada a jusante do salto do Itapura, no rio Tietê. 
Hoje, dela, só restam ruínas, abandonada que foi, em 1889, 
pelas fôrças que a guarneciam. 

Havia no município de São José do Rio Prêto, um 
povoado situado à margem do rio Tietê, chamado Itapura. 
Foi elevado a distrito, pela Lei n.0 1174, de 29 de outubro 
de 1909. Era proprietário das terras do povoado de Itapura 
o Cel. Jonas Alves de Melo, que grande parte das mesm:ts 
havia vendido a vários imigrantes japonêses, entre os quais 
Kumito Miyasaki, Carlos Y. Kato e Gousuki Imaü (os 
primeiros povoadores do lugar) . Essas terras ficavam. si
tuadas na região abandonada. Em 1929, a Sociedade Co
lonizadora do Brasil Ltda. adquiriu parte das ·terras do 



referido povoado. As terras adquiridas pela Sociedade, ba
nhadas por grandes rios, como o Tietê e o Paraná, o que 
as tornava apropriadas para a lavoura, principalmente, 
café, algodão e arroz e a pecuária para a criação do gado 
bovino, em breve tempo, fomentaram o rápido progresso de 
Pereira Barreto, .nessa época denominado Novo Oriente, 
quando então, pertencia ao município de Monte Aprazível, 
pela Lei n.0 2 008, de 23 de dezembro de 1924. 

Em 1938, foí elevado à categoria de município, pelo 
Decreto n.0 9 775, de 30 de novembro, com o nome de Pe
reira Barreto, em homenagem ao eminente cientista brasi

. leiro, Dr. Luiz Pereira Barreto. Como município, instala
do em 1.0 de janeiro de 1939, ficou constituído com o dis
trito de paz de Pereira Barreto. 

Consta, atualmente, dos distritos de Pereira Barreto 

(sede), Bela Floresta e Sud Menucci. 

Hoje o município de Pereira Barreto é um dos mais 
prósperos do Estado de São Paulo. 

LOCALIZAÇÃO - O município de Pereira Barreto acha
se situado na zona fisiográfica do Sertão do Rio Paraná. As 
cQordenadas geográficas da sede municipal são as seguin
tes: 20° 38' 44" de latitude Sul e 51° 06' 35" de longitude 
W Gra. A distância em linha reta, de Pereira Barreto à Ca
pital do Estado, é de 565 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 347,361 metros (sede municipal). 

CLIMA - Pereira Barreto está ·situado em região de clima 
tropical, com inverno sêco. A temperatura média em graus 
centígrados é: das máximas: 32°; das mínimas: 22° e da 
compensada: 28. A precipitação· anual em 1956, foi de 
1333,6 mm. 

AREA- 3 125 km:!. 

POPULAÇÃO - A população do município atingia, em 
1.0~VII-1950, por ocasião do último recem;eamento geral, 
27 749 habitantes - 15 086 homens e 12 663 mulheres. 
No quadro rural havia 14221 habitantes ou 51%. Para 
o ano de 1955, o D.E.E. estimou a população em 27 059 
habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Existiam em 1950, 3 
aglomerações urbanas - a cidade e 2 vilas - com os se
guintes efetivos de população (quadro 1,1rbano e suburba
no): Pereira Barreto - 2 942; Bela Floresta - 289; Sud 
Mennuccí - 297. 

· Jardim Público 

ATIVIDADES ECONOMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são: a pecuária e a 
agricultura . 

Em 1956, o volume e o valor dos principais produtos 
do município, foram os seguintes: 

PRODUTCS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

----·------------ ---------- -------
Algodão .................... . 
Arroz ...................... . 
Feijão ...............•....... 
Milho ...................... . 
Fioa de pura seda .......... · .. 
Madeiras em toras . ......... . 
Telhas (tipo frances) ........ . 

Arrôba 
Saco 60 kg . 

Quilo 
m3 

Milheiro 

677 600 
121 968 

32 400 
40 800 

7 820 
4500 

300000 

91 476 000,00 
50 006 880 ,o o 
22 680 000,00 
8 160 ooo,oo 
2 163 165,60 

904 soo,oo 
450 ooo.oo 

A Capital do Estado é o centro consumidor dos pro
dutos agrícolas do município. 

A área total de matas é estimada em 20 000 hectares. 
Há 11 estabelecimentos industriais com mais de 5 

pessoas. 
As fábricas mais importantes localizadas em Pereiro 

Barreto são: Serraria Pereira Barreto Ltda.; Serraria Luso
Brasileira; Serraria Tietê; Serraria Lussanvira; Cerâmica 
Pereira Barreto; Fiação de Sêda Risaburo Murai; Fiação de 
Sêda Hosoi; Máquina de 'Beneficiamento de Algodão da 
Anderson Clayton & Cia. Ltda. ; Máquina de Beneficia
mento de Algodão da Cooperativa Agrícola da Fazenda 
Tietê. 

O número de operários industriais do município é de 
150. As riquezas naturais existentes são madeiras em 
geral. 

Em julho de 1957, será iniciada a construção de 2 
usinas hidrelétricas, uma no salto do Itapura; outra no sal
to do Urubupungá, nos rios Tietê e Paraná. Ambas de
pois de prontas, fornecerão energia elétrica a uma parte 
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dos seguintes Estados: Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
São Paulo e Paraná (Plano Bacia do Paraná) . 

A pecuária é de grande significação econômica para 
o município. Em 1954, havia 1 075 propriedades agrope
cuárias, 7 3 com mais de 1 000 hectares e uma área culti
vada de 31 848 hectares. Neste mesmo ano, os rebanhos 
compunham-se de 165 000 cabeças de bovinos; 33 000 de 
suínos;_ 5 600 de muares; 2 500 de equinos; 2 300 de ca
prinos e 10 de asininos. A produção de leite de vaca foi 
de 24 600 000 litros. O gado é exportado para Araçatuba 
e Andradina .. O município produz energia elétrica e a mé
dia de produção é de 60 458 kWh. O consumo médio men-
sal de energia elétrica, como fôrça motriz, é de 
26 983 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com 30 km den
tro de suas divisas, 3 estações, entre estas a de Lussanvira, 
ponto terminal da ferrovia, distante 7 km da cidade, e 1 
trem em tráfego, diàriamente. 

Comunica-se com as cidades vizinhas e as capitais es
tadual e federal pelos seguintes meios de transporte: Fer
nandópolis: rodoviário, via Pôrto Presidente Vargas 
(18 km); General Salgado: rodoviário, via Auriflama 
(86 km); Araçatuba: rodoviário, via Silvânia (12 7 km) ou 
misto: a) rodoviário (8 km) até a Estação de Lussanvira, 
e b) ferroviário E. F. N. O. B. ( 106 km); Miramdópolis: 
rodoviário ( 65 km); Andradina: rodoviário. ( 45 km) ou 
misto: a) rodoviário (8 km) até a Estação de Lussanvira, 
e b) ferroviário E.F.N.O.B.: (248 km); Lavínia: rodo
viário (76 km) ou misto: a) rodoviário (8 km) até a Es
tação de Lussanvira e b) ferroviário E.F.N.O.B. (190 km). 
Paranaíba- M.T.: rodoviário (155 km); Três Lagoas 
- MT: rodoviário (94 km); Capital Estadual - rodo
viário, via Lins, Bauru, São Manuel e I tu ( 725 km) ou ·1.0 

misto: a) rodoviário ( 8 km) até a Estação de Lussanvira 
e b) ferroviário: E.F .N .O.B. (387 km) até Bauru e 
C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. (402 km) 
ou E.F.S. (425 km) ou 2.0 misto: a) rodoviário (8 km) 
até a Estação de Lussanvira, b) ferroviário E. F. N. O. B. 
(106 km) ou rodoviário (127 km) até Araçatuba e c) 
aéreo (470 km); Capital Federal- Via S. Paulo, já des
crita. Daí ao DF: rodoviário, via Dutra (432 km) ou 
ferroviário (499 km) ou aéreo (373 km). 

O município ainda possui 45 km de estradas de roda
gem estaduais e 700 km de estradas municipais; 2 campos 

de pouso municipais e 21 particulares, transitando nos mes
mos 2 táxis-aéreos, diàriamente, vindo das cidades vizinhas. 

Estão registrados na Prefeitura local, 34 automóveis 
e 154 caminhões. Há 40 veículos, entre automóveis e cami
nhões, em tráfego diário na sede municipal. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio é exercido atra
vés de 4 estabelecimentos atacadistas e 102 varejistas, 
realizando transações com as praças de Araçatuba, Andra
dina e São José do Rio Prêto. Importa vestuários, gêneros 
alimentícios, ferragens etc. 

Os Bancos Bandeirantes do Comércio S. A. e Amé
rica do Sul S.A. mantêm agências no município, bem 
como a Caixa Econômica Estadual que em 31-XII-1955,. 
possuía 474 cadernetas em circulação e depósitos no valor 
de Cr$ 843. 625,80. 

Há na cidade 1 cooperativa de produção. Em todo o 
município há 86 estabelecimentos de gêneros alimentícios, 
9 de ferragens e louças, 20 de fazendas e armarinhos. 

ASPECTOS URBANOS - Há na cidade 26 logradouros, 
dos quais· 2 são arborizados e 1 arborizado e ajardinado, 
simultâne2.mente; 707 prédios; iluminação pública com 230 
focos ou c?mbustores; iluminação particular com · 734 liga
ções elétricas. Foram iniciados os serviços para instalação 
das rêdes de água e esgôto . Possui a cidade 3 hotéis ( diil
ria média Cr$ 110,00), 8 pensões, 1 cinema com capacidade 
para 570 ·'espectadores; 1 agência postal. O serviço tele
gráfico está a cargo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
Há no município 7 linhas de ônibus, interdistritais e 7 inter
municip~is . 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam servi
ços assistenciais à população de Pereira Barreto 4 médicos, 
2 dentistas e 7 farmacêuticos no exercício . da profissão, 1 
hospital, com 28 leitos e 5 farmácias. 

I 
ALFABE~fiZAÇÃO- Em 1950, a população de 5 anos e 
mais era de 22 618 habitantes; dêstes sabiam ler e escrever 
9 516 ou 42,07%. 

ENSINO - O município é bem sexvido de estabelecimentos 
de ensind: 7 grupos escolares, 1 ginásio estadual, 1 escola 
técnica de comércio, 27 escolas municipais e 28 escolas iso
ladas estaduais . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- A imprensa mu
nicipal é representada por 1 semanário, "O Progresso". 

Há, também, 1 radioemissora - Rádio Difusora de 
Pereira Barreto: ZYR-87- potência 100 watts- 730 qui-

Prefeitura Munic:ipol 
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lociclos; 1 biblioteca municipal com, aproximadamente, 500 

volumes e 2 livrarias. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS - Como parti

cularidades artísticas, destaca-se a ruína da Colônia Militar 
de Itapura, que constitui objeto de turismo, situada na mar

gem direita do rio Tietê, perto do salto do I ta pura. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributária 
------ - ----- ------ ------

1950 ....... . .. 2 874 436 1 092 494 859 116 1 188 679 
1951 ....... ... 6 774 699 1 867 129 1 010 118 1 829 464 
1952 ....... . .. 10 714 574 3 219 121 1 989 157 1 495 710 
1953 ....... . .. 8 281 415 3 881 026 2 443 915 3 193 385 
1954 ....... . .. 12 904 257 4 148 546 2 593 633 . $..325 126 
1955 ....... . .. 13 375 518 7 108 596 2 821 489 8 214 838 
1956 (1) ... ... ... 6 800 000 . .. 6 800 000 

(1) Orçamento. 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O município é banhado 
pelos rios Tietê, Paraná e São José dos Dourados, onde estão 
localizados os saltos do Itapura e Urubupungá. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Comemora-se, apenas, a data da fundação da cidade, 
7 de setembro, com desfiles, jogos etc. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Em dezembro 
de 1955, o município contava com 13 vereadores em exer
cício e 4 680 eleitores inscritos. O município possui 1 sindi
cato de empregadores (motoristas). Os habitantes locais 
são denominados "Pereira Barretenses". O Prefeito é o 
Sr. Antonio G. da Silva. 

(Autor do histórico - Ostenir Soares; Redação final - Maria 
de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A.M.E. -. Ostenir 
Soares.) 
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PEREIRAS - SP 
Mapa Municipal na pág. 103 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - O povoamento e formação do município 
e a fundação da cidade de Pereiras, foram uma conseqüência 
do movimento agropecuário ocasionado pela criação de gado 
pelos donos das sesmarias, onde daria origem ao território, 
e a lavoura que permitiu o seu povoamento e formação, 
além do comércio das tropas que deu origem à fundação da 
cidade. O povoamento do município de Pereiras como con
seqüência do ciclo da lavoura iniciou-se em terras devolu
tas que pertenceram à família Campos Bicudo, de Itu, e 
aos Jesuítas do Colégio de São Paulo. Em 1720, povoadores 
vindos da região de Bragança, dêste Estado, fizeram suas 
"posses" ao longo do Ribeirão das Conchas e seus afluentes, 
entre as divisas administrativas do distrito de paz de Tatuí, 
município de Itapetininga. Pereiras foi constituído do territó
rio jurisdicional de Tatuí, onde foram registradas tôdas as 
"posses" e propriedades adquiridas por compra. A partir 
de 1831 já contava com o espírito bandeirante das famílias 
Pinto da Silva, Oliveira Pinto, Bueno de Oliveira e Leme de 
Goes; em 1835 o número dos povoadores era acrescido dos 
Lopes de Morais, posteriormente vieram os Pires, Custódio 
e os Pereiras e outras famílias que se localizaram nos vales 
dos ribeirões, dando origem aos bairros do Ribeirão das Con
chas, Ribeirão da Várzea, Ribeirão do Moquém e Lajeado, 
vindos de Bragança por Campinas, Sorocaba, Ipanema e 

Tatuí. 

Tendo em vista as informações prestadas pelo Cônego 

Demétrio Leopoldo Machado, o substituto do Bispo de São 

Paulo enviou mensagem para a criação da Freguesia de Pe-

Igreja Motriz 
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reiras. A Assembléia Legislativa elabora o Projeto n.0 51 e 
a Lei que cria a freguesia é sancionada pelo Presidente da 
Província em 30 de março de 1876. Pela Lei n.0 93, de 4 
de abril de 1889, assinada pelo Dr. Pedro Vicente de Aze
vedo, Presidente da Província de São Paulo, Pereiras é 
elevada à categoria de Vila, te~do sido instalada, somente, 
em 18 de dezembro de 1896. Em 12 de dezembro de 1906, 
sob a intendência de Cesário Luís Rodrigues e presidente 
Joaquim Geca de Camargo, é elevada à categoria de cidade. 

Nas divisões administrativas de 1911 e 1933 e nas 
territoriais de 1936 e 1937, bem como no quadro anexo ao 
Decreto-lei Estadual n.O 9 073, de 31 de março de 1938 e 
leis posteriores, o município de Pereiras compõe-se de um 
só distrito, o do mesmo nome. Segundo as divisões terri
toriais de 1937 e 1936, pertencia Pereiras ao têrmo judiciá
rio da Comarca de Tatuí, sendo mantida essa situação du

rante o qüinqüênio 1939-1943. Pelo Decreto-lei Estadual 
n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, o município foi 
incluído na jurisdição da comarca de Conchas. Em 
3-10-1955 Pereiras contava com 1417 eleitores inscritos e 
9 vereadores em exercício. A denominação dos habitantes 
é "pereirense". 

LOCALIZAÇÃO - Pereiras acha-se localizada na zona fi
siográfica de Piracicaba e as coordenadas geográficas de 
sua sede são: 23° 04' de latitude Sul e 47° 59' de longitude 
W. de Gr., distando 148 km da Capital do Estado, em 
linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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ALTITUDE- 479 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente com in
verno sêco. As temperaturas médias observadas são de 
20°C e 21°C. A pluviosidade anual é da ordem de 1100 mm. 

AREA - 236 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 indicou popu
lação municipal de 5 601 habitantes, sendo 2 864 homens 
e 2 737 mulheres, da qual 4 384 habitantes, ou 78,2%, es
tavam localizados na zona rural. O D. E. E. calculou esti
mativa da população, para 1955, em 5 322 pessoas. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Pereiras apresenta, ape
nas, uma aglomeração urbana: a sede municipal com 1 217 
habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município de Perei
ras tem sua economia baseada nas atividades agropecuárias. 
Dispõe de pequena área de matas, apenas 95 hectares, assi
nalando-se como . riqueza natural o barro para cerâmica. A 
lavoura se dedica à policultura, destacando-se entre os de-

Vista Parcial 

mais, os seguintes produtos: arroz, milho, feijão e café. Em 
1956 seus principais produtos agrícolas foram: arroz, 2 310 
toneladas - 16 milhões de cruzeiros; milho, 3 582 tonela

das - 12 milhões de cruzeiros; feijão, 288 toneladas -
3 milhões de cruzeiros; café, 76 toneladas - 3 milhões de 
cruzeiros. A pecuária tem como principais rebanhos o bovi
no e o suíno. A produção de leite, em 1956, foi de 2,3 mi-
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Vista Parcial 

lhões de litros. Os produtos agrícolas são enviados para 
Sorocaba e Campinas, sendo o leite exportado para Laran
jal Paulista e o gado bovino é destinado para São Paulo, 
Sorocaba e Campinas. A indústria do município se resume 
nas atividades de 9 estabelecimentos industri:;lis, assim dis
tribuídos: 2 indústrias de transformação de minerais não 
metálicos, 6 de alimentação e 1 indústria da madeira, com 
o total de 17 operários . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município de Pereiras é 
servido pela Estrada de Ferro Sorocabana, estando a esta
ção de Pereiras localizada a 7 km da sede municipal, e a 
mesma faz ligação com alguns municípios vizinhos, além das 
estradas de rodagem . As comunicações com os municípios 

Praça Pública 

limítrofes se fazem pelas seguintes vias: -Conchas'- ro
doviário ( 6 km); Laranjal Paulista - rodoviário ( 1~ km) 
ou misto: a) rodoviário (7 km) até a estação de P~reiras 
- b) ferrovia E. F. Sorocabana ( 13 km); Tatuí - ,rodo
viário (42 km) ou misto: a) rodovia (7km) até a esfa,ção 
Pereiras - b) ferrovia E. F. Sorocabana, via Iperó 
(78 km); Porangaba- rodoviário (30 km). A comunicação 
com a Capital do Estado se faz por via rodoviária, via La- · 
ranjal Paulista e ltu (198 km) ou ferrovia E.F. Soroca
bana (200 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio do município é 
exercido, principalmente, por 35 estabelecimentos de gêne
ros alimentícios, 16 de louças e ferragens e 5 de fazendas e 
armarinhos. Não há agências bancárias no município, ha-

vendo, apenas, uma Caixa Econômica Estadual com 1 057 
cadernetas, cujos depósitos (1955) totalizavam 3,8 milhões 
de cruzeiros . 

ASPECTOS URBANOS - Em 1955 Pereiras apresentava 
343 prédios, distribuídos pelos 23 logradouros. Todos os 
prédios são servidos de luz elétrica: não sendo a cidade 
dotada de água encanada e rêde de esgôto, espera-se o au
xílio dos Poderes Públicos para dotá-la dêsses melhora
mentos. A energia elétrica é fornecida pela Companhia de 
Fôrça e Luz de Tatuí e o consumo médio mensal para ilu
minação pública é de 600 kWh, para a iluminação domi-

Outro aspecto da Praça Pública 

ciliar, de 7 600 kWh e fôrça motriz, 2 100 kWh. A cidade 
dispõe de um cinema e a hospedagem é atendida por 2 pen
sões (diária Cr$ 80,00) . As comunicações telegráficas são 
feitas pelo telégrafo da Estrada de Ferro Sorocabana (Esta
ção de Pereiras), não há entrega domiciliar de correspon
dência e a cidade conta com 30 telefones instalados. Os 
logradouros, que são constituídos por 21 ruas e 2 praças, são 
todos pedregulhados. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- A população é 
assistida no setor médico-sanitário, apenas pelo Pôsto de 
Assistência Médico-Sanitária da Secretaria de Saúde do Es
tado e as profissões ligadas à Saúde Pública contam com os 
seguintes profissionais em exercício: 1 dentista e 2 · farmacêu
ticos. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que dentre as 4 729 pessoas então recenseadas e 
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que tinham 5 e mais anos de idade, 2 109 sabiam ler e es
crever, correspondendo a 44,5% do mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental (único exis
tente) é ministrado por 14 unidades escolares que apresen
tavam, em 1955, 656 alunos matriculados, dos quais 29 do 
ensino supletivo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIC1PIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----- ----- ----- ---- ------ -----
1950 ....... 244 365 447 529 398 520 184 137 330 019 
1951. ...... 301 016 593 303 602 272 190 263 633 865 
1952 ....... 149 934 634 841 712 783 149 700 644 461 
1953 ....... 210 411 809 102 967 148 280 491 516 865 
1954 ....... 235 530 956 178 1 008 526 283 871 1 056 489 
1955 ....... 250 374 1 289 992 971 204 290 361 1· 423 213 
1956 (1) ... .... . .. 800 000 . .. 800 000 

(1) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Humberto 
Fraletti. 

(Autor do histórico - José Demétrio Barbieri; Redação final 
P. Tôrres; Fonte dos dados - A.M.E. -·José Demétrio 

Barbieri.) 

PIACATU- SP 
Mapa Municipal na pág. 247 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O povoado de Bela Vista, no Distrito de 
Paz de Bilac e município de Birigui, foi fundado por Vi
cente Rodrigues Goulart, .Atttônio Vendrame, Afonso Ven
drame, Luiz Stevanelli, Antônio Marchi e João Gobbi. 

Depois de efetuado o loteamento e a planta do povoado 
pela Cia. de Terras Norte do Paraná, foi Bela Vista elevado 
à categoria de Distrito de Paz com a denominação de Pia
catu, pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 
1944. 

Piacatu foi elevado a município pela Lei n.0 2 456, de 
30 de novembro de 1953, constituído de um único Distrito 
de Paz, o de igual nome. Pertence à comarca de Birigui 
(25.a Zona Eleitoral). Possui Delegacia de Polícia de 5.a 
classe, pertencente à 3.a Divisão Policial, Região de Ara
çatuba .. 

Em 3-X-1954, contava o município com 11 vereadores 
e 1 43 7 eleitores inscritos . 

A denominação local dos habitantes é "piacatuenses" 

Rua Felipe dos Santos 

LOCALIZAÇÃO - O município de Piacatu está situado na 
zona fisiográfica Marília, a 460 km, em linha reta, da Ca
pital do Estado de São Paulo. 

Limita-se com os municípios de Bilac, Guararapett, Cle
mentina, Tupã, Rinópolis e Osvaldo Cruz. 

As coordenadas geográficas da sede municipal são as 
seguintes: 21° .37' de latitude sul e 50° 37' de longitude 
w. Gr. 

Posição do Município em relaÇão ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 380 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco, e uma temperatura 
média anual de 22°C. 

AREA - 224 km2. 

POPULAÇÃO - Ao tempo do Recenseamento Geral de 
1950, Piacatu era Distrito de Paz do município de Bilac, e 
contava com 8 77 4 habitantes ( 4 699 homens e 4 095 mu
lheres), sendo 85% · na zona rural. 

Segundo a estimativa elaborada pelo D. E. E. a po
pulação total do município de Piacatu, em 1954, seria de 
9 326 habitantes, assim distribuídos: 727 na zona urbana, 
391 na suburbana e 8 208 na rural. 

AGLOME_RAÇÕES URBANAS- O principal centro ur
bano do m)micípio é a sede do Distrito de Piacatu que, con
forme o resultado do Censo de 1950, contava com .1 052 
habitante~ (537 homens e 515 mulheres). 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A base econômica do 
município é a agricultura e, em menor escala, a pecuária. 
Em 1954 a área cultivada era de 8 773 ha, existindo 285 
propriedades agropecuárias. 

0/ município produz algodão, café, milho, arroz, alho, 
feijão, amendoim, cana-de-açúcar, mandioca mansa, e cana 
forragem . O café é enviado e beneficiado em Birigui e Pa
rapuã, de onde segue para Santos. Os demais produtos 
têm /Por consumidores, além do município de Piacatu, Ri
nópolis, Bilac, Birigui e Araçatuba. 

O volume e o valor dos principais produtos agrícolas, 
em 1956, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

----·---------- ----- -------- ------~--
A1godilo..... . . . . . . . . . . . . . . . . Arr6ba 
ear~........................ • 
Milho........................ ·saco 60 kg 
Arroz....................... • 
Feijilo ...................... . 

285 250 
27 600 
42 600 

4 200 
1 013 

37 082 500,00 
14 076 ooo.oo 
10 224 000,00 

1 789 200,00 
969 200,00 



Avenida Dr. Jos' Benetti 

A atividade pecuária vem se desenvolvendo no mu-
nicípio, principalmente a criação de gado para corte. Em 
1954 os rebanhos existentes apresentavam 21000 cabeças 
de gado bovino e 3 000 de suíno; a produção de leite foi 
de 1 800 000 litros. A exportação de gado é feita, em pe
quena escala, para Araçatuba, Birigui e Penápolis. 

A área de matas naturais é de 60 ha e a de matas for
madas ( eucalíptos) é de, aproximadamente, 10 hectares. 

Como riquezas naturais, encontra-se na região madeira 

e argila. 
A atividade industrial é incipiente, havendo apenas 1 

estabelecimento com mais de 5 operários; há 28 operários 
empregados na indústria. 

COM2RCIO E BANCOS - O comércio local, com 30 
estabelecimentos, mantém transações com as praças de Ri~ 
nópolis, Bilac, Birigui e Araçatuba e com as casas atacadis
tas de Tupã. 

Há no município 1 agência do Banco Agrícola de Ri

nÓpolis. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tribu~ia 

------ ----·-- ------ ------ ------
1954. o o o o o o 40 267 ... 000 ... ... 
1955 ...... o 39 210 70 968 1 068 550 388 500 1 068 550 
1956 (1) o o o ... 000 1 089 550 000 1 089 550 

o 

U) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Piacatu é servido por 4 
rodovias municipais, que o põem em comunicação com a~ ci
dades vizinhas. Ligação a São Paulo: por rodovia m~i
cipal, via Bilac, até o km 54 7 da rodovia estadual São Pau-, 
I~Mato. Grosso, e por esta até a Capital de São Paulo, 
589 km; ou misto: a) por rodovia municipal até Parapuã, 
38 lop com linha de ônibus; b) por ferrovia C.P. E. F. em 
tráfego mútuo com a E. F. S. J., 640 km . 

ASPECTOS URBANOS - Há no município 1 posto tele
fônico da Cia. Telefônica Rio Prêto; 1 agência postal do 
D. C. T.; 3 hotéis, cuja diária média é de Cr$ 100,00; 1 
cinema e 1 livraria . 

O número de veículos registrados na Prefeitura Muni
cipal é de 21 caminhões. 

ASSIST:tNCIA M2DICO-SANITARIA - Prestam assis
tência à população local 4 farmácias, 1 dentista e 1 farma
cêutico. 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, de 
5 anos e mais, na sede do Distrito de Paz de Piacatu (846 
habitantes), 48% sabem ler e escrever (Dados do Censo 
de 1950). 

OUTROS ASPECTOS- O Prefeito é o Sr. José S. Martins. 

(Autor do histórico - Francisco Perez Pacheco; Redação final 
-Maria Aparecida Ramos Pereira; Fonte dos dados- A.M.E. -
José Ferreira de Azevedo.) 

PIEDADE- SP 
Mapa Municipal na pág. 395 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - No comêço do século XIX diversas famí
lias vindas de localidades vizinhas, especialmente Soroca
ba, estabeleceram-se na margem esquerda do rio Pirapora, 
um pouco abaixo da confluência com o ribeirão dos Cutia
nos, formando um pequeno povoado que tinha em Vicente 
Garcia, homem enérgico e empreendedor, um autêntico che· 
fe. Segundo o testemunho de contemporâneos, por volta de 
1831 a 1835, um mascate doou a Vicente Garcia uma ima
gem de Nossa Senhora da Piedade, em louvor da qual apres
sou-se em construir uma pequena capela que foi benta a 
20 de maio de 1840, considerado dia da fundação da ci
dade. A Lei n.0 16, de 3 de março de 1847, elevou a capela 
de t>iedade à freguesia e a Lei n.0 8, pe 24 de março de 
1857, elevou a freguesia de Nossa Senhora da Piedade à 
Vila, que foi instalada em 22 de setembro de 1857. Como 
município foi criado com a freguesia de Nossa Senhora da 
Piedade (Piedade), paróquia e distrito de paz em 1847, 
município em 1857, comarca em 1892. Piedade teve en
travado seu progresso devido unicamente aos precários 
meios de transporte que, era todo feito em lombo de burro 
para Sorocaba e por caminhos pessimamente conservados. 

Igreja Matriz 
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Até 1907 era por êsse meio que escoava a produção e o 
comércio abastecia-se dos produtos alienígenas. Dessa época 

em diante começa o ciclo das carroças e carroções que se 

prolongaria até 1913 ou 1914, tempo em que aparece

ram os primeiros caminhões. Mas devido à precariedade 
da única estrada que ligava a Sorocaba, continuou por mui· 

to tempo o transporte sendo feito por carroças ou em lom

bo de burro. De 1934 a esta parte, com a ligação direta à 
Capital do Estado, a evolução do município foi rápida em 

todos os sentidos. Pelo Decreto n.0 6 448, de 21 de maio 
de 1934, foi incorporado o distrito de Pilar que foi desmem

brado em 5 de novembro de 1936 pela Lei n.0 2 695. 
Consta atualmente dos distritos de paz de Piedade e Ta

piraí ( ex-Sta. Catarina) incorporado por fôrça do Decreto 

n.0 9 775, d~ 30 de novembro de 1938. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Para

napiacaba limitando-se com os municípios de S. Miguel 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Coreto 

Arcanjo, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Sorocaba, Ibiúna, 
Juquiá e Registro. A sede municipal tem a seguinte posi
ção: 23° 43' de latitude sul e 47° 25' de longitude W. Gr. 
e dista 81 km em Hnha reta, da Capital do Estado. 

ALTITUDE- 750 metros. 

CLIMA - Temperado, com as seguintes variações térmi
cas: mês mais quente, menor que 22°C; mês mais frio -
"'.lenor que 18° C. Precipitação pluvial variando entre 1 300 
a 1500 mm ao ano. 

ÁREA - 1410 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do município - 20 577 habitantes 
( 10 680 homens e 9 897 mulheres) sendo 16 952 na zona 
rural (82%). De acôrdo com o Censo de 1950. Estimati
vas para 1955 - 24 119 habitantes. 

Vista Parcial 
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AGLOMERAÇõES URBANAS- Cidade de Piedade-

2 911 habitantes; sede do distrito de Tapiraí - 714 habi

tantes. Consoante o Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- As principais atividades 

econômicas para o município são a agricultura e a indús

tria. A produção agrícola em 1956, alcançou os seguintes 
_índices: 

PRODUTOS 

Batata-inglesa .............. . 
Mandioquinha .............. . 
Cebola; .................... . 
Tomate ••................... 
Milho ...................... . 

I UNIDADE I 
Saco de 60 kg 
caixa de 30 kg 

Arrôba 
Quilograma 
Saco de 60kg 

VOLUME 

316 000 
195 000 
460 000 

5 170 000 
112 200 

PRODUTOS EXTRATIVOS 

Madeiras diversas. . . . . . . . . . . . I 
Carvio vegetal .............. . 
Palmito .................... . 

m3 
Saca 
Dúzia 

20 000 I 
250 000 

10 000 

PRODUTOS INDUSTRIAIS 

Madeiras beneficiadas ....... ·1 
Cadeiras .................... . 
Energia elétrica .............. . 

m3 
Dúzia 
kWh 

28 000 
10 800 

16 000 000 

VALOR 
(Cr$) 

53 720 000,00 
35 100 000,00 
27 600 000,00 
25 850 000,00 
22 440 000,00 

15 000 000,00 
7 500 000,00 

400 000,00 

40 000 000,00 
13 000 000,00 

5 000 000,00 

A área de matas existentes no muntc1p1o é estimada 

em 90 000 hectares. A indústria com 30 estabelecimentos 
(com mais de· 5 operários) emprega cêrca de 800 pessoas 

e consome, em média mensal, 42 550 kWh de energia elé
trica. A pecuária em 31-XII-1954, apresentava-se com os 

seguintes rebanhos (n.0 de cabeças): suíno 4600; bovino 

3 000; caprino 3 000; muar 2 500; eqüino 5oo; ovino 100; 

asinino 40. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas 
- (somente por estrada de rodagem): São Miguel Arcan
jo - 82 km; Pilar do Sul - 45 km; Salto de Pirapora -
25 km; Sorocaba - 32 km; lbiúna - 24 km; Juquiá -
80 km; Registro - 131 km . Com a Capital do Estado -
rodov. via Cotia - 99 km .. Tráfego diário de 800 veículos 
entre automóveis e caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 46 estabeleci
mentos varejistas, realiza as maiores transações com as pra-

Praça Cel. João Rosa 
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Rua Cônego José Rodrigues de Oliveira 

trica, é o seguinte: com iluminação pública 18 000 kWh; 
com iluminàção particular - 55 600 kWh. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITARIA- Há um hospi

tal municipal (em construção) com 20 leitos disponíveis, 

um pôsto de assistência, 3 farmácias, 2 médicos, 3 dentistas 
e 4 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - 37% da população, de 5 anos e 

mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - Há 35 unidades escolares de ensino primário 

fundamental comüm e 1 ginásio. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- Há uma. Biblio
teca Pública Municipal, de caráter geral, com 2 010 volumes 

e 2 livrarias. 

Paço Municipal 

ças de Sorocaba e São Paulo. Mantêm agências no muni
cípio os Bancos - Bandeirantes do Comércio S. A. ; Pla
nalto de São Paulo S. A. e a Caixa Econômica Estadual 
que.em 31-XII-1955, possuía 1588 cadernetas em circula
ção e depósitos no valor de Cr$ 7 307 703,80. 

ASPECTOS URBANOS - A sede municipal conta com 
43 logradouros públicos (2 pavimentados), 692 prédios dos 
quais 644 abastecidos pelo serviço dágua, 722 ligações elé
tricàs, 102 aparelhos telefônicos, 1 agência postal, 3 hotéis 
(diária comum de Cr$ 120,00), 1 cinema, 1 cooperativa de 
produção. O consumo, em média mensal, de energia elé-

:J. 7:J.. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 

ANOS Municipal 
Federal Estadual 

Total Tributária 
----- ------ ------

1950 ....... 701 025 2 532 465 943914 520 340 
1951 ....... 1 112 277 4 278 073 1 214 395 614 992 
1952 ....... I 668 666 5 225 194 I 906 743 832 157 
1953 ....... 2 146 617 5 531 837 1 782 300 884 637 
1954 ....... 2 105 275 8 850 785 2 388 007 878 839 
1955 ....... . .. 11 333 377 3 794 190 1 432 597 
1956 (1) ... ... ... 4 430 000 . ... 

(I) Orçamento. 

DESPESA 
REALIZAO A 

o 
NO 

MUNICIPI 
(Cr$) 

-----
975 193 

1 169 618 
1 776 171 
1 798 040 
2 143 519 
4 215 195 
4 430 000 



Grupo Escolar 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Entre os habitantes da zona rural é comum a dança 
"cururu". 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 

do município são denominados "piedadenses". A Prefeitura 

Municipal registrou em 1956: 65 automóveis e 229 ca

minhões. 

Ginásio Estadual 

A firma Indústria de Camas Patente L. Líscio S. A. 

está construindo uma usina elétrica na Vila Elvio, cuja 

capacidade será de 1 200 H. P. Em 3-X-1955, havia 13 

vereadores em exercício e 3 197 eleitores inscritos. O Pre
feito é o Sr. Wilson S. Lopes. 

(Autor do histórico- Raymundo Nonato Leite; Redação final
Daniel Peçonha de Moraes Jr.; Fonte dos dados- A.M.E. -José 
Eurico de Oliveira. ) 

PILAR DO SUL - SP 
Mapa Municipal na pág. 405 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Tôdas as cidades da nossa hinterlândia 

têm sempre uma lenda de sua fundação, mormente essas 

que tiveram origem no século XIX. Outro fato evidente, 

é a formação de povoados marginando os regatos. Assim, 
os fundadores de freguesia, homens arrojados que se em
brenhavam em nossas matas em busca de minérios e que 

se davam à caça, escolhiam essas paragens para ponto de 
partida de suas aventuras. Com êsse objetivo foi edifi
cado um mocambo sôbre uma colina, numa situação topo
gráfica excelente, assediada de riachos na encosta de um 
páramo, como exórdio desta cidade. Nessa época, no ano 
de 1850, êste lugar não passava de ponto predileto de caça
dores oriundos do Bairro da Ilha; município de Sórocaba. 
Os forasteiros escolheram êste recanto para daqui parti
rem às suas montarias, prepararem as carnes e levá-las aos 
seus lares. Antes porém de partirem com destino a êste 
local convidavam para caçar no pilar - "vamos caçar 
no pilão para poder pilar a carne". Foi assim que se tornou 
hábito tal maneira de se expressar, transformando o verbo 
num substantivo próprio - PILAR - no~e que ficou 
inalterado até o ano de 1944. Em 1865, o Tenente Antô
nio. de Almeida Leite adquiriu uma sesmaria com seus li
mites além dêstes recantos, com o alvo de organizar uma 
fazenda agrícola. Trouxe consigo muitos escravos para 
trabalharem no desbravamento do sertão. Não mediu sa
crifícios êsse denodado agricultor, para firmar o pé na posse 
de suas terras e no seu arro.teamento. A única comunica
ção que havia eram pequenas clareiras abertas pelos caça
dores. Após uma pequena seara, mandou construir uma 
capela em honra do Senhor Bom Jesus do Bonfim e, em 
1868, fêz doação de um terreno ao Santo, cuja escritura 
foi lavrada no cartório de Sarapuí. Outro desbravador de 
sertões, senhor João Batista Ribeiro, com a devida auto
rização do senhor Bispo, fundou a vila, que futuramente 
seria Pilar do Sul. Nessa ocasião, passando por aqui um 
engenheiro, gentilmente traçou as ruas que até hoje per
manecem. No ano de 1877, foi elevada à categoria de Pa
róquia, pela Lei Provincial n.0 57, de 11 de maio, e con
firmada pelo Bispo de São Paulo D. Lino Rodrigues de 
Carvalho, em 28 de abril de 1886. O Padre Vicente Gau
dinere foi o primeiro vigário. Pelo Decreto n.O 168, de 12 
de maio de 1891, foi elevada à categoria de município, e, 
a 30 de maio do mesmo ano, instalada solenemente a sua 
intendência, dando posse ao senhor Eusébio de Moraes 
Cunha, primeiro Prefeito da nova circunscrição. A cidade 
ficou estacionada muitos anos. Durante a época das chu
vas, suas estradas eram intransitáveis e os produtos da terra 
nada valiam pela falta de escoamento. Pilar pertenceu À. 

Comarca de Sarapuí, até 1934, quando foi anexada à de 
Piedade. Perdeu sua autonomia municipal em 21 de maio 
de 1934, pelo Decreto n.0 6 448, assinado pelo Dr. Arman
do de Sales Oliveira, Interventor Federal, ficando anexado 
ao município de Piedade. A Lei n.0 2 695, de 5 de novem-
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bro de 1936, sancionada pelo próprio Dr. Armando de Sa
les Oliveira, então Governador do Estado, restabeleceu o 
município de Pilar. Em 1.0 de dezembro de 1944 passou 
a ser Pilar do Sul, por fôrça do Decreto-lei n.0 14 334. A 
sua evolução pode datar de 1936, quando o município foi 
atravessado por grandes artérias rodoviárias do que resul
tou grande desenvolvimento nos setores industriais, agrí
cola e pastoril. 

LOCALIZAÇÃO- O município está situado na zona fisio
gráfica denominada Paranapiacaba. As coordenadas geo
gráficas da sede municipal são as seguintes: 23° 49' de la
titude sul e 47° 42' de longitude W.Gr. Dista 113 km, em 
linha reta, da Capital do Estado. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua' Capital. 

ALTITUDE- 698 metros (sede municipal). 

CLIMA - O município acha-se situado em região de clima 
quente, com inverno menos sêco. 

ÁREA - 695 km2 • 

POPULAÇÃO- Em 1950, a população de Pilar do Sul, 
atingia 8 053 habitantes - 4 182 homens e 3 871 mulheres, 
entre êstes 6 264 ou 78% pertenciam ao quadro rural. O 
Departamento Estadual de Estatística do Estado de São 
Paulo, estima a população para 1954, em 8 560 habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Existia em 1950, ape
nas 1 aglomeração urbana, a da sede com 1 789 habi
tantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são: agricultura, indústria 
e pecuária. 

AGRICULTURA - Neste setor econômico o município 
tem-se desenvolvido ràpidamente. Os principais fatôres 
foram a imigração de japonêses e de outras famílias. Den
tre as culturas que se destacam, pelo volume de produção ou 
área são: formium tenax e em segunda milho, batata, fei

jão, tomate, cebola, mandioca e arroz. Existem no muni
cípio 2 grandes propriedades agrícolas: Fazenda Vitória 
com o cultivo do formium da Nova Zelândia e Fazenda 
Moquém com produção de milho, feijão, arroz e criação de 
gado. 

PECUÁRIA - Nesta atividade econômica o desenvolvi
mento tem se verificado na criação de gado vacum e suíno . 
Diversas propriedades estão melhorando suas pastagens, 

Outro aspecto da Praça Cel. Fernando Prestes 

a fim de estimularem a produção do gado e do leite. Em 
todo o município, há aproximadamente, 13 500 cabeças de 
gado vacum e 3 700 de gado suíno, o que representa para 
Pilar do Sul uma grande fonte de economia . O gado é 
exportado para Sorocaba, Capital do Estado e Piedade. 
O município importa gado para engorda. 

INDúSTRIA - As principais são: Beneficiamento de Pro
dutos de origem vegetal, Cerâmica e Produção de Energia 
Elétrica. Há no município 4 Usinas Geradoras no Bairro 
do Turvo, tôdas pertencentes à Cia. Nacional de Estampa
ria. Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais produ
tos do município, foram os seguintes: 

PRODUTOS UNIDADE 

Milho ....................... Sacode 60 kg 
Batata ..................... . 
Madeira .......... : , . . . . . . . . . m3 
Feijilo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saco de 60 kg 
Formium Tenax ......... ,,, Quilograma 

VOLUME 

65 680 
65 500 

4 460 
8 1!50 

570 000 

VALOR 
(Cr$) 

13 136 000,00 
11 599 660,00 

7 406 000,00 
5 330 000,00 
3 420 000,00 

Os centros consumidores dos produtos agrícolas são os 
municípios limítrofes e a Capital do Estado. Há, aproxima
damente, 8 183,60 hectares de matas naturais, 725,60 hec
tares de campos e 21272,20 hectares para pastagens. As 
riquezas naturais são as quedas dágua e as matas, das 
quais se tiram madeiras para fabricação de carvão vegetal. 
Há no município 5 quedas dágua entre estas 2 estão sendo 
aproveitadas pela Companhia Nacional de Estamparia para 
acionar suas fábricas, em Sorocaba, e para fornecimento de 
luz e 'fôrça para a sede municipal. Aproximadament~, há 
em todo o município 110 operários industriais trabalhando 
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nas indústrias locais . A média mensal de energia elétrica 

produzida no município é de 1154 770 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido ape
nas por estradas de rodagem, sendo a principal a que liga 
São Paulo a Capão Bonito com 36 quilômetros dentro de 
suas divisas, possuindo, ainda, 128 quilômetros de estradas 
municipais. Pilar do Sul comunica-se com as Capitais Es
tadual e Federal e com os municípios vizinhos através dos 
seguintes meios de transporte: ltapetininga - 1) rodo
viário, via S. Miguel Arcanjo: 85 km; 2) rodoviário, via 
Sarapuí: 62 km. Sarapuí - 1) rodoviário: 25 km. So
rocaba- 1) rodoviário, via Pieda~e: 77 km; 2) rodoviário, 
via Salto do Pirapora: 52 km. Piedade - 1) rodoviário: 
37 km. São Miguel Arcanjo- 1) rodoviário: 37 km. Ca
pital Estadual - 1 ) rodoviário, via Piedade e Cotia: 
150 km; 2) misto: a) rodoviário: 52 km até Sorocaba e b) 
ferroviário E. F. S. : 105 km. Capital Federal - 1) via 
São Paulo, já descrita . Daí ao D. F. - 1) rodoviário, via 
Dutra: 432 km; 2) ferroviário E.F .C.B.: 499 km; 3) aé
reo: 373 km. O município possui 1 campo de pouso. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio mantém transa
ções com as praças de Sorocaba e Capital Estadual: Im
porta: açúcar, café, arroz, banha, tecidos em geral, ferra
gens etc. Há no município 67 estabelecimentos de gêneros 
alimentícios, 4 de louças e ferragens, 7 de fazendas e arma
rinhos e 5 de outros. 

ASPECTOS URBANOS - Os melhoramentos urbanos da 
cidades são: 26 logradouros, dos quais 1 arborizado, 2 ajar
dinados e 2 arborizados e ajardinados simultâneamen
te; 538 prédios, iluminação pública e particular, 1 agência 
postal, serviço de telefone inaugurado a 1.0 de abril de 1956 
de propriedade da Cia. Nacional de Estamparia (o serviço 
interurbano será inaugurado a 1.0 de janeiro de 1957). 
A cidade tem suas ruas bem conservadas com terra melho
rada. Possui um hotel com capacidade para 25 hóspedes 
(diária Cr$ 100,00), 2 pensões e 1 cinema. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA - Há no municí
pio uma sociedade beneficente, a Sociedade Beneficente 
Bom Jesus com capacidade para abrigar 60 desvalidos: 2 
médicos, 3 dentistas e 2 farmacêuticos no exercício da pro
fissão. 

ENSINO- Conta o Município com 15 unidades escolares 
de ensino primário fundamental comum: Grupo Escolar Pa-

dre Anchieta com 14 classes, 11 escolas estaduais e 3 mu
nicipais. 

ALFA-BETIZAÇÃO - Em 1950 a população de 5 anos 
e mais atingia 2 500 habitantes, dêstes 1 786 ou 71,44% 
sabem ler e escrever. 

ACIDENTES . GEOGRÁFICOS - Os acidentes geográ
ficos que se destacam no município são as quedas dágua: 
Cachoeira Batista, Turvinho, Clarinho, Chico Lauro, Pinhal 
e Três Barras; as Serras Paranapiacaba e Sete Voltas; os 
Rios Turvo, Pinhal, Claro e Clarinho. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual _ MUNIClPIO 

Total Tributária 
C Cr$) 

----- ------ ------- ------ ·-------- -------

1950 ....... . .. 706 295 416 668 152 495 550 396 
1951 ....... ... 1 106 475 613 769 166 018 449 421 
1952 ....... ... 1 733 109 610 000 206 383 770 632 
1953 ....... ... 1 415 2P4 947 816 208 953 706 548 
1954 ....... 288 231 2 154 145 1 115 398 220 811 1 175 810 
1955 ....... ... 2 035 038 1 384 405 271 890 1 442 129 
1956 (1) ... ... . .. 5 000 000 ... 5 000 000 

(1) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIC1PIO - Em 1955, exis
tiam 9 vereadores em exercício e 1 366 eleitores inscritos. 
O Prefeito é o Sr. Pedro Batista. 

(Autoria do histórico - Benedito Pereira Sobrinho; Redação 
final - Maria de Deus Lucena Silva; Fonte dos dados - A.M.E. 
- Benedito Pereira Sobrinho. ) 

PINDAMONHANGABA - SP 
Mapa Municipal na pág. 611 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo pindamonhangaba significa 
lugar onde se faz ou se fabrica anzol (pindá ou piná = an
zol - monhan = fazer - ~aba = lugar) . O mais 
antigo documento que faz referência a Pindamonhangaba é 
o relativo a uma data de terras a Jacques Feliz e seus filhos, 
assinada por João de Moura Fogaça, em 21 de novembro 
de 1628, em Angra dos Reis. Essas terras iam de Pinda
monhangaba a Tremembé. A conclusão que se tira de 
novos estudos históricos pindamonhangabenses é que de 
1640 a 1665 existiu pequeno arraial, sendo de 1665 a 1704 
o período da Freguesia ou Capela de São José. Há indícios 
de que tenha existido uma igrejinha, construída anterior
mente a 1665, talvez fundada por Manuel da Costa Cabral 

e outros, ali afazendados. Tais começos são obscuros. Os 

irmãos Antônio Bicudo Leme, seu genro e Braz Esteves Le

me teriam chegado à região antes de 1660. Afirma um 

autor pindense que Bicudo Leme iniciou as obras da Igre

ja-Matriz em 12 de agôsto de 1672 e por isso, a Câmara 
Municipal entendeu, em 1953, de oficializar essa data. To

davia, a questão da fundação da cidade é bastante contro

vertida, não sendo conhecida a provisão que teria criado 
a Capela. Pouco a pouco vai se levantando o espêsso véu 

que cobre, na história pindense, o século XVII, apontando-se 

a notável contribuição do povo para o desbravamento das 

Minas Gerais, através das figuras do Padre João de Faria 
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Fialho, Aritonio Dias, Coronel Salvador Fernandes Furta
do de Mendonça e outros. Pindamonhangaba pode orgu
lhar-se de ter sido uma das duas cidades brasileiras que 
conseguiram prediéamento de Vila por um golpe revolu
cionário, em pleno período colonial. 1tsse fato foi confir
mado por Carta Régia de Dona Catarina, datada de 10 de 
julho de 1705 com o nome de Nossa Senhora do Bom Su
cesso de Pindamonhangaba. Salientaram-se no movimento 
emancipador o Padre Faria, Bicudo e os componentes de 
sua família, além do filho Manuel da Costa Leme. Se-

·. gundo Padre Taques, Pindamonhangaba era "onde a maior 
parte da nobreza de Taubaté e São Paulo se achava 

estabelecida, sendo naquele tempo o dito Manuel da Costa 
Leme o mais potentado e venerado de todos". Bastante 
obscuro também é o século XVIII que se iniciou com gran
de agitação por parte dos pindamonhangabenses, na mine

ração de além Mantiqueira, terminando por pequeno ciclo 
de cana-de-açúcar. Acentua-se a atividade escravocrata, 
após o apresamento do índio. Firmam-se velhas famílias, 
proprietárias ite sesmarias e latifúndios, três das mais anti
gas: Romeiro, Godoi e Salgado-Bicudo (Siqueira) e duas 
mais recentes: Marcondes e liomem de Melo. Os descen
dentes vão se destacar no século XIX, com o ciclo do café, 
construindo seus palácios e conquistando títulos de nobre
za: Barão Homem de.Melo, 1.0 e 2.0 Barões de Pindamo

nhangaba, Barão de Romeiro, Barão de Itapeva, Barão de 
Lessa e outros. No início do século assinala-se a participa
ção dos pindamonhangabenses no Grito do Ipiranga, com 
a maior das representações, formando a Guarda de Honra 
do Príncipe Regente: Coronel Manuel Marcondes ·de Oli
veira e Melo, comandante, Capitão João Monteiro do Ama
ral, Tenente.Francisco Bueno Garcia Leme, Domingos Mar
condes de Andrade, Miguel de Godoi Moreira e Costa, Adria-
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no Gomes Vieira de Almeida, Manuel de Godoi Moreira, 
Manuel Ribeiro do Amaral, Antônio Marcondes Homem de 
Melo e Benedito Correia Salgado da Silva . A altivez da 
gente pindEmse, os brios do povo, econômica, étnica e social

mente forte vão eclodir na revolução liberal de 1842, na qual 

tomam parte ativa. A elevação à categoria de cidade, por Lei 
de 3 de abril de 1849, segue-se a fàse econômica do café, 

recebendo Pindamonhangaba o cognome de Princesa do 

Norte. Os sobradões de hoje, velhos e senhoris, falam-nos 

dêsses dias de glória, de abastança e fidalguia e já por 

isso, já por ter sido erguida num· platô beirado pelo Paraí

ba, donde se descortine a imponência da Serra da Manti-

Paço Municipal 



Igreja Matriz 

queira, encontra-se na alma do pindense, até hoje, essa qual
quer cousa de sombranceiro, de hospitalidade, diremos mes
mo, de orgulho sadio. A comarca foi criada em 1858, mas 
logo suprimida e só em 1877 se instala definitivamente. 
Em todos os grandes momentos históricos nacionais, no sé
culo XIX, Pindamonhangaba faz sentir sua presença: Guer
ra do Paraguai, Abolição, República. Aos 25 de fevereiro 
de 1888 já não havia mais escravos no município, mas a 
cidade é duramente atingida pelas conseqüências do movi
mento libertador. Não estando os fazendeiros preparados 
para o regime de trabalho livre a lavoura decai e são reta
lhadas extensas propriedades rurais começando então a fase 
de cidade morta, sem a natural continuidade de industria
lização. o ritmo ascencional do progresso material somen
te foi retomado na época da 3.8 República, quando seu pro
gresso agrícola encaminha a "Princesa do Norte" para os 
primeiros lugares dentre os municípios do Estado. Foi in
corporado o distrito de São Bento do Sapucaí, por Decreto 

· Colégio Estadual 

de 16 de agôsto de 1832, havendo o mesmo sido desmem
brado pela Lei n.0 23, de 16 de abril de 1858. O municí
pio consta atualmente, apenas, do distrito de paz de Pinda
monhangaba. O município contava, em 3 de outubro de 
1955, com 7 321 eleitores inscritos e sua Câmara Municipal 
é composta de 15 vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Pindamonhangaba está localizado no 
vale do Paraíba, na zona fisiográfica Médio Paraíba e as 
coordenadas geográficas de sua sede são: 22° 55' 50" latitu
de sul e 45° 27' 22" longitude W. Gr. Dista 138 quilômetros 
da Capital do Estado, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capitàl. 

ALTITUDE - 552 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno sêco. A temperatura média é 20°C e a pluviosida
de anual é da ordem de 1 000 mm. 

ÁREA - 7 46 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 apresentou 
população presente de 28 901 habitantes, sendo 14 600 ho
mens e 14 301 mulheres, dos quais 15 504 habitantes, ou 
53%, na zona rural. Cálculos do D.E.E. estimam a popu
lação municipal de 1954 em 30 720 habitantes, sendo 16 480 
no quadro rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS A única aglomeração 
urbana existente no município é a sede que possuía, em 
1950, 13 397 habitantes e foi estimada em 14 240 habi
tantes, em 1954. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A riqueza econômica do 
município está assentada na produção agropecuária e na 
extração de madeiras. Há 726 propriedades rurais no mu
nicípio que totalizam 14 338 hectares de área plantada e 
8 500 hectares de matas (2 000 hectares de matas naturais e 
6 500 hectares de matas formadas) . Sobressai dentre a 
área de matas a plantação de eucalipto, da qual há 16 mi
lhões de pés, no valor globlil de 800 milhões de cruzeiros. 
A lavoura se dedica à policultura, sobressaindo o arroz, do 
qual, em 1956, foram produzidas 1878 toneladas, no valor 
de 125 milhões de cruzeiros e tomate, 250 000 caixas de, 
30 kg- 87,5 milhões de cruzeiros.A pecuária tem papel 
relevante na economia, pois seus rebanhos são avaliados 
em: bovino, 33 000 cabeças; suíno, 6 000 cabeças e outras 
espécies, 7 000. A produção de leite de vaca, em 1956, foi 
de 12 milhões de litros, avaliados em 60 milhões de cruzei-
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ros. A indústria é composta de 46 estabelecimentos distri
buídos pelos seguintes ramos: transformação de minerais 
não metálicos 6; produtos alimentares 10; bebidas 11 e ou
tros ramos 19. Ocupa, ao todo, 1 022 operários, havendo 
26 estabelecimentos com mais de 5 operários e consome, 
mensalmente, 1 milhão de quilowatts-hora de fôrça motriz. 
O principal produto industrial é o papel, do qual foram 
produzidos, em 1956, dos diversos tipos, 8 toneladas, nova
lor de 156 milhões de cruzeiros. Foram ainda assinalados 
como riqueza natural o xisto betuminoso, a grafite e pedras 
calcárias. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil, pela Estrada de Ferro 

Campos do Jordão e por estradas de rodagens, havendo 

destas 287 quilômetros, além de 17 quilômetros da Rodovia 

Presidente Dutra e 20 km da Estrada Rio-São Paulo. Há 

registrados 237 automóveis e 245 caminhões e o tráfego 

diário pela sede municipal é de 48 trens e 525 automó

veis e caminhões. A ligação com os municípios limítrofes 

se faz pelas seguintes vias: São Bento do Sapucaí, rodoviá
rio (51 km); Guaratinguetá, rodoviário (32 km) e ferro
viário (33 km); Aparecida, rodoviário (28 km) e ferroviá
rio (28 km); Taubaté, rodoviário (17 km) e ferroviário 
(18 km); Tremembé, rodoviário (15 km) e ferroviário 
(11 km) e Campos do Jordão, rodoviário (35 km) e ferro-
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v1ano ( 43 km) . A ligação com as Capitais Estadual e Fe
deral se faz: Estadual, ferrovia (E.F .C.B. - 173 km) 
e rodovia (Presidente Dutra - 139 km) e Federal, ferrovia 
(E. F. C. B. - 326 km) e rodovia (Presidente Dutra -
297 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 421 estabe
lecimentos comerciais varejistas e 12 estabelecimentos ata
cadistas que mantêm relações comerciais com as praças de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Dos estabelecimentos exis
tentes 375 negociam com gêneros alimentícios. O crédito 

é representado por 4 agências bancárias e uma agência da 

Caixa Econômica estadual, esta com 5 700 depositantes e 

24 milhões de cruzeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Pindamonhangaba 

conta com todos os melhoramentos urbanos tais como: 

abundante água encanada, iluminação .elétrica pública e 

domiciliar, rêde de esgotos sanitários e pluviais, calçamen
to de vias públicas, entrega postal, telefone local e interur

bano, telégrafo e estabelecimentos de diversões. Possui 90 

logradouros públicos, todos iluminados eletricamente (871 

focos - 24 716 kWh de consumo mensal), dos quais 25 

pavimentados, 9 arborizados, 2 ajardinados e 2 arborizados 

e ajardinados simultâneamente. Há 3 800 prédios, 1472 

dêles servidos de água encanada, 1 029, de esgôto sanitário 



e todos iluminados a luz elétrica ( 4 219 ligações - con
sumo mensal 141 500 kWh) e 401 telefones instalados. Há 
2 serviços telegráficos atendendo o público, o D. C. T. c 
da Estrada de Ferro Central do Brasil. Há 3 cinemas e o 
serviço de hospedagem é atendido por 4 hotéis (diária 140 
cruzeiros) e 2 pensões . 

ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população de 
Pindamonhangaba é assistida por 1 moderno e bem apare
lhado hospital geral, com 88 leitos disponíveis e por 1 ma
ternidade, com 18 leitos, além de 1 pôsto de puericultura e 
um centro de saúde, êstes dois últimos mantidos pelo Go
vêrno estadual. As ocupações ligadas à saúde pública con· 
tam com os seguintes profissionais em exercício: 11 médi
cos, 9 dentistas e 10 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Dados do Recenseamento de 1950 
informam que da população então existente com 5 e mais 
anos de idade, 24 429 habitantes sabiam ler e escrever, 
11941 habitantes ou 47% do mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 59 unidades, das quais: 6 são grupos escolares ( 4 na 
sede e 2 na zona rural) e as restantes são escolas isoladas 
rurais . Encontramos, ainda, as seguintes unidades de en
sino não primano: 3 secundários; 2 industriais; 1 comer
cial; 2 artísticos: 1 pedagógico e duas outras. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - A cidade conta 
com 4 bibliotecas principais, tôdas elas de caráter geral, pos
suindo, cada uma, mais de 3 mil volumes, além de outras de 
caráter estudantil e de associações culturais, contando me
nos de mil volumes. Circulam 2 jornais, ambos hebdoma
dários; um dêles, ''Tribuna do Norte" circula ininterrupta
mente desde 1882. Funcionam no município 1 radioemis
sora, 2 livrarias e 5 tipografias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MU.NIClPIO 

Total I TributAria 
(Cr$) 

------ ----------- ------
1!150 ....... 5 0!18"220 4 437 268 3 006 33!1 1 443 614 2 821 741 
1!151. ...... 10 3!17 !183 8 584 084 3 527 748 1 558 241 3 645 5!14 
1!152 ....... 13 364 012 10 !187 1!1!1 4 358 763 1 760 052 4 178 088 
1!153 ......• 10 148 326 14 0!10 356 6 237 2!10 2 072 !1!16 5 656 236 
1!154 ....... 27 4!12 147 16 937 477 11 612 !1!18 2 372 064 12 544 316 
1!155 ......• 2!1 072 818 23 545 268 11 430 677 3 247 106 10 751 906 
1!156 (1) ... ... ... 7 855 !100 . .. 7 865 !100 

(1) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 

- Merecem referência especial as pequenas indústrias ca
seiras, de barro, de madeira e taquara. As de barro con
feccionam figuras de presépio, panelas, vasos, cofres, bebe
douros para galinhas, potes, cuscuzeiros e brinquedos. De 
madeira e taquara: cadeirinhas, vassouras, colheres, game
las, pilões, cestas, peneiras e balaios . Ocorrem, ainda, as 
congadas e o jongo, praticados no município. 

VULTOS ILUSTRES - Barão Homem de Melo, estadis
ta de renome e governador; Emílio Ribas, higienista famoso; 
General Moreira Cesar e General Julio Marcondes Salga
do, militares; Ministro Leão Veloso, diplomata; Monsenhor 

Marcondes, clérigo; Monteiro França, pintor; João Gomes 
de Araújo, músico e Dino Bueno, político. O Prefeito é o 
Sr. Francisco R. de Oliveira. 

(Autoria do histórico - Wilson Valentini; Redação final -
L. G. Macedo; Fonte dos dados- A.M.E. -Wilson Valentini.) 

PINDORAMA - SP 
Mapa Municipal na_ pág. 177 do 12.o Vol. 

HISTóRICO - O município está situado entre duas en
costas, tendo li cortá-lo ao centro, o ribeirão São Domingos. 

O seu nome é de origem indígena e significa "região ou 
país das palmeiras" . 

Até o ano de 1907, a região era plena mata virgem, 
surgindo depois os primeiros desbravadores Ferdinando Mo
ta, Irmãos Lainetti e Irmãos Costa, que aí se estabeleceram, 
iniciando as primeiras lavouras e os primeiros núcleos co
loniais, ergueram uma capelinha, num atestado eloqüente 
de cristandade. Em 1909 com os trilhos da Estrada de 
Ferro Araraquara, o povoado teve os primeiros surtos de 
progresso. 

Por volta de 1925, o município arcou, inicialmente com 
pesada quota de desmembramento, não impedindo porém 
o seu progresso. Quatro anos mais tarde em 1929, Findo
rama surgiu como um dos maiores centros, na produção 

Igreja Matriz 
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Grupo Escolar 

cafeeira do Estado. Pela Lei n.0 1 594, de 29 de dezembro 
de 1917, foi elevado a Distrito de Paz e a município pela 
Lei n.o 2 125, de 31 de dezembro de 1925, sendo instalado 
a 21 de março de 1926. 

Pertence à comarca de Catanduva e está constituído 
de dois distritos: Pindorama e Roberto. 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica de Rio Prêto . Sua sede está. situada a 21° 11' 
de latitude sul e 48° 55' de longitude W. Gr. distando da 
Capital Estadual, em linha reta, 352 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura anual 
oscila entre 21 e 220C. O total anual das chuvas é da or
dem de 1100 a 1300 mm. 

ÁREA- 181 km2 • 

POPULAÇAO- De acôrdo com o Ce.nso de 1950, havia 
10 864 habitantes (5 528 homens e 5 336 mulheres) dos 
quais 71 o/o estão na zona rural. 

Estimativa do D. E. E. 1954 - 11 548 habitantes 

(2 005 na zona urbana, 1306 na suburbana e 8 237 na 

rural). 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- As aglomerações exis• 
tentes são: a sede com 2 854 habitantes ( 1373 homens e 
1481 mulheres) e a vila Roberto com 261 habitantes (144 
homens e 117 mulheres) (Consoante o Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A principal atividade à 
economia do município é a agricultura, predominando a cul~ 
tura do café . 
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Estação Ferroviária 

Em 1956 o volume e o valor dos principais produ
tos do municípió foram: 

PRODUTO I UNIDADE I VOLUME I VALOR 
(Cr$) 

--------------- ·-------- --------- -------
AGRICOLA 

Caf~ ........................ Arrôba 198 720 122 926 400,00 Arros .................... Saco 60 kg 22 060 11 030 000,00 Milho .................... ::: > 19 740 4 421 760,00 Feijão ....................... > 12 114 6 057 000,00 Algodão ..................... Arrôba 10 400 I 560 000,00 

EXTRATIVO 

Barro para tijolo ........ Quilo 630 000 I 441 000,00 

INDUSTRIAL 

Caf6 beneficiado ............. Quilo 748 800 35 104 000,00 Arros beneficiado ............. 223 280 3 813 800,00 Milho beneficiado ............ 2 720 10 880,00 Macarrão .................... > 40 300 564 200,00 Móveis ...................... Cada 185 69 000,00 Pão .................. ·- ..... Quilo 123 520 I 061 280,00 Charrete e carroça ........... Peça 48 393 000,00 Sapatos ..................... Par 783 1'53 385,00 

A área das matas naturais é de 425 hectares e a das for
madas é de 16 hectares .. O número de operários ocupados 
na indústria é 68. A sede municipal possui 1 estabeleci
mento industrial com mais de 5 operários. Santos é o cen
tro consumidor dos produtos ágrícolas. As fábricas mais 
importantes são: Fábrica de Macarrão São Luiz e Fábrica· 
de Ladrilhos Pindorama . A média mensal de energia elé
trica empregada como fôrça motriz é de 7 873 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Estrada de Ferro Araraquara, com 1 estação, e por 1 rodo
via intermunicipal. Estão t;!m tráfego, diàriamente, na sede 
municipal 15 trens e 380 automóveis e caminhões. Estão 
registrados na Prefeitura Municipal 90 automóveis e 64 
caminhões. 

Av. Rio Branco 



Vista Parcial 

Está ligado às seguintes cidades: Catanduva, rodoviá. 
rio ou E.F.A. 11 km, Ariranha, rodoviário 16 km ou misto: 
a) E.R.A. 15 km até Santa Adélia e b) rodoviário 7 km; 
Santa ~délia, rodoviário 13 km e E.F.A. 15 km; Itajobi, 
rodoviário, via Roberto 2.0 km e Capital Estadual rodoviá· 
rio via Santa Adélia, Taquaritinga, Araraquara, Pôrto Fer· 
reira e Campinas 482 km ou E. F. A. 144 km até Arara· 
quara e C.P.E.F. - E.F.S.J. 315 km ou misto: a) ro
doviário 11 km até Catanduva e aéreo 411 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - O municipio mantém transa· 
ções comerciais com as praças de Catanduva, São José do 
Rio Prêto, Araraquara e São Paulo. Importa: tecidos, me· 
dicamentos, materiais elétricos, calçados, gêneros alimentÍ· 
cios e materiais de construções . 

Possui 54 estabelecimentos comerciais ( 45 de gêneros 
alimentícios, 6 de fazendas e armarinhos e 3 de louças e 
ferragens), 123 varejistas, 2 agências bancárias (Paulista do 

P&sto de Puericultura 

18- 24941 

Comércio S. A . e de São Paulo S. A. e 1 agência de Caixa 
Econômica com 3 083 cadernetas em circulação e depósitos 
.no valor de Cr$ ·14 14 7 835,20. 

ASPECTOS URBANOS - Pindorama possui 30 logradou
ros, 1 dêles é pavimentado, 16 são arborizados e 1 é arbori
zado e ajardinado e 19 são. iluminados (232 focos). Há 
642 prédios, dos quais 598 são abastecidos dágua; 645 liga
ções elétricas. O consumo médio mensal de energia elétri
ca é de 5 981 kWh para iluminação pública e 24 761 kWh 
para iluminação particular. Há 46 aparelhos telefônicos 
instalados, 1 hotel (com a diária de Cr$ 80,00) e 1 cinema. 
O serviço telegráfico é atendido pela Estrada de Ferro 
Araraquara. 

ASSIST!.NCIA MÉDICO-SANIT ARIA - A população é 
assistida por 3 médicos, 7 dentistas, 7 farmacêuticos e 7 
farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO - 49% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e ·escrever. 

ENSINO - O município possui 13 unidades escolares de 
ensino primário e 1 outro estabelecimento não primário. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Pindorama possui 
1 jornal semanário, noticioso e informativo, "Cidade de Pin· 
dorama", 2 livrarias e 1 biblioteca pública com 996 volumes. 

FESTAS.POPULARES- Comemoram-se os dias 13 de ju
nho, dia de Santo Antônio, padroeiro do municipio e 21 de 
março, criação do município. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados "pindoramenses". 
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O município conta com uma cooperativa. 
Em 3-X-1955, havia 2 052 eleitores inscritos e 11 ve

readores em exercício. O Prefeito é o Sr. Atílio Busnarlo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA. 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNlCtPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

-------- ----- -----
1950 ....... 687 926 1 588 829 803 983 511 214 582 590 
1951. ...... 982 587 2 156 737 962 076 525 624 1 008 303 
1952 .. " ... 1 013 954 3 366 940 1 321 817 632 039 1 642 933 
1953 ....... 1 183 816 2 680 377 2 802 172 658 120 2 093 665 
1954 ....... 1 991 694 5 855 695 3 516 018 718 388 4 334 142 
1955 ....... 1 664 625 8 388 646 4 296 522 1 022 899 4 306 006 
1956 (1) ... ... . .. 2 600 000 . .. 2 600 000 

(i) Orçamento. 

(Autoria do histórico - Rubens T. de Assis; Redação final -
Ruth Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Rubens Teixeira de 
Assis.) 

PINHAL- SP 
Mapa Municipal na pág. 253 do 10.0 Vol. 

·HISTóRICO ~ Pinhal, ex-Espírito Sa~to do Pinhal, teve 
o início ~e sua civilização na primeira metade do século 
passado quando, Romualdo de Souza Brito, vindo de Mogi 
das Cruzes, aqui dedicou-se à agricultura, juntamente . com 
outros membros de sua família. Verificando-se, entretanto, 
uma demanda sôbre a posse de unia parte de suas terras 
por. outros agricultores que vieram em seguida, Romualdo 
.de Souza Brito e sua espôsa D. Thereza Maria de Jesus re-

Praça da Independência 

solveram solucionar definitivamente a questão, fazendo doa
ção das terras em litígio para formação do patrimônio do 
Divino Espírito Santo, conforme escritura pública lavrada 
na então freguesia de São João da Boa Vista, exatamente 
em 27 de dezembro de 1849. Essa doação compreendia 40 
alqueires de terras retiradas da fazenda Pinhal, pertencen
tes à freguesia de Mogi-Guaçu de cuja fazenda originou o 
nome de Espírito Santo do Pinhal. 

Formacão Administrativa - O distrito de Espírito 
Santo do Pinhal foi criado pela Lei provincial n.0 3 de 24 
de março de 1860. A Lei provincial n:<> 17 de 9 de· abril 
de 1877 criou o Município de Espírito Santo do Pinhal com 
território desmembrado de Mogi-Guaçu. Por fôrça ainda 
da Lei provincial n.0 14 de 10 de março de 1883 a sede do 
município foi elevada à categoria de cidade. Segundo di
visão administrativa referente ao ano de 1911 o município 
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Vista Parcial 

de Espírito Santo do Pinhal compunha-se unicamente do 
distrito dêste nome. Nas divisões administrativas referentes 
ao ano de 1933 e territoriais datadas de 31-XÍI-1936 e 
31-XII-1937 bem como no quadro anexo ao Decreto-lei 
Estadual n.0 9 073 de 31-111-1938 o referido município fi
gurava com os distritos de Pinhal e Santo Antônio do Jar
dim (êste criado em 8-XI-1915 pela Lei Estadual número 
1473). Pelo Decreto Estadual n.0 9 775, de 30-XI-1938, 
que fixou o quadro territorial para vigorar no qüinqüênio 
1939-1943, o distrito e o município de Espírito Santo do Pi
nhal passaram a denominar-se, simplesmente, PINHAL e 
o distrito de Santo Antônio do Jardim, também teve seu 
topônimo simplificado para JARDIM. Essa situação foi 
mantida no quadro fixado pelo Decreto-lei Estadual nú
mero 14 334, de 30 de novembro de 1944, para vigorar em 
1945-1948, notando-se somente que nesse quadt:o o distrito 
de Jardim voltou a denominar-se Santo Antônio do Jar
dim. Pelo novo quadro constante da Lei Estadual número 
2 456, de 31 de dezembro de 1953, a vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, foi o distrito de Santo Antônio do Jardim eleva
do à categoria de Município, desmembrando-se, assim, defi
nitivamente, do município de Pinhal. 

Formação Jurídica - A comarca de Espírito Santo, 
criada pela Lei n.0 62, de 28-V-1881,.foi instalada em .... 
30-XI-1884 tomando, posteriormente, o nome de Espírito 
Santo do Pinhal. Nas divisões territoriais datadas de .... 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, e no quadro anexo ao Decreto
-lei Estadual n.0 9 073, de 31-111-1938, o Município de Es
pírito Santo do Pinhal compunha-se do têrmo judiciário úni
co da comarca dêste nome. Pelo Decreto Estadual n.0 9 775, 
de 30-XI-1938, que fixou o quadro territorial para vigorar Igreja Matriz 
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Vista Parcial 

no qüinqüênio 1939-1943, a comarca, o têrmo e o Municí
pio de Espírito Santo do Pinhal, passaram a denominar-se, 
simplesmente, PINHAL .. De acôrdo com o quadro fixado 
pelo Decreto-lei Estadual n.0 14 334, de 30 de novembro 
de 1944, vigente em 1945-1948, permanece o Município de 
Pinhal subordiado ao têrmo judiciário da comarca de igual 
nome, têrmo êste formado unicamente pelo referido Muni
cípio. Pelo novo quadro constante da Lei Estadual nú
mero 2 456, de 31 de dezembro de 1953, a vigorar no qüin
qüênio 1954-1958, que dá autonomia ao município de San
to Antônio do Jardim, passa o Município desmembrado a 
ser subordinado ao têrmo Judiciário da comarca de Pinhal, 
agora formado por dois municípios: PINHAL e SANTO 
ANTONIO DO JARDIM. 

LOCALIZAÇÃO - A cidade de Pinhal está localizada na 
zona fisiográfica Cristalina do Norte, tendo por coordenadas 

Sanat6rio Bezerra de Menezes 

geográficas 22° 12' de latitude sul e 46° 44' de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta 150 km. 
.~ servida pelo ramal da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, 
cujo início dá-se na cidade de Mogi-Guaçu. O município 
não é cortado · por artérias fluviais de suma importância 
e nem a cidade se localiza próxima a acidentes geográficos 
de. monta, que melhor possam caracterizar sua localização. 

Posição do Municipio em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 870 metros (sede municipal). 

CLIMA - O clima é quente, sujeito a variações moderadas. 
A temperatura observada é a seguinte: média das máximas 
34,4°C, média das mínimas 4,1 °C, média compensada 
16,9°C. Cálculos criteriosos permitiram acusar em 1850 mm 

.a precipitação anual de 1956. 

ÁREA - 394 km:.~. 



POPULAÇÃO- Pelo Recenseamento de 1950, a popula
ção do Município era 28 805 habitantes, assim distribuí
dos: homens 14602, mulheres 14203. Do total da .popu
lação 18 087 pertenciam à zona rural, isto é, 62,79%. Para 
1955 o D.E.E. estimou em 23 546 habitantes. Verifica-se 
decréscimo em relação a 1950, mas deve-se observar que 
em 1954 deu-se o desmembramento do Distrito de Santo 
Antônio do Jardim que por fôrça de lei foi elevado à cate
goria de município. 

. AGLOMERAÇOES URBANAS - Pinhal constitui, atual
mente, única aglomeração urbana, cuja sede municipal, pelo 
Censo de 1950,apresentava 10 103 habitantes. 

ATIVIDADE.S ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são: café - cuja produ~ 
ção em 1956 atingiu a 201000 arrôbas, no valor total de 
Cr$ 130 650 000,00; indústria de tecelagem, com uma pro
dução, ainda no referido ano, de 1 150 000 m no valor de 
Cr$ 31 500 000,00; Indústria de couros, com 850 500 kg e 
valor de Cr$ 22 200 000,00; fabricação de máquinas agríco
las, num total de 230 unidades e valor de Cr$ 16 500 000,00; 
finalmente, há de se considerar ainda o arroz beneficiado 
cuja produção de 3 120 sacos rendeu para o município a im
portância de Cr$ 15 600 000,00. Os principais centros consu

midores dos produtos agrícolas do município são: S. Paulo, 
Rio de Janeiro, Campinas, São Caetano do Sul, e Santo An

. dré . A área de matas naturais atinge a 3 080 hà e os pasto!J 

a 13 500 ha. Outras riquezas naturais ainda são assinala

das no município, e entre elas citamos a extração da ma
deira de lei e a lenha, pedras cantarias, argila para cerâ

mica (ferruginosa), cascalho, quartzo, monazita e magne

tita. Não há, atualmente, qualquer plano de instalação de 

ind~strias extrativas no município. ~ atividade industrial 
em que se empregam perto de 2 000 operários está repre
sentada por 95 estabelecimentos industriais, entre grandes, 
médios e pequenos, dos quais os principais são: S. A. In
dústrias Votorantim (fiação de algodão), Curtume Pedro 
Corsi S. A., Indústrias Federighi (máquinas agrícolas), In-. 
dústrias de Máquinas Agrícolas Pinhal Ltda., Pastifício Mo
derno Pinhalense, Fábrica de Móveis Del Guerra, Têxtil Pi
nhalense, S. A. Fábrica Colombo, Metalúrgica Santa Luzia 
Ltda. e outras mais, de importância destacada na economia 
municipal. Outra atividade cuja importância econômica tem. 
significação para o município é a pecuária, que fornece gado 
a grandes centros consumidores como São Paulo, São João 
da Boa Vista, Campinas, Jundiaí e Estado de Minas Gerais. 
A produção de energia elétrica atingiu a média mensal de 
570 000 kWh e o seu consumo mensal para iluminação pú
blica foi 20 000 kWh, iluminação particular 9 000 kWh, sen
do que para a fôrça motriz não foi possível a obtenção de 
dados. Não existem planos para instalação de usina elétrica 
no município. No entanto, a Central Elétrica de Rio Claro 
vem construindo há tempos uma possante usina no Rio Mo
gi-Guaçu, ao lado da estrada que liga Pinhal a Jacutinga, 
no Estado de Minas Gerais. 

MEIOS DE TRANSPORTE _; O Município é servido pela 
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro (ramal Mogi-Guaçu a 
Pinhal) sendo a extensão de suas linhas, em terras pinha
lenses, de 13 km, onde se movimentam, diàriamente, 4 trens, 
responsáveis por boa parte do escoamento de cargas e passa

geiros. As rodovias somam a 370 km dos quais 73 são esta
duais e 297 municipais. Referindo-se a Estradas de Ferro, 

são duas as estações existentes: a da Sede Municipal e a de 

Prefeitura Municipal 
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Mota Paes. Estimativas criteriosas permitiram verificar 
que trafegam diàriamente, dentro do. município, 750 veí
culos entre automóveis e caminhões, e pelos assentamentos 
da Prefeitura Municipal e Delegacia de Polícia, constatou-se 
a existência de 449 automóveis e 387 caminhões. 

Para maior comodidade dos passageiros, há em Pinhal 
7 linhas de transporte rodoviário intermunicipal que o ligam 
à maioria das cidades limítrofes, Campinas e São Paulo. 
Por outro lado, não é servido por emprêsas aéreas ou táxis
-aéreos, visto estar próximo à Capital do Estado. A inexis
tência de aeroportos ou mesmo campos de pouso com apa
relhamento necessário é suficiente para demonstrar que o 
município prescinde dessa modalidade de transporte. Pi
nhal liga-se com a Capital do Estado pela C. M. E. F. até 
Campinas, numa extensão de 119 km; daí até Jundiaí, pela 

C.P.E.F., 45 km e, desta última, pela E.F.S.J., 
60,53 km. A partir dêsse ponto, liga-se. à Capital Federal, 
pela E. F. C. B., 499 km. Pela rodovia estadual, via Mogi
-Mirim, liga-se à Capital do Estado numa extensão de 
209 km. Desta última à Capital Federal, pela via Dutra, 
432 km . A ligação com as cidades vizinhas é feita de pre
ferência por rodovia, a saber: Mogi-Mirim 42 km (esta
dual); São João da Boa Vista 31 km (estadual); Itapira, 
via Mogi-Mirim, já descrita e dêste último àquela, 13 km 
(municipal), até conclusão do asfalto entre ambas; Santo 
Antônio do Jardim 12 km (estadual) Mogi-Guaçu 35 km 
(estadual) . Com Mogi-Guaçu a cidade de Pinhal liga-se 
também pela C. M. E. F., numa extensão de 36,24 km. 

COMÉRCIO E BANCOS - Os estabelecimentos comer
ciais em número de 345 dão bem a idéia de como está re-

Cadeia, Delegacia. e F o rum 
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Centro de Saúde 

presentado êsse setor em Pinhal e assim estão distribuí
dos: gêneros alimentícios 89, bares e botequins 48, fazendas 
e armarinhos 43, calçados 15, barbearias 15, farmácias 11, 
padarias 11, rádios, geladeiras e materiais. elétricos 10, pe
ças e acessórios para autos 10, açougues 10, bijuterias 9, 
postos de gasolina 7, móveis 6, materiais para construção 6, 
livrarias e papelarias 6, louças e ferragens 5, bebidas alcoó
licas 5, cereais em geral 3 e mais 36 outros sem classificação 
específica. Do total acima registrado 3 constituem estabele
cimentos atacadistas e os demais varejistas. Mantém tran
sações comerciais com as praças de São Paulo, Campinas, 
São Caetano do Sul, Santo André, Jundiaí, Santos, Estados 
do Paraná e Minas Gerais, de onde vêm as principais mer
cadorias com que comerciam, como louças, ferragens, lata
rias, fazendas, armarinhos e secos e molhados. 

Para maior facilidade de transações comerciais e ope
rações de crédito, a cidade conta com as agências do Banco 
Artur Scatena S. A., Banco Comercial do Estado de São 
Paulo S. A., Banco do Estado de São Paulo S . A. , Banco 
Federal de Crédito S. A. , Banco Moreira Salles S. A., 
Banco Nacional da Cidade de São Paulo S. A., Banco Pau
lista do Comércio S . A., Banco Sul Americano do Bra
sil S. A. e agências da Caixa Econômica Federal com 2 328 
cadernetas em circulação e depósitos no valor de ....... . 
Cr$ 9 993 757,20 (1955), e Caixa Econômica Estadual com 
6 735 cadernetas em circulação e depósitos de ....... . 
Cr$ 20 390 973,00 em 1955. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade de Pinhal situa-se em 
terreno ondulado com ruas em declive acentuado, embora 
nem tôdas apresentem essas características. A topografia 
do terreno também não interfere no traçado da cidade que 
não é todo regular, Não há acidentes geográficos, dignos 

de registro. Em 1956 possuía 104 logradouros dos quais 
64 pavimentados a paralelepípedos, 37 arborizados, 11 ajar
dinados e arborizados simultâneamente, 40 sem pavi
mentação, 104 iluminados à luz elétrica, 104 servidos pela 
remoção de lixo domiciliário; prédios existentes em ..... . 
31-12-1955 - 2 627. O número de ligações elétricas era 
2 793; domicílios abastecidos de água, 2 409; aparelhos tele
fônicos instalados 387, com sistema de ligação manual. 
Deve-se salientar que a cidade está sendo dotada de tele
fone automático, cujos serviços deverão ter início em breve, 
visto já ter chegado a primeira remessa de material para a · 
instalação dos mesmos. ·A cidade não possui transporte ur
bano. Conta com o serviço de entrega postal domiciliar 
e telégrafo da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro e do .... 
D. C. T. Para alojamento de viajantes e visitantes · conta 
com 4 hotéis e 4 pensões, ao passo que 3 cinemas muito bem 
aparelhados respondem pela maior parte da distração no
turna dos citadinos. À falta de elementos mais atualizados 
encerra-se êste tópico para registrar, em 31-12-1954, a exis
tência de 7 4 logradouros e 1 803 prédios servidos por esgo-

. tos sanitários. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O serviço de 
assistência médico-sanitária de que o povo pinhalense dis
põe é digno dos maiores encômios . A população é assistida 
pelo Hospital Francisco Rosas, um. similiar de Santa Casa, 
com 139 leitos; Maternidade Maria de Azevedo Florence, 
com 36 leitos e o Sanatório Bezerra de Menezes com 152 
leitos, para internamento de dementes de ambos os sexos. 
Os demais estabelecimentos assistenciais como o Pôsto de 
Puericultura, Centro de Saúde, Dispensário de Puericultura 
da Escola Agrotécnica, Dispensário de Tuberculose, Casa 
da Criança L. B. A., não dispõem de leitos . O Sanatório 
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Bezerra de Menezes, para alienados mentais, é hospital que 
pelo seu renome atrai doentes de outras localidades. Pres
tam assistência particular à população 13 médicos; 11 den
tistas, 16 farmacêuticos e 11 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento 
de 1950, das 24 670 pessoas existentes, com 5 anos e mais, 
10 910, ou 44,22%, sabiam ler e escrever. 

ENSINO - São os seguintes, os estab~lecimentos de ensino 
existentes: a) pré-primário (Jardim da Infância), 2; b) 
primário - escolas rurais isoladas 31; cursos noturnos 8, 
curso primário estadual 1; e grupos escolares Abelardo Cesar, 
Almeida Vergueiro e Cel. Batista Novaes. Como estabeleci
mentos de ensino médio existem na cidade a Escola Agro
Técnica Dr. Carolina da Motta e Silva, Colégio Estadual e 
Escola Normal Cardeal Leme e Escola Técnica de Comér
cio. Pela posição geográfica da sede do município, os 
estabelecimentos de ensino secundário não abrigam apre
ciável leva de estudantes procedentes de outros lugares 
e não pode, por isso, ser considerada um centro de atração 
cultural. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Como bibliote
cas públicas citam-se a Biblioteca Municipal Dr. Vergueiro 
Cesar, com 5 928 volumes. A Biblioteca do Esporte Clube 
Comercial é de natureza semipública, com 1 000 volumes. 
Outras há em número de 5, porém de natureza particular, 
que pela restrita quantidade de livros não serão mencio
nadas. Dois são os jornais que circulam na cidade: A Fôlha, 
de finalidade social, literária e noticiosa, com periodicidade 
semanal, e A Gazeta, bi-semanal, e de finalidade também 
social, literária e noticiosa. A ZYJ~5, Pinhal Rádio Clube, 
opera na freqüência de 1510 kc (100 W na antena). 
Cumpre salientar a existência de 5 tipografias, 3 livrarias 
e papelarias que também concorrem para a difusão da cu.l
tura no seio da coletividade pinhalense. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

PECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual (Cr$) 

Total Tributúia 
-------------- -----

1950 ....... 3 490 878 6 942 635 3 086 609 1 694 477 3 009 930 
1951. ...... 5 289 784 9 123 828 3 484 772 1 944 097 3 212 354 
1952 ....... 6 025 546 9 887 847 3 706 411 1 944 263 3 393 467 
1953 ....... 7 004 429 11 064 761 5 594 294 2 413 229 5 882 362 
1954 ....... 8 160 612 14 880 204 4 825 318 2 393 400 3 464 943 
1955 ....... 10 215 437 19 333 433 6 231 260 2 883 580 7 465 519 
1956 (1) ... ... . .. 5 000 000 . .. 5 000 000 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS- A Igreja Ma
triz com decorações bíblicas e simbólicas, tôda pintada a 
óleo, constitui na cidade o único edifício artístico. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- A topografia 
é muito acidentada e não se registram outros fenômenos que 
se caracterizam como particularidades geográficas. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- "Pinpauli" festa estudantil digna de citação, consta de 8 
dias de jogos- competições esportivas, bailes, reuniões, con
ferências, desfiles, passeatas, entre estudantes pinhalenses 
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que estudam na Capital ou em outros Estados e estudantes 
pinhalenses que estudam em Pinhal. A composição do no
me assim se origina: PIN - estudante de Pinhal; PAUL! 
- estudantes que estudam fora. 

VULTOS ILUSTRES - Quatro são os pinhalenses ilus
tres que presentemente possam ser citados: Dr. Abelardo 
Cesar - Senador da República (falecido), Dr. Abe
lardo Vergue ir o Cesar - Secretário da Justiça do Estado 
de São Paulo (falecido), Cardeal Dom Sebastião Leme
Cardeal da Igreja Católica e Dr. Francisco Alvares Flo
rence - Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
(falecido). 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A assistência 
social de Pinhal é a maior e mais bem aparelhada da re
gião. 

. Os habitantes do Município recebem a denominação 
local de "pinhalenses". Possui um colégio eleitoral de 6 749 
eleitores (em 3-10-1955). A Câmara Municipal é com
posta de 15 vereadores, todos. em exercício. O Prefeito é 
o Sr. Manoel Carlos Gonçalves. 

(Autoria do histórico - José Maria Campos Filho; Redação 
final- Wagner :Pereira; Fonte dos dados- A.M.E. -José Maria 
Campos Filho. ) 

PIQUEROBI - SP 
Mapa Municipal na pág. 303 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Em 1917, iniciavam-se as grandes derr~ba
das de matas e, conseqüentemente, a formação de sítios e 
fazendas. Nessa época, os trilhos da Sorocabana tinham 
atingido a cidade de Indiana, e o transporte para Pique
robi era difícil e realizado somente por animais. 

Com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Soro
cabana, em 14 de julho de 1921, o povoado começava a 
progredir e a exploração de madeira era intensificada. 

Dentre os muitos moradores que tanto lutaram pela 
prosperidade de Piquerobi, citam-se Miguel Carmona, Do
mingos Tacone, Dr. Mário Fairbanks e América Garcia. 

Em 1928, o Sr. Miguel Carmona construía uma capela 
e. São Miguel foi invocado como padroeiro do povoado. 

Naquele mesmo ano, ou seja em 1928, Piquerobi tor
nou-se distrito de paz, no município e comarca de Santo 
Anastácio, pela Lei n.0 2 294 de, 8 de novembro. 

Em abril de 1934, o distrito recebia um grande melho
ramento, a luz elétrica. 

Pela Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, Piquerobi 
foi elevado à categoria de município, com sede na vila do 
mesmo nome com terras do distrito de igual denominação 
e desmembradas do município e comarca de Santo Anas-
tácio. · 

Piquerobi é constituído de um único distrito e pertence 
à Comarca de Santo Anastácio desde 1928. 

LOCALIZAÇÃO - O município situa-se na zona fisiográfica 
Sertão do Rio Paraná e suas coordenadas geográficas são 
21° 53' de latitude Sul e 51° 44' de longitude W. Gr. 
Sua distância à Capital Estadual, em linha reta, é de 
558 km. 



Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 421 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco; a isoterma anual está 
compreendida entre 21 °C e 22°C. A precipitação de chuvas, 
anualmente, é de 1 300 a 1 500 mm. 

AREA - 469 km:!. 

POPULAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, a popu
lação total do município era de 9 009 habitantes ( 4 750 
homens e 4 259 mulheres), sendo que no quadro rural ha
via 7 84 7 pessoas ou 8 7% . Pela estimativa do D. E. E., 
para 1954, o município contava com 9 576 habitantes,. dos 
quais 993 na zona urbana, 242 na suburbana e 8 341 na 

zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- De acôrdo com oRe
censeamento de 1950, a única aglomeração existente é a 
da sede com 1 162 pessoas. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A economia de Pique
robi está fundamentada na agricultura, na pecuária e na 
extração da madeira. 

Em 1954, os dados econômicos do município foram os 
seguintes: propriedades agropecuárias: 361 . Produtos agrí
colas___: safra de 1954/55 (valor em Cr$ 1.000): algodão 
em caroço - 17 8SO; milho - 5 425; batata-inglêsa -
3 922; amendoim - 2 998; arroz em casca - 2 835; la
ranja - 858; feijão - 633; tomate - 467; mamona -
229; café beneficiado - 82; banana - 49. A área culti
vada foi de 6 811 hectares. Rebanhos existentes em 
31-XII-56 (número de cabeças): bovino - 35 000; suíno 
- 6 000; eqüino - 3 000; muar - 1 000; caprino -
850; asinino - 100. Produtos de origem animal: leite de 
vaca - 4 800 000 litros; ovos - 210 000 dúzias. Gado 
abatido (número de cabeças): bois- 191; porcos- 115; 
vacas - 96; vitelos - 86. Aves em 31-XII-56 (número 
de cabeças): galinhas - 8 100; galos, frangos e frangas -
2 700. Produção industrial: - Estabelecimentos: 3; valor 
da produção (Cr$ 1 . 000) : 7 943; principais produtos: algo
dão beneficiado e queijo. 

Em 1956, os principais produtos do município foram 
o algodão com 200 000 arrôbas, o amendoim com 484 740 
kg, mamona com 121 050 kg, arroz com 13 500 sacos de 
60 kg e batata-inglêsa com 12 730 sacos de 60 kg; houve 
exportação de 9 700 dormentes e 45 gôndolas de tora, assim 
como de 11 315 cabeças de gado gordo para São Paulo. 
Uma fábrica de manteiga e queijo e uma indústria de trans-

formaçijo do algodão são os estabelecimentos industriais de 
maior importância. Aproximadamente, oito operários tra
balham nas indústrias de Piquerobi. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município comunica-se 
com São Paulo e cidades vizinhas, por rodovia e ferrovia. 
À Capital do Estado, por ferrovia, Estrada de Ferro Soro
cabana: 793 590 km; por rodovia municipal (até Presi
dente Prudente) e estadual (via Maracaí, Ipauçu, Parana
panema, Itapetininga e Sorocaba): 665 km. 

Liga-se à Capital Federal: até São Paulo, vias já des
critas, daí ao Distrito Federal, por ferrovia, E. F. C. B. 
499 km; por rodovia - 432 km. 

A Estrada de Ferro Sorocabana percorre 14 km dentro 
do município de Piquerobi. Há três rodovias intermunici
pais, sendo que 230 km de estradas municipais estão dentro 
do município. 

Diàriamente, o número estimado de veículos em trá
fego na sede municipal é de 15 trens e 240 automóveis e 
caminhões. Estão registrados na Prefeitura 7 . automóveis e 
27 caminhões. 

COMÉRCIO - Os principais centros consumidores dos 
produtos agrícolas do município são as cidades vizinhas de 
Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Presidente Pru
dente e São Paulo. Piquerobi exporta grande quantidade de 
gado para São Paulo, enquanto importa produtos manufa
turados e alguns gêneros alimentícios. 32 estabelecimentos 
fazem as transações comerciais no município, sendo 3 com 
fazendas e armarinho, e 29 com gêneros alimentícios, lou
ças e ferragens. 

Igreja Matriz 
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Rua Central 

CAIXA ECONOMICA - A Caixa Econômica Estadual, 
em 31-XII-1955, possuía 135 cadernetas em circulação e o 
valor dos depósitos atingia Cr$ 1. 076 .-056,30. 

ASPECTOS URBANOS- Em 1954, os dados sôbre me. 
lhoramentos urbanos do município eram os seguintes: lo
gradouros existentes: 26; arborizados havia oito, enquanto 
que um logradouro público estava a1 borizado e ajardinado; 
prédios nas zonas urbana e suburbana: 692; iluminação -.
a) pública: logradouros servidos·- 23; número de focos 
ou combustores - 120; b) domiciliária: 535 ligações elé
tricas em 23 logradouros. 

Há, também, Departamento dos Correios e Telégrafos, 

com 1 agência postal; 1 serviço telegráfico de uso, público 

(Estrada de Ferro Sorocabana), e telefone público, da Em

prêsa Telefônica Paulista, com serviço interurbano. Dois 
hotéis estão estabelecidos, com capacidade para 35 hós

pedes. 

•ASSIST1i:NCIA M~DICO-SANITARIA -O serviço ofi
cial de Saúde Pública mantém 1 pôsto de assistência no 
município. Há 1 farmácia e 1 dentista. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento 
de 1950, dos 9 009 habitantes existentes, 7 267 são pessoas 
de 5 anos e mais; dessa população, 2 116 habitantes ( 1 337 
homens e 779 mulheres) .ou 29% sabiam ler e escrever_. 

ENSINO - O ensino primário fundamental comum está 
representado por 1 grupo escolar e 14 escolas isoladas. 

.FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEI'l'A ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO F~deral Estadual (Cr$) 

Total Tributária 
---------- ------- ------ ------- ------

1950 ..... .. 220 540 634 151 293 639 548 481 
1951. ...... .. I 527 447 703 986 297 502 680 726 
1952 ..... .. 1 702 730 845 044 302 786 971 830 
1953 ....... I 789 641 I. 048 443 347 605 971 426 
1954 . ..... 219 001 I .640 634 I .064 207 337 340 I 215 744 
1955 ....... 274 445 2 383 618 I 653 542 509 467 I 621 633 
1956 (1) ... .. ... I 400 000 ... I 400 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- As principa.is efemérides comemoradas, normalmente, no 
município, são: Instalação do Município, a 20 de março; 7 
de setembro; 29 de setembro, dia do padroeiro da cidade; 
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25 de dezembro e 1.0 de janeiro. São festejados, também, 
Santo Antônio, "Dia de Reis", São João e São Pedro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - 1 i vereadores 
estão em exercício na Câmara Municipal e, em 1955, o 
número de eleitores era de 1 600. O Prefeito é o Sr. Júlio 
Bariani. 

(Autor do histórico- Pedro Tacaci; Redação final - Sebastião 
de Figueiredo Tôrres; Fonte dos dados- A.M.E. -Pedro Tacaci.) 

PIQUETE- SP 
Mapa Municipal na pág. 593 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros alicerces do atual Município 
de Piquete ergueram-se das primitivas fazendas cafeeiras, 
que de Lorena se estendiam até estas paragens. Os primei
ros sulcos de . povoação surgiram, pois, pelos meados do 
século XIX, assinalados ao tempo das senzalas, de onde se 
alçou a aristocracia do café florescente em todo o Vale do 
Paraíba. Por estas terras, se contavam então 5 máquinas de 
beneficiar café, sendo êste produto destinado a Lorena. 

Em meados do século XIX, por volta de 1842, São 
Paulo mobilizava .sua gente para fazer a revolução paulista 
de Sorocaba. Por essa época veio ter à região 1 piquete 
(de ondeo nome atual de Piquete dado ao Município), das 
tropas de Caxias. O corpo de cavalaríanos, estabeleceu-se 
nas proximidades da pedreira ainda hoje existente na Vila 
de São José; tinha missão de cortar a ligação de paulistas 
com mineiros, pois êstes aqui juntar-se-iam com os rebeldes 
de São Paulo. 

Foi, pois, também sob o signo de Marte que se lan
Çaram as bases da primitiva Vila do Vieira, nome derivado 
do Comendador Custódio VIEIRA da Silva. 

O distrito foi criado com a denominação de Vila Viei
ra do Piquete, por fôrça da Lei provincial n.0 10, de 22 
de março de 1875. Por efeito do Decreto estadual n.0 166, 
de 7 de maio de 18g1, foi criado o então. Município de Vila 
Vieira do Piquete, com território desmembrado do de Lo
rena, datando sua instalação de 15 de junho do mesmo 
ano. A sede municipal recebeu foros de cidade em virtude 
da Lei estadual n.0 1 038, de 19 de dezembro de 1906. 
Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano de 
1911, Vila Vieira do Piquete figura com o único distrito da 
sede, situação que prevalece até hoje. Em face da Lei 
estadual n.0 1470, de 29 de outubro de 1915, o município 
teve o seu topônimo simplificado, de Vila Vieira do Piquê
te, para Piquête, nome que permanece até os nossos dias. 

Vista Geral 



A decadência da cultura cafeeira· não assistiu à deca
dência ou estabilização do surto de povoamento e de pro
gresso da Vila Vieira do Piquête. Quando a agricultura 
já não prosperava e tampouco atraía os forasteiros, sur
giu uma nova esperança aos forasteiros que aqui chegavam 
em busca de trabalho: estabelecimento em terras pique
tenses de um parque industrial. 

Em julho de 1905, foi nomeada pelo Govêrno uma 

Comissão para adquirir as fazendas "Se_rtão", "Estrêla do 

Norte" e "Limeira", onde se assentariam as bases da indús

tria bélica· nacional. "E surgiu, então, dos terreiros de 

café, dos velhos pardieiros de terra batida, das tulhas e 

das antigas senzalas, transformados carinhosamente pela 
mão calosa dos homens, a esplêndida realização do enge
nho e da técnica moderna que foi a Fábrica de Pólvora Sem 
Fumaça, Precursora da atual Fábrica Presidente Vargas. A 
Estrada de Ferro Central do Brasil (E. F. C. B. ) em 1902, 
estendeu os trilhos de Lorena até Piquete, construindo o 
ramal de Piquete. Com a inauguração da Fábrica em mar
ço de 1909, Piquete começou a sentir necessidade de cres
cer, para abrigar a população qúe aumentava dia a dia, 
com a emigração de famílias que buscavam trabalho nas 
oficinas de produção do material bélico. Desde· então, po
de-se dizer que Piquete vive em função da Fábrica; 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de 31 
de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, e o qua
dro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 9 073, de 31 de 
março de 1938, o Município de Piquete pertence ao têrmo 
judiciário da comarca de Lorena, assim figurando nos qua
dros fixados peios Decretos estaduais ns. 9 775, de 30 de 
novembro de 1938, e 14 334, de 30 de novembro de 1944, 
para vigorarem nos períodos de 1939-1943 e 1945-1948, 

respectivamente. Esta situação prevalece até os nossos 
dias. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se o município, na zona fisiográ
fica do médio Paraíba. A sede municipal acha-se nas se
guintes coordenadas geográficas: latitude Sul: 22° 37' e 05"; 
longitude W. Gr. : 45° 09' e 51". Em linha reta, dista 182 
quilômetros da Capital estaduàl. 

.. 

.. 

T 

... .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A sede municipal está a 654 metros acima 
do nível do mar. 

CLIMA - O clima da região é quente, com inverno sêco. 
As temperaturas ocorridas foram as seguintes: média das 
máximas: 30°C; média das mínimas: 8,6°C; média compen
sada: 19,3°C. A precipitação no ano, altura total, foi de 
1.271,2 mm. 

ÁREA- 170 km~. 

Praça Duque de Caxias 
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Hospital da Fundação Presidente Vargas 

POPULAÇÃO - Pelo Censo de 1950 Piquete possuía 
· 10 372 habitantes, dos quais 5 181 homens e 5 191 mulhe
res. A população estava assim distribuída: na zona urbana 
- 3 283 habitantes, na zona suburbana - 4 188 habi
tantes, e na zona rural - 2 901, ou seja, apenas 27,9% 

do total da população. 

O D. E. E. S. P. estimou a população municipal em 

· 12 68S habitantes, presentes em 1.0 de julho de 1955. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A atividade econômica 
do município gira em tôrno da Fábrica Presidente Vargas, 
destinada à produção de pólvora e explosivos. As insta

lações fabris para . a produção de nitroglicerina são sub
terrâneas, a fim de oferecer maior segurança, não só aos 
trabalhadores, como à população. Além da nitroglicerina a 
Fab. Pres. Vargas produz ácido sulfúriéo e nítrico, pól-

vora de base simples e dupla, gelatina, explosivos trotil, 
dinamite e outras espécies de explosivos. 

Depois de supridas as necessidades das Fôrças Arma
das Brasileiras o excedente da produção da Fab. Pres. 
Vargas é pôsto à venda aos particulares. 

Piquete conta com uma agricultura e indústria de mo
destas proporções, conforme o quadro abaixo: (Dados 
de 1956). 

PRODUTO 

Milho ................ . 
Arroz .............. . 
Caf~ ............... . 
Fumo .............. . 
Cana-de-açúcar ..... . 

Torrefação de caf~ ... . 
Calçadoo ................ . 
Panificação ................. . 
Tijolos ..................... . 
Talco em bruto ............. . 

AGRICOLA 

Quilo 

INDUSTRIAL . 
Par 

Quilo 
Milheiro 

Quilo 

QUAN VALOR 
TIDADE (em Cr$ I 000) 

352 800 
88 920 
13 350 
3 360 

3U 000 

33 997 
8 302 

65 000 
50 

21 000 

I 234 
I 185 
. 453 

!56 
136 

I 563 
I !51 
I 040 

35 
lO 

A área das matas existentes no município é de 2 000 
hectares. A área das terras cultivadas atinge 189 hectares: 

Em todo o município havia, em 1954, 160 propriedades 
agropecuárias, e de conformidade com as respectivas áreas, 
poderão ser assim agrupadas: até 2 hectares- 32; de 3 a 9 

- 26; de 10 a 29 - 32; de 30 a 99 - 32; de 100 a 299 -

31; de 300 a 999 - 7. 

Tomando-se por referência o ano de 1954 vamos en
contrar as seguintes informações: 1410 000 litros de leite 
de vaca; 15 500 dúzias de ovos de galinha. 

Grêmio Duque de Caxias 



Pórtico da Fundação Presidente Vargas 

Rebanhos existentes: bovino · 5 000; suíno - 1 600; 
eqüino - 600; muar - 400; caprino - i40; asinino -
- 1. Aves existentes: galinhas - 2 800; galos, frangos e 
frangas - 1900; patos, marrecos e gansos - 15; 

perus- 25. 

Havia 8 estabelecimentos industriais, dos quais 3 CO!l

tavam com 5 operários e mais. 

A Fábrica Presidente Vargas emprega aproximada
mente 3 000 operários, que adicionados aos 47 empregados 
em outras indústrias, o município totaliza a soma de 3 047 
operários industriais existentes. 

As riquezas naturais encontradas no município são: 
talco e madeiras de lei. Há um plano de San Paulo Light 
and Power que visa suprir o município de maior quantidade 
de energia elétrica, derivando-a de Lorena. Os· vizinhos 
municípios, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Cruzeiro e 
Lorena adquirem, em pequena escala, os produtos agrícolas 
e pecuáriós produzídos no município. O consumo de ener
gia elétrica é de 758 130 kWh (média mensal). Somente 
a Fábrica Presidente Vargas consome 694400 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Possuindo 86 km de es
trada de rodagem e 9. km de estradas de ferro (dentro dos 
limites municipais), Piquete comunica-se com as seguintes 
cidades vizinhas: Cruzeiro: rodovia, via Embaú (19 km) 
ou rodovia, via Lorena e Valparaíba (50 km) ou ferrovia 
E. F. C. B. ( 45 km); Valparaiba: rodovia, via Lorena 
(35 km) ou rodov., via Embaú (20 km) ou ferrovia 
E.F.C.B. (32 km); Lorena: rodovia (18 km) ou ferro-

Jardim da lnf6ncia 

via E.F.C.B. (17 km); Guaratinguetá; rodov. (30 km) 
ou ferrovia E.F.C.B. (30 km); Delfim Moreira- MG: 
rodovia (22 km). Capital Estadual: rodovia estadual até 
Guaratinguetá e rodovia federal até São Paulo {197 km) 
ou ferrovia E.F.C.B. (235 km); Capital Federal: rodo
via (300 km) ou ferrovia E.F.C.B. (298 km). 

Largamente estimado, o número de veículos em trá
fego na sede municipal, diàriamente, é de 6 trens e 120 
entre automóveis e caminhões. 

Na Prefeitura Municipal, acham-se registrados 25 au
tomóveis e 24 caminhões. 

O município é servido por 2 linhas de ônibus intermu-
nicipais. .. 
COMÉRCIO E BANCOS - Segundo o ramo de atividade 
exercido pelos estabelecimentos comerciais existentes no 
município em 1956, podemos assim agrupá-los: gêneros 
alimentícios- 50; louças e ferragens- 5; tecidos e arma
rinho- 11. 

O comércio local mantétn relações mercantis com São 
Paulo, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Cachoeira Pau
lista. 

Os ártigos importados, principalmente, são: tecidos, 
ferragens, produtos farmacêuticos, máquinas etc. 

O município conta com apenas 1 estabelecimento de 
crédito: agência do Banco do Vale do Paraíba S.A. 

A Caixa Econômica Estadual registrou o seguinte mo
vimento: 739 cadernetas em circulação e o valor dos depó
sitos atingiu Cr$ 3.813. 750,40, em 31-XII-55. 

ASPECTOS URBANOS - O traçado da cidade de Pique
te compreende 75 logradouros públicos, dos quais 20 são 

Estação Ferroviória 

pavimentados, sendo que 10 são revestidos de asfalto, 2 ·de 

paralelepípedos e 8 "outros tipos de calçamento"; 13 são 
arborizados, 5 são arborizados e ajardinados, simultânea
mente; 39 possuem iluminação pública e domiciliar; 55 são 
abastecidos com água canalizada. e 39 possuem esgôto sa
nitário e 29 são servidos pelo ·serviço da coleta de lixo. 

Há 1 892 prédios, nas zonas urbana e suburbana, dos 
quais, 1652 ~ão servidos pela rêde de água e 1 305 ser
vem-se da rêde de esgôtci. O número de ligações domicilia
res para o consUJ:?lO de energia elétrica atinge 1 578. 

Em funcio~amento, há 38 aparelho~ telefônicos. O ser
viço de telecomunicações .é feito pela agência do D. C. T. 

:l9S 



Praça da Bandeira 

A Fábrica Presidente Vargas também possui serviço radio· 
telegráfiCo, privativo da fábrica, ligando-a ao Ministério da 
Guerra. 

O município é servido pela Rêde Elétrica Piquete--Ita
jubá. O consumo de energia elétrica com a iluminação par
ticular, (média mensal) é de 63 730 kWh. Há serviço de 
entrega postal e telegráfica . 

Há 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema. A diária média co

brada é de Cr$ 100,00. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITARIA - O município 
pode contar com os serviços do Hospital da Fábrica Pres. 

· Var~as, 52 leitos, 1 ambulatório particular, 1 centro de 

saúde e 1 pôsto de puericultura. 

O Asilo São Vicente de Paula abriga 35 desvalidos. 

Há, na sede municipal 1 médico, 5 dentistas, 2 farma
cêuticos, 1 veterinário e 4 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO- O Censo de 1950 apurou, da popu
lação de 5 anos e mais (8 358), 2 877 homens e 2 295 mu
lheres alfabetizados, ou sejam 61,8% da população mu

nicipal. 

ENSINO - O município possui os seguintes estabeleci
mentos de ensino: (grau primário) 4 Grupos Escolares e 
6 escolas isoladas; (grau secundário) Ginásio da Fab. Pres. 
Vargas, Escola Comercial de Piquete, Escola Industrial, 
Escola de Aprendizagem Industrial General Osório e 1 es

cola de corte e costura . 

O ensmo pedagógico é ministrado pela Escola Normal 

Livre Duque de Caxias. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - O único jornal 
editado no município é "O Labor", quinzenário, de distri
buição gratuita; é órgão do pessoal da Fab. Pres. Vargas, 

A Biblioteca do Ginásio da Fab. Pres. Vargàs possui 
2 600 volumes e destina-se à consulta de alunos e profes
sôres. 

Há 2 tipografias em funcionamento. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZAO A 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----- ---·--- -------- ------ -·----- ------· 
1950 ....... 242 670 607 885 789 667 311 503 847 122 
1951. ...... 287 756 689 395 728 765 316 555 694 949 
1952 ....... 441 544 787 723 956 566 328 104 957 196 
1953 ....... 537 608 984 415 I 266 318 398 752 I 266 422 
1954 ....... 555 882 1 519 020 1 654 088 438 816 1 540 992 
1955 ....... 653 819 1 896 162 1 646 818 465 159 1 750 362 
1956 (1) ... ... . .. I 755 000 1 755 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Piquetense é 
a denominação do habitante local. Há na sede municipal 
1 cooperativa de crédito e 3 engenheiros. 

Em 31-X-55 havia 2 854 eleitores inscritos e à Câmara 
Municipal são eleitos 11 vereadores. O Prefeito é o Sr. Ja
raci Faury. 

A característica preponderante de Piquete é a . Fá
brica Presidente Vargas, em tôrno da qual gira tôda a ati
vidade municipal. 

(Aútor do histórico - Wilson Leite do Prado; Redação final -
Antônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A.M.E. - Wilson 

Leite do Prado . ) 



PIRACAIA - SP 
Mapa Municipal na pág. 299 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - No local onde hoje se ergue majestosa a 
Igreja Matriz da cidade, foi inaugurada a 16 de junho de 
1817, uma singela ermida, mandada construir por Dona 
Leonor de Oliveira Franco, proprietária de vasta extensão 
de terras nesta região. Para a realização dêsse empreen
dimento, Dona Leonor de Oliveira Franco teve a colabo
ração de diversos parentes, destacando-se o Capitão Antô
nio José de Moraes, o Tenente José Antônio de Oliveira, o 
Sr. João Correia de Almeida e o prêto Domingos José de 
Oliveira, escravo da fundadora da cidade. Como a cons
trução dessa ermida, que a 2 de setembro de 1830 foi con
siderada capela curada, estava plantado o marco inicial e 
assentadas as bases sôbre as quais se levantaria altaneira e 
bela, a cidade de Santo Antônio da Cachoeira, hoje Fira
caia. Piracaia, em língua indígena, significa peixe quei
mado. 

Foi elevado à categoria de· freguesia pela Lei n.0 44, 
de 5 de março de 1836. Pela Lei n.0 15, de 10 de junho 
de 1850, a freguesia de Santo Antônio foi incorporada ao 
município de Nazaré. 

A Lei n.0 12, de 24 de março de 1859, elevou à· cate
goria de vila a freguesia de Santo Antônio da Cachoeira 
e a Lei n.0 62, de 21 de março de 1885, à categoria de 
cidade que tomou o nome de Piracaia, pela Lei n.0 997,. 
de 20 de agôsto ·de 1906. Como município, instalado a 31 
"-e· julho de 1859, foi criado com a freguesia de Santo An
tônio da Cahceoira (Piracaia). 

Consta, atualmente, dos distritos de paz de Piracaia 
e Batatuba. 

É sede de comarca pela Lei n.0 80, de 25 de agôsto 
de 1892. A comarca abrange os municípios de Piracaia e 
Joanópolis (92.a zona eleitoral). 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica denominada "Cristalina do Norte", apresentando a 
sede municipal as seguintes coordenadas geográficas: 
23° 03' de latitude Sul e 45° 21' de longitude W. Gr., dis
tando 62 km, em linha reta, da Capital. 

T 

... "' 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - .830 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Temperado com inverno menos sêco. As tem
peraturas médias são: das máximas 30°C, das mínimas 

12°C e a compensada 23°C. A precipitação, no ano de 1955, 
atingiu a altura de 1 055 mm . 

AREA - 374 km2 • 

Vista Central 



POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, està
vam presentes 11 268 habitantes (5 637 homens e 5 631 
mulheres), sendo 1 525 na zona urbana, 899 na zona su
burbana e 8 844, ou 78%, na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1.0-VII-1955, acusou 
11 557 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - De acôrdo com o Cen
so de 1950, as aglomerações urbanas existentes são: sede 
municipal, com 2 072 habitantes e a Vila de Batatuba, com 
352 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - As atividades funda
mentais na economia do município estão ligadas à produção 
agropecuária e à indústria, destacando-se, também, a ativi
dade extrativa de origem mineral. 

O volume e o valor da produção dos principáis pro
dutos (agrícolas, extrativos e industriais), no ano de 1956 
(estimava), foram: 

·PRODUTO I UNIDADE QUANTIDADE 

Car~ beneficiado ............ . 
Tomate .................... . 
Batatinha .................. . 
Feijllo ...................... . 
Milho ...................... . 

Carvllo vegetal. .......... ·. . . . I 
Granito preto ............... . 

Calçados ................... . 
Leite resfriado .............. . 
Car~ beneficiado ............ . 
Farinha de milho ........... . 
Aguardente de cana ......... . 

Arr6ba 
Quilo 

Saco 60 kg . . 
EXTRATIVO 

Quilo 
m3 

INDUSTRIAL 

Par 
Lifro 
Quilo . 
Litro 

30 000 
1 050 000 

37 000 
4 970 

19 160 

3 300 ooo I 
800 

160 000 
1 900 000 

150 000 
ISO 000 
35 000 

VALOR 
(Cr$) 

16 500 000,00 
7 875 000,00 
5 417 000,00 
3 976 000,00 
3 832 000,00 

3 350 000,00 
2 000 000,00 

15 000 000,00 
9 500 000,00 
5 000 000,00 
1 200 000,00 

350 000,00 

O principal centro consumidor dos produtos agrícolas 
do município é a Capital. 

A pecuária é de alta significação econômica para o 
município. ~te exporta gado para Jundiaí e São Paulo. 
O rebanho existente em 31-XII-1954, em número de cabe
ças, era o seguinte: bovino - 7 200; suíno - 3 700; eqüi
no - 2 500; muar - 1 600; caprino - 1 100; ovino -
800 e asinino - 8. A produção de leite de vaca no mesmo 
ano foi de 790 000 litros. 

No setor. industrial a sede municipal possui 8 indústrias 
que empregam mais de 5 pessoas. As fábricas principais 
são as seguintes: Companhia Sapaco para Comércio e In
dústria, Sociedade de Lacticínio Domínio Ltda. , Antônio 
Manoel Martins, Domingos Trovelluri e Emprêsa E,létrica 
de Piracaia S. A. Estão empregados nos vários ramos indus
triais, aproximadamente, 400 operários. 

A área de matas naturais ou formadas, em 1956, era 
estimada em 2 000 hectares. 

As principais riquezas naturais são o granito prêto e 
as matas. 

A produção média mensal de energia elétrica no muni
cípio é de 114 790 kWh. Como fôrça motriz são consumidos, 
em média, mensalmente, 30 000 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A Estrada de Ferro Bra
gantina, ramal de Piracaia, percorre 14 km dentro do muni
cípio, possuindo 3 estações e 1 ponto de parada. Trafegam, 
diàriamente, cêrca de 6 trens no município. 

As seguintes rodovias servem o município com as res
pectivas quilometragens dentro do mesmo: Piracaia- São 

:1.96 

Pôsto de Puericultura 

Paulo (estadual) 17 km; Piracaia-Joanópolis (estadual) 
11 km; Piracaia.....;..Bragança Paulista, via Fortaleza (muni
cipal) 19 km; Piracaia-Boa Vista (municipal) 15 km; 
Joanópolis-Bragança Paulista, via Estiva (municipal) 
20 km; Batistada-Joanópolis-Bragança (municipal) 
6 km; Bairro do Adão Silva-Joanópolis-Bragança (mu
nicipal) 2 km; Canedos-Fortaleza (municipal) 4 km; Cra
vorana (municipal) 2 km; Arpui (municipal) 2 km; Ca
nedos-Nazaré Paulista (municipal) 2,5 km; Batatuba
Nazaré Paulista (municipal) 3 km; Piracaia-Nazaré Pau
lista (municipal) 10 km; Bairro Pouso Alegre ao Bairro 
Mimim (municipal) 4 km; Cachoeira Acima (municipal) 
17 km; Bonsucesso-Creolos (municipal) 11 km; Bairro 
dos Souzas (municipal) 6 km; Bairro dos Borbas (muni
cipal) 4 km. 

Piracaia liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transporte: Atibaia: rodoviário 26 km ou ferroviá
rio E.F .B. - 27 km; Bragança Paulista: rodoviário, via 
A ti baia 4 7 km ou rodoviário 25 km ou ferroviário E. F. B. 
56 km; Joanópolis: rodoviário 21 km; Santa Isabel: rodo
viário, via Igaratá 46 km; Nazaré Paulista: rodoviário, via 
Ajuritiba 33 km ou rodoviário 16 km; São José dos Cam
pos: rodoviário, via Igaratá 57 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Atibaia 
92 km ou ferroviário E. F. B. até a Estação de Campo Lim
po e E. F. S. J. 50 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo ou rodoviário, 
via São José dos Campos- 470 km ou misto: a) rodoviá
rio 57 km até São José dos Campos e b) ferroviário
E.F.C.B. 388 km. 

Grupo Escola r 



Trafegam, diàriamente, na sede municipal 150 auto
móveis e caminhões. Estão registrados na Prefeitura Muni-. 
cipal 40 automóveis e 28 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com Bragança Paulista, Atibaia, Jun
diaí e São Paulo, e importa todos os produtos necessários à 
subsistência da população e que não são produzídos no mu
nicípio. 

A sede municipal possui 79 estabelecimentos varejis
tas e 1 atacadista, e o muniCÍpio, segundo os principais ra
mos de atividade, possui 32 estabelecimentos de gêneros 
alimentícios, 2 de louças e ferragens e 7 de fazendas e 
armarinhos . 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
são: Banco Federal de Crédito S. A. , Banco da Lavoura de 
Minas Gerais S. A. e Caixa Econômica Estadual. Esta, em 
31-XII-1955, possuía 1 685 cadernetas em circulação e va
lor dos depósitos de Cr$ 4. 939.435,40. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: pavimentação - 15 logradou
ros calçados com paralelepípedos, 6 dos quais parcialmente 
calçados. A área total de calçamento é de 13 886 m 2 ; 

iluminação - pública, com 31 logradouros iluminados 
312 lâmpadas e domiciliar, com 650 ligações. O consumo 
médio mensal de energia elétrica para iluminação pública 
é de 14 000 kWh e para iluminação particular é de 
36 000 kWh. Esgôto :· rêde de esgôto numa extensão apro
ximadamente de 4 500 metros, com 375 prédios ligados à 
rêde. Água - 425 domicílios abastecidos. Telefone -
3 7 aparelhos instalados. Correio - 1 agência postal do 
D. C. T. . Hospedagem - 2 hotéis, com diária média de 
Cr$ 120,00 . Diversões - 2 cinemas. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Prestam assis
tência médico-sanitária à população - 1 hospital com 24 
leitos; 1 pôsto de assistência; 1 asilo com 24 leitos; 3 far
mácias; 1 médico; 4 dentistas e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 9 552 pessoas maiores de 5 anos, 3 288 ( 1 866 homens 
e 1 422 mulheres) ou 34%, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Ministram. o ensino primário 12 unidades 
escolares. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Circula no muni
cípio o jornal "0 Piracaiense", de periodi.cidade semanal e 
de caráter noticioso. Há, também, 1 biblioteca pública mu
nicipal que em 31-XII-1955 possuía 1 938 volumes, e 1 tipo
grafia. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

---- ·----- ----·- ------ ------
1!150 ....... I ll4 32I I 409 839 6I2 860 220 866 609 413 
I951. ...... 1 582 200 1 903 695 822 875 287 439 669 161 
I952 ....... 2 126 120 I 699 342 835 ISO 296 327 843 160 
1953 ....... 3 103 968 2 172 587 1 139 111 310 615 1 292 201 
1954 ....... 3 178 I49 2 795 527. 1 355 952 343 05! I 4IO 377 
I955 ....... ... 3 815 099 1 I28 960 371 2I3 I 257 797 
I956 (1) ... ... . .. I 570 000 ... I 570 000 

(I) Orçamento. 

19- 24941 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS - A Igreja Matriz 
em estilo barroco é considerada uma obra de arte, e muito 
apreciada pelos visitantes. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS · - Os princi
pais acidentes geográficos são: rio Cachoeira, queda da 
Usina de Arpui no rio Cachoeira e rio A ti bainha. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Os principais festejos são realizados de 20 a 22 de ja
neiro, ocasião em que aparecem os grupos folclóricos locais, 
constituídos de "caiapós" e "congadas" que, com suas vesti
mentas e instrumentos musicais característicos, percorrem 
as principais ruas da cidade. 

As principais efemérides são: 20 de janeiro- São Se
bastião, 21 de janeiro -- Nossa Senhora do Rosário, 22 de 
janeiro - São Benedito, 13 de junho - Santo Antônio -
padroeiro da cidade, e 16 de junho - fundação da cidade. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS- O lajeado do Machado, na 
Fazenda Santa Maria e a Reprêsa da Usina Elétrica, no 
Bairro Arpuí, são atrações turísticas. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
locais são denominados "piracaienses". 

Em 1957, havia nas zonas urbana e suburbana, 577 
prédios. 

A sede municipal possui uma cooperativa de crédito. 

Exerce atividade profissional 1 advogado. Estão em 
exercício, atualmente, 11 vereadores e estavam inscritos até 
3-V-1955, 2 360 eleitores. O Prefeito é o Sr. João de Moraes 
Goes. 

(Autor do Histórico - Wilson Pasquotto; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos dados- A.M.E. -Wilson Posquotto.) 

PIRACICABA - SP 
Mapa Municipal na pág. 83 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Foi no ciclo heróico das entradas e ban
deiras que o rio Piracicaba começou a ser percorrido e de
vassado. 

A primeira noticia que se tem . a respeito contudo, é a 
da tentativa de penetração que se verificou em .1693, com 
o pedido de uma sesmaria, feito por Pedro de Morais Ca
valcanti. Dessa tentativa, porém, não resultou povoamento. 

Após a descoberta das minas de ouro de Cuiabá, em 
1718, tratou-se de fazer uma estrada, de São Paulo àquela 
região, a fim de facilitar o transporte de gado e tropas e 
para evitar os perigos da navegação pelos rios Tietê, Para
ná e outros. Es~a estrada, construída em 1725 por Luís 
Pedroso de Barros, passava pela região que mais tarde veio 
a constituir a sede do município de Piracicaba, datando 
de então o povoamento. 

Antes, o Salto de Piracicaba havia sido ligado a I tu. 
Em 1723, por ter aberto um "picadão" de Itu ao Salto do 
rio Piracicaba, obteve Felipe Cardoso uma sesmaria de 
terras que circundavam o Pôrto do rio, situado nas proxi
midades do salto, cêrca de um quilômetro rio-abaixo. Daí 
em diante começaram a se congregar em tôrno do Salto de 
Piracicaba muitos sertanejos, posseiros e possuidores de 
cartas de sesmaria . 
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Igreja Matriz 

A estrada de Cuiabá, contudo, não deu osfesultados es
perados, tendo sido por Carta Régia de 1730, votada ao 
abandono. 

Em 1766, o Capitão-General D. Luis Antônio de Sou
za Botelho Mourão, Morgado de Mateus, encarregou Antô
nio Corrêa Barbosa de fundar uma povoação na foz do rio 
Piracicaba, no Tietê, a fim de facilitar o transporte de ví
veres e munições para as tropas da vila militar de lgua
temi, recém-instalada nas fronteiras do Paraguai e encar
regada do policiamento e defesa das zonas divisórias do 
país. Mas a povoação se formou nas imediações do salto 
do rio Piracicaba, à margem direita, 90 quilômetl'os dis
tante da foz, por ser lugar mais apropriado, onde já esta
vam estabelecidos muitos sertanejos. E a fundação oficial 
se deu a 1.0 de agôsto de 1767. Havia ordem expressa para 

- que o povoador tratasse os moradores - "gente afamilhada" 
como eram denominados, - "com tôda a brandura e sem 
vexação". É que, além dos aventureiros ali refugiados, havia 
outras pessoas que, tendo caido no desagrado de Capitães
-mores, estabeleceram na região as suas culturas, cujos pro
dutos encontravam saída franca para lguatemi. 

Antes de findar o ano de 1770 já estava .aberta a estra

da até o Salto do Avanhandava, tendo sido os trabalhos diri
gidos por Antônio Corrêa Barbosa, que encontrara o traçado 
da antiga estrada. Teve a· ajuda de Luís Vaz de Toledo 
Piza, que mais tarde foi companheiro de Tiraden~es e degre
dado para as costas da África. 
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Em 11 de dezembro de 1771, Corrêa Barbosa - o Po
voador - era nomeado Capitão, enquanto o Sargento-mor 
Toledo Piza ia para o comando da colônia de Iguatemi. 

A 21 de junho de 1774, com a posse do seu primeiro 
pároco- padre João Manoel da Silva- a povoação foi 
elevada à categoria de Freguesia. 

Um levantamento realizado pouco depois acusou para 
Piracicaba 231 moradores e 45 fogos (domicílios) . Dos 
moradores, 63 eram crianças de menos de 7 anos, 38 eram 
de 7 a 15 anos e 130 tinham mais de 15 anos. 

Em 1775, Martim Lopes Lôbo Saldanha, no Govêmo 
de São Paulo, relegou ao abandono a colônia de lguatemi, 
fato que afetou a lavoura de Piracicaba, verdadeiro celeiro 
daquela colônia. 

Deliberando transportar a povoação para a margem 
esquerda do rio, onde o terreno se mostrava mais favorá
vel, por ser "alto, plano, e não distante das águas", os mo
radores dirigiram ao Capitão-General uma representação 
nesse sentido, em 6 de junho de 1784, e obtiveram a aquies
cência do governador. 

No dia 31 de julho realizou-se a mudança, tendo sido 
demarcado "um páteo com quarenta e seis braças em qua
dra, seguindo de norte a sul e de leste a oeste, para edifi
car-se a igreja matriz em qualquer parte dêle". E a 23 de 
maio tomou conta da Igreja o novo pároco, Frei Tomé de 
Jesus, religioso franciscano . 

Pouco depois alcançava grande incremento a fregue
sia de Araritaguaba, pôsto do Tietê, em virtude, princi
palmente, das suas ubérrimas terras roxas que estavam pro
duzindo "Cana" em melhores condições que as brancas ter
ras de I tu. Em 1797 foi a Freguesia de Araritaguaba eleva
da a Vila com o nome de Pôrto Feliz. Na demarcação das 
divisas entre as terras pertencentes às Vilas de Itu e Pôrto 
Feliz, a linha divisória passava pelo Salto do Rio Piracicaba, 
de maneira que a Freguesia de Piracicaba ficou dividida 
em duas partes - uma pertencente a ltu e a outra a Pôrto 
Feliz - o que provocou conflitos de jurisdição, até que foi 
estabelecido um acôrdo pelo qual ficou conferido ao Capi
tão-mor de Pôrto Feliz a ordenança da Freguesia. Foi elei
to Capitão-mor de Pôrto Feliz, nessa época, Francisco Cor
rêa de Moraes Leite, e nomeado Capitão-Comandante de 
Piracicaba, em 1803, Francisco Franco da Rocha, que "sou
be haver-se ·em tudo como um paulista às direitas". Em 
1811, foi Franco da Rocha substituído por Domingos Soa
res de Barros. 

Em 1816 os moradores da Freguesia reclamavam sua 
elevação a Vila, alegando que ''tendo a felicidade de ocupa
rem o terreno mais fértil conhecido", de já existirem "levan
tados 18 engenhos de cana-de-açúcar e mais 12 em dispo
sição de se levantarem", bem como "22 fazendas de criar", 
mereciam Disciplina e Justiça, que não existiriam enquanto 
não fôsse a Freguesia erigida em Vila, o que ocorreu a 31 
de outubro de 1821, em vista do rápido e crescente pro~res
so da Freguesia, que tomou a denominação de Vila Nova 
da Constituição, "em atenção e para perpetuar a memória 
da Constituição Portuguêsa, promulgada nesse ano". O ato 
da ereção verificou-se a 10 de agôsto do ano seguinte. Três 
dias depois reuniam-se pela primeira vez os vereadores elei
tos que em companhia do ouvidor de Itu, João de Medeiros 
Gomes, demarcaram o Rócio da Vila. 



Vista Parcial 

Grande é então a área do muntctpiO, que se estende 
pelos campos de Araraquara afora; a jurisdição da Vila 
abrangia terras que iam até onde se localizam hoje Piras
sununga, Jaboticabal e Bauru. Outros núcleos foram se for
mando. Em 1832, Piracicaba perde, pela primeira vez, uma 
grande área, com a criação, em 10 de julho, de Vila de Ara
raquara. O segundo desmembramento dá-se em 1842, quan
do foi criada, pela Lei n.0 25, de 8 de março a Vila de 
Limeira .. 

Pela Lei provincial de 24 de abril de 1856, a Vila foi 
elevada à categoria de cidade, ainda com o nome de Cons
tituição, que conservou até 19 de abril de 1877, quando, pela 
Lei n.0 21, da Assembléia Provincial, passou a ter o nome 
de cidade de Piracicaba, nome "antigo, popular e acertado", 
como dizia a petição da Câmara Municipal, por indicação 
do vereador Prudente de Moraes, mais tarde primeiro Pre
sidente Civil da República. 

Cabe aqui referir que os elementos de composição da 
palavra Piracicaba, de origem tupi-guarani, se referem a as
pectos do Salto, à sua conformação ou efeito na fauna 
píscea, tão abundante e variada no rio. Seguindo a maio
ria dos filólogos, a éxpressão tem o significado de "lugar 
onde ajunta peixe" ou "lugar em que o peixe pára". 

Em fevereiro de 1887 foi. iniciado o tráfego no ramal 
da Estrada de Ferro que ligou Piracicaba a Itu, para a 
construção do qual o município concorreu com 600 contos 
de réis. 

A estrada de ferro, a navegação fluvial a vapor, a 
visão de alguns dos seus moradores, as escolas criadas o 
trato da terra, os engenhos, a policultura ·agrícola, a intro
dução do trabalho livre e, como sua conseqüência, a forma
ção de pequenas propriedades, tudo isso influiu sobremodo 
para que Piracicaba, ao inaugurar-se o século XX, pudesse 
iniciar um período de grande progresso. 

No quadro territorial vigente no período 1954-58, o 

município de Piracicaba abrange 5 distritos: o da sede (com 

3 subdistritos), Artemis, Ibitiruna, Saltinho e Tupi, pois 

o de Charqueada foi desmembrado por fôrça da Lei nú

mero 2 456, de 31 de dezembro de 1953. 

A comarca de Piracicaba foi criada pela Lei n.0 16, 

de 30 de março de 1858, e consta atualmente dos muni

cípios de Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Bárbara d'Oeste 

e Charqueada. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica do mesmo 

nome, limitando-se com os municípios de: Anhembi, Char

queada, Rio Claro, Santa Gertrudes, Iracemápolis, Limeira, 
Santa Bárbara d'Oeste, Rio das Pedras, Tietê, Laranjal Pau

lista, Conchas e São Pedro. 

A sede municipal tem a seguinte posição 22° 42'" 31'' 

de latitude sul e 4 7° 38' O 1" de longitude W. Gr. e dista, 

em linha reta da Capital do Estado, 138 km . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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ALTITUDE - 540 metros. 

CLIMA - Quente, de invern'o sêco com as seguintes varia
çÕes térmicas: média das máximas - 29,4°C, média das 
mínimas - 18,3°C, média compensada 24,2°C. Precipita
ção pluvial de cêrca de 1 223 mm ao ano. 

ÁREA - 1452 km2 • 

POPULAÇÃO - Piracicaba está em 7.0 lugar na relação 
dos municípios mais populosos do Estado de São Paulo, 
conforme o demonstram os resultados do Recenseamento 
Geral de 1950. 

População total do município - 87 835 habitantes 
( 44 111 homens e 43 724 mulheres) sendo 40 048 na zona 
rural ( 45%). 

Estimativa para 1955 - 89 378 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Cidade de Piracicaba 
- 45 782 habitantes; Vilas - Artemis - 328; Ibitiruna 
68; Saltinho 453; e Tupi 263 habitantes. - Censo de 
1950. 

Espalhados pela rica zona rural do município, podem 
ser notados muitos povoados dentre os quais se destacam: 
Monte Alegre, Recreio, Água Santa, Batistada, Paraíso, 
Guamium, Congonhal, Taquaral, Bairrinho, Tanquinho, Vila 
Nova, Santa· Terezinl;la, Serrote, Formigueiro, Campestre, 
Chicó, Divisa, Dois Córregos, Arraial de São Bento . Ca
da qual apresentando movimentação distinta, por efeito 
de suas atividades e dos meios de comunicação; cada qual 
com seu Grupo Escolar ou Escola isolada, igreja ou capela, 
vendas e clube de futebol; muitos com iluminação elétrica, 
telefone e farmácia; alguns com cinema. T?dos ligados à 
cidade por estradas de rodagem, alguns por estradas de fer
ro, muitos servidos por linhas regulares de ônibus que par
tem da sede municipal. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades básicas 
para a economia municipal são: a agricultura, a pecuária e 
a indústria . 

Das 64 275 pessoas presentes de 10 anos e mais, 13 927 
(22%) dedicavam suas atividades à agricultura, pecuária 
e silvicultura; 8 704 ( 13 o/o) às indústrias de transformação 
e 3 992 ( 6,2 o/o) à prestação de serviços. - De acôrdo com 
o Censo de 1950. 

PRODUÇÃO AGRíCOLA - Situado em região cortada 
por inúmeros cursos dágua, além do rio Piracicaba, e com 
altitude variando entre 500 e 600 metros, o município pos
sui terras que permitem grande diversidade de culturas agrí
colas. 

A primeira cultura introduzida no municpio foi a da 

cana-de-açúcar que até fins do século XIX o colocou como 
um dos maiores centros açucareiros do Estado. A primazia 

da produção agrícola, entretanto, cabia ao café: décimo ter

ceiro produtor de café, Piracicaba, possuía, então, 5 milhões 

de cafeeiros. 

Com a desvalorização do café depois de 1929, a cultú

ra · da cana-de-açúcar se firma e se desenvolvem intensa

mente a do algodão e da laranja, as quais, embora Ja prati

cadas na região, assumiram aspecto de novas culturas. Os 

preços animadores alcançados pela laranja nos mercados 
estrangeiros fizeram surgir pomares citrícolas na zona rural 

e, na cidade, numa nova atividade - o "packing house" -
empregando inúmeras pessoas principalmente môças. 

A cana continua sendo produzida, sem perder terreno . 

Antes, ganhando-o sempre, de tal sorte que, nos últimos 

anos. Piracicaba vem sendo um município canavieiro, em

bora hoje como ontem, muitas outras culturas sejam prati

cadas em· seus estabelecimentos agrícolas. 

Vista Aérea da Escola Superior de Agricultura 
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Prédio Principal da Escola Superior de Agricultura 

De acôrdo com o Recenseamento Geral de 1950, os 
1 837 estabelecimentos agropecuários abrangiam uma área 
total de 144 601 hectares. 

Volume e valor da produção dos cinco principais pro
dutos em 1956: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Cana-de-açúcar .............. Tonelada 1 600 000 587 200 000,00 
Arroz em casca . ............. . 4 200 35 000 000,00 
Milho ....................... . 6 200 20 000 000,00 
Algodão em caroço ........... . 825 7 975 000,00 
Fumo (em flllha) ............. . 315 19 950 000,00 

Piracicaba é o maior produtor de cana-de-açúcar do Es
tado de São Paulo. Em 1953, sua produção (1510000 to
neladas) representou aproximadamente 16 o/o do corres
pondente total estadual (9 526 000 toneladas), segundo da
dos do Serviço de Estatística da Produção. 

No quadro nacional o município também, situa-se em 

posição destacada. Ainda, segundo a mesma fonte, em 1953 

a produção de Piracicaba superou a de todos os Estados 
produtores dessa cultura, excetuando, naturaimente, os cin. · 

co grandes produtores: São Paulo, Pernambuco, Minas Ge

rais, Rio de Janeiro e Bahia. 

A área de matas naturais é estimada em 968 hectares 

e a· das matas formadas (eucaliptos) é de 4 356 hectares. 

A pecuária em 31-XII-54, apresentava-se com os se

guintes rebanhos (número de cabeças: bovino 26 500; suí
no 23 500; muar 16 500; eqüino 5 000; caprino 2 000; asi

nino 330; ovino 250. A produção de leite, no mesmo ano, 

era de 2 400 litros . 

A indústria com 112 estabelecimentos (de mais de 5 
operários) emprega cêrca de 8 500 pessoas e consome em 

média mensal, como fôrça motriz: 1 130 400 kWh de ener
gia elétrica . 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

-------~----- -·---------------
Açúcar ..................... . 
Álcool. .............. ········ 
Aguardente de cana .......... . 
Tecidos de algodão .......... . 
Tijolo ...................... . 
Telhas ................. ····· 

Tonelada 
Litro 

Metro 
Milheiro 

100 000 
20 000 000 
12 000 000 
18 000 000 

20 000 
5 000 

900 000 000,00 
140 000 000,00 

96 000 000,00 
240 000 000,00 
16 000 000,00 
12 500 000,00 

Riquezas naturais - São riquezas minerais. enccntra
diças na região: o arenito e xisto betuminoso, areia, pedre
gulho, saibro, calcáreos, madeiras de lei etc . 

O petróleo está sendo pesquisado. 

A produção e o valor da pesca nos três últimos anos 

têm alcançado os seguintes índices: 

ANO UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

---------·------------------
1953 ....................... . Tonelada 
1954 ............ . · ...... : ... . 
1955 ....................... . 

128 
144 
144 

2 370 500,00 
3 051 000,00 
3 277 000,00 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro e pela Estrada 
de Ferro Sorocabana. Comunica-se com os municípios vizi
nhos, a Capital Estadual e a Capital Federal pelos seguintes 
meios de transporte: Anhembi- rodov. 64 km; Águas de 
São Pedro - rodov. 34 km; Charqueada rodov. 28 km -
ferrov. E. F. S. 33 km; Conchas - rodov. 58 km; ltirapina 
- rodov. 82 km- ferrov. C.P.E.F. 141 km; Laranjal 
Paulista- rodov. 52 km; Li~eira- rodov. 34 km; ferrov. 
72 km - C.P. E. F.; Rio Claro - rodov, 35 km - ferrov. 
- C.P.E.F. 100 km; Rio das Pedras- rodov. 16 km; 
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ferrov. - E. F. S. 16 km; Santa Bárbara d'Oeste - rodov. 
28 km; ferrov. - C.P. E. F. 32 km; Santa Gertrudes -
rodov. 48 km; São Pedro - rodov. 41 km; e ferrov. -
E.F .S. 59 km; Tietê- rodov. 48 km. 

Com a Capital Estadual - rodov. 192 km, ferrov. 
185 km- C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. 

Com a Capital Federal - via São Paulo já descrita; 
daí ao DF. - rodov. 432; ferrov. E.F.C.B. 499 km; 
aéreo - 373 km; misto - rodov. 82 km, ou ferrov. : ... 
C.P.E.F. 79 km até Campinas e aéreo- 380 km. 

Trafegam diàriamente pela sede municipal cêrca de 
20 trens e 3 200 veículos entre automóveis e caminhões. 

A Prefeitura Municipal registrou em 1956: 1063 au

tomóveis e 1 171 caminhões. 
Resta mencionar a existência de um campo de pouso 

particular, situado a 1 km da sede e cuja pista mede 

1200 x 150 metros. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 18 estabeleci
mentos atacadistas e 401 varejistas realiza as mais impor
tantes transações com as praças de: São Paulo, Campinas, 
municípios limítrofes e outras localidades do norte do Es

tado do Paraná. 

O crédito é representado pelas agências dos seguintes 
estabelecimentos: Banco do Brasil S. A., Banco Comer
cial do Estado de São Paulo S. A., Banco do Comércio e 
Indústria de São Paulo S. A., Banco do Estado de São 
Paulo S. A., Banco Mercantil de São Paulo S. A., Banco 
Moreira Salles S. A., Banco N acionai da Cidade de São 
Paulo S. A., Banco Sul Americano do Brasil S. A. 

A Caixa Econômica Estadual possuía em 31-XII-55, 
27 698 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 
Cr$ 161012 808,50 e sua congênere Federal, também na 
mesma data, possuía 3 2 79 cadernetas em circulação e de
pósitos totalizando Cr$ 46 953 293,90. 

ASPECTOS URBANOS - Piracicaba, tendo suas bases 
de progresso urbano na primeira metade do século passado, 
guarda ainda em diversos bairros traços da arquitetura tra
dicional, ao lado, às vêzes, de construções modernas. 

A maior parte das ruas da área urbana é pavimentada 
a paralelepípedos ou asfalto, muitas delas arborizadas. 

A cidade com 12 744 prédios é servida por água enca
nada (9 500 domicílios abastecidos), luz elétrica ( 12 300 
ligações) rêde de esgôto ( 6 800 prédios servidos) e serviço 
telefÔJ1ÍCO ( 1 200 aparelhos) . Linhas regulares de ônibus 
e de bondes ligam o centro aos principais bairros urbanos: 
Cidade Jardim, Vila Resende, Escola Agrícola, Paulista, 
Vila Progresso, Bairro Alto, Av. Independência e Paulicéia. 

Sede de bispado, conta Piracicaba com belas igrejas, 
além da Catedral, que se ergue no mesmo local antes ocupa
do pela Matriz de Santo Antônio. 

A cidade é também sede de Delegacia Regional do En
sino e Delegacia Regional de Polícia. 

Há 7 hotéis, 6 pensões (diária comum de Cr$ 160,00), 
8 cinemas, 1 cooperativa de crédito, 2 de produção, 2 de 
consumo, 1 sindicato de empregadores e 3 de empregados. 

No que diz respeito ainda, às comunicações a cidade 
possui três emprêsas telegráficas - agência postal telegrá
fica do D. C. T., Agência da E. F. S. e da C.P. E. F. 

ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITARIA- Entre as insti
tuições de assistência social encontram-se a Santa Casa de 
Misericórdia com 257 leitos disponíveis, tendo em anexo, 
o Pavilhão "Catarina Ometto" para doentes mentais e Ma
ternidade "Amália Dedini", de instalação recente, uma das 
mais bem aparelhadas do Estado; o Centro de Saúde, o 
Dispensário de Tuberculose, o Serviço de Profilaxia da Ma
lária, o Serviço de Profilaxia da Lepra, o Serviço Médico 
Rural da Prefeitura, e o Pôsto de Puericultura. Acrescen
tem-se ainda, as instituições de iniciativa privada, o Lar 

Pavilhão de Engenharia da E. S. de Agricultura 
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Franciscano de Menores, sob a direção de religiosos fran
ciscanos, o Abrigo S. Vicente de Paula, o Dispensário dos 
Pobres, a cargo das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, 
a Associação Santa Rita de Cássia, o Lar da Velhice, a Es
cola de Mães Álvaro Guião, a Creche Anita Costa e o Lar 
Escola Coração de Maria, há 60 anos sob a orientação das 
religiosas de São Francisco de Assis. 

O município é servido também, por 37 farmácias, 41 
médicos, 68 dentistas, 35 farmacêuticos e 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO - 77% das pessoas, de 10 anos e 
mais sabem ler e escrever segundo o Censo de 1950. 

A percentagem correspondente para o Estado de São 
Paulo atinge 65% e a do Brasil 48,3% . 

Os resultados do Censo mostram ainda que se 77% 
das pessoas de 10 anos e mais eram alfabetizadas, 90% o 
eram na classe de 10 a 19 anos e 84% na classe de 20 
a 29 anos. Vale dizer, que num grupo jovem a taxa de alfa
betização é bem maior que num grupo mais idoso. 

ENSINO - Piracicaba é, por excelência, um centro educa
cional. É a cidade que, depois da Capital, maior número 
de professôres deu ao Estado. Já no fim do século passado 
contava o município com o Colégio Piracicabano, fundado 
poi: Miss Martha Watts, o Colégio N. s.a da Assunção, 
fundado em 1893, pelas religiosas de S. José, e a Escola 
Complementar, hoje Instituto Sud Mennucci. 

A Escola Superior de Agricultura ''Luís de Queiroz" de 
fama internacional, tem atraído estudantes de outras cida
des, Estados e do estrangeiro. A Faculdade de Farmácia 
e Odontologia, recém-criada estará em funcionamento no 
ano letivo de 1957. 

Destacam-se, ainda, os seguintes estabelecimentos: Gi
násio Dom Bosco, com curso científico anexo; Escola Téc
nica de Comércio ''Cristóvão Colombo"; Escola .de Música 
"Pró-Arte"; Escola Profissional Doméstica do Instituto Ba
roneza de Rezende"; Escola Normal Rural; Escola Técnica 
Industrial "Cel. Fernando Febeliano da Costa"; Seminário 
Seráfico S. Fidélis e Seminário Diocesano da . Imaculada 
Conceição. 

No que diz respeito ao ensino primário há 114 unidades 
sendo 2 7 grupos escolares. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há no município 
as seguintes bibliotecas: da Escola Superior de Agricul
tura "Luís de Queiroz" - estudantil com 19 000 volumes; 
Pública Municipal com 10 000 volumes; do Colégio Piraci
cabano, estudantil com 7 000 volumes; do Instituto de Edu
cação Sud Mennucci - estudantil com 6 000 volumes; da 
Escola Normal Livre N. Senhora da Assunção- estudantil 
com 4 000 volumes; do Centro de Cooperação Escolar de 
Piracicaba - particular com 2 000 volumes; "Fh.ivio Mor
ganti" - particular com 2 000 volumes; do Centro de Fol
clore de Piracicaba - particular com 1000 voi(umes; In
fantil e Didática do Lar Escola "Coração de Maria Nossa 
Mãe"- estudantil com 1000 volumes; ''Dr. Jeau;Balbaud" 
- estudantil com 800 volumes; da Cooperativa deÍ Consumo 
dos Trabalhadores da Usina de Açúcar de Pir8.:eicaba -
particular com 500 volumes; tôdas de caráter geral e do 
Centro Acadêmico "Luís de Queiroz - pública ! especiali
zada em· assuntos agronômicos com 6 000 volumes~ 

Publicam-se na cidade os jornais: ''Diário d~: Piraci
caba" de caráter noticioso e diário, "Jornal de Piracicaba", 

noticioso e diário: "O Solo", especia~izado em assuntos agrí
colas e circula somente uma vez por ano; "O Arado" -
humorístico e semestral; "A voz de D. Bosco" - escolar, 
cultural e recreativo, circulando quinzenalmente; "Folha 
Cultural", de circulação mensal; "O Assunção", literário, se
mestral e também, a "Revista da Agricultura", de assuntos 
agropecuários, bimensal. 

Conta a cidade com uma estação emissora a P. R. D. 6, 
9 tipografias, 5 livrarias, 1 "clube de ciências", e 1 "centro 
de folclore de Piracicaba". 

Cabe aqui destacar a Escola Superior de Agricultura 
Luís de Queiroz que integra, desde 1934, a Universidade de 
São Paulo. Seu fundador, Luís Vicente de Souza Queiroz, 
exerceu naquela área um papel de pioneiro. Tendo feito 
cursos de agricultura na Europa, adquiriu a Fazenda São 
João da Montanha para ali instalar uma escola agrícola. 
Antes, porém, valendo-se do potencial elétrico do Salto, 
instalou uma fábrica de tecidos, importando máquinas e até 
operários especializados; organizou um Jardim de Aclimata
ção de Plantas Exóticas; montou uma usina elétrica, e, ain
da, a primeira serraria a vapor de que se teve notícia na 
região. Oito anos antes de morrer, em 1892, doou ao Es
tado aquela fazenda, com a condição de ali instalar-se a 
projetada Escola, inaugurada afinal, com o primitivo nome 
de Escola Agrícola Prática, a 3 de junho de 1901. Hoje, a 
Escola mantém, além do curso superior ~e agricultura, mi
nistrado em 4 anos através de 20 cadeiras, e destinado à 
formação de engenheiros agrônomos, sete Seções Técni
cas: Fazenda Modêlo, Pôsto Zootécnico, Química Agrícola, 
Química Tecnológica, Horticultura, Avicultura, Genética. 
Anexo à cadeira de Tecnologia Agrícola funciona o Ins
tituto Zimotécnico. Proprociona a Escola, nos períodos de 
férias, cursos rápidos e práticos, destinados a agricultores. 

Até 1954, a Escola diplomou 1563 agrônomos, dos 
quais 74 formaram a turma do ano em referência. 

Pela sua contribuição científica a Escola já conquis
tou renome internacional. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 

ANOS Municipal 
Federal Estadual 

Total Tributária 
--------------

1950 ....... 34 832 579 27 314 636 l9 325 304 8 556 768 
1951. ...... 45 879 275 40 922 460 25 190 998 10 435 895 
1952 ....... 49 744 466 50 257 002 41 447 064 11 772 224 
1953 ....... 66 147 317 58 291 415 34 208 376 12 905 500 
1954 ....... 79 160 171 84 087 965 40 108 433 13 621 581 
1955 ....... 93 226 580 101 814 888 65 944 364 18 688 434 
1956 (1) ... ... ... 44 400 000 . .. 

(I) Orçamento. 

DESPESA 
REALIZAO 

NO 
MUNIClPI 

(Cr$) 

-----

A 

o 

18 822 584 
25 836 955 
41 461 753 
34 180 164 
38 990 229 
66 831 255 
44 400 ooo 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Observa-se acentuado interêsse pelas coisas de arte e 
folclore . Por volta do aniversário da cidade, em agôsto, 
abre-se 9 salão de pintura com dezenas de telas de inspi
ração piracicabana. Os seus orfeãos são conhecidos há mais 
de trinta anos. Fundado na Escola Normal, o primeiro 
conjunto coral se transformou no Orfeão Piracicabano, 
do qual se originou em 1925 a Sociedade de Cultura Artís
tica, que desenvolve intensa atividade. 

O "Centro de Folclore de Piracicaba" é uma organiza
ção que pesquisa e divulga os aspectos mais vivos do fol-
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clore piracicabano. É interessante o "oururu", com suas vio

las e repentistas, seus desafios e danças, seus versos e seus 

torcedores . 

Piracicaba faz realizar todos os anos, em data incerta, 

a festa do Divino. É uma comemoração tradicional que 

vem dos tempos da fundação da cidade, como sobrevivên

cia de feitos ligados à conquista de Iguatemi. Há um en

contro festivo de canoas, com os pirangueiros de uniforme 

branco, banda de música, bênção da bandeira pelo sacer

dote, foguete e rojões. Uma viva manifestação de culto 

ao passado. 

ATRAÇOES TURíSTICAS - Um dos pontos de atração 

da cidade é o Salto do Rio Piracicaba, ou melhoro Mirante 

de sua margem direita, de onde se descortina belo panorama, 

que vai da ponte sôbre o rio até a volta da rua do Pôrto, 

numa extensão de cêrca de três quilômetros, donde se avis

ta todo o casaria da rampa forte que sobe o rio ao centro 

da cidade. 

VULTOS ILUSTRES - Professor Sud Mennucci - pe

dagogo, jornalista e escrit~r. Cincinato Cesar da Silva Bra

ga - Deputado Federal e exerceu o cargo de Presidente 

do Banco do Brasil. Dr. Francisco Morato - jurista e 
político. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Destaca-se 

Piracicaba como o maior centro açucareiro da América do 

Sul. O Instituto do Açúcar e do Álcool instalou uma disti

laria de álcool e os industriais Morganti construíram uma 
fábrica de papel e celulose com aproveitamento do bagaço 

da cana, e uma indústria de telas metálicas, estas, consu

midas pelas fábricas de papel. É a única fábrica no gêne

ro em todo o país. 

A energia elétrica é fornecida pela Cia. Paulista de 

Fôrça e Luz cuja produção, em média mensal, no municí

pio é de 515 000 kWh. O consumo, também, em média 

mensal, para iluminação pública é de 103 700 kWh; para 

iluminação particular - 763 320 kWh e como fôrça mo

triz - 1 130 460 kWh. 

O consumo do município é bem superior à produção, 
porém 19 outras usinas interligadas no Estado de São Paulo 

fornecem a quantidade faltante. 

Há um plano para a instalação de uma usina elétrica 

própria do município porém será de difícil concretização 

quer pelo vulto da obra, quer pelo elevado valor das terras 

a serem desapropriadas e também porque o grande aumento 
do potencial da Cia. Paulista d~ Fôrça e Luz proporcio

nará, por certo, concorrência desvantajosa' para o forneci

mento de energia elétrica no Município. 

Quanto à representação política, em 3-X-55 havia 21 

vereadores em exercício e 23 007 eleitores inscritos. O Pre
feito é o Sr. Luciano Guidotti. 

(Autor do histórico - Transcrição da Monografia do C. N . E . 

sôbre Piracicaba - 1955; Redação final - Daniel P. de Moraes 

Júnior; Fonte dos dados - A.M.E. - Walter Anacleto Geraldo.) 

PIRAJU- SP 
Mapa Municipal na pág. 431 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Os mais remotos dados sôbre a fundação 
da cidade remontam ao ano de 1860, quando chegou a esta 
região o Senhor Joaquim Antônio Arruda, considerado o 
fundador da cidade. Consta que, no referido ano, partiram 
de Tietê, os familiares do cidadão Joaquim Arruda, por 
êste chefiados, com destino às terras desconhecidas das 
margens do rio Paranapanema no local onde se edifi
cou a cidade. Passando pelas regiões de Avaré, Cerqueira 
Cesar e São Bartolomeu, aqui chegaram e se fixaram nas 
margens do Ribeirão Cateto, dentro das terras que lhes 
pertenciam. Surpresos encontraram na região as famílias 
dos Gracianos e dos Faustinos, não se encontrando outras 
referências sôbre as mesmas. Segundo informa Escragnolle 
Daria, em 184 7 veio para a região que hoje pertence a Ita
poranga um frade capuchinho, Frei Pacífico Montefalco, 
como guia espiritual que, atravessando o rio Itararé, se 
fixara nas. proximidades do rio Verde. O referido frade 
fundou um patrimônio, sob o orago de São João Batista, 
sendo possível, então, que as famílias dos Gracianos e dos 
Faustinos tenham procedido de Itaporanga. No citado 
ano de 18.60 travaram, então, relações de comércio e ami
zade com os únicos moradores desta região .- os Arrudas, os 
Gracianos e os Faustinos. Dois anos depois surgiu a idéia 
da fundação de um patrimônio, cujas terras foram doadas à 
Mitra de São Paulo pelos Senhores João Antônio Graciano 
e Joaquim Antônio de Arruda, ficando êste último encarre
gado da organização do patrimônio e da ereção da capela . 
Feita a doação por escritura particular, foi erguida a capela 
sob o orago de São Sebastião do Tijuco Prêto. Os mais 
antigos moradores desta cidade fazem referência a uma al-

Igreja Matriz 



Barragem da Usina Paranapanema 

deia indígena, situada na margem esquerda do rio Paranapa
nema, aproximadamente a 2 quilômetros de onde hoje está 
localizada a cidade . ES!ia aldeia chamar-se-ia - Aldeia 

Piraju - que significa, em Tupi, "peixe amarelo". Talvez 
o nome Piraju, posteriormente dado à cidade, evoque a 
existência dessa aldeia indígena, cujos índios eram cate-

Colégio Estadual e Escola Normal 
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Prefeitura Municipal 

quizados e cristãos, fato verificado pela doação, de uma 
imagem rústica de São Sebastião, à capela e que é conser
vada na Igreja Matriz local. O patrimônio de São Sebas
tião do Tijuco Prêto pertencia ao têrmo de São João Ba
tista ~o Rio Verde. Em 16 de março de 1871, pela Lei 
Provincial n.0 23, foi criado o distrito de paz e conseqüen
te elevação do Patrimônio à condição de Freguesia. 
Ei:n 29 de agôsto de 1872 deu-se a instituição da Paróquia 
de· São Sebastião do Tijuco Prêto, por ato do Bispo Dioce
sano de São Paulo. Pela Lei Provincial n.0 111, de 25 de 
abril de 1880, a freguesia. foi elevada à categoria de Vila, 
sendo criado o município em terras desmembradas do muni
cípio de Itaporanga, ainda com a denominação de São Se
bastião do Tijuco Prêto, sendo empossada a 1.8 Câmara 

Municipal em 10 de janeiro de 1881. Ainda nesse ano, no 
dia 18 de abril, foi criado o Têrmo, com fôro civil anexo 
ao de Itapeva da Faxina, sendo, no dia 29 do mesmo mês,. 
nomeados os juízes municipais que tomaram posse em 10 
de maio do referido ano. Em 1891, o Decreto estadual 
n.0 200, de 6 de junho, mudava o nome de São Sebastião do 
Tijuco Prêto para o de Piraju. Um ano depois, em 25 de 
agôsto, pela Lei n.0 80, o Têrmo foi elevado à categoria de 
Comarca. Em 1905 foi inaugurado o serviço municipal de 
energia elétrica; em 2 de setembro de 1906 chegou à esta
ção de Vila Tibiriçá o primeiro trem da Sorocabana . Por 
fôrça da Lei n.0 1038, de 19 de dezembro de 1906, a sede 
municipal recebeu os foros de cidade. Segundo a divi~ão 
administrativa do Brasil referente ao ano de 1911, o muni
cípio de Piraju compõe-se dos distritos de Piraju, Belo 
Monte, Santa Cruz do Palmital e Manduri. Na divisão 
administrativa de 1933 e nas territoriais datadas de 
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31-12-1936 e 31-12-1937, bem como no quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 9 073, de 31-3-1938, o referido 
município conta com os distritos de Piraju, Belo Monte, 
Maduri, São Bartolomeu, Sarutaiá e Timburi. Na divisão 
territorial, administrativa e judiciária do Estado ....... . 
(1954-1958) Piraju compõe-se dos distritos: Piraju, Sa
rutaiá, Tejupá. A comarca de Piraju abrange os muni
cípios de Piraju, Fartura, Manduri, óleo e Timburi. (94.8 

Zona Eleitoral). Delegacia de 3.8 classe, pertencente à 3.8 

Divisão Policial (Região de Botucatu). Em 3-10-1955 o 
município contava com 6 440 eleitores inscritos e 13 verea
dores em exercício.- A denominação local dos habitantes 

é "pirajuense". 

LOCALIZAÇÃO - Piraju acha-se localizada na zona fisio
gráfica Sorocabana e as coordenadas geográficas de sua 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Sociedade Atlética Paranapanema 

sede são: 23° 11' 44" de latitude Sul e 49° 22' 29" de lon

gitude W. Gr., distando 284 km da Capital qo Estado, em 

linha reta. 

ALTITUDE- 591 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em· região de clima quente com in

verno sêco e suas temperaturas médias em graus centígrados 
são: média das máximas 28°, média das mínimas 11° e 

média compensada 23°. A pluviosidade é da ordem de 

1 200 a 1 300 mm. 

ÁREA - 1 001 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 indicou a po

pulação municipal de 20 954 habitantes, sendo 10 585 ho

mens e 10 369 mulheres, da qual 14 029 habitantes, 66,9%, 
no quadro rural. A distribuição dos habitantes pelos distri

tos de paz era a seguinte: Piraju - 12 061, Sarutaiá -
5 663, Tejupá - 3 230. O D. E. E. calculou estimativa 
da população, para 1955, em 26 646 pessoas. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - Piraju apresenta 3 aglo

merações urbanas: a sede municipal com 5 980 habitan
tes, vila de Sarutaiá com 698 e vila Tejupá com 24 7 habi-

tantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município tem sua 

economia baseada principalmente na agricultura. Ainda 

dispõe de matas (naturais e formadas), pois o município 

conta com 2 880 hectares. A lavoura se dedica à policul· 

tura, destacando-se, entre os demais, os seguintes produtos: 

café, arroz e milho. Em 1956 seus principais produtos agríco

las foram: café beneficiado, 4 950 toneladas- 156,7 milhões 

de cruzeiros; arroz, 4 320 toneladas - 32,4 milhões de cru

zeiros; milho, 6 220 toneladas - 20,7 milhões de cruzeiros. 

A pecuária é representada pelo rebanho bovino ( 10 000 

cabeças) e suíno ( 4 200 cabeças) . A produção de leite é da 

ordem de 250 mil li,tros. As atividades industriais do muni
cípio estão distribuídas por seus 55 estabelecimentos, sendo 

7 com 5 ou tnais operários, e destacando-se as indústrias 
de energia elétrica e de produtos alimentares. O número 
de ope.rários nas atividades industriais é de 280. A Usina 

Paranapanema, pertencente à Companhia Luz e Fôrça de 
Santa Cruz, localizada na cidade, terá sua potência total 

aumentada para 24 000 kWh e a firma Usinas Elétricas do 
Paranapanema construirá as usinas de Jurumirim e Piraju, 
no município, a primeira com à potência de 50 000 kWh 
(construção já iniciada) e a segunda com a potência de 

95 000 kWh. A produção média mensal de energia no mu
nicípio é de 4,5 milhões de kWh, o consumo médio mensal 
para iluminação pública é de 24,5 mil kWh, o consumo mé

dio mensal na iluminação particular é de 177,6 mil kWh 
e para fôrça motriz - 84,9 mil kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A cidade de Piraju é ser

vida pela Estrada de Ferro Sorocabana que faz ligação 

com o município de Manduri e a Capital do Estado, além 

de boas estradas de rodagem. As comunicações com os mu

nicípios limítrofes se fazem pelas seguintes vias: Timburi 

-rodovia {36 km); lpauçu- rodovia {34 km) ou ferro

via (70 km); Bernardino de Campos- rodovia (20 km) 

ou ferrovia (50 km); Manduri- rodovia (25 km) ou fer

rovia (26 km); óleo - rodovia, via Manduri (32 km) ou 

misto: a) ferrovia (26 km) até Manduri e b) rodovia 

(7 km); Cerqueira Cesar- rodovia (39 km), ou ferrovia 

(47 km); ltaí- rodovia (42 km); Taquarituba- rodo

via, via ltaí (68 km) ou via Tejupá (53 km); Fartura

rodovia, via Sarutaiá (37 km). A comunicação com a Ca

pital do Estado se faz por. rodovia, via Itapetininga e Soro

cabe (361 km) ou ferrovia (411 km)- E.F. Sorocabana; 

e via aérea - (284 km) -pela Serviços Aéreos Cruzeiro 

do Sul. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio do município é 

exercido por 4 estabelecimentos atacadistas e 17 4 varejis
tas que mantêm relações com as praças de Ourinhos, São 
Paulo e Santos. Os ramos que têm maior número de esta
belecimentos são os de gêneros alimentícios (81), tecidos e 

armarinho (20) e louças e ferragens ( 12). O crédito é re
presentado por 4 agências bancárias que apresentaram em 

1954 o seguinte movimento: em caixa - 8,3 milhões de 
cruzeiros; aplicações - 152,0 milhões de cruzeiros; e depó

sitos - 82,8 milhões de cruzeiros; uma Caixa Econômica 
Estadual com 1740 depositantes e 12,3 milhões de cruzei

ros de depósito. 

ASPECTOS URBANOS - Em 1954 Piraju apresentava 

1 612 prédios distribuídos por 25 logradouros. Todos os 

prédios servidos de luz elétrica, 75% dotados de água enca

nada, 7 5o/o servidos pela rêde de esgôto e os logradouros 

eram servidos por 588 focos de luz. A cidade dispõe de 2 

cinemas e conta com 443 aparelhos telefônicos ligados. A 

hospedagem é atendida por 3 hotéis (diária Cr$ 130,00) com 

120 quartos, e 1 pensão. As comunicações telegráficas são 

feitas pelo telégrafo da Estrada de Ferro Sorocabana, ha

vendo, também, entrega domiciliar de correspondência. 
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ASSIST:tNCIA M~DICO-SANIT ÁRIA - A população é 
assistida no setor médico-sanitário por 1 hospital geral, com 
72 leitos; 1 Centro de Saúde, com 1 260 comparecimentos; 
1 Pôsto de Puericultura, com 4 902 comparecimentos. As 
profissões ligadas à Saúde Pública contam com os seguintes 
profissionais em exercício: 8 médicos, 5 dentistas, 12 far
macêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 

informam- dentre 17 754 pessoas com 5 ou mais anos de 

idade, 8 361 sabiam ler e escrever, ou sejam 47% do men

cionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é mi~istrado 

por 43 unidades escolares. O município conta, ainda, com 

as seguintes unidades escolares de ensino não-primário: -

secundário 1, comercial 1, pedagógico 1 e outros, 3 . O en

sino primário apresentava, em 1955, a matrícula inicial de 

2 565, sendo 49 do pré-primário. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há no município 

uma biblioteca ( 3 500 volumes) anexa ao Colégio Estadual 

e Escola Normal "Cel. Nhonhô Braga". Circula um jornál 

semanal. 

OUTROS ASPECTOS - Segundo relatório. do técnico 
norte-americano Chester Washburne, que estêve no distrito 

de Tejupá, em 1930, há vestígios de um promissor lençol 

petrolífero. O principal acidente geográfico. do município 

é o rio Paranapanema . Destacou-se no cenário nacional, no 

campo das atividades poiíticas, o General Ataliba Leonel, 
filho dêste município. O Prefeito é o Sr. Joaquim Ottoni 
S. Camargo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA ANOS 

Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total TributAria 
(Cr$) 

1950 ....... 4 317 266 6 813 315 I 980 978 I 180 702 I 944 847 1951. ...... 3 716 814 7 976 802 3 000 189 I 649 874 3 151 844 1952 ....... 4 241 762 8 580 426 4 718 669 2 222 847 4 549 178 
1953 ....... 4 765 58! 9 664 190 4 711 763 2 731 728 4 773 816 
1954 ....... 4 659 969 14 685 486 5 986 192 2 5"42 018 5 795 134 1955 ....... ... 21 433 005 7 027 373 3 130 950 7 331 022 1956 (1) ... ... . . 6 000 000 6 000 000 

(!) Orçamento. 

(Autor do histórico - Oswaldo de Almeida; Redação final -
P. Tôrres; Fonte dos dados - A. M. E. - Oswaldo de Almeida. ) 

Vista Parcial 
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PIRAJUí- SP 
Mapa Municipal na pág. 333 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Pirajuí ( originàriamente PI
RAJUHY), deriva da língua tupi: PIRA = peixe - JU 
(corruptela de juba, amarelo vivo~ dourado) - HY = 
água, corrente, rio . Portanto, significa, literalmente: rio do 
peixe dourado ou, por extensão, rio dos peixes dourados. 
Foi em 1888, à margem do córrego ainda hoje conhecido 
com o nome de "Água da Mangueira" que se fêz a primeira 
derrubada para a localização do homem civilizado nesta 
parte do áspero sertão da Zona Noroeste, então em pleno 
domínio dos índios coroados. Em 1889, João Justino da 
Silva, C.C1 Joaquim de Toledo Piza e Almeida, Adão Boni
fácio Dias, Leão Cerqueira, Inácio Vidal dos Santos Abreu, 
Luiz Wolf, Clementino Rodrigues da Silva, Salvador da Cos
ta Sarico e outros, vencendo tôda sorte de dificuldades, atin
giram terras dêste município, estabelecendo nas mesmas, as 
primeiras lavouras de café, sendo que em 1891, o C.cl 
Joaquim de Toledo Piza e Almeida, nos espigões dos rios 
'nourados e Feio, plantava setenta mil cafeeiros; Adão Boni
fácio da Silva abria a água da Congonha, formando uma la
voura: de cêrca de cinco mil cafeeiros, João Justino da Silva, 
à margem direita da água da Estiva, estabelecia uma lavoura 
cafeeira com aproximadamente quatro mil pés. Foram estas 
as primeiras plantações de café de Pirajuí, que, futuramente, 
iria ostentar o título de "0 MAIOR MUNICíPIO CAFE
EIRO DO MUNDO", confirmado pelos seus trinta e cinco 

Igreja Matriz 

Estação Aeroviária 

milhões de cafeeiros. Em 1895, João Justino da Silva, José 
Gregório Vidal de Abreu, Manoel Francisco Ribeiro e outros, 
fizeram tombar as primeiras árvores, para se localizarem 
nos terrenos onde hoje se eleva, com suas magníficas resi
dências e seus lindos jardins, a cidade de Pirajuí. Na indo
mável faina de conquistar mais terras dos coroados e cai
gangs, Joaquim dos Santos, à frente de alguns homens, atin
giu, em 1900, a "Água da Corredeira", distante vinte e seis 
quilômetros de seu arraial e onde hoje está localizada a sede 
do distrito de paz de Corredeira. Dia a dia crescendo o 
número dos destemidos desbravadores, em o núcleo de João 
Justino da Silva e seus companheiros, nasceu a idéia de es
tabelecimento de um patrimônio ali e, com efeito, em 1902, 
fundava-se o povoado de São Sebastião do Pouso Alegre 
- a primitiva denominação de Pira juí. Decorridos dois 
anos após a fundação dêsse povoado e, por iniciativa de João 
Justino da Silva, foi construída e reconhecida pela autori
dade diocesana a capela de São Sebastião, onde, em 25 de 
novembro de 1904, foi celebrada a primeira Missa, pelo 
Padre Francisco Elias V ártolo. Com o início da construção 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o patrimônio de 

. Pouso Alegre mais impulso tomava. Em 1907, crescendo o 
"Pouso Alegre", para êle se voltou a atenção do c.··I Joa
quim Piza, cujo interêsse, no Congresso do Estado, junto 
ao Dr. Plínio de Godoy, conseguiu que, pela Lei Estadual 
n.0 1105, de 2 de dezembro dêsse mesmo ano, fôsse criado 
o distrito de paz nessa localidade, mudando-lhe, porém, o 
.nome para Pirajuhy, oriundo do Rio Dourado, que serpeia 
bucõlicamente, nas proximidades da cidade. Com uma 
lavoura cafeeira já considerável e com o desenvolvimento 
vertiginoso da sede do distrito de paz de Pirajuí, a maioria 
de seus habitantes, em reunião pública realizada no dia 
1 O de maio de 1914, deliberou nomear uma· comissão para 
pleitear a criação do município. Essa comissão conforme 
ata lavrada e assinada pelos presentes, ficou constituída dos 
senhores: Dr. Cândido Junueira de Andrade, Domingos 

dos Santos Abreu, Cap. João Antônio Loureiro, José Car
los de Oliveira Garcez Sobrinho, Major Manoel Nogueira 
de Sá, João de Souza Meireles Neto, Eliseu de Almeida 
Cardia e Eloy de Almeida Cardia. Essa comissão entregou 
a causa aos coronéis Joaquim de Toledo Piza e Antônio 
Carlos Ferraz Salles, que, prosseguindo nas demarches, se 
desincumbiram a contento, da missão que lhes fôra confiada. 
Na Câmara, o projeto foi defendido pelos Senhores Depu
tados Plínio de Godoy, João Sampaio e Gabriel Rocha. No 
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Senado, pelos Senhores Senadores Virgílio Rodrigues Al
ves, Pádua Salles e Rubião Júnior. A 3 de dezembro de 
1914, pela Lei Estadual n.O 1428, era criado o município de 
Pirajuí, com território desmembrado de Bauru, e concedido 
à sede municipal fôro de cidade. O município foi solene
mente instalado a 29 de março do ano seguinte. Cinco anos 
após a criação do município, Pirajuí via aparecer na Câmara 
Estadual, brilhantemente justificado pelo Deputado Luiz 
de Toledo Piza Sobrinho, um Projeto de Lei criando a 
Comarca de Pirajuí, projeto êsse, que se transformou na 
Lei n.0 1630, de 19 de dezembro de 1919. A 11 de março 
de 1920, instalava-se solenemente a Comarca de Pirajuí. 
De acôrdo com a Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 
1953, posta em execução em 1.0 de janeiro de 1954, que 
estabeleceu a Divisão Territorial do Estado de São Paulo, 
para o qüinqüênio 1954-1958, o município consta dos se
guintes distritos de paz: Pirajuí, Corredeira, Pradínia e 
Santo Antônio da Estiva. . 

LOCALIZAÇÃO - O município situa-se na zona fisio
gráfica de Marília; as coordenadas geográficas são: latitu
de Sul - 22° 00' 04" e longitude W. Gr., 49° 27' 24". 
A sede municipal dista da Capital do Estado - São Paulo, 
338 km, em linha reta. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 449 m. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco; a temperatura mé

dia das máximas é de 39°C, a das mínimas 1 0°C e a 

média compensada 24,5°C. A pluviosidade anual é de 
1100 a 1300 mm. 

310 

ÁREA - 800 km2 • 

POPULAÇÃO- O Censo Geral de 1950 acusou uma po
pulação de 37 573 habitantes ( 19 769 homens e 17 804 
mulheres), entretanto, estavam no quadro rural 30 363 
pessoas ou cêrca de 81% do total de habitantes. A esti
mativa do D.E.E.S.P., para 1954, é de 31157, sendo 
5 978 pessoas na zona urbana e 25 179 na zona rural. O 
decréscimo de população é devido aos desmembramentos 
de Balbinos e Uru, distritos que pertenciam a Pirajuí em 
1950 e que passaram a se constituir municípios. 

Correio 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - As aglomerações ur
banas existentes por ocasião do Censo de 1950 eram Pira
juí, com 5 654 habitantes; Balbinos, com 349; Corredeira, 
com 406; Pradínia, com 306; Santo Antônio da Estiva, 
com 192 e Uru, com 303 pessoas. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são a agricultura (prin
cipalmente o café), pecuária e indústria açucareira. Em 
1954, eram êstes os principais dados econômicos de Pira
juí: - Propriedades agropecuárias: 443. Produtos agrí
colas: - safra 1954-55 (valor em Cr$ 1 000): café bene
ficiado - 319 000; cana-de-açúcar - 15 120; milho -
7 992; arroz em casca- 6 516; feijão- 6195; algodão em. 
caroço- 2 937; amendoim- 1421; banana- 625; man
dioca mansa - 525; mamona - 224. A área cultivada 
-foi de 38 260 ha. Gado abatido (número de cabeças) : va
cas - 1449; bois - 1153; porcos - 825; vitelas - 4. 
Produtos de origem animal: leite de vaca - 4 800 000 
litros; ovos - 210 000 dúzias. Rebanhos existentes em 
31-XII (número de cabeças): bovino- 38000; suíno-
10 000; muar - 6 000; eqüino - 5 500; caprino - 4 000; 

Trecho da Rua Campos Sales 



Trecho da Rua 13 de Maio 

ovino- 1000; asinino- 50. Aves em 31-XII (número 
de cabeças) : galinhas - 45 000; galos, frangos e frangas 
- 10 000; patos, marrecos e gansos - 4 500; perus - 800. 

Produção industrial - Estabelecimentos - 32. Se
gundo os ramos de indústria: produtos alimentares - 17; 
outros - 15. Estabelecimentos com 5 empregados e 

·mais: produtos alimentares- 1. Valor da produção ..... . 
(Cr$ 1 000): 122 042. Serviços industriais prestados a ter
ceiros (Cr$ 1 000): 8 811. Em 1956, os principais produ
tos de Pirajuí, foram: 

PRODUTO UNIDADE VOLUME VALOR 
(em Cr$ 1 000) 

Caf~ beneficiado ............. ArrOba 403 728 222 050 
Açúcar (cristal e refinado) .... Saco 60 kg 121 816 67 235 
Milho ....................... > > . 70 000 14 700 
Arroz com casca . ............ > > > 20 000 9 600 
Alcool. ..................... Litro 659 600 4 948 

Há 10 estabelecimentos industriais que possuem, cada 
um, 5 e mais operários, todavia, o número total de operá
rios em tôdas as fábricas locais é de 350. As riquezas na
turais de maior valor são as matas, com 2 000 ha e campos, 
com 7 000 ha; a madeira de lei e a argila . 

MEIOS DE TRANSPORTE - Pirajuí comunica-se com 
as seguintes cidades: cidades vizinhas: 1) Cafelândia, rodo
viário (25 km) ou ferroviário E.F.N.O.B. (39 km); 2) 

Novo Horizonte: rodoviário (69 km); 3) Borborema: ro
doviário, via Pradínia ( 64 km); 4) la canga: rodoviário, 

via. Balbinos (62 km); 5) Bauru: rodoviário (55 km) ou 

Paço Municipal 

via Presidente Alves e Avaí, rodoviário (79 km), ou por 
ferrovia E.F.N.O.B. (86 km); 6) Avaí: rodoviário 
( 19 km) ou. ferroviário E. F. N. O. B. ( 38 km); 7) Presi
dente Alves: rodoviário (15 km) ou ferroviário E.F.N.O.B. 
(15 km); 8) Garça: rodoviário (34 km) ou via Presidente 
Alves, rodoviário ( 38 km) ou ainda, via Corredeira, rodo
viário (42 km); 9) Guarantã: rodoviário (18 km) ou fer
roviário E. F. N. O . B. (54 km) . Capital Estadual: rodo
viário, via Bauru, São Samuel e I tu ( 432 km) ou ferroviá
rio: E.F.N.O.B. (86 km) até Bauru e daí a São Paulo 
pela C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. · 
( 402 km) ou então de Bauru à Capital, ferroviário, pela 
E.F .S. (425 km). Há um outro trajeto: rodoviário até 

Praça Rui Barbosa 

Garça (34 km) e daí a São Paulo, aéreo (342 km). Atual

mente, o município já possui aeroporto, com escalas diá

rias de aeronaves da Real S. A. Transportes Aéreos. A 

Capital Federal: até São Paulo, vias já descritas. Daí ao 

DF, por rodovia ( 432 km) e por ferrovia, E. F. C. B. 
(399 km), ou aéreo (373 km). Diàriamente, trafegam na 
sede municipal 8 trens e 500 automóveis e caminhões; es
tão registrados na Prefeitura Municipal 172 automóveis 
e 222 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - Pirajuí mantém transações 
comerciais com Bauru, Lins e São Paulo; exporta produtos 
agrícolas para êsses centros e importa gêneros alimentícios, 
tecidos e armarinhos, ferragens, louças, materiais para cons-
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trução, combustíveis líquidos, artigos elétricos e produtos 
farmacêuticos. Há 4 estabelecimentos atacadistas e 72 
varejistas na sede municipal. O crédito é realizado por 8 su

cursais bancárias . 

CAIXA ECONôMICA- A Caixa Econômica possui 2 913 
cadernetas em circulação, com um valor, em depósitos, de 

CrS 1 . 336 . 566,60. 

ASPECTOS URBANOS - Os principais melhoramentos 
urbanos existentes são o abastecimento d'água canalizada, 
rêde de esgôto, calçamento, arborização e ajardinamento de 
logradouros públicos, Parque Municipal de Recreação infan
til, iluminação pública e domiciliar, entrega postal, telefone 
e telégrafo . Pirajuí conta, também, com uma belíssima es
tação rodoviária e Aeroporto Municipal, dotado de moder
níssima estação aeroviária. Quinze ruas estão pavimentadas 
com paralelepípedos, o que representa uma porcentagem 

de 50% de calçamento na sede municipal; cêrca de 2 000 
prédios estão edificados, sendo que em 1 763 dêles ..... . 

(31-XII-55) há ligações elétricas, 1 260 estão servidos por 

água canalizada e 783 por esgotos sanitá,rios. Há 497 apa

relhos telefônicos instalados, 5 hotéis, 2 pensões e 1 cinema . 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- A população é 

assistida pela Santa Casa, com 84 leitos; maternidade, com 

· 38 leitos; Centro de Saúde; Pôsto de Puericultura; Lar 

Santa Maria (asilo de meninas abandonadas); Vila Vicen

tina; Asilo São Vicente de Paulo e Asilo Bezerra de Me

nezes ( êstes três últimos são destinados à velhice desam
parada) . Estão em atividade profissional 13 médicos, 8 
dentistas e 10 farmacêuticos (em 10 farmácias). 

ALF ABETIZAÇAO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
dos 37 573 habitantes de Pirajuí, 31 181 eram pessoas de 
5 anos e mais e dessa população 13 924 sabiam ler e es
crever, o que representa uma percentagem de 44o/o de 
alfabetizados. 

ENSINO - Em Pirajuí há os seguintes estabelecimentos 
de ensino primário fundamental comum: Grupo Escolar 
Olavo Bilac, G.E. "C.''1 Joaquim de Toledo Piza e Al
meida"; Grupo Escolar da Usina Miranda; G. E. do Distri
to de Santo Antônio da Estiva; na zona rural . funcionam 
22 escolas isoladas estaduais e 23 municipais. o ensino 
médio está representado pelo Colégio Estadual e Escola 

Normal "Dr. Alfredo Pujol"; Escola Técnica de Comércio 

e Escola Artesanal. Existe, também, um curso isolado de 
Dactilografia "Remington". 

31.2 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem um jornal 
semanário, o "Correio de Pirajuí", uma radioemissora, aRá
dio Pirajuí Ltda. - ZYT-6, com potência de 100 watts e 
freqüência de 1 520 kc; há 4 bibliotecas, sendo que a Biblio
teca Pública Municipal ''Dr. Getúlio Vargas" possui 2 739 
volumes de assuntos gerais e a Biblioteca "Barão do Rio 
Branco", estudantil, 3 172 volumes. Duas tipografias e duas 
livrarias estão estabelecidas na sede municipal. . 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - Os aciden
tes geográficos de maior importância são: Rio Tietê, Rio 
Batalha, Rio D~urado e Rio Feio. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total TributAria 
(Cr$) 

1950 ....... 4 296 112 lO 424 114 4 132 971 1 936 325 4 059 902 
1951. ...... 5 841 884 15 586 819 4 852 595 2 413 216 5 219 414 
1952 ....... 7 216 181 14 194 185 7 547 169 2 659 775 7 337 763 
1953 ....... 8 032 589 15 505 724 7 974 043 2 842 040 7 943 945 
1954 ...... 8 962 640 23 416 934 9 807 818 2 891 678 10 045 366 
1955 ....... ... 34 073 461 8 935 404 2 822 625 8 936 378 
1956 (1) ... ... . .. 9 963 31'4 . .. 9 963 314 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES
São comemorados o 7 de setembro, o 15 de novembro e o 
29 de março, respectivamente, o dia da Independência, a 
Proclamação da República e o dia do Município. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIClPIO - Na Câmara 
Municipal estão em exercício 15 vereadores e em 3-X-1955, 
o número de eleitores era de 7 599. O Prefeito é o Sr. Aní
bal Hamam. 

(Autor do histórico - Oswaldo P. Wicher; Redator final 
Sebastião de Figueiredo Tôrres; Fonte dos dados - A. M. E. 
Oswaldo Peli Wicher. ) 

PIRANGI-SP 
Mapa Municipal na pág. 163 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - As terras que hoje compõem o município 
de Pirangi pertenceram ao Distrito de São Sebastião do 
Turvo (hoje Paraíso), no município de Jaboticabal. Em 
1895, entre os moradores das cercanias, os quais precisa
vam percorrer várias léguas para comprar gêneros de pri
meira necessidade, surgiu a idéia de fundar um povoado; 
assim, abriram uma picada desde o córrego Boa Vista até 
o local em que hoje se encontra a Praça João Pessoa, onde 
ergueram um tôsco cruzeiro de cabreúva e um mastro de 
aroeira. 

Em 3 de agôsto do mesmo ano, Antônio Bernardo de 
Souza, Galdino Olegario do Nascimento e Joaquim Ber
nardo de Miranda doaram 5 alqueires de terras para o pa
trimônio de uma capela sob a invocação de "Santo Antô
nio·da Boa Vista", primeiro nome que teve Pirangi. Em todos 
os domingos, os moradores da redondeza passaram a reu
nir-se em tôrno do cruzeiro e, depois de rezarem um têrço, 
faziam leilão de prendas, cuja renda era recolhida para 
pagamento do material e mão-de-obra da primeira capela, 
a qual foi construída em 1897. Ao redor da capela foram 
surgindo algumas casas de madeira cobertas de telhas; 
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José Marques, antigo carreira, construiu a primeira casa 
de tijolos. Em 1898, o nome da povoação foi mudado para 
Santo Antônio da Bela Vista. Em 1904, Francisco Cor
rente, Pedro Salgueiro e João Ezequiel de Melo abriram 
uma estrada pela mata, até a Estrada do Taboado na altura 
do Bairro das Três Porteiras; por essa estrada vinham os 
carreiras e boiadas do sertão de. Rio Prêto. 

Em 10 de abril de 1909, o povoado foi elevado a Dis
trito Policial, sendo seu primeiro subdelegado João Eze
quiel de Melo. A povoação contava, nessa época, com cêrca 
de 70 casas. Foi elevada a Distrito de Paz, no município 
de Jaboticabal, pela Lei n.0 1402, de 23 de dezembro de 
1913, com Ó nome cie Pirangi (do tupi-guarani, pirangi= 
= peixe podre). 

O serviço telefônico foi instalado em 1914, por Fran
cisco Corrente, e o de luz elétrica em 1918, por José Cor
rente. Em 26 de junho de 1918, Pirangi foi designado sede 
de Paróquia. 

Em 1930 foi eleita, por sufrágio popular, uma comissão 
composta dos senhores Sebastião Bueno de Camargo, Ben
to de Oliveira Carvalho, Manoel Lourenço Bailão, Dr. Cle
mentino Canabrava Filho e outros, a fim de pleitear junto 
às autoridades competentes a elevação de Pirangi à cate
goria de município. Pelo Decreto n.0 6 997, de 7 de março 
de 1935, foi criado na comarca de Jaboticabal o município 
de Pirangi, instalado a 23 de maio de 1936, constituído de 
3 Distritos de Paz: Pirangi, Paraíso ( ex-lrupi) . e Vila Al
buquerque. Pelo Decreto n.0 9 775, de 30 de novembro 
de 1938, o município passou a pertencer à comarca de 

20- 24941 

Monte Alto (76.8 zona eleitoral). Pelo mesmo Decreto 
o Distrito de Vila Albuquerque foi transferido para o mu
nicípio de Cajobi e, em 1954, pela Lei n.0 2 456, de 30 de 
dezembro foi também desmembrado, e elevado a municí
pio, o Distrito de Paz de Paraíso . Pirangi consta atual
mente de um único Distrito de Paz, o de igual nome. Pos
sui, desde 1937, Delegacia de Polícia de 5.8 classe, per
tencente à 2.8 Divisão Policial, Região de Barretos . 

Em 3-X-1955, contava o município com 9 vereadores 
e 1 243 eleitores inscritos. A denominação local dos habi
tantes é "Piranginenses". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Pirangi está situado 
na zona fisiográfica Rio Prêto, a 344 km, em linha reta, da 
Capital do Estado de São Paulo. Limita-se com os municí
pios de Paraíso, Bebedouro, Taiaçu, Monte Alto e Arira
nha. As coordenadas geográficas da sede municipal são 
as seguintes: 21° OS' de latitude Sul e 48° 40' de longi-
tude W. Gr. t 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - 500 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco, e uma temperatura 
média anual de 21 °C; a pluviosidade anual é da ordem de 
1480 mm. 

Vista Parcial 
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AREA - 194 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do município 6 990 habitantes, 
sendo 75% na zona rural (Dados do Censo de 1950). Se
gundo a estimativa elaborada pelo D. E. E. S. P., a popu
lação total de Pirangi, em 1954, seria de 6 243 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - O principal centro ur
bano de Pirangi é a sede municipal, com 1 703 habitantes 
(Dados do Censo de 1950). 

"Coreto" - Praça João Pessoa 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A atividade básica para 
a economia do município é a agricultura, produzindo café, 
arroz, milho, algodão, feijão, cana-de-açúcar, amendoim, la
ranja, banana e m~mona. Em 1954, a área cultivada era 
de 6 93 7 hectares, existindo 2 71 propriedades agropecuá
rias. Os rebanhos existentes. apresentavam 6 500 cabeças 
de gado bovino e 7 000 de suíno; a produção de leite foi 
de 1 600 000 "litros. Predomina a criação do gado leiteiro 
e as pastagens são formadas de capim jaraguá. O leite é 
exportado para Bebedouro. 

A produção agrícola alcançou, em 1956, os seguintes 
índices: 

PRODUTO UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Caf~ (beneficiado) ............ Arrôba 49 197 31 486 080,00 
Arroz (com casca) ............ Saco 60 kg 15 755 7 877 500,00 
Milho (em grão) ............. > > > 14 956 3 589 440,00 
Algodão (em caroço) .......... Arrôba 20 888 3 133 200,00 

Os principais consumidores dos produtos agrícolas do mu
nicípio são Catanduva, Bebedouro e São Paulo. 

A área de matas naturais é de 193 hectares e a de ma
tas formadas (eucaliptos) é de 121 hectares. 

A principal atividade industrial é a fabricação de aguar
dente, cuja produção em 1956 atingiu o valor de 1,5 mi
lhões de cruzeiros. Há 5 estabelecimentos industriais, de 
5 e mais operários, e um total de 40 operários empregados 
na indústria. O consumo médio mensal de energia elé
trica, como fôrça motriz, é de 3 692 kWh. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com ·64 es
tabelecimentos, mantém transações com as praças de Ca
tanduva, Ribeirão Prêto, Bebedouro e São Paulo. Há 1 

agência do Banco J ulião Arroyo S. A. ; e 1 agência da 
Caixa Econômica Estadual que, em 31-XII-1955, contava 

SI/I 

Monumento oo Expedicionário 

com 1 285 cadernetas em circulação e dePósitos no valor 
de 7 milhões de cruzeiros, aproximadamente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950 ....... 400 847 1 464 739 1 155 311 444 430 975 839 
1951. ...... 432 514 1 664 519 947 849 452 285 1 314 677 
1952 ....... 572 640 1 850 174 1 382 637 467 865 1 441 483 
1953 ....... 832 844 2 186 732 1 931 813 535 788 1 771 481 
1954 ....... 716 399 4 584 515 ... ... . .. 
1955 ...... ' 778 029 5 672 426 ... .. ... 
1956 (1) ... ... ... ... ... . .. 

(I) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Pirangi é servido por 4 
rodovias municipais, que o põem em comunicação com as· 
cidades vizinhas e com a Capital do Estado de São Paulo: 

Cajobi - rodov.,, via Paraíso e Embaúba, 35 km; Bebe
douro- rodov. 27 km; Jaboticabal- rodov.- via Taia-

Grupo Escolar Cadeia Pública 
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çu e Taiúva, 48 km; Monte Alto - rodov., via Vista Ale
gre do Alto, 32 km; ou misto (a) rodov., até a Estação de 
Vista Alegre do Alto, 10 km; (b) ferrov., E. F. Monte 
Alto, 2~ km; Ariranha - rodov., 19 km; Catanduva -
rodov., via Jaguateí, 34 km; Capital do Estado - rodov. 
municipal até Taiúva e rodov. estadual, via Matão, Ara
raquara, Rio Claro e Campinas, 408 km; ou misto: (a) 
rodov. municipal até Bebedouro, com linha de ônibus, 
27 km; (b) ferrov., C.P.E.F. e E.F.S.J., 459 km. 

Há no município 1 campo de pouso particular, com 
uma pista de 600 x 100 metros, situado a 1,5 km da sede 
municipal. 

ASPECTOS URBANOS - Pirangi conta com 4 70 pré
dios, três praças ajardinadas e 2 ruas arborizadas; ilumina
ção pública e 380 ligações elétricas domiciliárias. O consu
mo médio mensal de energia elétrica, fornecida pela Cia. 
Paulista de Fôrça e Luz, é de 6 899 kWh para iluminação 
pública e 13 024 kWh para iluminação particular. Possui 
1 agência postal do .D. C. T. ; l pôsto telefônico da Em
prêsa Telefônica Rio Prêto; 1 hotel, cuja diária é de .... 
CrS 120,00; 1 cinema. O número de veículos registrados na 
Prefeitura Municipal é de 31 automóveis e 25 caminhões. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Prestam assis
tência à população local 1 Pôsto de Saúde, 4 farmácias, 2 
médicos, 3 dentistas e 7 farmacêuticos . 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente de 
5 anos e mais (3 278 habitantes), 53% sabem ler escre- · 
ver (Dados do Censo de 1950). 

ENSINO - Há no município 1 Grupo Escolar, 8 escolas 
primárias isoladas estaduais e 1 municipal. 

OUTROS ASPECTOS - O Prefeito é o Sr. Hélio Buck. 

(Autor do histórico - Alvaro Mendes de Campos; Redação final 

- Maria Apparecida O. R. Pereira; Fonte elos dados - A. M. E. 
Alvaro Mendes Campos. ) 

PIRAPÕZINHO - SP 
Mapa Municipal na pág. 389 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Pirapàzinho era um lugarejo ligado a Pre

sidente Prudente por uma picada aberta no meio de densa 

mata, sendo proprietários Francisco Bertasso e Benedito 

Reis Barreiro. 

No ano de 1933, o Dr. Albir1o Gomes Teixeira, enge

nheiro da Prefeitura de Presidente Prudente, traçou a plan

ta do loteamento dos terrenos; os lotes eram vendidos a 
trinta mil réis cada, tendo Francisco Nanei comprado, a 

longo prazo de pagamento, um quarteirão todo, por quatro

centos mil réis. 

Os primeiros habitantes foram Francisco Nanei, Au

gusto Nanei, Francisco Marques, Sebastião Giroto, Arlindo 

Nogueira e os irmãos Artur, Manoel, João e Joaquim Gou
veia, que se instalaram a 15 de novembro de 1933. 

Como o local oferecia boa passagem para os sitiantes 

1 da região que demandavam a Presidente Prudente, acele

rou-se a colonização com o desenvolvimento do comércio e 
a conseqüente formação das propriedades agrícolas nas 

imediações, propriedades estas que constituem a principàl 

estrutura econômica do município. As famílias foram se 

agrupando em tôrno da atividade comercial e agrícola, 

atraindo para o local notáveis melhoramentos. 

Pela Lei n.0 2 794, de 26 de dezembro de 1926, foi 

criado Distrito de Paz no município e comarca de Presi

dente Prudente. Pela Lei n.0 233, de 2~ de dezembro de 

1948, foi elevado a município, constituído dos seguintes 

distritos: Pirapàzinho e Narandiba. 

Igreja Matriz 
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Pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953, foram 
incorporados os distritos de: Estrêla do Norte, Itororó de 

Paranapanema e Tarabai. 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica Pioneira. Sua sede está situada a ~2° 16' de 
latitude Sul e 51 o 31' de longitude W . Gr . , dtstando da 
Capital Estadual, em linha reta, 523 km. 

... .. 
Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 460 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco. A temperatura mé
dia oscila entre 21 e 22° C. A precipitação anual é 785 mm. 

AREA - 1306 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, havia 
28 666 habitantes ( 15 379 homens e 13 287 mulheres), dos 
quais 90% estão na zona rural. . 

Estimativa do D.E.E. ""-- 1954- 30470 habitantes 
(1694 na zona urbana, 1447 na suburbana e 27 329 na 
rural). 

AGLOMERAÇOES URBANAS - No Censo de 1950 ha
via as seguintes aglomerações: a sede com 2 378 habitantes 
(1171 homens e 1207 mulheres) e a vila de Narandi~a 
com 577 habitantes (306 homens e 271 mulheres}, todav1a. 
em 1953 foram incorporados os distritos de Estrêla do Nor
te, Itororó de Paranapanema e Tarabai. · 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A principal atividade à 
economia do município é a agricultura, vindo a seguir a 
pecuária e a indústria. 

Em 1956, o volume e o valor dos S principais produtos 
do município foram: 

PRODUTO 

Algodão .................... . 
Amendoim .................. . 
Feijão ...................... . 
Milho ..................... . 
Madeira serrada . ............ . 

UNIDADE 

Arr6ba 
Quilo 

Saco 60 kg 
' . 

m3 

VOLUME 

1 500 000 
4 500 000 

35 500 
52 700 
15 540 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

213 300 
22 500 
31 950 
13 175 
21 732 

A área das matas naturais e formadas é de 6 200 hec
tares. 

O número de operários ocupados na indústria muni
cipal é de 200. 

A sede possui 13 estabelecimentos industriais com mais 
de 5 operários. 

·A Capital Estadual é o consumidor do algodã«;> e do 
amendoim, e Presidente Prudente, dos cereais. 
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Grupo Escolar 

A atividade pecuária tem significação na economia 
municipal, havendo exportação de gado para Presidente 
Prudente e a Capital Estadual. 

As fábricas mais importantes são: Serraria Tabaçu, 
Serraria S. Francisco, Cia. Algodoeira Woley-Dixon e Al
godoeira Reinhart Ltda . 

O consumo médio como fôrça motriz, na sede, é de 
6 062 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Pirapôzinho possui 6 ro
dovias interdistritais e 4 intermunicipais. Estão em tráfegÓ, 
diàriamente, na sede municipal. 450 automóveis e cami
nhões, e registrados na Prefeitura Municipal 57 automóveis 
e 213 caminhões. Está ligado a Presidente Prudente por 
rodovia (20 km) e à Capital Estadual, rodovia Estadual 
até Presidente Prudente, com linha de ônibus (19 km}, 
E.F.S. (738 km), via Presidente Prudente; Maracaí, 
Ipauçu, Paranapanema, Itapetininga e Sorocaba (626 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O município mantém transa
ções comerciais com as praças de Presidente Prudente, Re
gente Feijó, Paraguaçu Paulista, Mirante do Paranapa
nema, Anhumas e Alvares Machado. 

Importa: tecidos, bebidas, conservas, fumo, calçados, 
armarinhos, louças e ferragens, vidros, insetiCidas, adubos 
e utensílios agrícolas. 

Possui 279 estabelecimentos comerciais (235 de gê
neros alimentícios, 26 de fazendas e armarinhos e 18 de 
louças e ferragens), 202 varejistas, 2 agências bancárias 
(Sul Americano do Brasil S. A., e Alta Sorocabana S. A.) 

Vista Parcial 



Prefeitura Municipal 

e 1 agência da Caixa Econômica Estadual com 252 cader
netas em circulação e depósitos no valor de Cr$ 227 187,20. 

ASPECTOS URBANOS - Pirapozinho possui 28 logra
douros, 9 dêles pavimentados, 1 ajardinado e arborizado 
e 15 iluminados (164 focos). 

Oito ruas são calçadas com paralelepípedos. 
Há 1 030 prédios, e 662 ligações elétricas. 
A produção mensal de energia elétrica é de 2 850 kWh 

no distrito de Tarabai e 14 265 velas no distrito de Na
randiba. 

Na sede, a energia provém do município de Martinó
polis . A média mensal de energia elétrica como iluminação 
pública é de 2 164 kWh na sede, 400 kWh em Tarabai e 
1500 velas. em Narandiba, e como iluminação particular 
é 31840 kWh na sede, 2 450 kWh em Tarabai e 12 765 
velas em Narandiba. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Pirapozinho 
possui 1 hospital e Maternidade Santa Maria, com 30 lei
tos, sendo que 6 são destinados aos indigentes. 

A população é assistida por 6 médicos, 2 dentistas, 2 
engenheiros e 7 farmacêuticos, possuindo também 5 far
mácias. 

ALFABETIZAÇÃO- 38% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - O município possui 6 Grupos Escolares, 30 
Escolas Estaduais, 5 Escolas Municipais e 4 Escolas de Cor
te e Costura. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Feder.al Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$; 

--------------------
1950 ....... . .. 548 348 1 373 805 892 616 1 399 662 
1951. ...... . .. 5 084 814 2 459 464 1 387 399 2 682 142 
1952 ....... . ... 6 606 704 3 367 632 2 129 115 3 125 939 
1953 ..... :. ... 7 582 446 3 760 044 2 290 828 3 853 600 
1954 ....... 1 255 000 16 408 940 3 730 568 2 186 857 3 903 441 
1955 ....... 1 162 700 17 696 554 5 349 813 2 495 605 5 337 072 
1956 (1) ... ... . .. 4 187 400 . .. 4 187 400 

(1) Orçamento. 

FESTAS POPULARES - O principal festejo popular 
do município é a festa de São João Batista, padroeiro da 
paróquia. Além da parte religiosa, êsse festejo se distingue 
por animada quermesse que se realiza em tôdR segunda
-feira da segunda quinzena de junho. No dia da festa, 24 

de junho, realiza-se um baile popular, com tràje à caipira, 
com distribuição de quentão e quitutes, havendo hastea
mento do mastro e fogueiras. 

O dia 9 de abril é feriado municipal por ser o dia da 
instalação do município, havendo sessão solene na Câ
mara. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados "pirapozenses". Em 3-X-1955, havia 4 330 
eleitores inscritos e 15 vereadores em exercício. O Prefeito 
é o Sr. Manoel M. da Silva. 

(Autor do histórico - Dionysio Trettel; Redação final - Ruth 
Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. ·- Dionysio Trettel. ) 

PIRASSUNUNGA - SP 
Mapa Municipal na pág. 33 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO __;. Os restos arqueológicos encontrados den
tro do atual município de Pirassununga, sobretudo no local 
da Cachoeira, no vale do Rio Mogi-Guaçu, 9 km distante 
da atual cidade, vieram provar que os índios, provenientes 
de tribos tupis-guaranis, habitaram tôda a região de Piras
sununga, sobretudo o local que hoje se denomina Cachoeira 
de Emas. ~ste próprio local, sem ser uma verdadeira ca
choeira é, antes de tudo, uma grande corredeira, onde aflora 
a rocha basáltica, corredeira esta denominada na língua 
tupi "topava". Esta corredeira e o local se chamavam, anti
gamente, no tempo dos índios, "PIRASSUNUNGA", nome 
êste que significava: "lugar onde o peixe faz barulho". E 
é verdade, pois, ainda nos últimos anos, quando havia uma 
estatística da pesca, só o local da Cachoeira - a antiga e 
primitiva Pirassununga fornecia 150 000 quilos de peixe 
por ario. Com esta base alimentar e com mais outras, oriun
das da caça, da floresta e do campo, centenas e, talvez, mi
lhares de índios puderam viver por estas terras. 

Quando os antigos colonizadores vieram para estas ter
ras, certamente passaram pelo Rio Mogi-Guaçu, na antiga 
Pirassununga, hoje Cachoeira de Emas. E, quando resol· 
veram se estabelecer por aqui, o fizeram a 9 km distante da 
Cachoeira, às margens de um ribeirão que hoje se chama 
"do ouro". E o nome Pirassununga foi tão significativo 
para o colonizardor, que, provàvelmente, pôde comprovar 
a abundância do peixe no Mogi-Guaçu, que o novo povoado 
recebeu o mesmo nome de Pirassununga. Houve, assim, 
uma adoção e transferência do nome para esta, hoje, cidade 
de Pirassununga. 

Historicamente se comemora a fundação de Pirassu
nunga aos 6 de agôsto, dia do Senhor Boni Jesus dos Afli
tos, padroeiro da nossa Paróquia e o ano oficial da fun
dação se remonta a 1823. Entretanto, há referências ver
bais, por tradição, que nos informam que foi em 1809 a 
primeira fundação desta cidade e somente em 1823 é que 
a antiga e já demolida Capela do Senhor Bom Jesus dos 
Aflitos foi construída, quando Pirassununga já contava com 
algumas centenas de pessoas e várias dezenas de casas. 
Dois nomes, o de Ignácio Pereira Bueno e Manoel Leme, 
são apontados como os fundadores da Cá pela em 1823 . 
Para êste feito aponta-se, também, o nome de José Leme da 
Silva, sua família e mais o povo daquela época. 

1838 - Oficialmente criada a Capela do Senhor Bom 
Jesus dos Aflitos de Pirassununga. 

317 



Igreja Matriz 

1842 - Elevação à Freguesia de Pirassununga e em 
6 de agôsto dêste ano é que foi lavrada a escritura da doa
ção do terreno para a constituição do patrimônio da ex
capela do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Foi doador prin
cipal Ignácio Pereira Bueno e o valor das terras, com cê~ca 
de 4 km quadrados, avaliado em 160$000 (Cento e sessenta 
mil réis). 

1865 - A Freguesia de Pirassununga foi elevada à 
Vila. 

1879 - Pirassununga foi elevada à Categoria de Ci
dade. 

- Construção do primeiro teatro, denominado "São 
Francisco". 

1890 - Em 30 de junho foi constituída a Comarca de 
Pirassununga e a 6 de agôsto do mesmo ano houve a sua 
instalação . 

LOCALIZAÇÃO - A cidade de Pirassununga está locali
zada a 9 quilômetros do Rio Guaçu, em sua margem es-

T 

... .. -
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 
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querda, pertencendo à zona fisiográfica de Piracicaba. É 

abrangida pelo traçado da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, e dista 189 km, em linha reta, da Capital do 
Estado. A sua . posição, segundo as coordenadas geográ
ficas, é a seguinte: 22° de latitude sul e 47° 25' de 
longitude W. Gr. 

ALTITUDE- A altitude da cidade de Pirassununga é-de 
634,4 metros. 

CLIMA - Segundo o resumo de observações meteoroló
gicas da Estação Experimental de Biologia e Piscicultura 
de Pirassununga, em 19~5 a média compensada da tempe
ratura do ar foi de 20,04°C, registrando-se a maior tempe
ratura no mês de outubro (36°C), e a menor em 27 de 
maio (0,2°C). 

A precipitação total no ano foi de 1 099,6 mm, sendo 
o máximo apresentado no mês· de dezembro (228,3 mm) 
e o mínimo em julho (0,3 mm). 

Pela distribuição e incidência dos fenômenos acima 
mencionados, pode-se apontar como temperado e sêco o cli
ma do município de Pirassununga. 

AREA - 722 km:!. 

POPULAÇÃO - Segundo o Recenseamento de 1950, a 

população do Município era de 26 081 almas, assim dis

tribuídas: homens 13179, mulheres 12902. 

A população rural era de 13 027 habitantes, o que 

equivale a dizer 49,95 o/o do total do município. 

Para o ano de 1955, o Departamento de Estatística 

do Estado de São Paulo apresentou a seguinte estimativa: 
17 444 habitantes, população essa inferior a registrada pelo 

Censo de 1950, redução perfeitamente compreensível em 



virtude do desmembramento do Distrito de Santa Cruz da 
Conceição, hoje município com o mesmo nome. 

AGLOMERAÇOES URBANAS- Há, atualmente, apenas 
uma aglomeração urbana - a da cidade de Pirassununga. 
O Recenseamento de 1950 acusa a Cidade de Pirassununga 
e a Vila de Santa Cruz da Conceição como aglomerações 
urbanas, com as seguintes populações: Pirassununga 
12 546 e Santa Cruz da Conceição com 508 habitantes: 
Atualmente, Santa Cruz da Conceição goza de autonomia, 
pois foi elevada à categoria de cidade . 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A atividade fundamen
tal do Município é a lavoura de cana-de-açúcar, da qual os 
derivados como aguardente, açúcar cristal e álcool, têm 
importância econômica em destaque. Estima-se para 1956 
uma produção de 7 milhões de litros, num valor de ..... . 
Cr$ 35 000 000,00. O Estado de São Paulo. é apontado 
como maior consumidor do produto. 

O algodão em caroço ·é lavoura que também merece 
atenção por parte dos Srs. agricultores. Em 1956 estima
tivas criteriosas permitiram verificar uma produção de 
130 858 arrôbas, num valor total de Cr$ 23 554 440,00. O 
algodão em pluma, segundo estimativas para 1956, deveria 
apresentar uma produção de 1 337 830 kg líquidos, orçados 
num valor total de Cr$ 54 000 000,00. 

As matas naturais atingem 1983 ha e as formadas (re
florestadas) 1 250 ha. As pastagens naturais ocupam a 
maior área do Município (22 500 ha) e as formadas mon
tam a 10 200 ha, excluindo-se, ainda, 400 ha de inver
nadas e 4 000 ha de terras incultas. A atividade industrial 
que ocupa cêrca de 1 200 operários é representada por 
73 estabelecimentos (grandes e médios) e mais 52 peque
nas unidades com menos de 5 pessoas. Foram calculados 
para os produtos abaixos relacionados, em 1956, a seguinte 
produção: tecidos de algodão- 2 700 000 metros, orçados 

em Cr$ 55 000 000,00; fios de algodão - 620 000 kg, no 
valor de Cr$ 35 000 000,00. 

Conta o município com as seguintes riquezas naturais: 
a) de origem mineral - barro para fabricàção de tijolos, 
telhas e cerâmicas; pedras para a pavimentação de ruas; 
areias e pedregulhos, extraídos do Rio Mogi-Guaçu, para 
o preparo de concreto e calçamento de lograduros. b) 
de origem animal - pesca de peixes diversos a saber: 
curimbatá, dourado, mandi, piava, lambari, piapara, peixe
-sapo e piracanjuba. A fauna píscea é muito variada o que 
concorre para o abastecimento das cidades adjacentes. Al
guns pescadores irresponsáveis não se furtam à criminosa 
prática da pesca na piracema, o que vem contribuir para 
devastação da população de tão piscoso rio como o Mogi
-Guaçu, muito embora a ação das autoridades esteja sempre 
presente nessas ocasiões. 

Estando incluído no plano de abastecimento da Cia. 
Hidrelétrica Rio-pardense, não existe no município, atual
mente, qualquer plano de instalação de novas usinas, ser
vindo-se presentemente, da S. A. Central Elétrica Ri.o 
Claro que mantém em funcionamento duas unidades hidre
létricas, com a capacidade de 7 500 kWh, ambas perten
centes ao município, pois localizam-se à margem direita 
do Rio Mogi-Guaçu, na localidade denominada Cachoeira 
de Emas. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A Cia. Paulista de Estra
das de Ferro, com locomotivas a vapor e diesel-elétrica, 
serve Pirassununga, onde possui 42 km de linhas. Destina
-se à movimentação de passageiros e escoamento de cargas, 

destacàndo-se como um dos principais meios de transporte 

do Município. Estão também em destaque as estradas de 
rodagem por darem fácil acesso aos municípios limítrofes 
e à Capital do Estado. Para esta última, utiliza-se do as
falto que é um prolongamento da Via Anhanguera, numa 

Instituto de Educação 
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extensão de 241 km (via Araras e Campinas), isto é, me
nor que a ferroviária que monta a 247,5 km. 

A ligação com as cidades vizinhas, por ferrovia, faz-se 
da seguinte maneira: Descalvado, 39 km; Leme, 24 km; 
Santa Cruz das Palmeiras, 38 km; Pôrto Ferreira, 21 km; 
Aguaí, pela C.P. E. F., até Baldeação 45 km, de Baldea
ção até àquela cidade, pela C.P. E. F., 66 km; Santa Cruz 
da Conceição, até a Estação de Souza Queiroz 14 km, uti
lizando-se, depois, de transporte rodoviário como único 
meio de ligação entre uma e outra. 

Pelo transporte rodoviário a cidade se comunica com 
as vizinhas, utilizando-se de ótimas estradas estaduais, das 
quais uma é asfaltada. Assim, temos as seguintes comu
nas limítrofes ligadas à Pirassununga: Leme, 21 km; Santa 
Cruz das Palmeiras, 29 km (municipal); Pôrto Ferreira, 
20 km; Santa Cruz da Conceição, 21 km (municipal) e 
Analândia, 38 km (municipal). 

Com a Capital Federal a ligação faz-se via São Paulo 
já descrita e, daí, por rodovia 405 km (via Dutra) ou 
ferrovia 499 km (E.F .C.B.). 

Um total de 21 trens, diários, é responsável por boa 
parte do escoamento de passageiros e cargas; 800 automó
veis e caminhões (número largamente estimado), concor
rem para a movimentação diária da massa humana e carga 
pelo município. 

Não há aeroportos mas apenas um campo de pouso 
com duas pistas de piso batido, sendo uma com 900 m, 
na direção.N.S. e outra com 825 m, direção N.W.-S.E., sendo. 
que nenhuma emprêsa de taxi-aéreo ou. linhas regulares 
aéreas se utiliza dessas instalações para seu roteiro . 

COMÉRCIO E BANCOS - Constitui praça de destaque 
comercial e sua importância na região a que pertence é 
grande, retratada pelos 19 estabelecimentos atacadistas, 
456 varejistas, excetuando-se os industriais já descritos em 
"ATIVIDADES ECONOMICAS". O comércio local man
tém transação com as cidades de São Paulo principalmente, 
Campinas e Ribeirão Prêto, importando: óleos comestíveis, 
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gordura, açúcar, artigos para vestuário e farmacêuticos, 
bebidas - principalmente cerveja. 

Um total de 4 agências bancárias e uma Caixa Eco
nômica Estadual representam o setor de crédito, tendo esta 
última, em 31-12-1955, 7217 cadernetas em circulação e 
depósitos no valor de Cr$ 46 886 730,10 .. 

ASPECTOS URBANOS - Pirassununga, com suas ruas 
e praças bem delineadas, oferece grato espetáculo a todos 
quantos têm a oportunidade de visitá-la. Assenta-se sôbre 
suave planície o que lhe dá um aspecto de taboleiro, ora 
vez e outra disfarçado pela presença de pequenos declives. 
A p~vimentação de seus logradouros, a paralelepípedo, 
abrange um total de 17 unidades, cobrindo uma área de 

·58 000 m:!, aproximadamente. O asfalto também já está 
sendo empregado, calculando-se uma área de 25 200 m:.! 
de logradouros servidos por êsse melhoramento. 

Uma bem montada estação de tratamento d'água per
mite o fornecimento do precioso líquido em condições higiê
nicas e quantidade abundante a 3 288 domicílios. O nú-
mero de ligações elétricas (em 31-12-1955) montava a 
3 296 e a energia é fornecida pelas duas unidades existen
tes que produzem 6 900 kWh. O consumo médio mensal 
está assim distribuído: para iluminação pública, 3 289 kWh; 
iluminação particular, 47 312; fôrça motriz, 8 050 kWh. A 
rêde de esgôto é do tipo unitário, abrangendo quase tôda 
a área ocupada pela cidade. 

Além dos melhoramentos acima é digno salientar que 
o D . C. T. possui modelar prédio com serviço de entrega 
postal na zona urbana. O serviço telegráfico é também 
atribuição do D. C. T., sendo de salientar a existência de 
órgão similar a cargo da Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 
Possui também rêde telefônica com 389 aparelhos instala
dos (manual), 4 hotéis dos quais alguns com água corrente 
nos quartos e colchão de molas, 7 pensões e dois cinemas 
com os requisitos dos mais modernos estabelecimentos con
gêneres. 

ASSISTÉNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Nesse setor o 
Município está aparelhado com Santa Casa e Maternidade 
anexa, denominada "Nossa Senhora das Graças", com 20 
leitos, 1 ressuscitador, 1 estufa para recém-nascidos, apare
lhamento de oxigênio, banco de sangue e uma sala completa . 
para partos.· 

A Santa Casa tem um total de 60 leitos disponíveis. 
Os médicos são em número de 10, abrangendo especia
lidades diversas; 18 dentistas praticam a profissão e 7 far
mácias, com idêntico número de farmacêuticos, atendem à 
tôda população . O govêrno do Estado mantém também 
um Centro de Saúde destinado à assistência médica gra
tuita ao povo em geral e 1 Pôsto de Puericultura. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento 
de 1950, das 22 282 pessoas com 5 anos e mais, 14 310, ou 

64% sabem ler e escrever. 

ENSINO - O ensino é bem difundido conforme se pode 
constatar pelo índice louvável de estabelecimentos existen
tes: primário (grupos escolares) 5; primário (escolas iso
ladas), 33; secundário - Instituto de Educação, 1; escola 
de comércio, 1; · escola prática de agricultura, 1; escola 
apostólica, 1 (ensino religioso); não há estabelecimentos de 
ensino superior . 



Como se nota, a sede do Município; que abriga apre
ciável leva de estudantes, é considerada um centro de atra
ção cultural. .Em 31-XII-1956 era o seguinte o número 
de alunos matriculados nos diversos cursos: primário, 
4 546; ginasial, 783; ginasial de seminário, 99; científico, 
73; formação de professôres primários, 187; aperfeiçoamen
to, 100; técnico de contabilidade, 92. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS- "O Movimento", 
jornal de natureza noticioso-informativo e de periodicidade 
semanal, circula por tôda a cidade acompanhado de um 
suplemento ilustrado denominado "SINGRA". Outro 
veículo de difusão cultural, noticioso e informativo é a 
Rádio Difusora de Pirassununga Limitada, que traz como 
prefixo ZYI-3, freqüência de 1 520 quilociclos, potência 
anódica de 100 VV. 

Outro destaque cultural do município é a existência 
da biblioteca Municipal denominada "Chico Mestre", com 
um efetivo de 3 200 volumes, abrangendo assuntos gerais. 
Até 31-12-1955, existiam 3 tipografias em franca ativida
de. A Estação Experimental de Biologia e Piscicultura, 
também neste município, tem por objetivo estudar a fauna 
brasileira, sobretudo os nossos peixes. Sôbre suas pesquisas 
já foram publicados 150 trabalhos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA·. ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICfPIO 

Total Tributãria 
(Cr$) 

1950 ..... .. 4 831 354 5 944 144 3 045 906 1 808 798 3 115 721 
1951 ....... 5 843 371 8 814 677 4 183 914 1 870 890 4 067 530 
1952 ....... 7 416 872 11 862 025 4 858 383 2 329 891 4 695 450 
1953 ....... 7 519 148 11 270 321 7 025 055 2 714 786 6 918 261 
1954 ....... 10 626 577 15 375 441 10 406 021 3 810 500 9 214 494 
1955 ....... 13 683 328 19 860 485 9 604 215 4 829 246 10 061 227 
1956 (1) ... .. . .. 10 000 000 . .. 10 000 000 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS- A topografia 
do terreno é plana, sendo que os acidentes de nota se · 
constituem no rio Mogi-Guaçu e uma queda d'água, nêle 
localizada, denominada "Cachoeira de Emas", distando da 
cidade apenas 9 km . 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
~ Em 6 de agôsto comemora-se o dia do Senhor Bom 
Jesus dos Aflitos, padroeiro da Cidade e fundação de Piras
sununga. Em 8 de dezembro - dia da Imaculada Con
ceição - há grandes festividades no bairro da Cachoeira. 
Comemora-se, tradicionalmente, nessa data, o dia da pira
cema, isto é, a rodada ou desova dos peixes. É simples tra
dição pois que se reconhece a impossibilidade de fixação de 
data para manifestação de um fenômeno biológico. Nesse 
dia afluem de diversas cidades milhares de visitantes dese
josos de apreciarem o in vulgar espetáculo. Os feriados na
cionais são também condignamente comemorados, com apa
ratos, desfiles, encenações, etc. Entre êles se destacam: 21 
de abril, 25 de agôsto e 7 de setembro. 

VULTOS ILUSTRES - Dr. Fernando de Souza Costa, 
pirassununguense pelo coração, foi Prefeito, Ministro do 
Govêrno Federal e Interventor Federal do Estado de São 
Paulo, elemento, aliás, bastante conhecido que foi pelo seu 
idealismo em prol da Estatística N acionai. 

ATRAÇõES TURíSTICAS - A Cachoeira de Emas, loca
lizada no Rio Mogi-Guaçu e distante da cidade 9 km, cons
titui um ponto de atração turística . Diversos restaurantes 
foram edificados nas suas proximidades, cativando pelas 
suas peixadas o mais requintado paladar. Anualmente co
memora-se aí a "rodada dos peixes", o que atrai visitantes 
das mais longínquas cidades. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitan
tes recebem a denominação de "curimbatá" (forma popu
lar) e pirassununguense, em relação ao nome da cidade. 
Não há estabelecimentos de cooperativismo. A Câmara 
Municipal compõe-se de 15 edis e o número de eleitores 
inscritos, até 3-10-1955 era de 7 380, tendo votado, porém, 
na mesma data, apenas 5 076. O Prefeito é o Sr. Alziro 
Pozzi. 

(Autor do histórico - Professor Manuel Pereira de Godoy e 
Sérgio Domênico; Redação final - Wagner Pereira; Fonte dos dados 
- A.M.E. - Sérgio Domênico.) 

PIRATININGA- SP 
Mapa Municipal na pág. 417 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O Topônimo "Piratininga", de origem in
dígena, significa "Peixe Sêco'' . 

Em princípio de 1895, começaram a surgir as pri
meiras edificações do Patrimônio dos Inocentes, localizado 
a cêrca de 400 metros da atual cidade de Piratininga, em 
terrenos agora ocupados pela "Fazenda Veado". 

Foi seu fundador o venerando cidadão Faustino Ri
beiro da Silva, que viera de Minas, com sua família, e aqui 
se radicara em 1895. 

Igreja Matriz 
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Vista aérea 

Laborioso e dedicado, tomou-se, imediatamente, pos
suidor de inúmeros bens, pretendendo, desde logo, · fundar 
a nova localidade. 

Erigindo modesta capela, o que motivou a vinda de 
moradores aos magotes, e a construção de não poucos case
bres de estilo antiquado, feitos de rebôco e pau-a-pique, 
surgiram pequenos negócios, onde não faltavam os gêneros 
de uso mais comum. 

Desenvolvendo-se cada vez mais o arraial, o Coronel 
Vergílio Rodrigues Alves cedeu 15 alqueires de terras à 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, para a forma
ção da Vila de Piratininga, no local onde está agora a CÍ· 

dade. 

Tendo a intenção de aí chegar com seus trilhos, a fer
rovia aceitou a oferta, recebendo a escritura em 1905 e 
dividindo, imediatamente, o terreno em lotes, que vendeu 
a baixo preço, e cuja renda foi revertida em favor de ins
tituições pias. A estação_ foi inaugurada em 25 de janeiro 
do mesmo ano e, assim, começou o tráfego dos comboios 
de carga e passageiros. 

Neste ínterim, o Sr. C."' Vergílio Rodrigues Alves foi 
adquirindo as casas localizadas no patrimônio dos Inocen
tes, transformando-as em habitação para os colonos de sua 
fazenda. 

A primeira casa construída naquela vila foi a do Coro
nel Vergílio, na atual Rua Margarido PiJ:es, seguindo-se a 
segunda construção pelo Sr. Augusto Cogo, na atual Rua 7 

de Setembro. A nova povoação prosperou ràpidamente com 
a vinda de muitos outros elementos. 

Pensaram, então, em erigir a atual matriz, cuja cons
trução foi levada a bom têrmo, graças à dedicação da co
missão composta dos Srs. C."' José Cardoso Franco, Mar
garido Pires, Major José Ignácio da Silva, José Pereira 
de Campos e Feliz Pola, todos fundadores de Piratininga. 

No ano de 1906, era criado o Distrito Policial de Pi
ratininga. Pela Lei 1 122, de 30 de dezembro de 1907, 
foi elevado à categoria de Distrito de Paz, sendo instalado 
a 6 de junho de 1908, e nomeado Escrivão de Paz o Se
nhor Joaquim Cardia Junior e Juiz de Paz, o Sr; Major José 
Ignácio da Silva. 

Pelo Decreto 1395, de 17 de dezembro de 1913, foi 
constituído o município de Piratininga, sendo Vice-Presi
dente do Estado, em exercício, o Ex.mo Doutor Carlos 
Augusto Pereira de Guimarães e Secretário do Interior, o 
Ex.mo Doutor Altino Arantes. A instalação ocorreu a 14 
de março de 1914, quando tomaram posse os primeiros ve
reàdores da Câmara, - Srs. José Cardoso Franco, Presi
dente; Enéias Ferreira Gomes, Vice-Presidente; Antônio 
Joaquim Margarido Pires, Prefeito; Francisco Antônio Soa
res, Vice-Prefeito; Alfredo Moreira de Matos e Custódio 
Faria de Morais, membros. 

Em 20 de julho de 1916, foi criada a Paróquia de Pi
ratinga pelo Rev.1110 D. Lúcio Antunes de Souza, Bispo 
de Botucatu, sendo nomeado primeiro vigário o P. João 

Sandoval Pacheco. 
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Grupo Escolar "Vergílio Rodrigues Alves" 

A Comarca foi criada pela Lei 2 256, de 31 de de

zembro de 1927, e foi instalada em 27 de abril de 1928, 
presidindo a cerimônia o então Secretário da Justiça e Se· 
gurança Pública, Ex.1110 Dr. Sales Junior. Foram nomea
dos, respectivamente, para Juiz de Direito e Promotor Pú
blico, os Srs. Drs. José Correia de Meira e Aristides Sales 

Filho. 

LOCALIZAÇÃO - A sede do Município está localizada a 
22° 24' de latitude Sul e 49° 08' de longitude W. Gr., na 
zona fisiográfica de Marília, distando da Capital do Esta

do, em liriha reta, 288 quilômetros. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - A altitude da cidade atinge 497,452 metros. 

CLIMA - O clima é quente, relativamente, com inverno 
sêco. A média das máximas é 32,7°C, a das mínimas 
13,8°C e a média compensada 23,2°C. A precipitação de 
chuvas no ano, em altura total, alcançou 1,067 mm. 

AREA - O Município abrange uma área de 392 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento de 1950, 
dos 11 390 habitantes, 5 879 são de sexo masculino e 5 511, 
de sexo feminino, dos quais 76,0% estão localizados na zona 
ruraL A estimativa do D.E.E., em 1.0-VI1~1954, acusou 



Santa Casa de Misericórdia 

Ginósio Estadual "Eduardo Velho Filho" 
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Ruo Or. José Lisboa Júnior 

12 107 habitantes no município, localizando-se 2 897 na 

cidade e 9 210 na zona rural. 

ATIVIDADES ECONOMICAS (Dados de 1956) - A 
. economia do Município é representada pela agricultura e, 

principalmente, pelo café, seguindo-se a pecuária e a in

dústria de beneficiamento. São 8 os estabelecimentos in

dustriais, destacando-se pela sua importância e produção 
a firma "Fiação e Tecelagem de Algodão", uma fábrica de 

refrigerantes e algumas de calçados. A pecuária tem gran

de importância econômica para o Município, quer pela pro· 

dução de leite, quer pela exportação de gado para corte, 

o que é feito comumente para Bauru e São Paulo. Pelo 

quadro abaixo, podemos ter uma visão geral do volume 

e valor dos principais produtos agrícolas e industriais: 

PRODUTOS I I VALOR 
UNIDADE QUANTIDADE (em mil~õea de 

cruzetros) 

CafE .• : ..................... I 
Algodão .............. ·.···.· 

CafE beneficiado ............ . 
Algodão beneficiado ......... . 
Tecidos de algodão .. : .•...... 

AGRICOLA 

Arr6ba 

INDUSTRIAL 

Arr6ha . 
Metro 

442 800 I 
38 250 

222 700 I 
125 680 

1 400 000 

114,60 
6,12 

142 
62,85 

10 

O número de operários, no setor industrial do Mu
nicípio, perfaz 301. Há, no Município, 1210 hectares em 

Avenida Coronel Soares 
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matas naturais, 2 904 ha em reflorestadas, 18 150 ha em 

pasto formado e 726 ha em campo nativo. O comércio com
põe-se de 26 estabelecimentos, a saber, 24 de gêneros ali
mentícios e 2 de fazendas e armarinhos. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Servem o Município es
' tradas de rodagem e a Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro. 

Cidades vizinhas: 

Duartina - pela rodovia, via Cabrália Paulista, 36 
quilômetros; ou via Morro Redondo, 31 quilômetros; ou 
ferrovia (C.P. E. F. ) , 39 quilômetros. 

Bauru - pela rodovia, 12 quilômetros, ou ferrovia 
(C.P. E. F. ), 15 quilômetros. 

Agudos - pela rodovia, 21 quilômetros, ou ferrovia 
(C.P. E. F.), 23 quilômetros. 

Santa Cruz do Rio Pardo - pela rodovia, via Cabrá
lia Paulista, 81 quilômetros. 

São Paulo - pela rodovia, via Bauru, São Manoel e 
I tu, 389 quilômetros, ou ferrovia (C.P. E. F.) em tráfego 

mútuo com a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, 417 km. 

Delegacia e Cadeia Público 

Distrito Federal - de Piratininga até São Paulo e 
dêste até o Distrito Federal. 

O número de veículos em tráfego, na sede, diàriamen

te, é de 45 automóveis e caminhões e 28 trens. Nos lança
mentos. da Prefeitura Municipal constam .34 automóveis e 
46 caminhões. 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro possui 4 

estações no Município. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comerciO local mantém 

transação com São Paulo e Bauru. Exporta seus produtos 
agrícolas para São Paulo, Santos e Bauru, e importa, de 

diferentes centros, gêneros alimentícios, tecidos em geral, 
ferragens, medicamentos, bebidas,· combustíveis, materiais 

para construção etc . 

Há duas agências bancárias na cidade: Banco Mer
cantil de São Paulo S. A . e Banco Popular do Brasil S. A. 
O comércio varejista é constituído de '26 estabelecimentos. 



Prefeitura Municipal 

CAIXA ECONôMICA ESTADUAL- A Caixa Econômi-
. ca Estadual local apresentava, em 31-XII-1955, 2 868 ca
dernetas em circulação e Cr$ 6 816 126,70 em depósitos. 

ASPECTOS URBANOS (Dados de 1956) - A cidade 
conta com os seguintes. melhoramentos: luz elétrica, apre
sentando 635 ligações; água encanada, servindo 581 domi
cílios; serviço telefônico urbano e interurbano, com 168 apa
relhos instalados; uni hotel e uma pensão (diária de .... 
Cr$ 100,00), e um Cine-Teatro; 25% é a área pavimenta
da de paralelepípedos, assim distribuída: duas ·ruas e uma 
praça calçadas totalmente, e duas ruas parcialmente cal
çadas, perfazendo um total de 24 597,79 m 2 • Há uma Agên
cia Postal do Correio (D. C. T. ) e Telégrafo da Compa
nhia Paulista de Estradas de Ferro. 

ASSIST:tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- A cidade pos
sui uma Santa Casa com 68 leitos, um Pôsto de Assistência 
Médico-Sanitária, 3 farmácias, 4 médicos, 3 dentistas e 3 
farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Recenseamento de 
1950, dos 11 390 habitantes recenseados, 9 577 são 
pessoas de 5 arios e mais, e dêstes, 4 337 sabem ler e escre
ver, representando uma porcentagem de 45,2 o/o de alfa
betizados. 

ENSINO- O Município conta com 40 unidades de ensino 
primário fundamental comum, sendo a principal o Grupo 
Escolar "C.e1 Vergílio Rodrigues Alves". Ensino Secundá
rio: Há o Ginásio Estadual de Piratininga. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal• NO 
MUNiciPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

----- --------- --------
1950 ....... I 144 049 4 010 239 I 109 685 495 926 I 003 842 
1951. ...... I 749 500 5 240 977 I 526 446 684 222 1 437 458 
1952 ....... 1 684 170 7 046 566 I 741 016 658 473 1 574 230 
1953 ....... 2 064 799 5 038 790 2 496 287 1 161 603 2 360 198 
1954 ....... 2 273 024 6 740 464 2 966 559 1 016 844 3 217 406 
1955 ....... 2 457 182 8 490 506 2 858 933 991 744 3 132 729 
1956 (1) ... ... ... 3 000 000 ... 3 000 000 

(I) Orçamento. 

EFEMÉRIDES E FESTAS POPULARES - A data na
cional 7 de Setembro é comemorada, com grande entusias

mo, pelos munícipes. O programa é variável de ano par~ 

ano, mas o mais comum: hasteamento do Pavilhão Nacio

nal, desfiles de estudantes pela cidade e sessão solene. Os 

dias santificados e as cerimônias religiosas são, também, co

memorados e mui respeitados pelo povo. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- A Câmara Mu
nicipal é composta de 11 vereadores e o número de elei
tores no município, em 30-XI-1956, atingia 2 321. O Pre

feito é o Sr. José Franco Netto. 

(Autor do histórico - Nelson Tosoni Decarlis; Redação final -
Manoel Vargas; Fonte dos dados - A.M.E. - Nelson Tosoni 

Decarlis.) 
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PITANGUEIRAS - SP 
Mapa Municipal na pág. 157 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Pitangueiras, com territó
rio desmembrado do de Jaboticabal, foi criado pela Lei es
tadual n.0 152, de 6 de julho de 1893, sendo instalado no 
ano seguinte. 

Sôbre a fundação da cidade, o documento mais antigo 
hoje conhecido é o da primeira das duas doações de terras 
ao padroeiro - São Sebastião, cuja escritura fôra passada 
em cartório da então Freguesia do Carmo do Jaboticabal, 
no dia 27 de julho de 1858. Essa doação (oitenta alqueires) 
foi feita por Manoel Felix e sua mulher, Ana Batista de 
Morais. O documento tem suscitado dúvidas e controvérsias 
entre os estudiosos da história municipal, pois, se de um 
lado não há indício seguro de que a êsse tempo já houvesse 
o esbôço da cidade, por outro não se encontra justificativa 
na atitude dos doadores, se não houvesse então, um aglo
merado de casas, num conjunto em que se pudesse prever 
a futura cidade. Assim, não se pode afirmar com segurança 
a data precisa de fundação. 

É fato que em 1881 existia uma capela em redor da 
qual viviam pelo menos oitocentas almas; tanto que a 17 
de julho dêsse ano, a Lei provincial n.0 138 elevava o lugar 
à categoria de Freguesia. Entre seus habitantes havia então 
quatro comerciantes, sendo dois italianos, um portUguês e 
um mineiro. Grande parte dos moradores e faz~ndeiros 

que ali se estabeleceram, eram oriundos de Minas Gerais. 

A principal atividade era a pecuária, e a agricultura 
cingia-se ao plantio dos principais cereais - milho e fei
jão, e da mandioca. O local era já conhecido pelo seu atual 
nome, que lhe teria sido atribuído em razão da existência 
abundante de pitangueiras silvestres. Essas mesmas árvo
res, muito anteriormente deram nome ao Córrego de Pi
tangueiras, que passa encostado à cidade. 

Com a organização de uma pequena emprêsa de na
vegação no rio Mogi-Guaçu, entre Pôrto Ferreira e a po
voação de Pontal, tornou-se Pitangueiras ponto estratégico 
para os transportes, pois seu pequeno pôrto fluvial passou 
a abastecer extensa região do norte do estado, com as mer
cadorias vindas da capital por estrada de ferro até Pôrto 
Ferreira, e dali pelo rio. Era, então, Pitangueiras o ponto 
de pouso dos carroceiros e carreiras que ali vinham para 
o transporte das mercadorias. Ia, assim, crescendo o po
voado auxiliado pela sua ·posição geográfica. 

A 2 de junho de 1892 foi feit;1 a segunda doação de 
terras do patrimônio de São Sebastião, de cinco alqueires, 
doados por Joaquim Gonçalves de Araújo (Joaquim môço) 
e sua mulher, Ana Joaquina de Morais. 

Igreja Matriz Jardim Público 
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A Lei estadual n.0 65, decretada em 17 de agôsto de 
1892 criava o distrito de Pitangueiras, que logo após, pela 
referida Lei 152 recebia foros de cidade. 

Em 1907, grande empreendimento veio dar novo im
pulso ao lugar: a inauguração da "Cia. Estrada de Ferro 
Pitangueiras", posteriormente "Estrada de Ferro São Paulo 
Goiás" e atualmente -"Cia. Paulista de -Estradas de Ferro". 
Construída pelos irmãos Eng.0 Bernardino e Francisco de 
Queiroz Catoni a estrada atingiu inicialmente o distrito de 
Ibitiúva, a vizinha cidade de Viradouro e a vila de Terra 
Roxa, sendo _ depois de alguns anos estendida até Bebedouro. 

A comarca de Pitangueiras foi criada pela Lei nú
mero 1232, de 22 de dezembro de 1910 e instalada em 24 
de fevereiro de 1911, abrangendo os municípios de sua sede 
e o de Viradouro. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fi
siográfica denominada "Ribeirão Prêto", apresentando a 

sede municipal as seguintes coordenadas geográficas: 
21° 01' de latitude sul e 48° 13' de longitude W. Gr., dis
tando 325 km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital . 

ALTITUDE - 502,770 metros (sede municipal). 

CLIMA - Tropical com inverno sêco. As temperaturas 
médias são: das máximas 28,5°C e das mínimas 18,6°C. A 
precipitação, no ano de 1956, atingiu a altura de ....... . 

1279,4 mm. 

- ÁREA -'-- 502 km:!. 

POPULAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1.950, esta
vam presentes 13 179 pessoas (6 788 homens e 6 391 mu
lheres), sendo 3 074 na zona urbana, 854 na zona suburbana 

e 9 251 ou 70% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1.0 .:VII-1955, acusou 

13 215 habitantes. , 

AGLOMERAÇÕES URBANAS -De acôrdo com o Censo 
de 1950 são as seguintes as aglomerações urbanas exis

tentes: sede municipal com 8 117 habitantes, Ibitiúva com 

3 377 e Taquaral com 1685. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura e a pe
cuária são as atividades fundamentais à economia mu

nicipal. 



O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(Cr$) 

Açúcar e ãlcool. . .......... 700 000 000,00 . 
Café em grão ... ... Arrôba 53 000 26 500 000,00 
Laranjas e limões . . ... . .. 20 000 000,00 
Arroz em casca .. Saco 60 kg 32 500 16 QOO 000,00 
Laticínios (Creme de lt-ite, man· 

teiga e casei na) . .. .. 12 000 000,00 

O município de Pitangueiras exporta laranjas, limões 
e outras frutas cítricas para a Inglaterra e São Paulo. 
O café é destinado à praça de Santos e daí reexportado aos 
países consumidores. Os cereais (milho e arroz) e demais 
produtos agrícolas são consumidos em parte pelo próprio 
município e o restante não tem consumidor regular, sen
do, contudo, os principais os municípios de: Araraquara, 
Bebedouro, Jaboticabal, Ribeirão Prêto e Capital do Es
tado. 

A pecuária tem alto significado econômico. O gado é 
exportado para Barretos, Campinas e São Paulo. O re
banho existente em 31-XII-1954, em número de cabeças, 
era o seguinte: bovino 28 000, suíno 11 000, muar 3 200, 
eqüino 3 000, caprino 200, ovino 120 e asinino 12. A pro
dução de leite de vaca nesse mesmo ano foi de 4 816 500 
litros. 

No setor industrial, a sede muniCipal possui 10 esta
belecimentos que empregam mais de 5 pessoas. As fábricas 
mais importantes, do município são: Usina São Vicente 
(álcool e açúcar), S. A. Frigorífico Anglo (beneficiamento 
de frutas para exportação e indústrias de óleos essenciais de 
Umão ), Laticínios Catupiry Ltda. (creme de leite e massa 
caseosa), Laticínios Delícia Ltda. (manteiga e caseína) e 
Fecularia Tupi (farinha de mandioca) . Estão empregados 
nos vários ramos industriais, cêrca de 307 operários. 

A área de matas formadas (eucaliptos) é de 726 hec
tares. 

O consumo médio mensal . de energia elétrica como 
fôrça motriz é de 35 044 kWh. 
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MEIOS DE TRANSPORTE - Pitangueiras é servida pela 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que a percorre 
numa extensão de 45 km e possui 5 estações ferroviárias. 

É, também, servida pelas seguintes rodovias com as 
respectivas quilometragens dentro do município: Pitan
gueiras-Bebedouro: 19 km; Pitangueiras-Jaboticabal: 
10 km; Pitangueiras-Sertãozinho: 18 km; Pitangueiras
Pontal: 4 km; Pitangueiras-Viradouro: 11 km. 

Pitangueiras liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transporte: Bebedouro - rodoviário, 31 km ou 
ferroviário- C.P.E.F., 34 km; Viradouro: rodoviário-
22 km ou ferroviário C.P. E. F. - 33 km; Morro Agudo: 
rodoviário, via Viradouro - 55 km ou rodoviário, via Pon
tal - 55 km ou ferroviário C.P. E. F. - 20 km até Pon
tal e E.F.M.Ag.- 41 km; Pontal: rodoviário- 19 km 
ou ferroviário C.P. E. F. - 20 km; Sertãozinho: rodoviá
rio, via Pontal - 36 km ou rodoviário - 36 km ou ferro
viário: C.P.E.F. - 20 km até Pontal e C.M.E.F. -
16 km; Jaboticabal: rodoviário, via Lusitânia- 33 km ou 
ferroviário C.P.E.F. - 87 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rqdoviário, via Ribeirão 
Prêto e Campinas - 417 km ou ferroviário C.P. E. F. 
em tráfego mútuo com a E.F.S.J.- 425 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 

o município possui um campo de pouso com 2 pistas 
com as dimensões de 740 x 30 m e 760 x 30 m, respec
tivamente. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 18 trens 
e 60 automóveis e caminhões. Estão registrados na Pre
feitura Municipal 46 automóveis e 85 caminhões. 

No município há 2 linhas de rodoviação interdis
tritais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com São Paulo e Ribeirão Prêto. 
Importa: tecidos, armarinhos, louças, ferragens, bebidas e 
medicamentos. 

A sede municipal possui 62 estabelecimentos varejis
tas e o município, segundo os principais ramos de atividade, 
possui 34 estabelecimentos de gêneros alimentícios, 4 de 
louças e ferragens e 16 de fazendas e armarinhos. 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
são: Banco Moreira Sales ~ . A. e Caixa Econômica Esta
dual. Esta, em 31-XII-1955, possuía 2 383 cadernetas em 
circulação e valor dos depósitos de Cr$ 11 119 326,60 . 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora
mentos públicos existentes: Iluminação: pública, com 19 
logradouros iluminados e domiciliar com 678 ligações elé
tricas. O consumo médio mensal de energia elétrica para 
iluminação pública é de 7 068 kWh e para iluminação par-

. ticular é de 35 078 kWh; Água: 253 domicílios abastecidos; 
Telefone: 9 aparelhos instalados; Telégrafo: servido pelo 
D. C. T. e Cia. Paulista de Estradas de Ferro; Hospedagem: 
3 hotéis com diária mais comum de Cr$ 100,00;·Diversões: 
1 cinema. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 asilo para velhos 
e crianças com 20 leitos; 1 pôsto de assistência estadual; 4 
farmácias; 2 médicos; 2 dentistas, e 6 farmacêuticos. 
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ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 10 901 pessoas maiores de 5 anos, 5 985 (3 414 ho
mens e 2 571 mulheres) ou 54% eram alfabetizadas. 

ENSINO- Ministram o ensino primário 19 unidades esco
lares, e o ensino secundário: 1 ginásio estadual ( 1. 0 ciclo) . 
O ginásio estadual possui uma biblioteca geral com 300 
volumes, aproximadamente. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REA,LJZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPJO 

Total Tributária 
(Cr$) 

-------- ------ -------- ------ ------- ------
1950 ... .... I 010 397 2 863 909 789 657 439 316 926 624 
1951.. ... I 398 592 3 506 093 I 182 194 462 736 713 828 
I!l52 .. .... 1 7I5 364 4 942 I08 I 784 238 644 397 1 670 733 
1953 .... .. 2 332 364 5 618 272 2 040 324 761 329 1 898 412 
I954 .. 3 I02 84I 8 5I3 248 3 590 527 984 019 4 I04 874 
1955 .. 4 27I OI8 8 834 44I 2 888 159 I I71 156" 2 789 122 
I956 (1). .. 2 IOO 000 2 100 000 

(I) Orçamento. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS- As únicas mani
festações folclóricas são os festejos de "Reis" em que se 
formam grupos, cada qual com uma bandeira (um estan
darte com um quadro de santo) e entre os integrantes há 
tocadores de flauta de bambu e bombos, e são entoadas can
tigas folclóricas alusivas ao nascimento de Jesus. 

. OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
locais são denominados "pitangueirenses". 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana 677 
prédios. 

Exercem atividades profissionais 2 advogados. 
A sede municipal possui uma cooperativa de consumo. 

Estão em exercício, atualmente, 11 vereadores e estavam 
inscritos até 3-X-1955, 3 175 eleitores. O Prefeito é o 
Sr. José Marchesi. 

(Autor do histórico - Luiz Gonzaga Borges; Redação final -
Ronoel Samartini; Fonte dos .dadÇ>s - A. M. E. - Luiz Gonzaga 
Borges.) 

PLANALTO SP 
Mapa Munidpal na pág. 147 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Entre os rios Tietê e São José dos Doura
dos, distante 75 km de São José do Rio Prêto e 40 km 
de Tanabi, por volta do ano de 1900, um grupo de pessoas 
levantou um Cruzeiro de madeira tôsca que constituiu o 
início da povoação, tomando o nome de Lagoa . 

Em 21 de agôsto de 1907, a Lei n.0 1 072 elevou a 
povoação a distrito de paz, com o nome de Avanhandava, 
pertencente ao município de .Rio Prêto. A Lei n.0 1446, 
de .28 de dezembro de 1914 que criou o município de Monte 
Aprazível, incorporou a êste o distrito de Avanhandava. A 
Lei n.0 2 102, de 29 de dezembro de 1925, mudou o nome 
do distrito para São Jerônimo e como esta ·Lei declarasse 
que pertencia ao município de Rio Prêto, retificou-a a Lei 
n.0 2 280, de 13 de setembro de 1928. Passou a denomi
nar-se Planalto pelo Decreto n.0 6 355, de 22 de março de 
1945, e foi incorporado ao município do mesmo nome pela 
Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, pôsto em execução 
em 1.0 de janeiro de 1949. 
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Como município foi constituído dos distritos de Pla
nalto e Zacarias. 

O município contava, em 1952, com 915 eleitores 
inscritos e sua Câmara Municipal era composta de 11 
vereadores. 

LOCALIZAÇÃO - Planalto está situado na região fisio
gráfica Pioneira e a localização geográfica de sua sede é a 
segui~te: 21° 03' latitude Sul e 49° 55' longitude W.Gr. 
Dista 439 quilômetros da Capital do Estado, em linha 
reta. 

.Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

ALTITUDE - 450 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Situa-se em região de clima quente, com inverno 
sêco. A temperatura média é 25°C e a pluviosidade anual 
da ordem de 1 200 mm . 

ÁREA - 608 km:!. 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acusou popu
lação municipal de 5 681 habitantes, sendo 2 990 homens 
e 1 691 mulheres, dos quais 4 838 habitantes na zona rural. 
A distribuição dos habitantes era a seguinte: Planalto 2 573 
e Zacarias 3108. O D.E.E. calcula.popuiação municipal 
para 1954 em 6 039 habitantes, dos quais 5 143 no quadro 
rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- O município apresenta 
duas aglomerações urbanas: a sede municipal, com 670 ha
bitantes e a sede do distrito de Zacarias, com 173 habi
tantes (Censo de 1950). 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A Riqueza econômica 
do município está baseada na produção agropecuária e suas 

Av. Rio Bronco 



Pôsto de Assistência Médico-Sanitária 

198 propriedades rurais que possuem 5 606 hectares de área 
cultivada e 18 000 hectares de matas_ 

Os principais produtos agrícolas em 1956 foram: arroz, 
3 960 toneladas - 13 milhões de cruzeiros; algodão _em ca
roço, 900 toneladas- 12 milhões de cruzeiros; milho, 2 400 
toneladas - 4 milhões de cruzeiros; café, 150 toneladas 
- 3,5 milhões de cruzeiros e feijão, 210 toneladas, 1 mi
lhão de cruzeiros . 

Igreja Matriz 

Os produtos agrícolas são consumidos no próprio mu
nicípio, sendo o excedente exportado para São José do Rio 
Prêto e Monte Aprazível _ 

A pecuária tem papel preponderante na economia mu
nicipal, sendo seus rebanhos estimados em 58 000 cabeças 
das quais 50 000 de bovinos_ A produção anual de leite 
é da ordem de 5 milhões de litros que supre os centros 
econômicos de Monte Aprazível e São José do Rio Prêto, 
além de atender o consumo local. 

Grupo Escolar 

MEIOS DE TRAN~PORTE - O município é servido 
por estradas de rodagem . Há 24 veículos registrados no 
município, dos quais 4 são automóveis e os restantes cami
nhões, sendo de 40 o número de veículos que· transitam 
diàriamente pela sede municipal. A ligação, por rodovia, 
se faz com os seguintes municípios limítrofes: Buritama 
(28 km); Macaubal (30 km); Monte Aprazível, via Nipoã 
(40 km); Nipoã (23 km); José Bonifácio (57 km); Pená
pàlis (65 km) e Glicério (70 km). 

. D. C. T. - Av. Rio Branco 

A ligação com a Capital do Estado se faz por rodovia 
(588 km) ou por transporte misto: rodoviário até à esta· 
ção Engenheiro Balduíno ( 63 km) e ferroviário (E. F. A. 
- C.P.E.F.- E.F.S.J.-:-- 560 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio de Planalto é 
exercido por 10 estabelecime_ntos comerciais que mantêm 
transações com as praças de Monte Aprazível e São José do 
Rio Prêto. Há na cidade uma agência da Caixa Econômica 
estadual, com 150 depositantes e 400 mil cruzeiros de de
pósitos. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade está situada em terre
no plano, sempre sujeita a ventos frescos, o que torna a 
temperatura amena e agradável. As ruas foram traçadas 
simetricamente, havendo 15 logradouros públicos, 5 dos 
quais iluminados eletricamente por 60 focos. Há 173 pré
dios, dos quais 50 servidos por luz elétrica. 

A cidade possui 1 cinema e o serviço de hospedagem 
é atendido por 2 pensões . 

ASSIST:tl:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população 
é assistida por 1 médico e 2 farmacêuticos, funcionando, na 
cidade, um pôsto de saúde, ma~tido pelo Govêrno estadual. 

Coletoria Estadual e Prefeitura Municipal 

331 



ALFABETIZAÇÃO - Planalto apresentava em 1950, de 
acôrdo com o Recenseamento naquele ano realizado, 4 578 
habitantes com 5 anos ou mais de idade, dos quais 1530 
sabiam ler e escrever, correspondendo a 33o/o sôbre o re
ferido grupo. 

ENSINO - O município conta com 12 unidades que mi
nistram ensino primário fundamental comum, dos quais· 10 
são escolas isoladas rurais e as outras grupos escolares . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA tCr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estndual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950. 352 659 4fi8 287 167 541 278 945 
1951. 683 281! 703 090 179 945 714 743 
1952. 873 643 556 142 203 745 843 527 
1953 .. 670 950 848 115 213 509 704 428 
1954. I 601 898 805 21 I 241 699 899 250 
1955 .. I 730 748 I 289 492 340 229 1 101 154 
1956 (1) .. I 185 000 I 185 000 

(I) Orçamento. 

O Prefeito é o Sr. Gelsonisno Toloy. 

(Autor do histórico - Antônio Pietro Lorenzo; Redação final 

L. G.· Macedo; Fonte dos dados - A.M.E. - Manoel A. da 
Silva.) 

PLATINA- SP 
Mapa Municipal na pág. 431 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Em longínquos tempos, ainda no século 
passado, erguia-se ao sudoeste do Estado de São Paulo, em 
meio do intenso sertão, um povoado, com o nome de Sal
tinho do Paranapanema pertencente ao território do muni
cípio de Campos Novos do Paranapanema, sendo seu fun
dador, o Coronel Francisco Sanches ·de Figueiredo . 

Pela Lei n.0 309, de 26 de julho de 1894,. foi elevado 
a distrito de paz, passando a denominar-se Platina, con
tinuando todavia, a pertencer ao município de Campos No
vos do Paranapanema. Cercado de terras férteis e habitado 
por um povo laborioso, o distrito de Platina progredia rà
pidamente. 

Em 1915, pela Lei n.0 1478, de 24 de dezembro, foi 
elevado à categoria de município e 3 anos depois, em 1918, 
pela Lei n.0 1 630-A, de 26 de dezembro, passou a per
tencer à comarca de Assis. 

Em 1934 foi decretada a extinção do município, vol
tando a condição de distrito de paz, pelo Decreto n.0 6 469, 
de 28 de maio passando a pertencer ao município de Pal
mital, da comarca de Salto Grande. 

Nesse mesmo ano, ainda pelo mesmo Decreto número 
6 469 perdeu o distrito de Platina parte de seu território, 
a localização à margem direíta do rio Piratininga que pas
sou a pertencer ao município e comarca de Assis. Pelo 
Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 1934, passou· 
o distrito de Platina a pertencer à comarca de Palmital. 

Sofreu Platina uma forte crise política com a extinção 
de seu município. A decepção foi grande colocando seus 
habitantes em profundo desânimo e revolta, prejudicando 
sobremaneira o seu progresso e desenvolvimento. Entretan
to, com a mudança do regime político em nosso país, alevan-
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Cadeia Pública 

taram-se os ânimos dos platinenses para a reconquista do 
que haviam perdido e assim em 1953, pela Lei n.0 2 456, 
de 30 de dezembro. conseguiram o restabelecimento do mu
nicípio de Platina, sendo eleito prefeito o sr. Nestor de 
Sousa Per':ira, filho do capitão Felicíssimo, primeiro pre
feito de Platina . 

Atualmente a situação do município é das melhores. 
Apesar de seu território não ser extenso suas terras são 
apropriadas para culturas diversas principalmente a cana
-de-açúcar. O município possui várias indústrias de aguar
dente e uma vasta área de pastagem senqo considerável a 
criação de bovino e a produção de leite, possuindo várias 
indústrias de produtos dêsse derivado. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fi
siográfica da Sorocabana. As coordenadas geográficas da 
sede municipal são as seguintes: 22° 37' de latitude sul e 
50° 12' de longitude W. Gr. A distância entre o município 
e a Capital do Estado em linha reta é de 380 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 370 metros. 

CLIMA - O município de Platina está situado em região 

de clima quente com inverno sêco. 

ÁREA- 331 km~. 

POPULAÇÃO - Em 1950 na o~asião do último Recen
seamento geral do Brasil o município de Platina era dis
trito de Palmital sendo recenseado com 3 260 habitantes -



Igreja Motriz 

1714 homens e 1546 mulheres. Na zona rural havia 2 773 
habitantes ou 86%. Para 1954 o D.E.E. estimou a po
pulação do município em 4 332 habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Existia em Platina, no 
ano de 1950, apenas 1 aglomeração urbana, a da sede dis

trital, com 487 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são a agropecuária e pe

quena indústria . 

Em 1956, a produção do município foi a seguinte: 

PRODUTOS 

Gado bovino e aufno 

I UNIDADE., 

Cabeça I 

AGRICOLA 

Feijão .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Sa.co 60 kg I 
Arroz ..................... :. • • • 
Caf~ ........................ , ArrOba 

INDUSTRIAL 

Aguardente ......... . Litro 

VOLUME VALOR 
(Cr$) 

6 ooo I 12 ooo ooo,oo 

4 565 I 4 800 
2 400 

I 800 000 I 

3 075 250,00 
2 016 000,00 
I 200 000,00 

9 000 000,00 

Os produtos agrícolas do IIJ.UD1Clplo de Platina são 
destinados à Capital do Estado, Palmital e Assis, seus prin
cipais centros consumidores. Há 12 estabelecimentos in
dustriais com mais de 5 pessoas. As fábricas mais impor
tantes localizadas em Platina são: Fábrica de Aguardente 
Oliveira e Cia.; Engenho Mombuca; Indústria de Laticínios 
Rodeio Ltda. Em todo o município há aproximadamente, 
38 operários industriais. 

A Prefeitura iniciou as obras da construção de uma 
usina elétrica, no mun1c1p1o. 

A pecuária é de grande significação econômica para 
Platina; o gado é exportado para a Capital do Estado. Há 
365 propriedades agropecuárias, 17 com mais de 1 000 
hectares. A área cultivada é de 2 265 hectares. Em 1954,
existiam 12 000 cabeças de. suínos; 10 000 de bovinos; 1400 
de eqüinos; 1 200 de caprinos; 800 de muares; 200 de ovi
nos e 4 de asininos . 

Foram abatidas 69 cabeças de porcos; 47 de bois e 
21 de vacas. A produção de leite foi de 900 000 litros e 
a de ovos, 40 000 dúzias. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
rodovias municipais com as seguintes quilometragens dentro 
de suas divisas: Platina-Palmital: 6km; Platina-Assis: 
15 km. 

Platina liga-se à Capital Estadual e a Federal pelos 
meios de transportes seguintes: Capital Estadual - rodo
viário ( 18 km) ferroviário E. F. S. ( 511 km) ou rodoviá
rio (até o km 469 da rodovia São Paulo Presid~nte Pru
dente) 481 km; Capital Federal via São Paulo: já descrita. 
Daí ao DF: rodoviário, via Dutra (432 km) ferroviário 
E.F .C.B. (499 km) aéreo (373 km). 

Na Prefeitura Municipal estão registrados 9 auto
móveis. 

O número de veículos em tráfeg9 diário na sede do 
município é de, aproximadamente, 15 entre automóveis e 
caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém tran
sação com as localidades de Palmital, Assis e a Capital. 
Importa: tecidos em geral, sal, querosene e açúcar. Na sede 
municipal há 15 estabelecimentos varejistas e em todo o 
município 9 estabelecimentos de gêneros alimentícios, 4 
de fazendas e armarinhos e 1 de louças e ferragens . 

ASPECTOS URBANOS - Há na sede municipal 19 lo
gradouros, sendo 1 arborizado; 96 prédios; 14 ligações elé
tricas domiciliares (fornecidas por um gerador de proprie
dade da Prefeitura) e 1 pensão com diária média de .... 
Cr$ 120,00. Conta a cidade com 2 linhas de ônibus, inter
municipais. 

Prefeitura Municipal 
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ASSIST1l:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam servi

ços assistenciais à população platinense, 1 dentista, 1 far
macêutico, 1 farmácia e 1 pôsto de saúde, inaugurado· em 
1956. 

ALFABETIZAÇÃO - 45,20% das pessoas de 5 anos e 
mais sabem ler e escrever conforme apurou o Censo de 
1950. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- Tôdas as datas cívicas e religiosas são condignamente, 
comemoradas pela ,população de Platina. 

ENSINO ~ Há 10 unidades escolares de ensino primário 
no município: 1 grupo escolar com 4 classes, 6 escolas 
isoladas estaduais, 1 municipal e 2 cursos de alfabetização 
de adultos. 

ANOS 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
1-----~---~---------------IREALIZADA 

Municipal NO 
Federal Estadual 1-----.-----IMUNICIPIO 

(Cr$) 
Total Tributária 

------- -----·-- ------- -------- ------- ----·---
1954 .... . 
1955 ...... . 734 974 
1956 (1) .. 

(I) Orçamento. 

-=.;.~;;~;. 

877 221 
804 400 

154 487 678 903 
804 000 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Em 1956, ha
via no município, 9 vereadores em exercício e 626 eleito
res inscritos. Os habitantes locais são denominados "pla
tinenses". O Prefeito é o Sr. Nestor de S. Pereira. 

(Autor do histórico - Otto Alves da Silva; Redação final 
Maria de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A. M. E. 
Otto Alves da Silva . ) 

POÁ- SP 
Mapa Municipal na pág~ 375 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - O antigo distrito policial de Poá, no muni
cípio de Mogi das Cruzes foi fundado em 1890 por Paulo 
Augusto de Miranda, Jorge Tomé, Narciso Socarini, Antô
nio Alves, José Boinm e João José de Godoi. 

Poá, cuja denominação anterior era Vila Nossa Senho
ra de Lourdes, tornou-se distrito de paz pela Lei n.0 1674, 
de 3 de dezembro de 1919 e foi instalado no dia 17 de mar
ço de 1920. 

Prefeitura Municipal 

Ginásio Estadual 

Foi elevado a município pela Lei n.0 233, de 24 de 
dezembro de 1948. 

Como município, foi constituído com os distritos de paz 

de Poá e Ferraz de Vasconcelos .que em 30 de dezembro 
de 1953, por fôrça da Lei n.0 2 456 tornou-se unidade ad
ministrativa autônoma. 

Poá está sob a jurisdição da comarca de Mogi das 

Cruzes desde 1920. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica industrial, 

limitando com os municípios de Ferraz de Vasconcelos, 

êão Paulo, Itaquaquecetuba, Suzano e Ribeirão Pires. 

A sede municipal dista 30 km, em linha reta da Capi
tal, e tem a seguinte posição: 23° 32' de latitude Sul e 

46° 20' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em rJ!Iac;õo ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 761 m. · 

CLIMA - Temperado, de inverno sêco, com as seguintes 
variações térmicas: mês mais quente - menor que 22°C; 
mês mais frio - menor que l8°C. Precipitação pluvial va-: 

riando entre 1 300 a 1 500 mm ao ano 

ÁREA - 35 km2
• 

POPULAÇÃO ...-.:. Total do município - 11 697 habitan

tes (6 065 homens e 5 641 mulheres), sendo 2 428 na zona 

rural - (20%). 

Estimativa para 1955 - 13 389 habitantes. 



Vista Parcial 

AGLOMERAÇõES URBANAS ~ Cidade de Poá, com 
6 080 habitantes. 

PRODUTOS AGRíCOLAS 

ATIVIDADES ECONôMICAS -As principais aÚvidades 
econômicas do município são a indústria e agricultura. 

Pelos dados numéricos abaixo,· pode-se ter uma idéia 
geral da produção de 1956. 

PRODUTOS 

Uva ..................... . 
Caqui. ...... . 
Tomate ............... . 
Pêra., ............ . 
Batata-doce ...... . 

Vista Parcial 

UNIDADE QUANTIDADE 

Quilo 
Cento 
Quilo 
Cento 

Saco 60 kg 

68 000 
6 500 

90 000 
7 000 
4 250 

VALOR 
(Cr$) 

680 000,00 
390 000,00 
360 000,00 
350 000,00 
340 000,00 
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Vista Parcial 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ""--'- Ovos de gali
nha, 462 300 dúzias - valendo CrS 8. 321 . 400,00. 

PRODUTOS EXTRATIVOS 

PRODUTO UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Areia ...... ······ ... ...... m3 14 100 I 269 000,00 
Pedregulho .... .... ......... ' 4 090 490 800,00 

PRODUTOS INDUSTRIAIS - Fios de lã - produção no 
valor de Cr$ 97. 800. 919,00 

Tijolos refratários - 5 550 000 kg, valendo ....... . 
Cr$ 31.357.500,00 

Calçados - 48 280 pares, valendo Cr$ 5. 231. 230,00 
Tijolos comuns.- 2 808 milheiros, valendo ....... . 

Cr$ 1 . 404. 000,00 
A indústria com 6 estabelecimentos (de mais de 5 ope

rários) emprega, ao todo, cêrca de 780 pessoas e consome 
em média mensal 210 740 kWh de energia elétrica. 

A pecuária em 31-XII-1954, apresentava-se com os se
guintes rebanhos: suíno, 850; bovino, 180; eqüino, 120 e 
muar, 110. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas: 
Ferraz de Vasconcelos - ferrovia E.F.C.B . ..:._ 3 km; 
Itaquaquecetuba - ferrovia E. F. C. B. - 5 km, ou rodo
via 8 km; Suzano - ferrovia E. F. C. B. - 4 km; São 
Paulo - rodovia 30 km; ferrovia E. F. C. B. 33 km. 

Trafegam, diàriamente, pela sede municipal cêrca de 
46 trens e 180 veículos, entre automóveis e caminhões. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1956 - 74 au
tomóveis e 173 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 107 estabele
cimentos varejistas realiza as maiores transações com as 
praças de São Paulo e Mogi das Cruzes. 

SS6 

Mantém agências no município o Banco Nacional da 
Cidade de São Paulo S . A., e a Caixa Econômica Estadual 
que em 30-XI-1956 possuía 690 cadernetas em circulação e 
depósitos no valor de Cr$ 3:898.596,70. · 

ASPECTOS URBANOS - A cidade possui 54 logradouros 
públicos (6 pavimentados), 1701 prédios, 1 674 ligações 
elétricas, 74 aparelhos telefônicos instalados, agência postal, 
serviço telegráfico da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
1 cinema, 1 biblioteca com 400 volumes, pertencente ao 
ginásio estadual. 

A energia elétrica é fornecida pela São. Paulo Light & 
Power Co., Ltd. e apresenta o seguinte índice de consumo, 
em média mensal com iluminação pública: 12 190 kWh. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITARIA- O município é 
servido por 1 pôsto de assistência e farmácias, · 2 médicos, 
3 dentistas e 3 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - 67% · da população de 5 anos e 
mais sabem ler e escrever. 

ENSINO- Há 12 unidades de ensino primário fundamen" 
tal comum e 1 ginásio estadual. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

1950 ....... .. I 332 108 977 875 645 394 I 077 788 
1951. ...... . .. 2 698 381 I 367 005 881 003 I 351 488 
1952 ..... · .. 4 084 013 1 904 905 1 039 912 .1 907 031 
1953 ....... 5 920 290 2 280 413 1 279 441 1 855 456 
1954 .. ; .... 886 616 9 016 310 2 051 378 1 069 348 2 207 270 
1955 ....... 900 000 9 322 976 2 762 213 1 370 133 2 586 158 
1956 (1) ... ... 2 860 000 .. 2 860 000 

(1) Orçamento. 



OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados poaenses. 

Há no município a Fonte Áurea de águas radioativas, 
a qual acha-se em fase inicial de exploração. 

Em novembro de 1956 havia 2 420 eleitores inscritos 
e 13 vereadores em exercício. O Prefeito é o Sr. J. Lourenço 
M. da Silva. 

(Autor do Histórico - Durval Barbosa; Redação final -Daniel 
Peçanha de Moraes Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. - Durval 
Barbosa.) 

POLONI- SP 
Mapa Municipal na pág. 95 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Poloni teve como fundador Cândido Polo
ni, donde lhe advém o nome, ato êste concretizado a 3 de 
maio de 1926. 

Recebeu, primeiramente, a denominação de Vila Co
lombo, pertencendo ao município de Mirassol, sob a juris
dição da Comarca de São José do Rio Prêto. 

Tornou-se distrito de paz, no município de Mirassol 
pela lei n.O 2 337, de 27 de dezembro de 1928. A sede dis
trital foi transferida, por determinação do Juiz de Direito 
da Comarca de São José do Rio Prêto, de 14 de novembro 
de 1932, da povoação de Colombo para a de Vila Poloni. 
Recebeu a denominação de Vila Poloni por fôrça do Decre
to n.0 6 205, de 11 de dezembro de 1933, e a 26 de outu
bro de 1937, pela Lei n.0 3 112, foi incorporado ao muni
cípio de Monte Aprazível. 

Passou a denominar-se Poloni pelo Decreto-lei n.0 

2 104, de 2 de abril de 1940, sendo elevado a município pela 
Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 1953, constituído de 
um único distrito, Poloni. Pertenceu à . Comarca de São 
José do Rio Prêto de 1928 a 1937 e desta data em diante 
à de Monte Aprazível. 

LOCALIZAÇÃO - O mumc1p10 está localizado na zona 
fisiográfica de Rio Prêto . A sede municipal acha-se nas 
seguintes coordenadas geográficas: latitude Sul 20° 47'; 
longitude W. Gr. 49° 48'. 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

CLIMA - O clima do município é tropical, e os invernos 
são secos . As isotermas anuais estão compreendidas entre 
22° e 23°C. O total anual de chuvas é de 1 100 a 1 300 mm. 

ÁREA - 138 km2. 

POPULAÇÃO - Por ocasião do Censo de 1950, Poloni 
fazia parte do município de Monte Aprazível como simples 
distrito. Foram recenseados 8 036 habitantes, dos quais 
4.076 homens e 3 960 mulheres, assim distribuídos: 947 
habitantes na zona urbana, 450 na zona suburbana e 6 639 
habitantes na zona rural .. 

Como bem se nota 82,6% da população estão locali
zados· na zona rural. 

O D. E. E. S. P. estimou a população municipal, pre
sente em 1.0 -VII-1954, em 8 542 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- O distrito da sede pos
suía em 1950, 1 397 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS --A economia municipal 
é preponderantemente agrícola. O café é o grande esteio 
econômico da região. Seguem-se, em importância do valor da 
produção, arroz, milho, feijão e .algodão. Observe-se o 
quadro abaixo: 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
(em Cr$ I 000 

--
Caf.; .. Arr6bn 40 500 29 352 
Arroz .. Saco 11 585 5 725 
Milho .. ... . 11 800 3 304 
Feijão .. .. . 2 460 I 858 
Algodão .. Arr6ha 12 300 I 537 

A área das matas naturais é estimada em 700 hec
tares. A área de terras cultivadas eleva-se a 4 54 7 hec
tares. De acôrdo com a área, as 436 propriedades agríco
las existentes no município poderão ser assim agrupadas: 
até 2 hectares - 7; de 3 a 9 - 37; de 10 a 29 - 152; de 
30 a 99 - 169; de 100 a 299 -- 52; de 200 a 999 --
16; de 1 000 a 2 999 - 3. 

Os dados abaixo transcritos, D.E.E. de 1954, nos 
permitem observar a conjuntura econômica. setores da pe
cuária e da indústria: gado abatido: vacas -- 392; ·porcos 
- 168; bois - 2. Produtos de origem animal: leite de 
vaca- 654500 litros; ovos- 101250 dúzias. Rebanhos 
existentes: suíno - 7 000; bovino - 6 900; eqüino -:- 660; 
muar - 600; caprino - 200; ovino - 70 e asinino - 7. 
Aves existentes: galinhas - 27 000; frangos, frangas e ga
los ---:- 25 500; patos,_ marrecos e gansos - 400; perus -
300. Produção industrial: - havia 24 estabelecicimentos 
industriais, que segundo o ramo de atividade exercida, po
derão ser assim classific~dos: produtos alimentares - 12; 
outros - 12. Há 4 estabelecimentos com mais de 5 ope
rários. As mais importantes fábricas aqui estabelecidas 
são: Destilaria Continental, FábriGa de Fogos "A Preferida", 
e Fábrica de Móveis São Luiz. 

Poloni vende seus produtos agrícolas para Santos, que 
é grande comprador de café; São José do Rio Prêto e Monte 
Aprazível, consomem o algodão. O arroz, o feijão e o milho 
são comprados pelos municípios vizinhos. 

A pecuária, especialmente a criação de gado bovino, é 
de relativa importância à economia municipal. São José do 
Rio Prêto, Birigui e Araçatuba são as praças compradoras 
do gado bovino dêste município. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município não é servido 
por estradas de ferro, mas as estradas de rodagem ( 49 km 
dentro do município) garantem à população municipal o 
abastecimento e o escoamento dos seus produtos. 
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Poloni liga-se à São Paulo, por rodovia e também, por 
ferrovia. Por estrada de rodagem municipal até a estação 
de Engenheiro Balduíno (há linha de ônibus); baldeação 
em Monte Aprazível (22 km); Estrada de Ferro Arara
quara, Cia. Paulista de Estrada de Ferro e Estrada de Fer
ro Santos a Jundiaí, até São Paulo (560 km). Por rodo
via municipal até. Monte Aprazível e rodovia estadual, via 
São José do Rio Prêto, Araraquara, Rio Claro e Campinas, 
(501 km). 

Há na sede municipal, distante 1 000 m, 1 campo de 
pouso dotado de 1 pista, cuja dimensão é de 400 x 150 m. 

Largamente estimado o número de veículos em trá
fego na sede municipàl, diàriamente, é de 200 ( consideran
do-se automóveis e caminhões) . Na Prefeitura acham-se 
registrados 18 automóveis e 53 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - Os estabelecimentos comer
ciais existentes no município est~o assim classificados: gê
neros alimentícios- 29; louças e ferragens- 19; tecidos e 
armarinhos- 10. O comércio local mantém transações co
merciais com os municípios de São Paulo, São José do Rio 
Prêto e Monte Aprazível. Os artigos mais importados são: 
louças e ferragens, produtos farmacêuticos, tecidos, calça
dos etc. Em todo o município os estabelecimentos para a 
venda a varejo somam 52. Há na sede municipal 1 agência 
do Banco Sul Americano de Descontos S. A. 

ASPECTOS URBANOS - O traçado da cidade de Poloni 
compreende 14 logradouros públicos, dos quais 8 são arbo
rizados, 1 é ajardinado e arborizado, simultâneamente. 12 
possuem iluminação domiciliar e em 11 há iluminação pú
blica. 

Há 382 prédios, compreendidas as zonas urbana e su
burbana, e 34 7 ligações domiciliares para a energia elé
trica. Acham-se instalados 13 aparelhos telefônicos. A ci
dade possui 1 cinema e 1 hotel, cuja diária é de Cr$ 100,00. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Em exercício 
de suas profissões, há na sede municipal, 3 médicos, 2 den
tistas, 4 farmacêuticos. Conta o município com 4 farmácias. 

ALFABETIZAÇÃO - Pelo Censo de 1950, da população 
de 5 anos e mais ( 1 219 pessoas) havia 394 homens e 
340 mulheres alfabetizadas, ou seja 60% da população. 
ENSINO -O município dispõe de 19 unidades de ensino 
primário, das quais a mais importante é o grupo escolar 
de Poloni. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

-
RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 

REALlli;ADA 
ANOS M·unicipal NO 

MUNICIPIO Federal Estadual 
(Cr$) 

Total Tributária 

1954 .. 433 917 419 747 432 136 
1955 .... .. 2 809 398 I 645 345 776 282 I 325 931 
1956 (1) .. I 517 000 I 517 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
locais são denominados "polonienses". Em 3-X-1955 ha
via 1 588 eleitores inscritos. Os vereadores à Câmara Mu
nicipal são 9. O Prefeito é o Sr. Cândido Poloni. 

(Autor do histórico - Pedro de Mello; Redação final - An
tônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A. M. E. - Pedro de 
Mello.) 
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POMPÉIA-SP 
Mapa Municipal na pág. 355 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Pompéia abrange uma 
área de terra que compõe as bacias dos rios Peixe e Feio, 
afluentes do rio Paraná. Os primeiros habitantes civilizados 
que nela penetraram foram João· Antônio de Moraes e 
Francisco de Paula Moraes, que obtiveram do Govêrno Im
perial, em 1852, posse primária das terras localizadas na 
bacia do Rio do Peixe. Na bacia do Rio Feio ou Aguapeí, 
penetrou Francisco 'Rodrigues de Campos que obteve, tam
bém, do Govêrno Imperial, posse primária. 

Em 1919 o Sr. Júlio da Costa Barros acomp~nhado por 
diversos habitantes de Cravinhos (Mogiana), entre os quais 
podemos mencionar os nomes de Pedro Verri, Irmãos Pa
gani, Ormindo Mata, Luiz Dal Monte, Luiz Scalabrini, e ou
tros dirigiram-se a esta região que, naquela época era tôda 
coberta de matas virgens. Aqui chegando adquiriram, dos 
Irmãos Lélio e Marcelo Pizza, terras destinadas à agricul
tura, nos bairros hoje denominados Novo Cravinhos, Vila 
Olinda e Córrego Branco, terrenos êstes parte de uma 
grande gleba de terras da Fazenda Guataporanga. 

Em 1922, mais ou menos, O Sr. Júlio da Costa Barros 
iniciou as primeiras plantações de café. no terreno que ad
quirira, no bairro Vila O linda. 

Em 1925 foi fundado o Distrito de Novo Cravinhos, 
pelo Sr. Júlio da Costa Barros, por determinação do pro
prietário da Fazenda Guataporanga. Foi dado o nome de 

·Novo Cravinhos em homenagem a Cravinhos, uma vez que 
foi nessa região que se localizou a primeira comitiva de 

Igreja Matriz: 



Ruo Senador Rodolfo Mirando 

compradores de terra e por serem todos êles moradores de 
Cravinhos (Mogiana) Estado de São Paulo. 

O roteiro de penetração para o desbravamento das 
matas do município de Pompéia foi pela Estrada de Fer:ro 
Noroeste do Brasil, deixando a estrada de ferro na Estação 
de Penápolis, em suas primeiras viagens, os desbravadores 
acima citados seguiam por meio de picadas, montados em . 
animais, por onde seguiam a distância, cêrca de 90 quilô
metros até chegar a um determinado ponto, onde futura
mente seria localizado Novo Cravinhos, ponto êste de refe
rência para os seus objetivos. Nesse longo trecho de picada 
levaram uma semana para alcançar o local acima citado, 
sendo forçados, por conseguinte, às pousadas em pleno 
relento. 

As primeiras terras adquiridas por êsses desbravadores 
custaram apenas Cr$ 30,00 por alqueires, naquele tempo 
30 mil reis. 

Por conseguinte a penetração no local, onde hoje se 
localiza a cidade de Pompéia foi também seguida por êsse 
itinerário, pois naquela época não existia a estrada de ro
dagem de Marília até êste local (Pompéia) . A Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro estava parada em Piratininga. 

A primeira fazenda, a ser formada, nas imediações foi 
a fazenda Jacutinga, de propriedade, naquela época, do Sr. 
Rodolfo Lara Campos, que adquiriu 1 000 alqueires de 
matas, onde determinou a plantação de 300 000 pés de 
café. A estrada de rodagem que deu acesso, em primeiro 
lugar, ao ponto onde hoje é Pompéia, foi prosseguimento da 
estrada de Vila Olinda, trecho êsse numa distância de 18 
quilômetros, o qual foi mandado construir pelo Sr. Rodolfo 
de Lara Campos. Dessa fazenda, que dista apenas 3 quilô
metros da cidade de Pompéia é que deu início ao desbra
vamento das matas, onde foi fundada a referida cidade . 

Entre outros desbravadores podemos citar os nomes 
de: Guilherme Astrath, no Córrego Branco, e Camilo Tra
balli, na Vila O linda. 

A área de terra que hoje compõe o município de Pom
péia, no início de seu desbravamento pertencia pràticamen
te a dois grandes proprietários; as vertentes do Rio do 
Peixe ao Senhor Senador Rodolfo Nogueira da Rocha. Mi
randa, e as vertentes do Rio Feio ou Aguapeí aos irmãos 
Lélio e Marcelo Pizza. 

Em 1928, o local onde hoje se levanta a cidade de 
Pompéia era coberto de matas virgens. Nesse ano o Se-

nhor Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda e o Dr. Luiz 
Miranda planejaram a formação de uma cidade; foi quan
do ordenaram, que fôssem roçados e derrubados 250 hec~ 
tares de matas, no espigão Peixe-Feio, nas vertentes do 
Ribeirão Futuro, e depois de arruados e loteados· êsses 250 
hectares, iniciaram a venda de lotes com a denominação de 
Patrimônio de Otomânia, para logo a seguir substituir o 
nome de Otomânia pelo de Pompéia. Em 17 de setembro 
de 1928 foi essa então Vila, elevada a distrito de paz, pela 
Lei n.0 2 282, com território desmembrado do município de 
Campos Novos, permanecendo o nome de Pompéia. 

A origem do nome de Pompéia foi iniciativa de seus 
fundadores, com objetivo de prestar assim uma homenagem 
a sua espôsa e progenitora, respectivamente, Aretuza Pom
péia da Rocha Miranda. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1933, 
e nas territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 
31 de dezembro de 1937, Pompéia figura como distrito do 
município de Marília, assim permanecendo no quadro ane
xo ao Decreto-lei estadual n.0 9 073, de 31 de março de 
1938, observando-se, porém, que nas mencionadas divisões 
territoriais referentes aos anos de 1936 e 1937, êle consta 
apenas como distrito judiciário. 

De acôrdo com o Decreto estadual n.0 9 775, de 30 de 
novembro de 1938, que fixou o quadro territorial vigente 
no quinquênio 1939-1943 foi criado o município de Pom
péia, com os distritos de Pompéia, Novo Cravinhos, Pauló
polis, Quintana, Varpa e Herculânia, os cinco primeiros 
desmembrados do município de Maríli::~ e o último do de 
Glicério. 

Pelo Decreto-lei estadual n." 14 334, de 30 de novem
bro de 1944, Pompéia perdeu os distritos de Herculâridia 
(ex-Herculânia), Quintana, desfalcado de parte do seu ter
ritório, e Varpa, transferidos respectivamente, para os mu
nicípios de Herculândia, Quintana e Tupã, e parte do terri
tório do distrito de Paulópolis, para o de Quintana, do novo 
município dêste nome. Assim no quadro vigente em 
1945-1948, fixado por êsse Decreto-lei o município de 
Pompéia ficou constituído pelos distritos de Pompéia, Novo 
Cravinhos, Paulópolis e Queiroz, êste último criado com 
parte dos territórios dos distritos de Novo Cravinhos, Pau
lópolis e Quintana, respectivamente, dos municípios de 
Pompéia e Quintana. 

O Decreto estadual n.0 9 775, de 30 de novembro de 
1938, criou a comarca de Pompéia, cujo têrmo único se 
comnõe dos municínios de Pomnéia e Tunã. 

Ruo Senador Rodolfo Mirando 
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Pelo Decreto-lei estadual n.0 14 334, de 30 de novem
bro de 1944, que fixou o quadro da divisão territorial ad
ministrativo-judiciária do Estado, em vigor no período de 
1945-1948, permanece o município de Pompéia subordinado 
ao têrmo judiciário de igual nome, têrmo êste formado pelos 
municípios de Pompéia, Herculândia e Quintana. 

O município foi instalado em 1.0 de janeiro de 1939 
e a comarca, instalada em 1. 0 de maio dêsse mesmo ano. 

Quando criado, o distrito de paz de Pompéia pertencia 
à Comarca de Piratininga. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica denominada "Marília", apresentando a sede muni
cipal as seguintes coordenadas geográficas: 22° 06' 28" de 
latitude Sul e 50" 10' 33" de longitude W Gr., distando 
399 km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 
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ALTITUDE - 582;590 metros. 

CLIMA - Quente com inverno sêco. A temperatura 
média oscila entre 21 °C e 22°C. O total anual de chuvas 
é da ordem de 1 300 a 1 ·500 mm. 

ÁREA - 1 041 km2 • 

POPULAÇÃO '-- De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 39 398 pessoas (20 8'74 homens e 18 524 
mulheres), sendo 2 640 na zona urbana, 4 951 na zona 
suburbana e 31087, ou 80% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E. de 1-VII-1954 acusou 41878 
habitantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - De acôrdo com o Cen
so de 1950, as aglomerações urbanas existentes são: sede 
municipal, com 6 025 habitantes, e as vilas de: Novo era
vinhos, com 334, Fontana, com 273, Paulópolis, com 606 
e Queiroz, com 453. 

ATIVIDADES ECONOMICAS - A agricultura e a pe
cuária são as bases da economia municipal. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos (estimativa de 1956); foram: 

PRODUTOS 

Caff 
Algodão .. 
Amendoim 
Milho ...... . 
Batatinha .. . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Arrllba 

Quilo 
Saco 60 kg 

' > 

213 840 
521 640 

13 458 000 
185 000 

91 200 

VALOR 
(Cr$) 

117 612 000,0() 
78 24"6 000,00 
68 637 600,00 
35 150 000,00 
31 080 000,00 



Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas são: Marília, Bauru e São Paulo. 

A atividade pecuária é de alta significação econômica. 
Os diversos pecuaristas têm por objetivo a criação com o 
aproveitamento do \eite, industriaiização do mesmo -e engor
da de bovinos para exportação. 

O principal centro comprador de gado é São Paulo. 
O rebanho existente em 31-XII-1954, em número de 

cabeças, era o seguinte: bovino, 85 000; suíno, 17 000; 
caprino, 5 000; muar, 3 400 e eqüino, 2 200. A produção de 
leite no mesmo ano foi de 2 OSO 000 litros. 

No setor industrial, a sede municipal possui 11 esta
belecimentos com mais de 5 pessoas. As fábricas mais 
importantes localizadas no município são: Sanbra S. A. ; 
Anderson, Clayton & Cia. Ltda. ; Companhia Swift do 
Brasil S. A. ; FeÚce Aufiero . (beneficiamento de arroz e 
café); Shigueharu lkeda; Irmãos Uemura &_ Cia. Ltda.; 
Shunji Nishimura; Santiago Martin; Pereira Alves & Cia. 
Ltda. ; Indústrias de Lacticínios de Zaparolli & Cia. Ltda. 
Estão empregados nos vários ramos industriais 167 ope
rários. 

·A principal riqueza natural existente é a argila, pró
pria para fabricação de tijolos. 

A área de matas naturais .. ou formadas, existentes em 
1956, era de 4 2!$9 hectares. 

O consumo médio mensal de energia elétrica como 
fôrça motriz é de 48 074 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que o percorre 
numa extensão de 18 km e possui 2 estações ferroviárias. 

Pompéia liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes 
meios de transporte: Quintana - rodoviário 12 km, ou 
ferroviário C.P. E. F. 15 km; Herculândia - rodoviário, 
via Quintana 24 km, ou ferroviário C.P.E.F. 29 km; 
Tupã - rodoviário 39 km, ou ferroviário C.P. E. F. 
45 km; Glicério - rodoviário, via Parnaso e Braúna 
110 km; Getulina - rodoviário, via Novo Cravinhos e 
Guaimbé 56 km; Marília.- rodoviário 27 km, ou ferro
viário C.P. E. F. 30 ki:n; Oriente - rodoviário 1 O km, ou 
ferroviário C.P. E. F. 11 km; Lutécia ~ rodoviário, via 
. Amarilis 44 krn; Echaporã - rodoviário~ via Amarilis 
48 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, yia Bauru, São 
Manuel e ltu - 514 km, ou ferroviário C.P .E.F. em 
tráfego mútuo com a E. F. S. J. 560 km ou misto: a) 
rodoviário 2 7 km, ou ferroviário C.P. E. F. 30 km até 
Marília e b) aéreo 372 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 
As estradas de rodagem que servem o município são 

tôdas municipais, com uma quilometragem de 400 km. 
O município possui um campo de pouso. 

Trafegam, diàriamente, na sede municipal 21 trens 
e 300 automóveis e caminhões. Estão registrados na Pre
feitura Municipal 44 automóveis e 136 caminhões. 

· O município possui 2 linhas urbanas de rodoviação, 3 
interdistritais e 2 intermunicipais. 

COMS;RCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações mercantis com: Oriente, Marília, Bauru e São 
Paulo. Importa os seguintes artigos: fazendas e armarinhos, 
louças e ferragens, farinha de trigo, açúcar, material elétri-

co, óleo e sabão. A sede municipal possui 33 estabeleci
mentos varejistas e 2 atacadistas, e o município, segundo 
os principais ramos de atividade, possui 92 estabelecimentos 
de gêneros alimentícios, 1 de louças e ferragens e 24 de 
fazendas e armarinhos. 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
são os seguintes: Banco do Brasil S. A.; Banco do Estado 
de São Paulo S. A. ; Banco Mercantil de São Paulo S. A. ; 
Banco Brasileiro de Descontos S. A. ; Banco Moreira Sal
tes S. A. ; Banco Popular S. A. ; Banco de São Paulo S. A. ; 
Banco Popular S. A. (agência do distrito de Queiroz) e 
Caixa Econômica Estadual. Esta, a 31-XII-1955, possuía 
2 391 caderneJ:as em circulação e valor. dos depósitos de 
Cr$ 4.618.420,20. 

ASPECTOS URBANOS - Os melhoramentos públicos 
existentes são os seguintes: Pavimentação - 16 logradou
ros parcialmente calçados com paralelepípedos. A área de 
pavimentação é de 18 759 m:!. Iluminação - pública, com 
78 logradouros iluminados e domiciliar, com 1 188 liga
ções elétricas. O consumo médio mensal para iluminação 
pública é de 6 995 kWh e para iluminação particular é de 
68 964 kWh. Água-· 752 domicílios abastecid~s. Telefo
ne - 189 aparelhos instalados. Telégrafo - servido pela 
Cia. Paulista de Estradas de Ferro. Correio - 2 agências 
postais do D. C. T. Hospedagem - 7 hotéis com diária 
mais comum de Cr$ 90,00 .. Diversões - 1 cinema .. 

ASSIST1!:NCIA MS;DICO-SANIT ÁRIA - Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 hospital, com 54 
leitos; 1 Centro de Saúde; 1 pôsto de puericultura; 1 alber
gue noturno; 1 asilo, com capacidade para 20 pessoas; 5 
farmácias; 6 médicos; 7 dentistas e 4 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo coin o Censo de 1950, 
das 32 466 pessoas maiores de 5 anos, 14 233 (8 875 ho
mens e 5 358 mulheres), ou 43%, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Ministram o ensino em Pompéia: 3 grupos es
colares ( 1 na sede, 1 em Queiroz e 1 em Paulópolis); 49 
escolas primárias isoladas, sendo 38 estaduais e 11 muni
cipais; 1 colégio estadual e Escola Normal; 1 Escola Téc
nica de Comércio; 1 escola de dactilografia e 4 escolas 
de corte e costura . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Pompéia possui: 
1 jornal "A S;poca" - noticioso e semanal; 1 radioemissora 
-Rádio Difusora de Pompéia- ZYR-48, com freqüência 
de 1490 quilociclos e potênc_ia de 100 W· 3 bibliotecas, sen
do 1 pública e 2 estudantis, tôdas de caráter geral com 750, 
733 e 1 822 volumes, respectivamente; 1 tipografia e 1 li
vraria. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

~ECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Fed·era I Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
.(Cr$) 

----
1950 ...... 2 096 277 6 732 283 3 881 525 I 550 493 3 687 524 
1951. 2 321 512 11 911 890 4 453 958 I 638 426 3 416 151 
1952 ... 3 102 631 13 468 029 5 031 759 I 965 345 4 452 HO 
1953 .. 3 133 815 9 318 260 7 377 422 I 991 576 7 146 397 
1954. .... 2 739 317 17 381 969 7 •584 684 2 194 958 9 146 012 
1955. ..... 3 423 781 19 770 466 7 805 747 2 641 548 7 769 276 
1956 (1) .. .. 5 600 000 5 600 000 

(I) Orçamento. 
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FESTEJOS E EFEMÉRIDES - As datas religiosas são 
comemoradas com procissões, quermesses, conferências e 

comunhões. 

As efemérides mais comemoradas são: 7 de setembxo, 
17 de setembro - fundação do município - e 15 de no

vembro. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
locais são denominados "pompeianos". 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana 1449 

prédios. 

Exercem atividades profissionais 3 advogados e 1 
agrônomo. 

Na sede municipal há uma cooperativa de produção. 

Estão em exercício, atualmente, 15 vereadores e es
tavam inscritos até 3-X-1955, 4 853 eleitores. O Prefeito 
é o Sr. Nestor de Barros. 

(Autor do histórico - Antônio Benedito da Cunha; Redação 
final - Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Antônio 
B. da Cunha . ) 

PONGAt- SP 
Mapa Municipal na pág. 273 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Pongaí (Ponga = salto + 
+ i = pequeno), de origem indígena, significa "Saltinho". 

Na segunda metade do século XIX, já era afamada a 
região onde atualmente se localiza Pongaí. Habitava-a o 
aborígine e, de quando em quando, era percorrida e atra
vessada pelas tribos ferozes de outras paragens. 

Ésses nativos, de nações Caingangue, Caiapó, Guarani 
e outras, dominavam completamente a faixa territorial, que 
abrangia tôda a vertente do ribeirão Sucuri (nome dado 
a tôda a região em virtude da enorme quantidade de cobras 
dessa espécie, nela existente) e ainda os córregos· da Onça 
e Ponte Alta, confluentes da margem esquerda do rio 
Tietê. 

Entretanto, o ponto principal de concentração indí
gena era um sítio ainda hoje denominado Água da Aldeia, 
situado três quilômetros distantes de Pongaí. 

Apesar da hostilidade dos silvícolas, que repeliam 
com violência os brancos, que tentavam invadir seus do
mínios, dois pioneiros, caboclos bravos e destemidos, fi

xaram seu pouso nessa inóspita região por volta do ano de 
1868. 

Eram êles: José Cândido Carneiro e José Lopes de 
Morais. 

O primeiro, sertanejo de escol, inteligente e bom, fi
xou-se numa propriedade, atual fazenda Canaã, e soube 
conquistar,. desde logo, a amizade e a confiança das tribos 
dominadoras aí. No meio de seu operariado agrícola esta
vam os aborígines semicatequisados, que eram orientados 
por um vigoroso representante da nação Guarani, o - ca
pitão Honório. 

José Lopes de Morais e sua mulher, Dona Maria das 
Dores, no dia 29 de agôsto de 1868, e de parceria com 
o parente e amigo Joaquim José Teixeira, adquiriram a 
Salvador Pires, ousado passeador de extensas faixas terri
toriais, uma gleba avaliada em 11 000 alqueires, compre- · 

endendo. tôda a bacia do rio Sucuri e mais as vertentes dos 
córregos da Onça e Ponte Alta. 

Após haver organizado suas fazendas, José Cândido 
Carneiro e José Lopes de Morais começaram a dedicar-se 
à derrubada das matas, para onde afluíram, então, outros 
pioneiros. Nascia um povoado. 

Vencida a resistência dos silvícolas e as dificuldades 
naturais, o povoado começou a desenvolver-se e, nos pri
mórdios do ano de 1913, foi criado o patrimônio do Sal
tinho, com 29,75 alqueires de terras doadas por José Cân
dido Carneiro, seu fundador, o qual abriu a primeira picada, 
- hoje a "Avenida José Cândido Carneiro". Na ocasião, 
foi rezada a primeira missa em capela construída pelo mes
mo Cândido Carneiro. 

Em 27 de julho de 1913, foi criada a Vila de Saltinho 
e, pela Lei Estadual n.0 2 227, de 19 de dezembro de 1927, 
foi elevado à categoria de distrito, com a denominação de 
PONGAí. A Lei Estadual n.0 233, de 24 de dezembro de 
1948, efetivou a criação do município de Pongaí, com terras 
desmembradas do município de Pirajuí, e concedeu à Sede 
Municipal foros de cidade. 

A 2 de abril de 1949, foi instalado o Município de 
Pongaí, distrito único, pertencente à Comarca de Pirajuí, 
desde 1927. 

É de justiça acrescentar que a localização do homem 

civilizado nessa parte do perigoso sertão da zona Noroeste 

envolveu os nomes de muitos outros bravos, cujas vidas 

foram roubadas por um turbilhão de bugres insaciáveis 

de vingança . Entre êles, contam-se: Germino Simplício 

Avenida José Cândido Carneiro 



Igreja Matri::r: 

dos Santos, genro de José Lopes de Morais; João Cardoso, 

e o próprio capitão Honório. 

Papel preponderante, também, na conquista do índio 
e, conseqüentemente, na do território, tiveram José Cân
dido Carneiro e Dona Maria das Dores que, por haver sido 
queridos e até venerados, entre as tribos regionais, tornaram
-se mediadores entre brancos e índios, fazendo sobrepujar 
a justiça e procurando, por todos os meios, evitar a repetição 
dos massacres e carnificinas de que já se tiveram notícias. 

LOCALIZAÇÃO - A Sede Municipal está localizada a 
21° 44' de latitude Sul e 49° 22' de longitude W. Gr., zona 
fisiográfica de Marília, distando da Capital 346 quilôme
tros, em linha reta . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE - A cidade está localizada a 460 metros de 
altitude. 

CLIMA - O clima é quente. A média das maxtmas é 
27,6°C, a das mínimas 18,1°C e a média compensada 21,7°C. 
A precipitação de chuvas no ano, em altura total, foi de 
1017,3 mm. 

ÁREA - O município tem uma área de 183 km2 • 

POPULAÇÃO - (Recenseamento de 1950) O Censo 
acusou 6 401 habitantes (3 312 do sexo masculino e 3 089 
do sexo feminino), sendo que 81,9% estão localizados na 
zoha rural. Por estimativa do D.E.E., em 1.0 -VII-1954, 
o município apresenta 6 804 habitantes, estando 1227 na 
cidade e 5 577 na zona rural. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - (Dados de 1956) A ati
vidade econômica do Município consiste, especialmente, 
na sua produção agrícola e, principalmente, o café, pois suas 
terras se prestam muito para essa cultura. Em segundo 
lugar vêm as lavouras de cereais e algodão e, finalmente, 
a criação e engorda de gado. Não há indústrias no Muni
cípio, exceto uma cerâmica de telhas· e tijolos. 

Volume e valor da Produção Agrícola: 

VALOR 
PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE (em milhões 

Caf~ .. 
Arroz .. 
Feijão .. 
Milho ....... . 
Alga<lão .... , ... . 

Saco 60 kg 

ArrOba 

25 800 
23 000 
3 000 

22 500 
4 800 

cruzeiros) 

56,PO 
13,80 

2,15 
4,70 
0,62 

Pirajuí, Bauru, Lins e Cafelândia são os principais 
centros consumidores dos produtos agropecuários do Muni
cípio. O comércio local é constituído de 14 estabelecimen
tos, que vendem gêneros alimentícios, louças, ferragens, fa
zendas e armarinhos, não havendo, pois, casa especializada 
em determinados artigos. A área rural do Município está 
assim dividida: 2 128-75-82 hectares em matas, ....... . 
7 795-34-00 ha em campos e 6 815-87-19 ha em culturas. 
A energia elétrica consumida no Município é própria; a 

média mensal de produção é 4 700 kWh, o consumo men
sal para iluminação pública 1 500 kWh e o consumo parti

cular 3 200 kWh, satisfazendo, dêste modo, plenamente, as 

necessidades do Município. 

MEIOS.DE TRANSPORTE- É servido por estradas de 

rodagem municipais. São três as estradas de rodagem que 

o servem, ligando-o aos municípios vizinhos: 

Para Pirajuí - 34 quilômetros. 

Para Cafelândia - 32 quilômetros. 

Para Novo Horizonte - 34 quilômetros. 

São Paulo - pela rodovia - via Pirajuí, Bauru, São 
Manoel e I tu 466 quilômetros, ou por ferrovia (E.F.N.O.B.) 

de Pirajuí a Bauru em tráfego mútuo com a Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro 488 quilômetros . 

Distrito Federal - de Pongaí até São Paulo e dêste 

até o Distrito Federal. 

O número de veículos em tráfego, diàriamente, é de 12 
automóveis e caminhões, estando registrados na Prefeitura 
Municipal 12 automóveis e 18 caminhões. 

Prefeitura Municipal 



O Município é servido por três linhas de ônibus re
gulares. Possui um campo de pouso, o qual é de proprie
dade do AerÓclube de Pongaí. 

COMÉRCIO E BANCOS - Mantém transação comercial 

com São Paulo, Bauru, Pirajuí, Cafelândia e Lins. Exporta 

seus produtos agrícolas para Santos e municípios vizinhos, 

e o comércio local importa de diferentes centros, gêneros 

alimentícios, tecidos, calçados, medicamentos, bebidas, com

bustíveis, materiais para construção etc. Há, no Município, 

duas agências bancárias: Banco Mercantil de São Pau

lo S. A. e Banco Popular do Brasil S. A. São em número 
de 56 os estabelecimentos comerciais varejistas. 

CAIXA ECONôMICA ESTADUAL - Apresenta, em 
31-XII-1955, 193 cadernetas em circulação e .......... . 

Cr$ 493 385,80 em depósito. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade é seryida por tele

fone, havendo 26 aparelhos instalados. Por luz elétrica, 
sendo 180 o número de ligações. Há entrega postal do 

D. C. T. com uma Agêneia instalada. Possui um cinema, 

2 hotéis e uma pensão, cuja diária é de Cr$ 120,00. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Há, no Muni
cípio, um Pôstp de .Assistência Médico-Sanitária mantido 
pelo Estado; duas farmácias, um médico, dois dentistas e . 
dois farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - (Recenseamento de 1950) 6401. 

habitantes era a população do Município em 1950, sendo 

5 202, pessoas de 5 anos e rpais, dos quais 2 235 sabem ler 
e escrever, constituindo, destarte, 42,9% de alfabetizados. 

ENSINO - O Município possui um Grupo Escolar bem 
aparelhado, 5 escolas isoladas estaduais e 3 municipais. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estad ua I MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

I950 ....... . .. 365 38I 866 335 353 300 998 352 
I95I ....... ... 1 700 802 I 075 846 384 806 980 602 
I952 ....... . .. I 208 332 I 026 681 381 706 I I46 564 
I953 ....... ... I 554 175 1 474 341 468 89I 1 452 304 
I95f ....... 656 560 3 I20 703 I 493 470 481 186 1 540 159 
1955 ....... ... 4 355 405 2 254 803 687 105 2 267 !125 
1956 (1) ... ... ... I 89I 800 ... I 891 800 

(I) Orçamento. 

EFEMÉRIDES E FESTAS POPULARES - A populaÇão 
comemora, de um modo geral, as datas nacionais e o "Dia 
do Município" (2 de abril), mas sem programas especiais, 
isto é, efetuando só o hasteamento da Bandeira Nacional 
e paralisação das atividades. O povo comemora, com mais 
ênfase, os Dias Santos e as Festas Religiosas em geral. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- A Câmara Mu
nicipal é constituída de 9 vereadores e o número de eleito
res, no Município, em 30-XI~1956, é 717. O Prefeito é o 
Sr. Guido Campiteli. 

(Autor do histórico - Antônio Nalin Vespoli; Redação final -
Manoel Vargas; Fonte dos dados - A.M.E. - .Antônio Nalin 
Vespoli.) 

PONTAL-SP 
Mapa Municipal na plíg. 159 do 12.o Vol. 

DESENVOLVIMENTO HISTóRICO E SOCIAL - De

pois de longo percorrer separados, de um lado 0 rio Mo

gi-Guaçu, com seus 560 km, partindo de Campos de Ci

ganos, em Minas Gerais, e de outro o rio Pardo, vindo da 

cordilheira do Cervo, também em Minas, ambos se con
fluem, formando uma estreita ponta de terra, hoje deno
minada Bico de Pontal. Nos fins do século XIX eram ainda 
os rios a via de comunicação mais fácil. Como tal, o rio 
Mogi-Guaçu tinha a sua navegação fluvial, desde Pôrto 
Ferreira até sua confluência com o rio Pardo. Aí era 0 

ponto final do serviço de navegação entregue à Comp. Pau
lista de Estradas de Ferro e Navegação Fluvíal. Pela situa
ção geográfica do local, que descrevia uma ponte, chamou
-se Pôrto Pontal. Em 1893 o vaporzinho daquela Compa
nhia fêz sua viagem inaugural até o Pôrto Pontal, fazendo 
na altura da hoje estação de Passagem, escala no Pôrto 
Passagem e no desembarcadouro do ribeirão Sertãozinho, 
denominado na época, Pôrto dos Negros. Naquele ano cons
truiu-se na confluência dos dois rios, à margem direita do 
rio Pardo, um armazém, onde eram depositadas mercado
rias destinadas ao Arraial do Chapéu (hoje, Morro Agudo). 
Na mesma época os moradores de Sertãozinho, localidade 
que já florescia, se utilizavam do Pôrto Passagem não só 
para adquirir mercadorias de que necessitavam, notadamen
te o sal vindo de São Paulo e trazido pelo vaporzinho, como 
por ali exportavam seus produtos, atravessando-os por 
meio de uma balsa que ali existia. Por volta de 1893 
vindo de Sertãozinho, estabeleceu-se onde hoje se localiza 
a estação de Cascalho, o Sr. Antônio Moreira que, adqui
rindo ali uma considerável gleba de terra, iniciou no local 
uma pequena povoação. Daí descia para Pôrto dos Negros, 
onde igualmente recebia mercadorias que lhe eram trazi
das pelo então conhecido vapor "Pôrto · Ferreira". Isso 
aconteceu até 1898, portanto, durante cinco anos, até que 
os trilhos da Comp. Paulista de Estradas de Ferro chega
ram na hoje estação de Passagem. Cessou aí a tarefa do 
vaporzinho. Daí para a frente eram os trilhos que, inva
dindo sertões, iam levando o progresso. Do local em que 
se localizara Antônio Moreira, distante uns 1 O km mais 
para o lado do rio Pardo, aportaram os Irmãos Joaquim e 
Manoel Onça, estabelecendo-se ambos com armazém de 
secos e molhados no local hoje chamado Pontilhão, isto 
por volta de 1897. Manoel, o mais môço dos irmãos, ins
talou uma pequena forjá, onde fabricava foices. Ambos 
eram os proprietários das terras que posteriormente foram 
cedidas para a localização da cidade de Pontal. Concomi
tantemente instalaram-se na então Fazenda Contendas as 
primeiras famílias de colonos italianos, q~e ali iniciaram as 
grandes derrubadas e formação dos primeiros cafezais. 
Eram êles os Coli, Marteli, Mari, Carola, Zanini, Albertini, 
Carnelós, etc. Já em 1900 a Companhia Paulista progra
mara atingir o sertão de Pontal. O caboclo Ananias da Cos
ta Freitas, mineiro de nascimento e oleiro de profissão, 
ouvindo dizer que a estrada de ferro estava prestes a che
gar, partiu da Vargem Grande (município de Sertãozinho) 
e adquiriu de Joaquim Onça as terras que margeiam uma 
grande lagoa, muito próximo ao local onde seria erigida 
a estação ferroviária, cujo local denominou Lagoa Rica. 



Praça Pública e Igreja Matriz 

Ali construiu sua vivenda e iniciou o fabrico de tijolos. 
Do outro lado, J?róximo a outra lagoa, instalou-se Lourenço 
de Barros Moura, no local que passou a ser denominado 
Bom Sucesso. Com êles vieram Manoel Olegário Pereira 
e Francisco Franklin da Silva . Outras famílias vindas 
das Fazendas Divisas se estabeleceram na região, onde já 

existia a grande Colônia Aimoré, onde residiam imigrantes 
italianos que ali formaram os primeiros cafezais. No espi
gão mais alto, entre a mata fechada, abriu-se uma picada 
e se localizou o ponto final da estrada de ferro, onde seria 
construída a estação. A 25 de março de 1903 foi oficial

mente inaugurada a estação de Pontal, tendo corrido o pri

meiro trem. Com a chegada dos trilhos e, sobretudo, por 

desejarem os moradores do local afastar-se das regiões doen

tias das lagoas, reuniram-se Lourenço de Barros, Maneco 
Olegário, Francisco Nicolau, Ananias da Costa Freitas, Joa

quim Onça, Manoel Onça e outros e deliberaram traçar 
as ruas da nova vila que nascia. Ao mesmo tempo que se 
construía a estação ferroviária, Lourenço de Barros fazia 

edificar a primeira casa da vila, bem como a primeira ca

pela, no mesmo local onde hoje se localiza a Igreja Ma
triz, cujo santo padroeiro foi São Lourenço, daí o nome 

de Capelinha de São Lourenço. Já então, Joaquim Onça 
concordara em lotear suas terras e por um bom dinheiro, 
pois cada data foi vendida a Rs 16$500. . . Passados qua
tro anos, a 18 de outubro de 1907, Pontal era elevada à 

22-24941 

. categoria de Distrito de Paz, pelo Decreto-lei Estadual nú

mero 1 093, tendo como primeiro oficial do Registro Civil 
o Sr. Cristiano Leite da Silva. Com a pujança da terra 

e o espírito de iniciativa do cel. Francisco Schmidt, fun

dou-se em 1910 a primeira usina açucareira. Com o traba
lho dos heróicos colonos na formação dos cafezais, Pontal 

seguia o destino do próprio café, tendo seus dias de gló

ria e de infortúnio. Assim venceu 28 anos, até que se tor

nou Município, pelo Decreto n.0 6 915, de 23 de janeiro 

de 1935. No dia 7 de março do mesmo ano instalou-se 
a Prefeitura Municipal, tomando posse nessa data o pri

meiro prefeito, Dr. José Pedro Além. Por fôrça do Decre

to-lei Estadual n.0 14 334, de 30 de novembro de 1944, 

o Município de Pontal foi acrescido em sua área com ter
ras do Município de Sertãozinho, permanecendo com o dis

trito único de Pontal. Em 31 de novembro de 1953, pela 

Lei n.0 2 456, foi criado o Distrito de Cândia. Atualmente, 
portanto, Pontal conta com dois distritos: o da sede muni
cipal e o de Cândia. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA 
O Município de Pontal compõe-se de dois distritos de paz: 
Pontal (sede) e Cândia. Pertence à Comarca e Têrmo de 
Sertãozinho. Para a formação do município muito concor
reram as correntes imigratórias de italianos, que se dedica
ram especialmente à cafeicultura. 
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LOCALIZAÇÃO - A sede do Município de Pontal está 
situada no traçado da Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro (ramal de Pontal), distando da Capital do Es

tado 433 km (em linha reta, 314 km) . Pertence à zona 

fisiográfica de Ribeirão Prêto. As coordenadas geográfi

cas da sede ~unicipal -são as seguint~s: 21° 02' de latitu

de S; 48° 02' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e _sua Capital. 

ALTITUDE DA SEDE MUNICIPAL- 514,543 m. 

CLIMA - Quente. Temperatura em graus centígrados: 
média das máximas 35,5°; média das mínimas 6,5°; média 
compensada 28,0° (dados estimativos; não há no Município 

Pôsto Meteorológico) . Precipitação no ano, altura total -
1123,7 mm. 

ÁREA DO MUNICíPIO - 380 km!!. 

POPULAÇÃO- Dados do Censo de 1950 apontam como 
população total do Município: 10 054 habitantes (5 335 
homens e 4 719 mulheres) . Percentagem da população lo
calizada na zona rural: 74,92%. Estimativa para o ano 
de 1955 (D.E.E.S.P.) -Total do Município: 10 687 
habitantes, sendo 2 207 na z~na urbana, 473 na zona su
burbana (total, 2 680 habitantes) e 8 007 na zona rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O Município conta 
atualmente com dois núcleos urbanos: o da cidade de Pon
tal, com 2 521 habitantes (Pelo Censo de 1950) e a sede do 
distrito de .Cândia, criado em 1953, cuja população urbana 
é estimada em 120 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A atividade fundamen
tal à economia do Município é a cana-de-açúcar, se~do a 
mesma industrializada no fabrico de _açúcar, aguardente e 
álcool. A principal riqueza natural do Município é a argi
la, utilizada no fabrico de tijolos. Excetuando-se os pro
dutos de origem agropecuária, ·inclusive o açúcar, os de
mais produtos são importados. O Município exporta leite 
para o entreposto da Nestlé, em pequena escala. Da produ
ção agrícola, parte é consumida no Município e o- r~stante 
nas cidades vizinhas: Ribeirão Prêto, Sertãozinho, Jardi
nópolis, etc. 



Prefeitura Municipal 

AGRICULTURA - O volume e o valor da produção dos 
pri~cipais produtos agrícolas do Município, em 1956, fo
ram os seguintes: 

PRODUTOS 

Cana-de-açúcar ....... . 
Arroz ........... . 

Açúcar cristal. .... . 
Aguardente ....... . 
Akool. ........ . 

UNIDADE 

Tonelada 
Saco 60 kg 

INDúSTRIA 

I 
q•Jil'?grama I 

Lttro 
> 

VOLUME VALOR 
(Cr$) 

253 500 88 725 000,00 
31 000 15 190 000,00 

21 297 900 1161 864 040,00 
2 157 330 14 021 145,00 
I 953 187 11 719 122,00 

O número médio de operários nas pequenas e grandes 
indústrias é de 630, variando para menos nas entressafras 
de cana. Estabelecimentos industriais: 12, destacando-se: 
Cia. Açucareira Barbacena, Usina Bela Vista, Usina Nossa 
Senhora da Aparecida, Usina Schmidt (fábricas de açúcar 
e álcool) e Engenho Desengano, que fabrica aguardente de 
cana. Há produção de energia eltérica no distrito de Cân
dia, estimada a produção mensal em 400 kWh (serviço 
municipal, em fase experimental). As ·-estimativas de consu
mo médio mensal são as seguintes: iluminação pública 
4 000 kWh; iluminação particular 11 720 kWh; fôrça mo
triz 180 000 kWh. 

ÁREA DE MATAS - A área total das matas existentes 
no Município é estimada em 1 600 ha. 

MEIOS DE TRANSPORTÉ - O Município é servido por 
duas ferrovias: a Comp. Paulista de Estradas de Ferro 
(dois ramais), percorrendo 34200 m dentro do Município; 

e C ia. Mogiana de Estradas de Ferro (extensão dentro do 
Município, 9 800 m) . Há cêrca de 50 km de rodovias den
tro do Município. Não há aeroporto, mas existem dois · 
campos de. pouso, de propriedade particular. Não há nave
gação marítima, fluvial ou aérea. Número largamente esti
mado de veículos em tráfego na sede municipal, diàriamen
te: trens 16, automóveis e caminhões 130. Número de veí
culos registrados na Prefeitura Municipal: automóveis 43, 
caminhões 9~. Estradas de ferro: estações 4; outros pontos 
de parada 1. Rodoviação: linhas intermunicipais 3; linha 
municipal (ligando Pontal à Fazenda Barbacena) 1 (per
curso aproximado de 13 km. 

Comunicação com as cidades vizinhas e com a Capital 
do Estado: Morro Agudo - rodovia ( 36 km) ou ferrovia 
E.F.M.A. (41 km); Sales Oliveira- rodovia (via Ri. 
beirão Prêto, 93 km) ou rodovia (via Orlândia, 64 km) ou 
ferrovia C. M . E. F . ( 103 km); J ardinópolis - rodovia 
(via Sertãozinho, 57 km) ou ferrovia C. M. E. F. ( 63 qui
lômetros); Sertãozinho - rodovia ( 17 km) ou ferrovia 
C.M.E.F. (16 km); Pitangueiras- rodovia (19 km) ou· 
ferrovia (C.P.E.F. -· 20 km); Capital Estadual- Ro
dovia, via Ribeirão Prêto e Campinas (398 km) ou ferro
via C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. (433 
quilômetros) ou misto: a) rodovia (37 km) ou ferrovia 
C.M.E.F. (41 km) até Ribeirão Prêto e b) aéreo (286 
quilômetros) . 

Acha-se em construção a rodovia estadual ligando 
Pontal a Sertãozinho (8 km dentro do Município de 
Pontal). 
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COMÉRCIO E BANCOS -Em Pontal há 2 estabelecimen
tos comerciais atacadistas (cereais), 37 varejistas (ramos 
diversos) e 1 agência bancária. Caixa Econômica Esta
dual (agência); cadernetas em circulação em 31-12-56, 
1300 -aproximadamente; valor dos depósitos em 31-12-56, 
CrS 3 650 000,00 aproximadamente. O Município man
tém transações comerciais com Ribeirão Prêto, que é a 
"capital da zona", Sertãozinho, Morro Agudo, Pitangueiras 
e J ardinópolis. Com exceção dos produtos de origem agro
pecuária, os demais são importados. O Município exporta 
leite para o entreposto da Nestlé e açúcar em grande quEm
tidade para Belo Horizonte (MG) e Pôrto Alegre (RS) . -
Existe no Município 1 Cooperativa de Consumo popular. 
Quanto ao ramo de atividade assim estão agrupados os 
estabeÍecimentos comerciais varejistas: gêneros alimentí
cios 41, fazendas e armarinhos 12, louças e ferragens 4 .. A 
pesca não é explorada comercialmente. 

ASPECTOS URBANOS -Existem no Município os se
guintes melhoramentos públicos urbanos: água encanada 
em 661 domicílios ( rêde em prolongamento); luz elétrica 
( 586 ligações); rêde de esgôto (em construção); calça
mento (12 000 m 2 calçados a paralelepípedos .,.-- 7,13% 
da área urbana); existe entrega postal a domicílio; serviço 
telegráfico a cargo do D. t. T. e da C.P. E. F.; telefones 
- serviço a cargo da Companhia Telefônica Brasileira 
(57 aparelhos ligados), além de unia rêde telefônica ligan
do a sede municipal ao Distrito de Cândia, pertencente· à 
Prefeitura. Hotéis: 2 (diária média de Cr$ 90,00); pen
sões: 4; cinema: 1. 

ASSIST:aNCIA MÉDICO-SANIT ARIA - Há no Muni
cípio uma bem aparelhada Santa Casa de Misericórdia, com 
60 leitos. Pôsto de Assistência Médico-Sanitária: 1 (esta
dual) . Pôsto de Puericultura: 1 (municipal) . Farmácias: 
2 . Médicos: 3 . Dentistas: 5. Farmacêuticos: 3 . 

ALFABETIZAÇÃO- Em 1950 foram recenseados 8313 
habitantes com 5 anos e mais, dos quais sabiam ler e escre-

ver 2 615 homens e 1822 mulheres. Porcentagem de alfa
betização: 53,57%. 

ENSINO - Os principais estabelecimentos de ensino exis
tentes em Pontal são: dois Grupos Escolares, 1 Ginásio Es
tadual, 16 escolas primárias isoladas, 1 curso pré-primário. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há dois jornais 
semanários: "Pontalense" e "Cidade de Pontal" (registra
dos, mas com a· circulação presentemente suspensa) . Não 
há radioemissora. Há uma biblioteca pública municipal, 
cpm 2 77 volumes (não especializada) . Tipografias: 2 . 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributãria 
(Cr$) 

I9SO .. -.--. 2 S70 649 2 847 761 I 142 459 468 123 1 080 229 
19SI.------ 2 900 835 4 278 424 914 386 449 010 I 371 ISS 
I9S2 .. - .... 2 685 248 4 198 66S I 961 958 SS1 098 I 706 OS9 
1953 ... -- .. 2 304 328 2 052 323 2 587 546 898 678 2 692 541 
19S4.-.---- 2 818 626 8 471 2S3 4 226 986 996 729 4 382 816 
19SS.-.-- .. 3 421 704 10 352 452 4 334 828 I _041 103 4 347 117 
19S6 (1) .. - --· --· 2 516 S06 --- 2 S16 S06 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADE HISTóRICA - Pontal é um 
exemplo típico de município que surgiu da penetração fer
roviária, em conseqüência da cafeicÚltura e da imigração 
européia. 

PARTICULARIDADE GEOGRÁFICA- Há no municí
pio o chamado "bico do Pontal", onde se unem os rio Mo
gi-Guaçu e Pardo. Chamam a essa região de "bico'', por
que na união dos rios forma-se um bloco de terra de forma 
tringular aguda, dando a impressão de uma ponta. Daí 
provém, aliás, o nome da cidade. 

MANIFESTAÇÕES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
-Restringem-se às festividades do padroeiro (São Louren
ço), realizadas a 10 de agôsto de cada.ano. 

Ginásio Estadual 
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VULTOS ILUSTRES -:- A cantora lírica Rosina de Rími
ni, cujo nome de batismo é Darci Minari, natural dêste 
Município. 

OUTROS ASPECTOS .DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do Município são denominados "pontalenses". Vereadores 
em exercíCio: 11. Número de eleitores inscritos em 

. 3-10-55, 3 844. O Prefeito é o Sr. Jacob P. Carolo. 

(Autor do histórico - Jacob Pedro Carolo, Prefeito Municipal; 
Redação final - Enéas Camargo; Fonte dos dados - A. M. E. -

Elpídio Vicente. ) 

PORANGABA - SP 
Mapa Municipal na pág. 111 do 11.0 Vol. 

HISTóRICO - Havia, na margem da antiga estrada Bo
tucatu-Sorocaba, um lugar destinado ao repouso dos tro
peiros que por ela transitavam, denominado "Sertão do 
Rio Feio". Com a freqüência dessas viagens muitos foram 
os tropeiros que trouxeram suas famílias e reconhecendo a 
fertilidade das terras da região iniciaram as primeiras plan
tações. Surgiram, então, ·as primeiras palhoças e o conse
qüente povoamento desta zona. Em 1860 encontramos os 
primeiros moradores do lugar: Pedro José, Francisco Ma
noel de Oliveira, Manoel Izidoro Brenhas, Salvador José da 
Silva e Dona Segismunda Machado. Procedendo da Bahia, 
chega João Machado da Silva, filho de Dona Segismunda 
Machado que lhe faz presente de uma imagem de Santo 
Antônio. Doado o patrimônio foi erigida a capela e o lugar 
passou a denominar-se "Santo Antônio do Rio Feio". O 
Distrito foi criado pela Lei provincial n.0 2, de 6 de feve
reiro de 1885, ou pelo Decreto Estadual n.0 148, de 6 de 
abril de 1891, tendo sido elevado à categoria de Vila, por 
Lei estadual n.0 1 038, de 19 de dezembro de 1906. Se
gundo a divísão administrativa do Brasil referente ao ano , 
de 1911, figuram no município de Tatuí o distrito de Bela 
Vista, denominação essa mudada para Porangaba, por efei
to da Lei Estadual il.0 1658, de 4 de novembro de 1919. 
A Lei Estadual n.0 2 244, de 26 de dezembro de 1927, 
criou o município de Porangaba com território desmem
brado do de Tatuí e elevou a sede municipal à categoria 

de cidade. A instalação da nova comuna se verificou em 
4 de janeiro de 1928. De acôrdo com a divisão adminis

trativa do Brasil; referente ao ano de 1933, e as teiTitoriais 

datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, e o quadro anexo ao 
Decreto-lei Estadual n.0 9 073, de 31-3-1938, o município 

de Porangaba se constitui dos distritos de Porangaba e Tôr

re de. Pedra, assim figurando nos períodos posteriores até 

o período 1954-1958. O município pertence à comarca de 

Tatuí (140.a Zona Eleitoral). Delegacia de 5.a classe per
tencente à 3.a Divisão Policial (Região de Itapetininga) . 

Em 3-10-1955 o município contava com 2 904 eleitores ins
critos e 11 vereadores em exercício. A denominação dos 

habitantes é "porangabense". 

LOCALIZAÇÃO - Porangaba acha-se localizada na zona 
fisiográfica de Piracicaba e as coordenadas geográficas de 

sua sede são: 23° 10' de latitude Sul e 48° 07' de longitude 

W. Gr., distando 158 km da Capital do Estado, em linha 

reta. 

, 

T 

... .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 550 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente com 
inverno sêco e suas temperaturas médias são de 20°C e 
21°C. A pluviosidade é da ordem de 1100 a 1300 mm. 

AREA ~ 345 km2 • 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 indicou a po
pulação municipal de 8 769 habitantes, sendo 4 542 ho
mens e 4 227 .mulheres, da qual 7 323 habitantes, ou 83,5%, 
no. quadro rural. A distribuição dos habitantes pelos. dis
tritos de paz era a seguinte: Porangaba- 7 220 habitantes 
e Tôrres de Pedra - 1 549 . O D . E . E. estimou a popula
ção, em 1955, em 8 547 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - Porangaba apresenta 2 
aglomerações urbanas: a sede municipal com 1144 habi
tantes e a vila de Tôrres de Pedra com 302 habitantes. 

Igreja Matriz 
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ATIVIDADES ECONOMICAS -O municíp1o tem sua 
economia baseada na agricultura. Ainda dispõe de matas 
(naturais e formadas), pois o município conta com 1 072 

hectares. A lavoura se dedica à policultura, destacando-se, 
entre os demais, os seguintes: milho, feijão, algodão e arroz. 
Em 1956 seus produtos agrícolas foram: milho, 1 200 to

neladas - 4 milhões de cruzeiros; feijão,, 330 toneladas -
3,8 milhões de cruzeiros; algodão em caroço, 225 toneladas 
- 2,1 milhões de cruzeiros. A· pecuária é representada 

pelos rebanhos: bovinos (10 000), suínos (6 000), eqüinos 

(2 400), outros (1988). A produção de leite é da ordem 

de 1,2 milhões de litros. As atividades industriais se resu

mem em estabelecimentos com menos de 5 pessoas num 
total de 17 estabelecimentos assim distribuídos: 13 de pro

dutos alimentares, 3 de indústrias de minerais não metá

licos e 1 serviço de utilidade pública, nos quais trabalham 
35 operários. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A cidade de :Porangaba 

é servida apenas por rodovias estadual e municipal. As 
comunicações com os municípios limítrofes se fazem pelas 

seguintes vias: - Bofete, rodovia (16 km); Conchas, ro
dovia (24 km); Pereiras, rodovia, via conchas (30 km); 

Tatuí, rodovia (43 km)_; Guareí, rodovia (27 km). A co

municação com a Capital do Estado se faz por rodovia, 

via Tatuí-Sorocaba, (201 km) ou misto: a) rodovia (43 
quilômetros) até Tatuí, e b) ferrovia (E. F. S. ) - 158 
quilômetros cl.e Tatuí a São Paulo. 

Grupo Escolar 
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COM.ltRCIO E BANCOS - O Comércio do município é 
exercido por 36 estabelecimentos varejistas com a predo
minância de gêneros alimentícios (26) e fazendas e arma
rinhos ( 7). Existe apenas uma Caixa Econômica Estadual 
com 657 depositantes e 5 milhões de cruzeiros de depósitos. 

ASPECTOS URBANOS - Em 1954 Porangaba apresen
tava 241 prédios distribuídos por 14 logradouros, não pos
sui rêde de águas e serviço de esgôto. Os logradouros são 
servidos por 105 focos de luz e os prédios possuem 187 li
gações de luz. A hospedagem é atendida por 2 pensões ( diá
ria Cr$ 80,00). Dispõe de. serviço telefônico (23 aparelhos 
instalados), conta com um cinema (474 lugares) e não 

conta com distribuição domiciliar de correspondência. 

Cartório de Paz 

ASSIST1l:NCIA MÉDICO-SANITARIA :..__A população é 

assistida apenas por 1 Pôsto de Assistência Médico-Sanitá
ria com 2 469 comparecimentos. As profissões ligadas à 
saúde pública contam com os seguintes profissionais em 
exercício: 1 médico, 1 dentista e 3 farmacêuticos. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 16 unidades escolares, o único existente. Em 1955 a 
matrícula inicial foi de 948 alunos, sendo 33 do ensino su
pletivo. 

ALFABETIZAÇÃO- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que dentre as 7 348 pessoas com 5 e mais anos 
de idade, 3 161 sabem ler e escrever, correspondendo a 
43% do mencionado grupo. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 

ANOS Municipal 
Federal Estadual 

Total Tributária 
---- ------ ------ ------ --·---
1950 ....... - 549 288 584 188 205 759 
1951.- ..... ·- 955 648 1 015 336 230 040 
1952 ....... - 934 073 773 300 282 506 
1953 ....... - 1 061 917 1 127 401 307 536 
1954 ....... 90 438 1 120 456 1 428 902 343 834 
1955 ....... 52 824 1 577 184 1 604 446 634 672 
1956 (1) ... ... ... 1 250 000 . .. 

(1) Orçamento. 

O Prefeito é o Sr. Mario A. Nogueira. 

DESPESA 
REALIZAO A 

o 
NO 

MUNICIPI 
(Cr$) 

-----
527 096 
994 171 
822 348 

1 016 645 
1 424 379 
1 321 479 
1 250 000 

(Autor do histórico - Francisco Vieira Fernandes; Redação 
final- P. Tôrres; Fonte dos dados- A.M.E. -Francisco Vieira 
Femandes.) 



PORTO FELIZ - SP 
Mapa Municipal na pág. 301 do 10.0 Vol. 

HISTóRICO - Situada à margem esquerda do rio Tietê 
encontrávamos a aldeia de índios guaianazes assentada sô
bre os paredões rochosos denominados "Araritaguaba" (pe
dra onde as araras pousam pàra comer ou pedra onde as 
araras bicam) . Neste sítio, por volta de 1693, Antônio 
Cardoso Pimentel, natural da cidade de São Paulo, abriu 
uma fazenda, nela vindo residir com seus familiares. A 
êle. uniram-se e agregram-se mais pessoas de outras famí
lias entre as quais a de João Aranha S~rdinha, natural de 
Santos. Cardoso Pimentel conseguiu do Bispo do Rio de 
Janeiro licença para erigir uma capela em homenagem a 
Nossa Senhora da Penha, em 1700. Tal patrimônio, de 
acôrdo com a doação feita, ·constava de um sítio além de 
escravos carijós e algumas cabeças de gado. O arraial de 
Nossa Senhora da Penha permaneceu estacionado· por 18 

anos, mais ou menos, até que as ricas minas de ouro des

cobertas em Cuiabá, viessem dar maior desenvolvimento à 
povoação com a vinda de novos aventureiros, os quais 

formavam às expedições fluviais conhecidas por "Monções 

de Cuiabá". Anualmente, desde 1719, seguia para Cuiabá 

. uma Monção, fato que contribuiu para o rápido desenvolvi
mento do povoado pois atraía para o local grande número 

de pessoas, e êsse desenvolvimento veio contribuir para a 

elevação à freguesia em 1728, sendo seu primeiro vigário 

Filipe de Campos. Com o falecimento de Antônio Cardoso 

Pimentel, ocorrido em Itu, no ano de 1721, foi confiada a 

Monumento às Monções 

Engenho Central 

proteção da .capela a seu filho José Cardoso que não cor

respondeu à confiança de seu pai, pois não apresentou uma 

administração feliz. José Cardoso faleceu quando partici

pava de uma Monção com destino a Cuiabá. Em 1750, 

por provisão do Bispo do Rio de Janeiro - Frei D. João 

da Cruz -, erigiu-se uma· nova igreja que é a mesma de 

nossos dias. Para a nova igreja foram transportados todos 

os pertences da antiga capela de Nossa Senhora da Penha, 

·inclusive uma imagem de Nossa Senhora Mãe dos Ho

mens; dessa época (1750) em diante a freguesia passou a 

denominar-se "Nossa Senhora Mãe dos Homens de Arari
taguaba, até o ano de 1797, quando passou a denominar-se 
Freguesia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Pôrto 
Feliz. Atendendo à solicitação dos moradores de Ararita
guaba o Governador D. Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça mandou lavrar a Portaria de 13 de outubro de 
1797 elevando a freguesia à categoria de vila e denomi
nando-a de Pôrto Feliz, tendo sido instalada em 22 de. de
zembro do mesmo ano com a presença do Ouvidor-geral. 
Feita a delimitação do novo município foram realizadas as 
eleições para juízes de paz e vereadores, cujo resultado foi 
o seguinte: capitão José Luís Coelho e Antônio de Pádua 
Botelho (Juízes de Paz) e vereadores, Antônio Corrêa de 
Moraes Leite, Saturnino Paes de Almeida, Antônio de Al
meida Falcão e o procurador-ajudante Salvador Martins 
Bonilha: Os eleitos foram empossados em janeiro de 1798. 
Continuava Pôrto Feliz com o animado movimento das 
monções, entretanto, a partir de 1836, mais ou menos, as 
mesmas passaram a partir de Piracicaba, fato que veio con
tribuir para certa paralização da vila. Em 16 de abril de 
1858, pela Lei n.0 24, sancionada pelo presidente da Pro
víncia - Conselheiro José Joaquim Fernandes Tôrres -
foi elevada à categoria de cidade. Inicialmente, Pôrto Feliz 
pertenceu à comarca de São Paulo; depois à de ltu quando 
esta foi criada em 2 de dezembro de 1811 e, em seguida 
à de Piracicaba (criada em 30 de março de 1858); no
vamente subordinada à de ltu por fôrça de Lei n.0 39, 
de 30 de março de 1871. Criada em 1874 a comarca de 
Capivari, a· ela ficou pertencendo até ser criada a de Tietê 
em 1880 a qual pertenceu por pequeno espaço de tempo. 
Finalmente, a Lei n.0 8 de 7 de fevereiro de 1885 elevava 
Pôrto Feliz à comarca de igual nome, entretanto, subor
dinou-se à comarca de Capivari até 1890 quando foi no
meado o primeiro juiz de Pôrto Feliz. Pela Lei n.0 2 456. 
de 31-12-53, que instituiu o quadro territorial, adminis
trativo e judiciário do Estado, (período 1954-1958 ), o 
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município é constituído apenas de um distrito - Pôrto 
Feliz, e a comarca, pelos municípios de Pôrto Feliz e Boi
tuva ( 100.a Zona Eleitoral). Delegacia de 4.a classe, per
tencente à 3.a Divisão Policial (Região de Sorocaba). Em 
3-10-1955 o município contava 6 301 eleitores inscritos e 11 
vereadores em exercício. A denominação local dos habi

tantes é "portofelicenses". · 

LOCALIZAÇÃO - Pôrto Feliz acha-se localizado na zona 
fisiográfica de Piracicaba e as coordenadas geográficas de 
sua sede são: 23° 13' de- latitude sul e 4 7° 31' de longitude 
W. Gr . , distando 99 km da Capital do Estado, em linha 

reta. 

... 

T 

... 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 532 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente com 
inverno sêco e suas temperaturas médias são de 20°C e 
21.°C . A pluviosidade é da ordem de 1 100 mm a 1 300. 

ÁREA - 569 km2 • 

POPULAÇÃO - O Recenseamento de 1950 indicou po
pulação municipal de 19 615 habitantes, sendo 10 035 ho
mens e 9 580 mulheres, da qual10 503 habitantes, ou 53,5% 
no quadro rural. O D . E . E . calculou estimativa da popu
lação, para 1955, em 21331 pessoas. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Pôrto Feliz apresenta 
apenas uma aglomeração urbana: a sede municipal com 
9 112 habitantes. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- O município de Pôrto 
Feliz tem sua economia baseada na indústria açucareira, 
indústria têxtil e cultivo de cana-de-açúcar. Ainda dispõe 
de matas, pois o município conta com 2 700 hectares de 
reservas naturais ou formadas . Sua lavoura se dedica, prin· 
cipalmente, à cultura de cana-de-açúcar, registrando-se, en
tretanto, culturas de milho, arroz, algodão, café e melancia . 
Em 1956 seus principais produtos agrícolas foram: cana
-de-açúcar, 276 mil toneladas, - 105,7 milhões de cru
zeiros, milho e arroz . A pecuária tem como principais re
banhos: bovinos (15424 cabeças), suínos (6300 cabeças) 
e outros ( 5 780 cabeças) . A produção anual de leite é da 
·ordem de 980 mil litros. A indústria do município, - base 
da economia local, é representada por 38 estabelecimentos, 
sendo 4 com 5 ou mais pessoas empregadas e 34 com menos 
de 5 pessoas e com o total de 1 543 operários em atividades 
nos primeiros estabelecimentos. As indústrias açucareira 
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e têxtil, totalizaram, em 1955, produção superior a 3~0 
milhões de cruzeiros. Os estabelecimentos industriais estão 
assim distribuídos: 14 indústrias de produtos alimentares, 8 
indústrias de bebidas, 7 indústrias de minerais não metáli
cos, 1 indústria têxtil e 8 outras. Seus principais produtos 
industriais em 1956 foram: açúcar de cana, pano-couro, 
fios de sêda artificial e tecidos de · algodão. Há energia 
própria para a indústria Engenho Central de Pôrto Feliz. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A cidade de Pôrto Feliz 
é servida pela Estrada de Ferro Sorocabana (Ramal. de 
Pôrto Feliz) e por boas rodovias. As comunicações com os 
municípios limítrofes se fazem pelas seguintes vias: Tietê 
- rodovia ( 30 km) ou ferrovia (E. F. S. - 48 km); Ca
pivari - rodovia (31 km); Elias Fausto - rodovia, via 
Capivari, (43 km); Itu- rodovia (26 km); Sorocaba
rodovia (36 km) ou ferrovia, via Boituva, (68 km); Ara
çoiaba da Serra,- rodovia 62 km) ou misto: ferrovia
(68 km até Sorocaba) e b) rodovia (22 km); Boituva
rodovia (21 km) ou ferrovia (24 km). A comunicação 
com a Capital do Estado se faz por rodovia 125 km) via 
Itu, ou ferrovia (173 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio do mumc1p1o é 
exercido por 168 estabelecimentos dos quais, 2 atacadistas, 
que mantêm relações comerciais com as praças de Soro
caba, Campinas, I tu e São Paulo. Os ramos que têm maior 
número de estabelecimentos são os de gêneros alimentícios 
(47); fazendas e armarinhos (18) e louças e ferragens (5). 
O crédito é representado por 3 agências bancárias que apre
sentavam, em 1954, o seguinte movimento: em caixa -
2,4 milhões de cruzeiros; aplicações - 3,7 milhões de cru
zeiros; depósitos - 21,7 milhões de cruzeiros. Possui, ain
da, uma Caixa Econômica Estadual com 2 590 depositan
tes e 6,7 milhões de cruzeiros de depósitos ( 1955) . 

ASPECTOS URBANOS - Em 1954 Pôrto Feliz apresen~ 
tava 2 433 prédios distribuídos por 82 logradouros. Den
tre os prédios existentes, 70% eram servidos de luz elétrica, 
71 o/o abastecidos de água encanada, pequena parte ligada 
à rêde de esgôto, possuindo 250 aparelhos telefônicos liga
dos. O município é servido pela Light e na cidade há 483 
focos em 57 logradouros. A cidade dispõe de 1 cinema e 

a hospedagem é atendida por 3 hotéis com 106 quartos 
(diária Cr$ 100,00) . As comunicações telegráficas são fei
tas pelo Telégrafo Nacional e o telégrafo da Estrada de 
Ferro Sorocabana, havendo entrega domiciliar de corres

pondência. A cidade é pavimentada com asfalto (9 370m2
) 

e paralelepípedo ( 10 242 m~). 
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ASSIST:ftNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- A população é 
assistida no setor médico-sanitário por 2 hospitais com 92 
leitos; 1 Centro de Saúde com 2 196 comparecimentos, e 1 
Pôsto de Puericultura. ·As profissões ligadas à saúde pú
blica contam com os seguintes profissionais em exercício: 6 
médicos, 5 dentistas e 7 farmacêuticos. 

ASSIST:ftNCIA SOCIAL- No campo da assistência social 
o município conta com 1 abrigo para menores com 40 leitos. 

ALFABETIZAÇÃO'--- Dados do Recenseamento de 1950 
informam que dentre 16 519 pessoas com 5 ou mais anos 
de idade, 8 228 sabem ler e escrever, ou sejam 49,8% do 
mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
por 31 unidades escolares, com a matrícula inicial, em 1955, 
de 2 084 alunos. O município conta, ainda,_ com 1 curso gi
nasial e 1 curso normal, 2 cursos de datilografia. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Há no município 
apenas as bibliotecas dos estabelecimentos de ensino; cir
culam 3 jornais na cidade, 1 semanal e 2 quinzenais. 

OUTROS ASPECTOS - A cidade é banhada pelo rio 
Tietê em cujas margens está o Parque das Monções, onde 
foi erigido o Monumento às Monções e onde também sé 
pode apreciar a magnífica Gruta de Nossa Senhora de Lour
des. Os filhos ilustres que se destacaram nos diversos setores 
nacionais foram: Cesário Mata, secretário de Estado, Cân
dido Mata, secretário de Estado no Govêrno Altino Aran
tes, Otoniel Mata, destacado filólogo, Cândido Mata Filho, 
ministro da Educação. A Semana das Monções é comemo
rada no município em outubro e seu encerramento se veri
fica na noite do dia 13 com solenidades especiais. Nessa 
noite o povo assiste a descida de barcos pelo rio Tietê, 
simbolizando os feitos dos bandeirantes. O Prefeito é o 
Sr. Lauro Maurino. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNIClPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

----- ------ ------ ------ ------ ------
1950 ....... 5 985 504 4 449 531 1 536 124 898 029 1 517 873 
1951. ...... 8 587 830 5 984 095 1 987 600 954 735 1 997 488 
1952 ....... 10 959 624 6 561 077 4 216 538 I 693 841 4 222 763 
1953 ....... 8 371 122 7 523 709 4 424 039 1 712 800 3 990 695 
1954 ....... 12 866 072 9 457 781 5 195 741 2 271 054 5 511 243 
1955 ....... 14 901 255 12 815 185 4 393 437 2 383 922: 4 SlQ 066 
1!156 (1) ... ... ... 6 576 200 . .. 6 576 200 

(1) Orçamento. 

(Autor do histórico - Geraldo Benedito Oliva; Redação final 
P. Tôrres; Fonte dos dados - A. M. E. - Geraldo Benedito 

Oliva.) 

PóRTO FERREIRA - SP 
Mapa Municipal na pág. 27 do 11.0 Vol. 

HISTORICO - Na década de 1870, a travessia do Rio 
Mogi-Guaçu era feita por meio de balsas, ocupando-se de 
sua exploração comercial um balseiro de nome João Fer
reira. Como o tráfego de mercadorias e passageiros fôsse 
grande, o local onde fôra instalada a balsa passou a ser 

conhecido como "Pôrto do João Ferreira". Esta é a origem 
do nome dado, mais tarde, a cidade de Pôrto Ferreira. 

Vicente José de Araújo, oriundo do Estado de Minas 
Gerais, é ·considerado o fundador da cidade, pois tão logo 
adquiriu a Fazenda Santa Rosa, ali se estabeleceu por 
volta de 1860, contribuindo com seu esfôrço para a for
mação de pequeno povoado nas adjacências do "Pôrto do 
João Ferreira". O desenvolvimento dêste pequeno povoa
do começou com a inauguração, em 15 de janeiro de 1880, 
pela Companhia Paulista, do trecho ferroviário entre Piras
sununga e Pôrto Ferreira. A estação de Pôrto Ferreira, 
situada a 500 metros da barranca do Rio Mogi-Guaçu -
francamente navegável até sua confluência com o Rio 
Grande, próximo ao Pôrto Cemitério - constituía, na
quela época, o ideal para o armazenamento e baldeação das 

mercadorias oriundas da zona sertaneja do Estado por 

aquela importante artéria fluvial, que nascia em Pôrto 

Ferreira. A navegação fluvial foi oficialmente inaugurada 

em 1885, por Decreto imperial, concedendo privilégio à 

Companhia Paulista, por 10 anos, a qual chegou a empregar 

13 vapores de 0,80 de calado e 50 lanchões, que percorriam 

o Rio Mogi-Guaçu dia e noite. 

A Lei Provincial n.0 3, de 9 de fevereiro de 1888, 

criou o distrito de Pôrto Ferreira, incorporado ao municí

pio de Belém do Descalvado, hoje Descalvado. 

O Cartório do Registro Civil foi criado pelo Decreto 

n.0 9 886, de 7 de março de 1888, datando sua instalação 

Igreja Matriz 
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Fábrica NESTLt 

ao ano de 1891. A Agência do Correio local já funcionava 
desde o ano de 1882 . 

A Lei Estadual n.0 110, de 1.0 de outubro de 1892, 
transferiu o distrito e município de Descalvado para o de 
Pirassununga. Durante os anos de 1891 e 1892, foi a po
pulação vitimada por terrível epidemia de febre amarela, 
paralisando momentâneamente o desenvolvimento da . pe
quena vila, não impedindo que passada a época do terror, 
fôsse criada a Paróquia de· São Sebastião do Pôrto Fer
reira, cujo patrimônio foi doado por agricultores locais, des
tacando-se entre êles Vicente José de Araújo e sua mu
lher Dona Maria Emerenciana dos Anjos, que doaram a 
área hoje ocupada pela cidade. 

A elevação do distrito a município se deu pela Lei 
estadual n.0 424 de 29 de julho .de 1896, fazendo-o 
depender judicialmente, como até hoje, da Comarca de 
Pirassununga. A 1.8 Câmara Municipal de Pôrto Ferreira 
foi instalada em 25 de dezembro de 1896. No ano 
seguinte foi instalada a Delegacia de Polícia, sendo ainda 
dêste mesmo ano a fundação do 1.0 jornal de Pôrto Fer
reira, intitulado "Gazeta do Pôrto", sob a direção do jor
nalista :Tocelyn de Moraes. 

Apesar da exigüidade territorial, o município manteve 
marcha ascendente até 1903, quando a Companhia Paulista 
construiu a ponte metálica sôbre o Rio Mogi-Guaçu, em 
Guatapará, para prosseguimento das obras de seu ramal em 
demanda de Ribeirão Prêto, tornando-se então inútil a na
vegação de Pôrto Ferreira, sendo mesmo, pouco tempo de
pois, suprimida, causando o êxodo dos que trabalhavam 
para sua manutenção, suas famílias, operários e comercian
tes. A cidade entrou em decadência, atingindo o auge em 
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1918, quando se deu a última epidemia de maleita, redu
zindo a população a cêrca de mil habitantes, reinando entre 
êles extrema miséria. 

Contrastando com a tremenda crise reinante, a cidade 
viu-se dotada, neste período, de muitos dos seus atuais me

lhoramentos. Em 1909 foi instalada a 1.a mesa telefônica 

em Pôrto Ferreira, atendendo 8 assinantes; Valentim José 

da Silva, valendo-se do belíssimo Salto de São Valentin, no 

Rio Claro, neste município, instalou a Usina de. Fôrça e 
Luz, inaugurando-se a iluminação elétrica na cidade em 
outubro de 1911. A 3 de setembro de 1910 era inaugurado 

o 1.0 cinema, denominado "Teatro São Lourenço". O Go
vêrno do Estado, em 1913, fazia construir o belo edifício do 
"Grupo Escolar Sud Menucci", inaugurando em 16 de feve

reiro de 1914, com 8 classes e matrícula de 278 alunos; 
a Companhia Paulista construía a nova estação ferroviá-

Vista Panorâmica 



ria e substituía a velha ponte de madeira, sôbre o Rio 
Mogi-Guaçu, pela atual ponte metálica. Em 31 de julho 
de 1914 era criada a Coletoria Federal, instalada em 10 de 
novembro do mesmo ano. A Coletoria Estadual foi insta
lada no de 1915, inaugurando-se em seguida o novo prédio 
da Delegacia de Polícia e o Serviço de Abastecimento de 
Água. No ano seguinte iniciou-se a instalação da rêde de 
esgôto. Em 1917, o então Prefeito João Procópio Sobri
nho doava à. Câmara M.unicipal o belo Jardim público, 
construído inteiramente a suas expensas. 

Em 1920, na gestão do Prefeito Cel. Francisco Igná
cio de Souza e Almeida, com o apoio moral e material dos 
Srs. João Procópio Sobrinho, Paschoal Salzano, Jacob 
Mondin, Irmãos Patiri e-muitos outros ferreirenses de valor, 
empreenderam fundar um estabelecimento industrial capaz 
de movimentar as energias latentes da cidade. surgindo as
sim a "Fábrica de Louças", hoje Cerâmica Pôrto Ferreira 
S. A., moderna e exemplar organização industrial propor
cionando trabalho a mais de 40% dos operários locais. Pou
co depois, em 2-7-1922, o Govêrno .Estadual inaugurava o 
trecho rodoviário Pirassununga-Santa Rita do Passa Qua

tro e, em abril de 1924 era inaugurado o trecho Pôrto Fer
reira-São Carlos, proporcionando, desta forma, fácil aces
so rodoviário às demais cidades do Estado. Em 1923, por 
doação dos Irmãos Araújo Carvalho, foi construído o "Hos
pital Dona Balbina", inaugurado em 31 de março de 1924, 
sob a direção do saudoso e competente médico Dr. Car
lindo Valeriani, obra de grande alcance social e que mui
tos e inestimáveis serviços tem prestado à população local. 

A Agência do Telégrafo Nacional é instalada em 15 de 
maio de 1930. Em 1934 era iniciada a indústria de bene
ficiamento de algodão, pela Companhia Industrial Algo
doeira Perondi, tendo posteriormente, em 1949, aumentado 

o seu campo de atividades com o estabelecimento da "Fia
ção Amélia". A Companhia Industrial e Comercial Brasi
leira de Produtos Alimentares "Nestlé" estabeleceu, em 
1936, um pôsto de captação e refrigeração de leite, trans
formado hoje na "Fábrica Nestlé", dotada de moderníssimas 
instalações para a produção de leite em pó, "Leite Ninho" 
- em grande quantidade. Em 1936 era instalado o Pôsto 
de Profilaxia da Malária e neste mesmo ano era reinstalada 
a Caixa Econômica Estadual. 

Pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro de 
1944, foi· aumentada a superfície do município para 246 
quilômetros. quadrados, que é a atual,_ fixando-se definitiva
mente suas divisas com os municípios vizinhos. 

Os Serviços de água e esgôto foram encampados pela 
Prefeitura Municipal em 1945 e no ano seguinte foi ini
ciado o calçamento das ruas da cidade . 

. Pelo Decreto-lei n.0 17 087, de 8-3-194 7, foi criado 
pelo Govêrno do Estado o Curso Prático de Cerâmica ou 
Cursos Práticos de Ensino Profissional, instalado em ótimo 
prédio, funcionando atualmente sob a denominação de Es
cola Artesanal de Pôrto Ferreira . Em 1951 entra em ativi
dades a fábrica de tecidos da firma Indústria Têxtil Pôrto 
Ferreira S. A. Em 1953 foi inaugurada a "Casa Maternal 
Eucharis Fortes Salzano", com 50 leitos, destinada ao abrigo 
das crianças e adolescentes do sexo feminino, subvencionada 
pelos Governos Estadual e Federal . Em 1954 entra em 
funcionamento a fábrica de vidro plano liso, da Cristaleira 
Americana Ltda. Em 2 de agôsto de 1954 foi fundado o 
Ginásio Estadual de Pôrto Ferreira, instalado em prédio 
adequado construído pela Prefeitura Municipal, auxiliada 
pela população local. 

A partir de 1948, a cidade vem sendo beneficiada por 
uma série de iniciativas que estimulam o seu crescimento, 

Pôrto de Areio - Rio Mogi-Guac;u 
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Fiação Amélia 

sendo de se notar a formação de vilas residenciais, instala

ções de novas indústrias, incremento dos serviços de utili

dade pública, introdução de muitos melhoramentos públicos 

e remodelação de outros; até então deficientes, e, princi

palmente, no setor. da educação que é dispensada; com es

mêro, por todos os estabelecimentos de ensino, primário, 

secundário e artesanato. 

Na gestão do atual Prefeito, Sr. Oswaldo da Cunha 

Leme, foram iniciados e se encontram em execução, servi

ços de grandes méritos, sobressaindo entre os demais ·a 
construção da estação para tratamento da água destinada 

ao abastecimento público, a continuação do calçamento das 

Cerâmica Pôrto Ferreira - Lojas 
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ruas da cidade, conclusão das obras de calçamento do tipo 
"Português" no jardim público. 

LOCALIZAÇÃO - A cidade de Pôrto Ferreira está loca
lizada à margem esquerda ·do Rio Mogi-Guaçu e pertence 

à zona fisiográfica de Piracicaba. Situa-se no traçado da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro (Ramal de Des

calvado) . Dista da Capital do Estado, em linha reta, 

206 km. Tem por coordenadas geográficas 21° 51' de lati
tude Sul e 4 7° 28' de longitude W. Gr. Não constitui prà
ticamente um pôrto fluvial, embora tenha um nome suges
tivo, graças às boas estradas de rodagem que servem o mu
nicípio. Em tempos remotos foi pôrto de importância por 
estar localizado num trecho perfeitamente navegável. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 



Cerâmico Pôrto Ferreiro - Lojas 

Atualmente pode ser utilizado, porém não é o indicado em 
virtude da existência de vias mais rápidas conforme se 
disse acima. 

ALTITUDE - 549 metros (sede municipal) . 

CLIMA - Seu clima é quente sujeito a variações mode
radas. As temperaturas registradas, em 1956, foram em 
graus centígrados: 38 média das máximas, 19 média das 
mínimas e 20 média compensada . 

ÁREA - 246 quilômetros quadrados. 

POPULAÇÃO- Pelo Censo de 1950, a população do mu
nicípio era de 7 155 habitantes, sendo 3 624 homens e 3 531 
mulheres, dos quais 2 914, ou 40%, viviam na zona rural. 
O D.E.E. estimou para 1955 uma população de 10 115, 
isto é, pouco mais de um têrço da que foi levantada em 1950. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Apenas Pôrto Ferreira 
constitui aglomeração urbana, pois não tem sob sua juris
dição distritos ou povoados. Em 1950 a cidade apresentava 
uma população de 4 241 habitantes (2 105 homens e 
2 136 mulheres). 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A indústria de lacticí
nios (fabricação de leite em pó); indústria de cerâmica 
(louças, isoladores elétricos, tijolos e telhas); indústria têx
til (fiação e tecelagem) e criação de gado bovino, constituem 
atividades fundamentais à economia . do município. Em 
1956 a produção de leite em pó foi de 6100 000 kg no valor 
de Cr$ 420 000 000,00; louça ~ 9 500 000 peças no valor 
de Cr$ 70 000 000,00; fios de algodão - 750 000 kg no 
valor de Cr$ 45 000 000,00; arroz em casca - 22 000 
sacos no valor de Cr$ 9 900 000,00 e tijolos comuns -
16 000 milheiros no valor ,de Cr$ 8 000 000,00. 

As matas naturais ocupam uma área de 1 036 ha, as 

formadas (eucaliptos) 50 ha, culturas (permanentes e tem-

porárias) 4 465 ha e campos 11 929 ha. . 

O principal centro consumidor dos produtos agrícolas 
do município é a sua própria sede, excetuando-se uma peque
n~ parte do café exportada para outros municípios. A ati
vidade pecuária se caracteriza pela produção leiteira, al
cançando a média anual de 2 100 000 litros, quase total
mente consumidos pela Cia. Nestlé. O gado do município 
não destinado a produção de leite vai para o corte e abas-

tece quase que exclusivamente a cidade, sendo exportado 
pequena parte para São Carlos e Pirassununga. A pesca é 
praticada como atividade econômica, mas sua produção 
é irrisória . 

Pode-se asseverar que a cidade de Pôrto Ferreira é 
por excelência um centro industrial, onde se destacam a 
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimen
tares "Nestlé", Cerâmica Pôrto Ferreira S. A., Cia. Indus
trial Perondi, Indústria Têxtil Pôrto Ferreira . S. A. , Ce
râmica São Luiz e Indústrias Reunidas Vidreiras Ameri
cana S. A. (atualmente inativa), onde se ocupam aproxi
madamente 1 900 operários. 

Assinala-se a existência de riquezas minerais como o 

caulim, argila destinada a produtos cerâmicos e conexos, 

areia para construções e outros fins, mas não há, atual
mente, planos de instalação de indústrias extrativas. 

A produção mensal de energia elétrica atinge a 
897 000 kWh assim distribuídos: iluminação particular 
105 866 kWh, fôrça motriz 525 700 kWh e iluminação pú
blica 32 599 kWh. Inexiste qualquer plano de instalação 
de usina elétrica no município. 

MEIOS DE TRANSPORTE - A Cia. Paulista de Estra

das de Ferro serve Pôrto Ferreira ligando-o às cidades de 

Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e, 

por esta última, à Capital do Estado. Em terras ferreiren

ses estão assentados 20,3 km de trilhos por onde 8 trens 

diários dão o escoamento de grande parte de cargas e pas

sageiros . As rodovias de propriedade do Govêrno do Es

tado perfazem, dentro do município 37 2 km e as do Go

vêrno municipal 80,6 km. Excetuam-se dêstes dados 15 km 
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em construção no trecho da rodovia estadual São Paulo
Ribeirão Prêto .. 

Com a Capital do Estado comunica-se pela rodovia 
estadual, via Pirassununga e Campinas num percurso de 
263 km ou por ferrovia (C.P. E. F. ) em tráfego mútuo 
com a E.F.S.J. (267 km). Com a Capital Federal a liga
ção faz-se via São Paulo, já descrita, e a partir dêsse ponto, 
por rodovia ( 432 km - via Dutra) ou ferrovia E. F. C. B . 
( 499 km) . As cidades limítrofes ligadas a Pôrto Ferreira 
são: Descalvado, 20 km (C.P. E. F. ) e 17 km rodovia es
tadual; Santa Cruz das Palmeiras, via Pirassununga, 48 km 
(C.P .E.F.) e 24 km por rodovia estadual; Santa Rita do 
Passa Quatro, 28 km (C.P. E. F. ) e por rodovia estadual 
18 km; Pirassununga 21 km (C.P. E. F. ) e 20 km por 
rodovia estadual. 

O trânsito diário de veículós (automóveis e cami
nhôes) é estimado em 350 e pelos assentamentos da Prefei
tura Municipal e Delegacia de Polícia o município conta 
com 54 automóveis (particulares e de aluguel) e 96 cami
nhões. Onze linhas intermunicipais operam no escoamento 
de passageiros e pequenas cargas, destacando-se entre elas 
a Viação Cometa e o Expresso Brasileiro. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local está repre
sentado por 95 unidades, assim especificadas: gêneros ali
mentícios 31; fazendas e armarinhos 11; louças e ferragens 
3; outros 50, todos operando_ no varejo. Mantém transa
ções com as praças- de São Paulo, Ribeirão Prêto, São Car
los, Pirassununga, Araras, Santa Rita do Passa Quatro, Des
calvado, Limeira, Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras, 
onde adquire a maior parte das mercadorias com que ne
gocia. Destacam-se entre os artigos importados pelo comér
cio local os tecidos, chapéus, calçados, armarinhos, ferra
gens, gêneros alimentícios e bebi~as. O setor de crédito 
está representado por uma Agência do Banco Bandeirantes 
do Comércio S. A. e Caixa Econômica Estadual que em 
31-12-1955 possuía 2 009 cadernetas em circulação e depó
sitos no valor de Cr$ 7 . 845 . 533,20. 

ASPECTOS URBA~OS - Assentada sôbre imensa pla
nície, à margem esquerda do Rio Mogi-Guaçu, a cidade 
representa um tabuleiro, onde se edificaram prédios. Suas 
ruas são largas e as praças extensas, onde 1 600 prédios 
são servidos de água encanada, 1 527 iluminados à eletri
cidade, 1 054 servidos pela rêde de esgôto e 1 325 pela re
moção de lixo domiciliar. Dos logradouros existentes 43 
são servidos de iluminação elétrica e 36 beneficiados pela 
remoção de lixo. O calçamento, -feito com paralelepípedos, 
abrange 6 ruas parcialmente calçadas, totalizando uma área 
de 21 210 m 2 • O serviço telefônico é explorado pela Em
prêsa Telefônica de Pôrto Ferreira, mantendo tráfego mú
tuo com a Cia. Telefônica Brasileira . Em número de 40 
são os aparelhos instalados no município. O serviço tele
gráfico está a cargo da Cia. Paulista de Estradas de Ferro 
e do D. C. T. ; êste último também se encarrega da entrega 
postal. Para acomodação de viajantes e visitantes a cidade 
conta com dois hotéis e uma pensão de nível médio, onde 
a diária mais comum não ultrapassa a Cr$ 120,00. Um 
pequeno cinema fornece diversões à maioria dos citadinos. 
O serviço de divulgação cultural, comercial e industrial, 
está a cargo de uma livraria, uma tipografia e uni bem 
montado serviço de alto-falantes. 
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ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - O , Hospital 
"Dona Balbina", com 24 leitos disponíveis, · 5 farmácias, 3 
médicos, 6 dentistas e 6 farmacêuticos, são os recursos de 
que dispõe a população quando necessário se faz a assis
tência médico-sanitária. A assistência social está a cargo da 
Casa Maternal "Eucharis Fortes Salzano", destinada ao 
abrigo de menores do sexo feminino, com 50 leitos, coadju
vadas pela Sociedade São Vicente de Paula e Legião Brasi- . 
leira de Assistência . 

ALFABETIZAÇÃO- De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 6 081 pessoas existentes, com 5 anos e mais, 3 797, ou 
62 o/o sabem ler e escrever. 

ENSINO - Além do ensino primário fundamental, repre
sentado por dois grupos escolares e 18 escolas isoladas com 
um total de 1 400 alunos matriculados, há o jardim da in
fância, com 73 alunos; o ginásio estadual, com 158 e a Es
cola de Artesanatos, com 46 (dados de 1956). 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Circula na cidade 
um único semanário - "0 Ferreirense" - de natureza lite
rária e noticiosa. As bibliotecas existentes, em número de 
duas, pertencem ao Ginásio Estadual ( 300 volumes) e ao 
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Grêmio Ferroviádo Ferreirense (250 volumes),ambos com 
obras de caráter geral. Os serviços de impressão de progra
mas, boletins etc. estão a cargo de uma tipografia e a 
venda de livros a cargo de uma única livraria. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---- ------ ------ ------ ------ -----
1950 ....... 1 020 129 1 987 629 831 201 429 857 934 540 
1951. ...... 1 767 658 3 509 780 1 059 760 425 652 I 139 608 
1952 ....... 3 130 281 5 778 497 1 655 045 567 364 I 505 629 
1953 ....... 5 253 791 9 009 999 2 346 946 840 176 2 3\6 546 
1954 ....... 11 814 680 16 328 872 2 788 159 859 783 2 835 494 
1955 ....... 16 490 247 19 971 360 3 334 582 I 111 304 3 468 110 
1956 (1) ... ... . .. 3 015 000 . . 3 OIS 000 

(1) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - Constituem 
a topografia do município terras baixas, campos extensos e 
algumas elevações suaves, tornando-se mais acidentadas na 
zona Norte, nas divisas com o município de Santa Rita do 
Passa Quatro. A sede municipal abrange extensa colina à 
margem esquerda do Rio Mogi-Guaçu, constituindo êsse 
último o único acidente de monta em terras ferreirenses. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES
Durante os festejos de São João, costumam fazer fogueiras 
que a crendice popular afirma não queimar; levam a ima-

gem do Santo para tomar banho e a meia-noite tiram a 
sorte na água em que foi banhado o Santo. Erguem-se 
mastros, onde colocam as bandeiras representativas dos 
festejos, e colocam velas, bilhetes etc., fazendo pedidos 
diversos ao pé dos mastros. As procissões para chamar 
chuva são feitas de vez em quando. É tradicional levar a 
imagem de um santo para atravessar um rio e lavar os pés. 
Outro fato curioso é a "malhação de judas" pela garotada, 
tão-sàmente se ouçam os repiques de sino anuncia.ndo a Ale
luia. Depois da meia-noite de Sexta-feira da Paixão é 
costume dos transeuntes colocar pedras, galhos de árvores, 
toros de madeira ou qualquer outro obstáculo na estrad~ 
para dificultar o trânsito, a fim de "tirar a aleluia dos moto
ristas". Entre as efemérides comemoradas destacam-se "7 
de Setembro" e o "29 de Julho" - dia do Município -
de cujas comemorações tomam parte tôdas as classes so
ciais, registrando-se passeatas ·ou desfiles pelas ruas da 
cidade e sessões solenes na Câmara Municipal. Nas come
morações de "7 de Setembro" tomam parte em desfiles os 
alunos dos estabelecimentos de ensino, os operários e mem
bros de associações esportivas. 

VULTOS ILUSTRES - Manoel B. Lourenço Filho, edu
cador e literato que muito bem tem contribuído para a am
plia~ão do patrimônio cultural do nosso País. Dr. Erlindo 
Salzano, figura proeminente no cenário político. 

ATRAÇÕES TURíSTICAS - O rio Mogi-Guaçu, por 
ser um dos mais piscosos do Estado, atrai grande número 
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de pescadores e turistas. As margens dêste rio, em territó
rio ferreirense, foram loteadas para a construção de ranchos 
e "pesqueiros". Alguns dêsses ranchos e pesqueiros formam 
verdadeiras residências de campo, com mobiliários finos 
e confortáveis. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
do município recebem a denominação local de "ferreiren
ses". Apenas uma cooperativa de consumo existe para faci
lidade de aquisição de gêneros de seus cooperados . A Câ· 
mara Municipal compõe-se de 11 vereadores e os ·eleitores 
inscritos, até 3-10-1955, eram 3 043, dos quais apenas 2 332 
votaram nas últimas eleições (3-l0-1955). O Prefeito é 
o Sr. Osvaldo da C. Leme. 

(Autoria do histórico - Gentil Newton d11 Silva; RedaÇão final 

- Wagner Pereira; Fonte dos dados - A.M.E. - Gentil Newton 
da Silva.) 

POTIRENDABA - SP 
Mapa Municipal na pág. 151 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Potirendaba é originário do 
tupi-guarani e significa ramalhete de flôres ( poti - rama
lhete - rendaba - flôres) . Sabe-se que o primeiro possui
dor das terras do atual município de Potirendaba foi Manoel 
Ponciano Leite que, por volta de 1820, apareceu pelo lo
cal, apossando-se de cêrca de 5 mil alqueires de terras, con
quistadas por sua coragem e ousadia de se aventurar pelo 
então bravio sertão do município de Rio Prêto. Em 1829, 
seguindo a caminhada para Oeste, empreendida pelos ser
tanistas daquela geração, João Antônio de Siqueira che
gou ao local e adquiriu de Manoel Ponciano Leite, por se
tecentos mil reis, aproximadamente 2 044 alqueires de ter
ras, tomando, a seguir, posse da gleba, onde passou a resi
dir com sua numerosa família. 

A formação da cidade, propriamente dita, teve início 
no ano de 1905, com a· distribuição das terras entre os her
deiros de João Antônio de Siqueira, realizada pelo enge
nheiro Luiz Roncati que, nessa partilha, reservou área de 
cêrca de 17 alqueires para a localização do Patrimônio, 
cujo padroeiro seria o Senhor Bom Jesus. Tendo em mira 
a fundação do Patrimônio, cumprindo condiÇões e acôrdos 
estabelecidos por ocasião da partilha, Luiz Roncati auto
rizou José Rodrigues da Costa, vulgo Carioca, a construir 
casas no arraial que seriam vendidas à medida que sur
gissem os interessados, surgindo em 1907 a primeira casa, 
de pau-a-pique e coberta de sapé. Seguiram-se outras cons
truções e formou-se o povoado que tomou o nome de Três 
Córregos. 

Outro acontecimento. importante no desenvolvimento 
do arraial foi a construção de modesta capela, cuja inicia
tiva se deve a Lourenço Siqueira, Manoel Bento e outros. 
Em 1909 foi iniciada a construção da primeira casa de ti
jolos que foi adquirida por José Contador. Em 1910, Ma
noel Mano da Silva estabeleceu o primeiro estabelecimento 
comercial. Em 1911, foi instalado o distrito policial. Em 
1916, prédios passaram a ser construídos de alvenaria, in
clusive com a demolição dos já existentes para substituição 
por novas construções. o povoado continuava seu desen
volvimento e aos 10 de dezembro de 1919, pela Lei 
n.o 1 676, era criado o distrito de paz, com o nome de Poti-
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rendaba, pertencente ao município de Rio Prêto. Foi ele
vado a município pela Lei n.0 2 098, de 26 de dezembro de 
1925 e instaiado em 21 de março de 1926, constituído com 
o distrito de paz de Potirendaba. 

LOCALIZAÇÃO - Potirendaba está situado na zona fisio
gráfica de Rio Prêto e as coordenadas geográficas de sua 
sede são as seguintes: 21° 03' de latitude Sul e 49° 23' de 
longitude W. Gr. Dista 397 quilômetros da Capital do 
Estado, em linha reta . 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

ALTITUDE- 520 metros (sede municipal). 

CLIMA - Está situado em região de clima quente, com 
inverno sêco. Sua temperatura média é de 21 °C e a pluvio
sidade anual é da ordem de 1 200 mm. 

ÁREA - 341 quilômetros quadrados. 

Igreja Matriz 



Vista Parcial 

POPULAÇÃO- O Recenseamento de 1950 acusou popu
lação municipal de 12 738 habitantes, sendo 6 594 homens 
e 6 144 mulheres, dos quais 10 445 habitantes da zona ru
_ral. 1tstes correspondem a 81% de tôda a população muni
cipal. O D.E.E. estimou população para 1954, em 13 540 
habitantes, sendo 11103 no quadro rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - A única aglomeração 
urbana apontada pelo Recenseamento de 1950 é a sede 
municipal, com 2 293 habitantes que foi estimada em 2 437 
habitantes em 1954, segundo estimativa do D.E.E. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - A riqueza econômica 
do município está baseada na produção agropecuária de 
suas 713 propriedades rurais que se dedicam à policultura 
e à criação de gado. Os principais produtos agrícolas, fo
ram em 1956: 

PRODUTOS UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$) 

Caf~ beneficiado ............. Tonelada 2 017 73 000 000,00 
Arroz em casca . ............. > 2 346 20 000 000,00 
Milho ....................... > 4 205 14 000 000,00 

Seus produtos agrícolas se destinam· ao consumo no 
próprio município e dos municípios de Ibirá, São José do 
Rio Prêto, Santos e São Paulo. A pecuária, cuja impor
tância econômica é ponderável, conta com os seguintes re
banhos: bovino- 21500 cabeças; suíno- 15 000 cabeças; 
eqüino- 6 000 cabeças e outras espécies- 2 500 cabeças. 
A produção de leite de vaca, em 1956, foi de 2,8 milhões 
de litros, no valor de 11,2 milhões de cruzeiros. A indús
tria conta com 46 estabelecimentos distribuídos pelos se
guintes ramos: transformação de minerais não metálicos, 
5; produtos alimentares, 26; bebidas, 5 e outros ramos, 10. 
Cinco delas ocupam mais de 5 pessoas e ao todo ocupam 110 
operários, sendo mensalmente <:onsumidos 5 666 kWh como 
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fôrça motriz. Os principais produtos da indústria são be
bidas e refrigerantes, dos quais foram produzidos 669 mil 
litros em 1956, no valor global de 3 milhões de cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Potirendaba é serviço por 
estradas de rodagem, havendo 174 quílômetros dentro do 
município. Há 58 automóveis e 99 caminhões registrados 
e o movimento diário pela sede é de 120 veículos automó
veis. A ligação se faz com os seguintes municípios limí
trofes: São José do Rio Prêto (29 km); Cedral (21 km); 
Ibirá ( 18 km); Urupês ( 32 km); Irapuã ( 30 km) e Nova 
Aliança ( 15 km). A ligação com a Capital do Estado se 
faz por rodovia, via Ibirá (417 km), ou por meio de trans
porte misto: rodov. até Cedral ( 21 km) e ferrov. 
(E.F.A. - C.P.E.F. - E.F.S.J. - 497 km). 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio é exercido por 78 
estabelecimentos comerciais que mantêm relações comer
cÍ<'ilÍS com as praças de São José do Rio Prêto, Ibirá ~ Ca
tanduva. O crédito é representado por 2 agências bancá
rias e 1 agência da Caixa Econômica Estadual, esta com 
2 2010 -depositantes e 20 milhões de cruzeiros em depósito. 

ASP'ECTOS URBANOS - Potirendaba apresenta aspec
to a~tradável, com 30 logradouros públicos, dos quais 1 ar
borizado, 1 ajardinado e 1 arborizado e ajardinado simul
tâneatmente, sendo 19 iluminados eletricamente, com 185 
focos de consumo mensal de 15 000 kWh. Há 605 prédios, 
todos servidos de iluminação elétrica, havendo 638 liga
ções, q\Ue consomem mensalmente 25 500 kWh. Há 1 cine
ma e o serviço de hospedagem é atendido por 1 hotel 

(diária de Cr$ 90,00) . 

ASSIST."~NCIA MÉDICO-SANIT ARIA - A população é 
assistida por 3 médico;., 5 dentistas e 6 farmacêuticos, ha
vendo 1 ltlOspital geral que dispõe de 8 leitos e funciona na 
cidade 1 Pôsto de Saúde mantido pelo Govêmo Estadual. 
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ALFABETIZAÇÃO - Dentre os habitantes que em 1950 
tinham 5 anos e mais idade, que eram 10 535, sabem ler 
.e escrever 4 040 habitantes, correspondendo a 38% sôbre o 

mencionado grupo. 

ENSINO - O ensino primário fundamental é ministrado 
em 27 unidades escolares, das quais 1 é grupo escolar si
tuado na sede municipal e as restantes são escolas isoladas 
rurais. Foi criado recentemente um ginásio que funcionará 

a partir de 1957. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municip~J NO 
MUNIClPIO 

Federal Estadual (Cr$) 
Total Tributária 

--------- ------- ------ ------ ------

1950 ....... 618 492 2 630 780 I 264 686 534 584 I 106 470 
1951. ...... 798 361 2 195 880 1 208 161 532 971 I 336 505 
1952 ....... 947 739 3 941 832 I 826 884 662 421 1 920 979 
1953 ....... 1 075 933 3 476 769 1 774 254 688 359 1 748 217 
!954 ....... 1 133 514 4 431 479 2 275 356 732 698 2 300 105 
1955. ····· 1 519 128 8 224 591 2 279 776 969 739 2 347 335 
1956 (1) .. ... ... 1 800 000 ... 1 800 000 

(I) Orçamento. 

O Prefeito é o Sr. José Afonso Amato. 

(Autor do histórico - José MacDonald Amato; Redação final 

- L. G. Macedo; Fonte dos dados - A.M.E. - José da Silva.) 

PRESIDENTE ALVES - SP 
Mapa Municipal na pág. 357 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- O antigo povoado de Jacutinga no muni
cípio de Bauru passou a chamar-se Presidente Alves por 
ter sido fundado em 1906,, quando era Primeiro Magis
trado da Nação o Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, 
sendo seus fundadores, Joaquim Pereira de Carvalho, José 
Garcia e Mario Pimentel. 

Derrubadas as matas e erguidas as primeiras casas de 

pau-a-pique, Presidente Alves desenvolveu-se muito prin
cipalmente, a partir de 1907, com a chegada da Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil. 

Foi elevado a distrito de paz, pela Lei n.0 1 428, de 
3 de dezembro de 1914 e incorporado ao município de Avaí, 

pela Lei n.0 1672, de 2 de dezembro de 1919. Foi elevado 

a município, pela Lei n.0 2 216, de 2 de dezembro de 1927. 
Como município, instalado a 28 de março de 1928, foi 

constituído como distrito de paz de Presidente Alves, e está 

Praça Pública e Igreja Matriz 
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atualmente, subordinado à jurisdição da Comarca de Pi
rajuí. 

Desde 30 de novembro de 1944 o distrito de paz de 
Guaricanga foi incorporado ao seu território por fôrça do 
Decreto-lei 14 334. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica de Marília, 
limitando com os municípios de Pirajuí, Avaí, Gália e 
Garça. 

A sede municipal dista 331 km em linha reta da Ca
pital e tem a seguinte posição: 22° 07' de latitude sul e 
49° 2 7' de longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 557 m. 

CLIMA - Quente, de inverno sêco com as seguintes varia
ções térmicas: -mês mais quente- maior que 22°C; mês 
mais frio - menor que 18°C. Precipitação pluvial variando 
entre 1100 a 1 300 mm ao ano. 

ÁREA - 308 km2 • 

POPULAÇÃO- 'rotal do município- 10 127 (5 387 ho
mens e 4 740 mulheres) sendo 8 309 na zona rural (82%) 
- Censo de 1950. 

A estimativa para 1954 era a seguinte: 10 764 habi
tantes. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS - Cidade de Presidente 
Alves com 1 621 habitantes e a sede do distrito de Gua
ricanga com 197 habitantes. 

ATIV~DADES ECONOMICAS - A principal atividade 
econômica é a agricultura cuja produção em 1956 foi a se
guinte: 

PRODUTOS UNIDADE 

Caf~...... . ........ . Arrôba 
Feijão ...... · ................ . 
Arroz ........ , ............. . 
Algodão .................... . 
Milho ..................... . 

VOLUME 

112 980 
45 480 
22 800 
16 000 
34 400 

VALOR 
(Cr$) 

59 114 500,00 
9 991 900,00 
2 565 000,00 
2 080 000,00 
2 064 OOO,OP 

A área de matas é estimada em 1 911 hectares. 
A indústria com apenas 3 estabelecimentos (com mais 

de 5 pessoas), emprega cêrca de 84 pessoas e consome, em 
média mensal, 195 494 kWh. 

A pecuária em 31-XII-54, apresentava-se com os se
guintes rebanhos (n.0 de cabeças): bovino 8 000; suíno 
3 500; muar 3 500; eqüino 1 000; caprino 600 e ovino 100. 



Jardim Público 

MEIOS DE TRANSPORTE- Com as cidades vizinhas: 
Pirajuí - rodovia 15 km ou ferrovia - E. F. N. O. B. -
12 km; Avaí- rodovia 26 km ou ferrovia - E.F.N.O.B. 
- 23 km; Gália - rodovia 26 km e Garça - rodovia 23 

quilômetros. 

Com a capital do Estado - ferrovia - E.F.N.O.B. -
C.P.E.F. e E.F.S.J ..:..._ 472 km ou E.F.N.O.B. e 
E. F. S. - 461 km rodovia (via Agudos - Botucatu -
Tietê e Cabreúva) 426 km. Tráfego diário estimado em 23 
trens e 45 veículos, entre automóveis e caminhões. A Pre
feitura Municipal _registrou em 1956, 17 automóveis e 20 

caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 43 estabeleci
mentos varejistas realiza as maiore~ transações com as pra
ças de Bauru, Pirajuí, Gália e São Paulo. O crédito é re
presentado pelas agências do Banco Brasileiro de Descon-
tos S . A. e da Caixa Econômica Estadual, que em ..... . 
31-XII-1955, possuía 894 cadernetas em circulação e de
pósitos no valor de Cr$ 1 967 748,60. 

ASPECTOS URBANOS- A cidade possui 21 logradouros 

públicos sendo 4 pavimentados, 357 prédios todos servidos 

por energia elétrica, 100 domicílios abastecidos pelo servi-

ço de água, agência postal, serviço telegráfico da ....... . 

E. F. N. O. B. , 1 O 1 aparelhos telefônicos, 1 hotel, 1 pensão 

(diária comum de Cr$ 90,00) e 1 cine-teatro. 

ASSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município é 
servido por um hospital (Santa Casa) com 42 leitos dispo

níveis, 2 farmácias, 1 pôsto de saúde, 1 pôsto de puericul
tura, 3 médicos e 2 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - 40% da população, de 5 anos e 
mais,. sabem ler e escrever. 

ENSINO- Há 16 unidades de ensino primário fundamen
tal comum. 

Ruo Cop. Rodrigues 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 

ANOS 
REALIZADA 

Municipal NO 
F_ederal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

1950.---'-' 454- 259 I 4I8 392 
I95I''-'--- 403 396 2 057 546 857 I56 499 758 9I9 0_40 
1952 ...... 650 467 2 331 565 903 269 475 800 9I1 223 
I953 .. -"" 954 056 2 454 492 I 464 600 550 669 I 313 638 
I954 .. ' ,, -- I 253 092 4 96I 998 2 506 643 607 050 2 315 206 
1955.' I 134 306 4 8Il II7 2 273 319 651 365 2 624 610 
I956 (1). '- '' ... 1 83I 500 . .. 1 831 500 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados "alvenses". 

Em 3-X-56, havia 11 vereadores em -exercício e 2 535 
eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Joaquim S. M. da 
Rocha. 

(Autor do histórico - Valêncio Modesto de Castro; Redação 
final - Daniel Peçonha de Morais Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. 
- Valência Modesto de Castro.) 

PRESIDENTE BERNARDES - SP 
Mapa Municipal na pág. 325 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Presidente Bernardes é a antiga povoação 
de Guarucaia, loteada pelo Coronel José Soares Marcon
des. A povoação data de 1915 e pertencia ao município de 
Presidente Prudente . O topônimo "Guarucaia" originou-se 
da existência da canafístula no local, árvore relativamente 

abundante e denominada Guarucaia pelos leigos. O nome 

atual de Presidente Bernardes, primitivamente, foi dado à 
. estação da Estrada de Ferro Sorocabana, quando a direção 

da referida estrada, desejando homenagear antigos Presi
dentes da República e vultos de relêvo na História Pá
tria, deu às divisas de suas estações nomes de brasileiros 
ilustres. A denominação "Presidente Bernardes" estendeu
-se mais tarde à povoação de Guarucaia e é hoje a desig
nação oficial . 

O Município de Presidente Bernardes foi elevado a 
distrito de paz de Presidente Prudente em 1925, pela Lei 
n.0 2 084, de 15 de dezembro dêsse ano e desmembrado de 
Presidente Prudente, passando a constituir-se município, 
em 23 de janeiro de 1935, pelo Decreto n.0 6 914, dessa 
data. 

Visto Central - Igreja Motriz 
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Foi elevado à comarca em 30 de dezembro de 1953, 
pela Lei n.0 2 456, sendo que a instalação da mesma foi a 23 

de janeiro de 1955. 

Além do distrito da sede, fazem parte do município os 
seguintes: Araxã11, Emilianópolis, Nova Pátria e Sando

valina. 

LOCALIZAÇÃO - O município está situado na zona fisio
gráfica denominada "pioneira", apresentando a sede munici-: 
par as seguintes coordenadas geográficas. 22° de latitude 
sul e 51° 34' de longitude W. Gr., distando 537 km, em 
linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 422 m (sede municipal). 

CLIMA ...:.... Quente com inverno sêco. A temperatura mé
dia oscila entre 21 °C e 22°C. O total anual de chuvas é da 
ordem de 1 300 a 1 500 mm. 

ÁREA.- 1436 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 28046 pessoas (14725 homens e 13321 
mulheres), sendo 3 346 na zona urbana, 2 100 na zona su
burbana e 22 600 ou 80% na zona rural. 

A estimativa do D.E.E., de 1.0 -VII-1954, acusou 
34 677 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- As aglomerações urbá
nas existentes são: sede municipal com 4 359 habitantes, 

Araxãs com 334, Emilianópolis com 435 e Nova Pátria com 
318, conforme registros do Censo de 1950. 

Rua Cel. Manoel Roberto Barbosa 
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ATIVIDADES ECONôMICAS - A agricultura e a pe
cuária são as bases da economia municipal. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos (agrícolas, extrativos e industriais), estimativa de 
1956, foram: 

PRODUTOS UNIDADE I QUANTIDADE I VALOR 
(Cr$) 

AGRICOLA 

Algodão ..... . 
Café... . . . . . . . . . . . . . . > 

·Milho. . . . . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Amendoim.. . . . . . . . . . . . . Quilo 
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 

EXTRATIVOS 

Óleo de hortelã ............. ·1 Quilo I 
Madeira..................... mJ 
Tijolos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milheiro 
Telhas ........... c.......... > 

INDUSTRIAIS 

Beneficio de algodão ....... . 

952 200 
50 250 
48 200 

1 806 000 
16 200 

7 300 I 11 200 
560 
110 

133 308 000,00 
23 115 000,00 

9 640 ooo.oo 
8 488 200,00 
8 100 000,00 

2 190 000,00 
3 360 000,00 

224 000,00 
179 000,00 

9 800 650 116 667 215.50 

Os produtos agrícolas do Município são consumidos 
pela própria sede, por São Paulo e pelas cidades do Norte 

do Paraná. 

A atividade pecuária é de alto significado econômico. 

Os principais centros compradores de gado são: Presiden-

te Prudente e São Paulo. O rebanho existente em ..... . 
31-XII-1954, em número de cabeças era o seguinte: bovino 

55 000, suíno 32 000; caprino 10 000; eqüino 8 000, muar 

5 000; e ovino 1 920. A produção de leite no referido ano 
foi de 3 500 000 litros. 

No setor industrial há 49 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 pessoas. As fábricas mais importantes loca
lizadas no Municípió são: Fábrica de Móveis e Máquinas 

Agrícolas, de Kumagiro Inague & Filhos, Distilaria Oeste 

Paulista (indústria de bebidas), Fábrica de Bebidas de Bre
mer & Filhos e Serraria Santa Luzia. Estão empregados nos 

vários ramos industriais 319 operários. 

A área de matas naturais ou formadas, em 1956, era 
estimada em 115 hectares. 

O consumo médio mensal de energia elétrica como 
fôrça motriz é de 16 800 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município é servido 
pela Estrada de Ferro Sorocabana, que o percorre numa 
extensão de 14 km e possui 1 estação ferroviária e 2 pontos 

de parada. 

As rodovias que servem o Município com as respec
tivas quilometragens dentro do mesmo são: Presidente Ber
nardes - Rio do Peixe - 42 km; Presidente Bernardes 

-Rio Paranapanema (Pôrto Ceará) 106 km; Álvares Ma
chado - Santo Anastácio 14 km; Presidente Bernardes 
liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes meios de trans
porte: 1) Santo Anastácio: rodoviário- 14 km ou ferro
viário E. F. S. 14 km; 2) Lucélia: rodoviário, via Marti· 
nópolis - 119 km ou misto: a) ferroviário E. :F. S. -

69 km até Martinópolis e b) rodoviário - 56 km; 3) Ál
vares Machado: rodoviário- 12 km ou ferroviário E.F.S. 



Rua Duque de Caxios 

- 13 km; 4) Presidente Prudente: rodoviário 26 km ou 
ferroviário E.F .S. - 27 km. 

Ljga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Assis e So
rocaba- 745 km ou ferroviário E.F.S. - 813 km ou 
misto: a) rodoviário - 26 km ou ferroviário 'E. F. S. 
27 km até Presidente Prudente e b) aéreo- 521 km. 

Liga-se à Capital Federal, via São Paulo. 

O Município possui um campo de pouso com pista de 
800 x 150 m, utilizado pela V ASP e distante 5 km da sede 
municipal. A Vasp serve diàriamente o Município com li
nhas regulares . 

Trafegam, diàriamente na sede municipal 10 trens e 
85 automóveis e caminhões. Estão registrados na Prefei
tura Municipal (até 31-12-55) 85 automóveis e 182 cami
nhões. 

O Município possui 2 linhas de rodoviação interdistri
tais e 3 intermunicipais. 

COM!i:RCIO E BANCOS. - O comércio local mantém 
transações mercantis com as praças de Presidente Prudente, 
Santo Anastácio, Álvares Machado e São Paulo. Importa os 
seguintes artigos: farinha de trigo, açúcar, sal, querosene 
e gasolina. A sede municipal possui 57 estabelecimentos 
varejistas e o município, segundo os principais ramos de ati
vidade, possui 160 estabelecimentos de gêneros alimentí
cios, 2 de louças e ferragens e 11 de fazendas e armarinhos. 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
em Presidente Bernardes são: Banco Ribeiro Junqueira, 
Banco Brasileiro de Descontos S. A. ; Banco Mercantil de 
São Paulo S. A., Banco Alta Sorocabana e Caixa Econômi
ca Estadual. Esta em 31-XII-1955, possuía 1388 caderne
tas em circulação e valor dos depósitos de Cr$ 2 933 352,60. 

ASPECTOS URBANOS - Os melhoramentos públicos 
existentes são os seguintes: Pavimentação: 10 ruas calça~ 
das com paralelepípedos. Iluminação: pública, com 36 lo
gradouros iluminados e domiciliar, com 1 073 ligações elé
tricas. O consumo médio mensal de energia elétrica para 
iluminação pública é de 9 730 kWh e para iluminação par
ticular é de 38 282 kWh. Água: 778 domicílios servidos; 
Esgôto: 113 prédios esgotados; Telefone: serviço urbano da 
Emprêsa Telefônica Paulista. O número de telefones ins
talados é de 111. Há, também, um pôsto interurbano da 
Companhia Telefônica Brasileira; Correio: 1 agência pos
tal do D. C. T. ; Telégrafo: serviço da Estrada de Ferro 

Sorocabana; Hospedagem: 8 pensões e 1 hotel, com diária 
mais comum de Cr$ 120,00; Diversões: 2 cinemas. 

ASSIST~NCIA MÉDICO SANITÁRIA- Prestam assis
tência médico-sanitária à população: 1 hospital, com 44 lei
tos; 1 centro de saúde; 1 instituição de assistência ao me
nor com 10 leitos; 1 asilo para desvalidos; 4 farmácias; 4 
médicos; 4 dentistas, e 3 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO -De acôrdo com o Censo de 1950, 
dás 23 118 pessoas maiores de 5 anos, 9 242 ( 5 678 ho
mens e 3 565 mulheres) ou 39%, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Ministram o ensino primário 63 unidades esco
lares e o ensino secundário 1 ginásio estadual. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Presidente Ber
nardes possui: um jornal "O Município", circulando sema
nalmente; 3 bibliotecas, sendo 1 pública, 1 infantil e 1 es
tudantil, com 2 322, 200 e 500 volumes respectivamente; 
2 tipografias, e 2 livrarias. 

FINANÇAS PÚBUCAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

---- ---·-- --·---- ------- ------ --------
1950 ....... . .. 5 093 186 2 703 427 1 626 675 3 255 385 
1951 ....... ... 10 585 461 2 714 254 1 677 943 2 778 158 
1952 ....... . .. 12 585 643 3 726 231 1 866 296 3 497 648' 
1953 ....... ... 11 132 934 3 994 460 2 170 580 3 956 763 
1954 ....... 1 721 500 15 596 697 5 318 563 2 319 401 5 303 100 
1955 ....... 1 877 000 18 878 610 7 378 247 2 508 024 7 373 563 
1956 (1) ... ... ... 6 000 000 . .. 6 000 000 

(I) Orçam~nto. 

PARTICULARIDADES ARTíSTICAS -A Igreja Ma
triz de Nossa Senhora Aparecida possui, em seu interior, 
quadros da história do catolicismo, pintados artisticamente, 

· e, pode ser considerada uma obra de arte. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEM!i:RIDES 
- A principal festa popular é a de Nossa Senhora Apare
cida, no dia 7 de Setembro. No início do ano, há as ''Folias 
de Reis" . São grupos de 5 ou 6 pessoas que conduzem estan
darte ornamentado com fitas, tocam instrumentos populares 
e cantam canções folclóricas . 

ATRAÇõES TURíSTICAS - O local denominado "Ca
choeirinha", no rio Santo Anastácio, situado dentro da Fa
zenda Guarucaia, é um ponto pitoresco, muito visitado por 
pessoas da cidade. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Os habitan
tes locais são denominados "bernardenses". Em 1954, a 
sede municipal possuía nas zonas urbana e suburbana, 1 329 
prédios. Exercem atividades profissionais, 2 advogados e 1 

agrônomo. Na sede municipal há uma cooperativa de pro

dução. 

Estão em exercício, atualmente, 13 vereadores e esta

vam inscritos até 3-X-1955, 9 073 eleitores. O Prefeito é 

o Sr. Trajano da S. Pontes. 

(Autor do histórico ~ Vivaldo Armelin; Redação final - Ro
noel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Vivaldo Armelin. ) 
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PRESIDENTE EPITACIO - SP 
Mapa Municipal na pág. 279 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO ~ Presidente Epitácio teve sua origem no 
ano de 1922, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro 
Sorocabana, no mês de maio daquele ano. Anteriormente, 
transitavam pela região apenas algumas comitivas de boia
deiros que demandavam o Estado de Mato Grosso, através 
do Pôrto Tibiriçá, fundado em 1904. Suas terras perten
ceram, por doação, a Antônio Mendes Campos Filho, as 
quais foram vendidas, a 200 mil. réis .o lote, aos Senhores 
Joaquim de Souza Martins, Zeferino Pereira, Domingos 
Francisco dos Santos, Manoel Mendes de Oliveira, José 
de Andrade, Carlos dos Santos, Guilherme Borges dos San
tos, Antônio Batista e Maria Júlía de Oliveira, que são con
siderados os fundadores da cidade. 

Em 1924, os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana 
foram prolongados, atingindo a barranca do rio Paraná, 
por determinação do então chefe da coluna dos revoltosos, 
Coronel Isidoro Dias Lopes. Data dessa época a instala
ção do pôrto fluvial de Presidente Epitácio. 

Os primeiros moradores dedicaram-se quase que ex
clusivamente à extração de madeira, em toras e lenha, que 
era fornecida para a Sorocabana. Nessa época não havia 
estradas, mas sàmente picadões para atingir. a estação fer
roviária. 

Em 1927 foi doada pelo Senhor Alvaro Coelho, procu
rador de Antônio Mendes Campos Filho, uma quadra de. 
terreno, onde foi edificado o Quartel do 2.0 Regimento de 
Cavalaria da Fôrça Pública do Estado de São Paulo, sob o 
comando do tenente-coronel Antenor Pereira, substituído 
posteriormente pelo Major Goya . 

Cais do Serviço de Navegação da Bacia do Prata 

Com o advento da Revolução Constitucionalista; em 
1932, o 2.0 Regimento de Cavalaria foi transferido para 
São Paulo. 

O povoado foi elevado a Distrito de Paz pela Lei 
n.o 2 571 de 13 de janeiro de 1936. Em virtude de sua 
situação geográfica privilegiada, na divisa com os Estados 
de Paraná e Mato Grossq às ~argens do rio Paraná, via 
de fácil escoamento da madeira existente em suas mar
gens, em 1947 foram instaladas várias serrarias em Presi
dente Epitácio, o que motivou o progresso do distrito a 
partir daquela data. Em 1.0 de janeiro de 1949 foi insta
lado o município de Presidente Epitácio, criado pela Lei 
n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, constituído de um úni
co Distrito de Paz, o de igual nome. Pertence à comarca 
,de Presidente Venceslau ( 102.8 zona eleitoral). Possui 
Delegacia de Polícia de 4.a classe, pertencente à 3.a Divi
são Policial, Região de Presidente Prudente . 

Vista do Cais 
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Em 7-XII-1952 contava o Município com 11 vereado
res e 2 216 eleitores inscritos. A denominação local dos ha

bitantes é "epitacianos". 

LOCALIZAÇÃO - O município de Presidente Epitácio 
está situado na zona fisiográfica do Sertão do Rio Paraná, 
no traçado da Estrada de Ferro Sorocabana, a 598 km, em 
linha reta, da Capital do Estado de São Paulo. 

Limita com os Municípios de Panorama, Caiuá, Ma
rabá Paulista, Mirante do Paranapan~ma e com os Estados 
de Mato Grosso e Paraná. As coordenadas geográficas da 
sede municipal são 21° 45' de latitude Sul e 52° 06' de 

longitude W. Gr. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 261 metros. 

CLIMA - As terras do Município estão compreendidas 
dentre duas zonas climáticas: a quente e a tropical, com 
inverno sêc~. A temperatura média anual é de 25°C. 

ÁREA- 3110 km2 • 

POPULAÇÃO - Total do Município: 6 384 habitantes 
(3 529 homens e 2 855 mulheres), sendo 60% na zona 
rural, consoante dados do Censo de 1950. 

Segundo estimativa elaborada pelo D. E. E. S. P. a 
população total do município, e;m 1954, seria de 6 786 ha
bitantes, assim distribuídos: 1 771 na zona urbana, 896 
na suburbana e 4 119 na rural. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - O principal centro ur
bano de Presidente Epitácio é a sede municipal, com 2 509 
habitantes (1241 homens e 1268. mulheres), segundo o 
Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - Achando-se o municí
pio situado às margens dos rios Paraná e Paranapanema, 
que são navegáveis, e dada a exuberância de madeira exis
tente na região, o transporte e o beneficiamento da madeira 
tornaram-se as atividades básicas para a economia munici
pal. Durante o ano de 1956 foram exportados 65 439 ma 
de madeira em toros e 29 667 ma de madeira serrada no 
valor total de, aproximadamente, 110 milhões de cruzeiros. 
A área de matas naturais e formadas existentes no muni
cípio é calculada em 360 hectares. Além da madeira, outra 
riqueza natural explorada no município é areia e pedregulho 
do rio Paraná . 

A atividade industrial é representada por 12 estabele
cimentos, com 5 e mais operários; há cêrca de 400 operá
rios empregados em serrarias e construção naval. É peque
na a produção agrícola, pois estando o município situado 
em zona pastoril a maioria das fazendas dedica-se à cria
ção e engorda do gado vacum. Em 1954, os rebanhos exis
tentes apresentavam 125 000 cabeças de gado bovino; a 

Parte do Cais 
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Visto Panorâmico 

produção de leite foi de 2 milhões de litros. Encontramos 
dentro do município uma das maiores travessias de gado, 
procedente do Estado de Mato Grosso, através do Pôrto Ti
biriçá. Durante o exercício de 1955 atravessaram para São 
Paulo, procedentes daquele Estado, 184 233 cabeças de gado 
vacum, o que rendeu aos cofres do Serviço de Navegação 
da Bacia do Prata. (oficial) a importância aproximada de 
3 milhões de cruzeiros. No mesmo ano, foram exportados 
para ()S Município de Presidente Prudente, Santos, Ran
charia, Barra Mansa, e outros, 53 155 cabeças de gado va
cum, por intermédio da Estrada de Ferro Sorocabana. Nes
ta cifra não está incluído o gado conduzido· por estradas 
boiadeiras. A pesca é praticada em larga escala, tanto por 
amadores como por profissionais; há no município 30 
pescadores profissionais, equipados com todos os modernos 
aparelhos e utensílios da pesca. Em 1955 os frigoríficos 
locais receberam 22 000 quilos de peixe. Quase tôda a 
produção é exportada para Presidente Prudente, São Paulo 
e demais municípios vizinhos , 

Os produtos agrícolas do município são: algodão, arroz, 

batata-inglêsa, amendoim, milho, banana, feijão e laranja. 

Há pequena exportação para os municípios de Presidente 
Prudente e Presidente Venceslau. Em 1954 a área culti
vada era de 2 906 ha, existindo 317 propriedades agrope
cuárias. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local, com 100 es
tabelecimentos, mantém transações com as praças de Pre
sidente Prudente e Presidente Venceslau. O crédito é re
presentado por 3 agências bancárias: Banco Bandeirante 
do Comércio S. A., Banco do Brasil S. A., Banco do Es-
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tado de São Paulo S. A. , e l agênck da Caixa Econômica 
Estadual. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Mu·nicipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

----- ------ ------ -------

1950 ....... ... 931 700 1 074 795 614 404 1 021 004 
1951. ...... ... 2 496 944 959 608 645 901 1 024 872 
1952 ....... ... 3 301 181 1 411 549 598 631 1 085 096 
1953 ....... ... 4 16'1 544 4 903 830 831 627 4 589 070 
1954 ....... 885 805 4 893 120 5 452 087 1 242 969 5 626 915 
1955 ........ ... 6 849 302 7 508 085 1 468 517 6 953 176 
1956 (1) ... ... 3 210 000 . .. 3 210 000 

(1) Orçamento. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Presidente Epitácio é ser
vido por 1 ferrovia, Estrada de Ferro Sorocabana, com 11 
trens em tráfego diàriamente, 1 estação e 3 pontos de parada 
no município; 1 rodovia municipal e 4 rodovias ligando a 
cidade a diversos pontos da zona rural. 

Ligação a São Paulo: por ferrovia, E.F.S., 842 km; 
ou rodovia municipal até Presidente Prudente e rodovia 
estadual, via Maracaí, lpauçu, Paranapanema, ltapetininga 
e Sorocaba, 716 km. 

Conta Presidente Epitácio com um campo de pouso 
municipal, com uma pista de 1 200 x 60 m, situado nas 
proximidades do Pôrto Tibiriçá, a 4 km da cidade. É ser
vido por linha regular da V ASP, com 3 aviões por semana, 
e táxi-aéreo. Há no município 4 emprêsas que exploram o 
transporte fluvial de passageiros e cargas, fazendo linha 
regular de. Presidente Epitácio à Guaíra no Estado do Pa-



raná ( 400 km); há também linhas regulares aos rios Amam
baí, lguatemi e Piqueri no Estado de Mato Grosso. Tais 
emprêsas são as seguintes: 

Navegação São Paulo-Paraná, Comércio e Nave
gação Alto Paraná Limitada, Navegação Fluvial Moura An
drade Limitada, e o Serviço de Navegação da Bacia do 
Prata (oficial) . 

ASPECTOS URBANOS - Existem em funcionamento 
dentro do município 2 usinas elétricas particulares, sendo 
uma da Cia. Mate Laranjeira S. A. e outra do Serviço de 
Navegação da Bacia do Prata. 

Presidente Epitáeio possui: iluminação pública e 785 
ligações elétricas domiciliares, sendo a energia elétrica for
necida ao município pela Cia. Elétrica Caiuá; 143 aparelhos 
telefônicos, instalados pela Emprêsa Telefônica Paulista; 
1 agência postal do D. C. T., e 1 telégrafo de uso público, 
da E.F.S. 

Conta o município com 2 hotéis, cuja diária média é de 
Cr$ 60,00; 19 pensões; 2 cinemas e 1 livraria. 

O número de veículos registrados na Prefeitura Mu
nicipal é de 32 automóveis e 71 caminhões. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA- Prestam assis
tência à população local 1 Pôsto de Saúde, 1 Pôsto de Pue
ricultura, 1 Pôsto de Profilaxia da Malária, 5 farmácias, 2 
médicos, 4 dentistas e 5 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Do total da população presente, 
de 5 anos e mais (2 811 habitantes) 52% sabem ler e es
crever, de conformidade com os dados do Censo de 1950. 

ENSINO - O ensino primário é ministrado na sede mu
nicipal através de 2 Grupos Escolares, 1 escola particular 
e 1 curso preparatório. 

Na zona rural existem 12 escolas primárias isoladas, 
sendo 9 estaduais e 3 municipais. _ 

Há no município 1 escola de corte e costura. 

MANIFESTAÇõES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES 
- A principal cerimônia popular no município além das co
memorações das datas nacionais é a realizada no dia de 
Nossa Senhora dos Navegantes, quando a imagem da Santa 
é conduzida em procissão fluvial desde Presidente Epitá
cio até o pôrto XV de Novembro no Estado de Mato Grosso, 
onde é depositada na igreja local, após a realização de uma 
missa campal. No ano seguinte a imagem volta do pôrto 
XV de Novembro para a igreja de Presidente Epitácio. 

A procissão é composta por tôdas as embarcações exis
tentes no pôrto nessa ocasião. 

O Prefeito é o Sr. Temístocles Maia. 

(Autor do histórico - Alcindo Carvalho; Redação final 
Maria Aparecida Ramos Pereira; Fonte dos dados - A.M.E. 
Alcindo Carvalho. ) 

PRESIDENTE PRUDENTE- SP 
Mapa Municipal na pág. 359 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade de Presidente Prudente foi fun

dada no dia 12 de setembro de 1917, pelo Coronel Fran
cisco de Páula Goulart. O novo povoado recebeu o nome 

de Vila Goulart, homenagem ao seu fundador. 

Nessa ocasião, os trilhos da Estrada de Ferro Soroca
bana, chegavam apenas até a cidade de Indiana e não de
morou muito para qu~ alcançassem a Vila Goulart. Assim, 
2 anos depois, deu-se a inauguração da ferrovia, ou seja, 
precisamente em 19 de janeiro do ano de 1919. O pro
gresso que o local teve com a chegada da ferrovia foi real
mente notável. 

Houve uma grande afluência de pessoas de tôdas as 
partes, que vinham ter a estas paragens para colonizar a 
então "Vila Goulart". A colonização é racionalizada, em 
fins de 1919, com a chegada à Vila Goulart, do saudoso Co
ronel José Soares Marcondes que iniciou o núcleo agrícola, 

"Vila Marcondes". O êxito obtido com o núcleo foi provei

toso para a região, pois não só apresentou resultados satis
fatórios como serviu de estímulo e exemplo aos demais. 

O novo colonizador escolheu para campo de sua ativi
dade, a margem esquerda da linha férrea, de quem vem de 

São Paulo, sendo que à margem direita da estrada ficava 
a Vila Goulart. 

Assim começaram a crescer as duas vilas que iriam for

mar hoje a sede do município de Presidente Prudente. Uma 

Capela foi construída e a 25 de março de 1920 foi celebrada 

a primeira missa pelo Revm.0 Padre Nicéfaro de Morais. 

Por ocasião da visita que na então Vila Goulart, fêz 

em 1921 o Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, então 

Governador do Estado, levou daqui as melhores impressões 

e deixou a promessa de que criaria o distrito de paz . Cum

prindo o prometido, a Vila Goulart foi elevada à categoria 

Igreja N. S.0 Aparecida 
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Praça 9 de Julho 

de Distrito em 28 de novembro de 1921, e a Município 
em igual data por uma mesma Lei n.0 1 798; a instalação 
do Distrito deu-se em 1922 e a do Município em ..... . 
1.0 -VIII-1923, tendo sido seu primeiro prefeito, o senhor 

. Paulo de Melo Machado. 

Naquela época, ou seja em 1922, a cada Município que 
se criava era homenageado um presidente da República, 
dessa maneira deram à antiga Vila Goulart o nome de 
"PRESIDENTE PRUDENTE." 

Presidente Prudente foi elevada à categoria de co
marca, em 28 de novembro do ano de 1922, e instalou-se 
em 23 de março de 1923, às 21 horas, sendo o primeiro 
Juiz de Direito o Dr. Oleno da Cunha Vieira, e primeiro 
Promotor Público o Sr. Amarílio Rocha. 

Atualmente a Comarca tem jurisdição sôbre os Muni
cípios de Álvares Machado, Alfredo Marcondes, Pirapôzi

nho e Anhumas. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica denomi
nada pioneira. A sede municipal acha-se no traçado da 

E . F. S . e nas seguintes coordenadas geográficas: latitude 

sul: 22° 07' - Longitude W. Gr. 51° 27'. Dista, em 
linha reta, 515 quilômetros da Capital estadual. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital . 

ALTITUDE - A sede municipal está situada a 468 m 
acima do nível do mar. 

CLIMA - O clima da região é quente sendo os invernos 

secos. Verificou-se a ocorrência das seguintes temperaturas 

em grau cenbgrado: Média das máximas - 28,6; média 

das mínimas 15,2; média compensada - 21,9. 

A precipitação no ano, altura total, foi de 1 014,2 mm. 

AREA - O Município totaliza 585 km2 • 

POPULAÇÃO - Em 1950, pelos resultados do Censo, 

Presidente Prudente possuía 60 903 habitantes sendo 31 72 7 

homens e 29 176 mulheres. 

Vista Parcial 
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Rua Dr. José Fóz 

Na zona rural concentravam-se 53,4% da população, 
isto é, 32 551 habitantes. 

O D.E.E.S.P. estimou, em 1.0 -VII-54, a população 
prudentina. Os dados foram os seguintes: Total 55 762 ha
bitantes, assim distribuídos: na zona urbana 23 876; na zona 
suburbana 2 083 e na zona rural 29 803 . 

A estimativa feita em 1955, pelo D. E. E. S. P., acusou 
56 534 habitantes. Verificou-se um pequeno decrescer da 
população, em comparação com aquela presente a 1.0 de 
julho de 1950. 

AGLOMERAÇõES URBANAS - As aglomerações urba
nas e as respectivas populações existentes estavam assim 
representadas, em 1.0 de julho de 1950: Distrito da sede: 
26 790; Anhumas - 863; Eneida - 491 e Montalvão 
- 208. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - O município é possui
dor de uma sólida economia, que se baseia na agricultura, 
com uma acentuada preponderância. da cultura do algodão, 
sôbre os demais produtos. Seguem-se em relação ao valor 
da produção, café, amendoim, batata etc. O quadro abai
xo nos· permite uma visão, embora sucinta, da estrutura 
econômica de Presidente Prudente. 

PRODUTO I UNIDADE I QUANTIDADE VALOR 
(em Cr$ 1 000) 

A1godio ..................... , 
Caf~ beneficiado ............ . 
Amendoim em casca . ........ . 
Batata-ing1ha .............. . 

Madeira serrada ............. . 

AGRlCOLA 

Ar r Oba 

Quilo 
Saco 

INDUSTRIAL 

m3 

850 000 I 
30 000 

1 600 000 
16 500 

13 375 I 

127 500 
19 500 
8 000 
4 710 

33 438 

O município conta com uma reserva florestal calcu
lada em 440 hectares de matas naturais e 300 hectares de 

matas formadas. A área das terras cultivadas atinge 34 008 
hectares. 

As propriedades agropecuárias em número de 1462, 
de acôrdo com as respectivas áreas, poderão ser assim agru
padas: até 2 hectares- 80; de 3 a 9- 290; de 10 a 29 
- 661; de 30 a 99- 353; de 100 a 299- 60; de 300 a 
999- 13; de 1000 a 2999- 2; mais de 3000-3. 

Observem-se os dados referentes à pecuária e indústria 
(D.E.E.S.P. 1954) que abaixo se seguem: gado abatido 
( n.0 de cabeças) vacas - 4 991; bois - 3 054; porcos -
1505; Produtos de origem animal: leite de vaca- 750 000 
litros; ovos- 180 000 dúzias; Rebanhos existentes (núme
ro de cabeças): suíno - 20 000; bovino - 7 000; ca
prino 3 000; eqüino - 2 000; muar - 500; aves exis
tentes (n.0 de cabeças): galinhas - 130 000; galos, fran
gos e frangas - 80 000; patos, marrecos e gansos, 1 200; 
perus- 300. 

Os estabelecimentos industriais em número de 1 956 

estão assim classificados considerando-se o ramo de ativida

de exercida: transformação de minerais não metálicos -

Rua Tenente Nicolau Mofei 
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20; metalúrgica - 6; madeira - 15; mobiliário - 14; cou~ 
ros, peles e produtos similares - 6; têxtil - 6; vestuário, 
calçados e artefatos de tecidos'- 12; produtos alimentares 
- 48; bebidas - 11; outros - 18. 

Estabelecimentos com 50 e mais empregados: ma
deira- 2; química e farmacêutica 1; produtos alimentares 
- 1; bebidas - 1; serviços industriais de utilidade pú-
blica - 1 . O valor da produção em Cr$ 1 000 foi de ... . 
685 851 . Serviços industriais prestados a terceiros ..... . 
(Cr$ 1 000) = 6 04 7. Os principais produtos industriais 
constituem-se de algodão beneficiado e charque. 

·Os mais importantes estabelecimentos industriais se
diados no município são: Produtos Alimentícios: Frigorífi
co lrgo S. A. - Com. & Importadora S. A. ; Fábrica de 
Balas Prudentina e Fábrica de Balas Paulista. Beneficia
mento de Algodão: Máquina Matarazzo, Mac-Fadden, Cia. 
Saad do Brasil, Máquina Estêve, Máquina Sambra e Má
quina da Anderson, Clayton & Cia. Ltda. Beneficiamento do 
Café: Máquina Tanel, Máquina Santa Rosa e Máquina Bu
chala. Beneficiamento de Arroz: Máquina Tanel. Curtu
mes: Cetes, Crepaldi e -Aurora. Fábrica de Bebidas: Soe. 
Bebidas Wilson Ltda., Destilaria Paulista, Fab. de Bebida 
Santa Tterezinha e Fab. de Bebidas Imperial. Serraria: 
Tupi, Brasil, Marques, Mont' Alvão e Santa Maria. Fá
. brica de Ladrilhos: Marmoraria Artística, Prudentina e 
Central. Olarias: Aliança, Prudentina, Santa Tereza, Pe
ruque e Santa Rita . 

Aproximadamente, as indústrias prudentinas empre
gam 1 280 operários. 

O município é produtor de energia elétrica, sendo 
143 581 kWh produzidos (média mensal) como fôrça aces-

sória e devemos considerar que só a fôrça motriz conso
me (média mensal) 321605 kWh. Há um plano para ins
talação de 1 usina termelétrica de 3 000 kWh. 

No município é considerável a quantia de argila, que 
é aproveitada na produção de tijolos e produtos de cerâ
mica. 

Os produtos agrícolas do município são consumidos 
por São Paulo e Santos. 

Devemos considerar a atividade pecuária, pois o mu
nicípio exporta gado, principalmente, para a Capital. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O Município é ~ervido pela 
E. F. S. e várias estradas de rodagem. Dentro do muni

cípio, temos 26 km de estradas estaduais e 251 de estradas 
municipais; a E.F.S. possui 14 km de extensão de trilhos. 

Distante 8 km da sede municipal há um campo de 
pouso municipal cuja pista tem as seguintes dimensões: 
960 x 100 m. Utilizam-no 2 companhias de navegação aé
rea: Vasp e Real. 

A sede municipal liga-se a São Paulo por ferrovia e 
rodovia e transporte aéreo: a) E. F. Sorocabana -'- 738 
quilômetros; b) Rodovia Estadual via Maracaí, Assis, lpau
çu, Paranapanema, Itapetininga e Sorocaba (607 km); c) 
Vasp, via Botucatu, via Santa Cruz do Rio Pardo, ou 
via Ourinhos, Assis e Paraguaçu Paulista ( 516 km); Real 
-via Rancharia e Martinópolis (516 km) via Lins e Tupã 
( 567 km) . Largamente estimado, o número de veículos em 
tráfego na sede municipal diàriamente é de 20 trens e 
530 automóveis e caminhões. O n.0 de aviões comerciais, 
diàriamente, é 7 táxis-aéreos e 11 aviões. 

Estação Ferroviária 
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Visto aéreo 

Na Prefeitura Municipal acham-se registrados 1263 
automóveis e 776 caminhões. Liga-se ~s seguintes cidades 
vizinhas: Presidente Bernardes: rodov. (26 km) ou ferrovia 
E.F.S. 27 km); Alvares Machado: rodov. (14 km) ou ferro
via E.F.S. (14 km); Lucélia: rodovia (93 km) ou misto: 
a) ferrovia E. F. S. ( 42 km) até Martinópolis; b) rodovia 
(56 km). Regente Feijó: rodovia (15 km) ou ferrovia 
E.F.S. (17 km). 

Em todo o município há 1 estação de estrada de 
ferro; 1 linha de ônibus interdistrital e 21 intermunicipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - Segundo o ramo de atividades 
exercidas, os estabelecimentos comerciais estão assim classi
ficados: gêneros alimentícios 589; louças e ferragens 101 e 
tecidos e armarinhos 84. 

O comércio local mantém transações mercantis com a 
Capital, Álvares Machado, Regente Feijó, Pirapôzinho, Al
fredo Marcondes, Presidente Bernardes, Santo Anastácio, 
Presidente Venceslau, President!'l Epitácio, Martinópolis, 
Assis, Anhuma~, Indiana, Quatá, Rancharia e com algumas 
cidades do Norte do Paraná. 

Os artigos que o comércio prudentino adquire são: 
louças, ferragens, açúcar, farinha de trigo, máquinas agríco
las, automóveis, caminhões, tecidos, adubos, inseticida e gê
neros alimentícios. 

O número de estabelecimentos de crédito que são se
diados no município bem atestam e comprovam a prospe
ridade local. Há 1 banco originário do município; trata-se 
do Banco Alta Sorocabana S. A. 

Os estabelecimentos de crédito que possuem agências 
neste município são: 1) Banco do Brasil S. A.; 2) Banco Co-

mercial do Estado de São Paulo S. A.; 3) Banco Nacional 
da Cidade de São Paulo S. A.; 4) Banco Nacional do Co
mércio e Produção S. A. ; 5) Banco Brasileiro para Amé
rica do Sul S. A. ; 6) Banco Sul Americano do Brasil S. A.; 
7) Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo S.A.; 
8) Banco Brasileiro de Desctontos S. A.; 9) Banco Amé
rica do Sul S. A. ; 1 O) Banco do Estado de São Paulo S. A.; 
11) Banco Mercantil S. A. e 12) Banco Tosan S. A. 

A Caixa Econômica Estadual registrou o seguinte mo
vimento ( 31-XII-55): 5 548 cadernetas em circulação. O 
valor dos depósitos atingiu Cr$ 17 130 078,50. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade é bem traçada, dotada 
de modernos edifícios e residências. A arquitetura reflete 
bem o dinamismo e o espírito do prudentino. É dinâmica, 
moderna e arrojada. 

O traçado da cidade compreende 248 logradouros pú
blicos, dos quais 40 são pavimentados (asfalto 56%, para
lelepípedos 43% e "outros tipos" 1%); 8 são arborizados; 
3 são ajardinados e arborizados; 130 possuem iluminação 
pública particular; 48 têm água canalizada e 36 possuem 
rêde de esgôto. 

Na zona urbana e suburbana há 8 786 prédios, sendo 
que há 7 568 ligações de energia elétrica; existem 3 857 pré
dios que são servidos pela rêde de abastecimento de água 
e 1 930 prédios são servidos pela rêde de esgôto. 

O serviço de telecomunicações é feito pela agência do 
D. C. T. e a Estrada de Ferro Sorocabana. 

O consumo médio mensal de energia elétrica com a 
iluminação pública e particular é respectivamente: .... 
54 929 kWh e 424 546 kWh. 
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Há 4 028 aparelhos telefônicos instalados na sede mu
nicipal. Em funcionamento há 2 cinemas, 14 hotéis e 33 
pensões. A diária mais comum cobrada em hotel de nível 
médio, é de Cr$ 210,00 com alimentação, e de Cr$ 110,00 
sem alimentação . O serviço de transportes coletivos é feito 
por 1 única emprêsa de transporte urbano. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITARIA - Presidente Pru
dente possui vários estabelecimentos hospitalares dotados 
de aparelhamento moderno. São os seguintes: 1 Santa Ca
sa com 105 leitos e os dos hospitais perfazem 192 leitos. Há 
2 abrigos: 1 para desvalidos, com 45 leitos e 1 para meno
res, cuja capacidade de abrigo é para 100 crianças. 

No exercício de suas profissões temos: 47 médicos, 39 
dentistas, 29 farmacêuticos, 4 veterinários. Há 34 farmá
cias, na sede municipal. 

ALFABETIZAÇÃO - Pelo Censo de 1950, 50 507 pes
soas são de 5 anos e mais. Dêsse quociente havia: 
14 944 homens e 10 774 mulheres, totalizando 25 718 pes
soas alfabetizadas, ou seja, 51 o/o da população municipal. 

ENSINO - O município conta com numerosos estabeleci
mentos de ensino, conforme discriminação abaixo: ensino 
primário: 9 Grupos Escolares, 35 escolas isoladas estaduais, 
29 escolas municipais e 2 particulares. 

O ensino médio é ministrado por 4 ginásios a saber: 
Ginásio da Escola Técnica de Comércio Dr. Joaquim Mur
tinho, Ginásio do Instituto Cristo Rei, Ginásio do Colégio 
São Paulo, Ginásio do Instituto de Educação Fernando 
Costa. 

Há 2 escolas normais: Escola Normal do Colégio São 
Paulo e Escola Normal do Instituto de Educação Fer
nando Costa; 2 cursos colegiais, a saber: Colégio São Paulo 
e Instituto de Educação Fernando Costa. 

O ensino Comercial é feito pelas escolas: Técnica de 
Comércio Dr. Joaquim Murtinho e Colégio São Paulo. 

A Escola Artesanal de Presidente Prudente é de for
mação· profissional. 

Dada a boa qualidade e nível dos estabelecimentos de 
ensino, Presidente Prudente é centro de atração cultural 
que abriga estudantes procedentes dos municípios vizinhos. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Como veículos de 
difusão e cultura temos em Presidente Prudente 3 jornais, 
2 radioemissoras, 4 bibliotecas, 7 tipografias e 9 livrarias. 

Dià~iamente é editado o "Imparcial"; "A Voz do Povo" 
é semanário e o "Correio da Sorocabana" é editado bi-sema
nalmente. 

Os serviços de radiodifusão estão a cargo das emis
soras: "A Voz do Sertão" .:.._ PRI-5 e ZYR-59 (a 1.a com 
potência máxima de 250 W anódica e na antena - fre
qüência de 820 kc, a 2.a com potência máxima de 500 W 
anódica e na antena, freqüêJ,?cia de 3 335 kc) e pela 
Rádio Presidente Prudente ZYR-84 - (potência máxima 
anódica de 135 W e· na antena 100 W - freqüência de 
1080 kc). 

O público prudentino pode dispor da Biblioteca Muni
cipal Abelardo Cerqueira Cezar:; 2 961 volumes de caráter 
geral. · Os estudantes podem consultar a Biblioteca Cân
dido Mota Filho, 5 762 volumes; Biblioteca Oduvaldo Sou
za Frota, 2 416 volumes e Biblioteca do Instituto Cristo Rei, 
3 000 volumes. 
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FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$)· DESPESA 

ANOS 
REALIZADA 

Municipal NO 
Federal Estadual MUNICIPIO 

Total Tributária 
(Cr$) 

------ ------ --~--- ------ ------ ---·--
1950 ....... 16 368 465 22 209 097 14 744 903 6 980 910 14 828 486' 
1951 ....... 23 959 939 58 551 206 17 656 500 10 216 829 17 674 317 
1952 ... '.'. 27 607 489 62 843 527 23 934 557 12 115 567 23 325 730 
1953 ....... 33 610 006 60 924 984 25 464 856 12 737 874 26 066 952 
1954, ...... 29 165 716 87 403 900 45 188 698 12 536 437 45 159 092 
1955 ....... 44 277 038 111 827 640 41 831 368 15 194 749 41 242 094 
1956 (1) ... .. 30 000 000 . .. 30 000 ÓOO 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O habitante 
local denomina-se prudentino. 

Há, ainda, no município, 2 cooperativas de crédito. 
Militam na profissão 23 advogados, 15 engenheiros e 5 agrô
nomos. 

Em 3-X-1955 havia 14 279 eleitores inscritos e o nú
mero de vereadores à Câmara Municipal é de 19. O Pre· 
feito é o Sr. Antônio Sandoval Netto. 

(Autor do histórico - Antônio Sanches; Redação final - An
tônio Carlos Valente; Fonte dos dados - A.M.E. - Cláudio da 
S. Cardoso. ) 

PRESIDENTE VENCESLAU - SP 
Mapa Municipal na pág. 301 do 12.0 Vol. 

HISTORICO - O aparecimento da antiga povoação de 
Coroados em 1921 deu-se juntamente com a chegada da 
Estrada de Ferro Sorocabana que em 28 de dezembro 
daquele ano inaugurou sua estação dentro do território 
hoje pertencente ao município de Presidente Venceslau. 

Foram seus primeiros moradores o italiano Paschoal 
Alexandre considerado fundador, José Afonso, Antônio Da
rio, Cleto Marinho de Carvalho, Pedro Alexandre de Oli
veira, Antenor de Vasconcelos Barros e outros. 

Com a ajuda do povo levantou-se uma pequena capela 
de madeira em louvor a São Francisco de Paula consi
derada até hoje como a matriz mesmo depois da constru
ção de outra igreja de tijolos sob a invocação de Nossa Se
nhora de Fátima . 

A paróquia de Presidente Venceslau foi criada por De
creto de 5 de outubro de 1931 de D. Antônio José dos 
Santos, então Bispo de Assis. 

Prefeitura Municipal 



Avenida D. Pedro 11 

Foi elevada a distrito de paz, pela Lei n.0 2 083-A, 
de 12 de dezembro de 1925 e a município pela Lei nú
mero 2 133, de 2 de setembro de 1926. 

Como município, instalado a 13 de maio de 1927, foi 
constituído co.m o distrito de paz de Presidente Venceslau. 

Foram incorporados os distritos de: Caiuá, pela Lei 
n.0 2 310, de 14 de dezembro de 1928; Presidente Epitá
cio, pela Lei n.0 2 571, de 13 de janeiro de 1936; Areia 
Dourada, pelo Decreto-lei n.0 14 334, de 30 de novembro 
de 1944. 

Foram desmembrados: Presidente Epitácio, pela Lei 
n.0 233, de 24 de dezembro de 1948; Areia Dourada, atual 
Marabá Paulista, pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 
1953; Caiuá, pela Lei n.0 2 456, de 30 de dezembro de 
1953. 

Consta atualmente, do distrito de paz da sede mu
nicipal. 

LOCALIZAÇÃO - Situa-se na zona fisiográfica do Sertão 
do Paraná, limitando com os municípios de Caiuá, Pa
norama, Ouro Verde, Dracena, Piquerobi e Marabá Pau
lista. A sede Municipal tem a seguinte posição: - .... 
21° 52' 20" de latitude Sul e 51° 50' 48" de longitude 
W. Gr. e dista 569 km, em linha reta, da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 406 metros. 

CLIMA - Quente de inverno sêco com as seguintes varia
ções térmicas - mês mais quente - maior que 22°C; mês 
mais frio - menor que 18°C. Precipitação pluvial de 
1300 à 1500 mm ao ano. 

ÁREA - 769 km:!. 

POPULAÇÃO - Total do município - 30 506 habitantes 
( 16 304 homens e 14 202 mulheres) sendo 22 336 na zona 
rural (73%)- Censo de 1950. 

Estimativa para 1955 - 22 571 habitantes. 

AGLOMERAÇõES URBANAS- Cidade de Presidente 
Venceslau- 6 559 habitantes; Censo de 1950. 

ATIVIDADES ECONôMICAS- A atividade fundamen
tal à economia do município é a criação de gado que se 
destina, parte para atender ao consumo do próprio muni
cípio e parte à exportação principalmente, para Botucatu, 

Hospital 

Ourinhos, Carapicuíba, Presidente Altino, São Paulo, Barra 
Mansa (Est. do Rio de Janeiro e Curitiba - PR). O 
valor da exportação em 1956 foi aproximadamente de 
Cr$ 260 000 000,00, sôbre 52 000 cabeças. 

Em 31-XII-1955 havia os seguintes rebanhos (núme
ro de cabeças): bovino 96 000; suíno 20 000; caprino .... 
10 000; eqüino 2 400; muar 750; ovino 400 e asinino 10. 

A produção agrícola em 1956, alcançou os seguintes 
índices: 

PRODUTOS 

Algodão .................... . 
Amendoim .................. . 
Batatinha .................. . 
Café ....................... . 
Milho .................. : ... . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Arrllba 
Quilo 

Saco 60 kg 
Arrôba 

Saco 60 kg 

167 925 
3 315 200 

62 300 
8 550 

53 000 

VALOR 
(Cr$} 

23 173 650.00 
1 g 444 000,00 
14 637 000,00 
4 788 000,00 
4 770 000,00 

A área de matas naturais do município é estimada em 

4 000 hectares. 

A indústria com 22 estabelecimentos (com mais de 5 
operários) emprega cêrca de 450 pessoas e consome 
115 000 kWh de energia elétrica, em média mensal. 

Radioemissora 
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A produção de madeira serrada em 1956, foi de .... 
21 500 ma no valor de Cr$ 4 7 500 000,00 e a de tijolos foi 
de 2 650 milheiros valendo Cr$ 400 000,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Com as cidades vizinhas 
-. Caiuá - rodov. 15 km ou ferrov. E. F. S. - 16 km; 
Dracena - rodov. 45 km; Piquerobi - rodov. 13 km ou 
ferrov. E. F. S. 11 km; Marabá Paulista - rodov. 26 qui
lômetros. 

Com a Capital do Estado - ferrov. - E. F. S. 809 
quilômetros; rodov. (via Presidente Prudente, Itapetininga e 
Sorocaba) 681 km. 

Avenida O. Pedro 11 

Há um campo de pouso municipal utilizado pelo con
sórcio Real-Aerovias Brasil cuja pista mede 1 620 x 150 m, 
situado a 7 km da sede e outro particular situado a 3 km 
da sede medindo 500 x 300 m. 

Circulam diàriamente pela sede municipal cêrca de 
12 trens e 590 veículos entre automóveis e caminhões e 2 
táxis-aéreos. A Prefeitura Municipal registrou em 1956, 
160 automóveis e 235 caminhões. 

Igreja Matriz 
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Cine Bandeirante 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio com 13 estabeleci
mentos atacadistas e 194 varejistas realiza as maiores tran
sações com as praças de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi, 
Presidente Epitácio, Dracena, Santo AnastáCio, Presidente 
Prudente e Terra Rica no Estado do Paraná . 

O crédito é representado pelas agências dos seguintes 
estabelecimentos: Banco do Brasil S.· A.; Banco do Esta
do de São Paulo S . A. ; Banco Brasileiro de Descontos S. A.; 
Banco Moreira Sales S. A. ; Banco Bandeirantes do Co
mércio S. A. ; Banco Brasileiro para a América do Sul S. A. 
e Banco Nacional do Comércio e Produção S. A. 

A Caixa Econômica Estadual, em 31-XII-1955, pos
suía 3 012 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 
Cr$ 5 477 681,00. 

ASPECTOS URBANOS - A cidade possui 48 logradouros 
públicos (12 pavimentados); 2 231 prédios dos quais 566 
abastecidos pelo serviço de água; 1835 ligações elétricas, 
343 · aparelhos telefônicos, agência postal do D. C. T., ser-

Avenida O. Pedro 11 

viço telegráfico da E. F. S., 3 hotéis, 22 pensões (diária co
mum de Cr$ 120,00), 2 cinemas, 1 teatro. 

A média mensal de produção de energia elétrica é de 
503 030 kWh enquanto que o consumo alcança os seguintes 
índices em média mensal - iluminação particular -
102137 kWh e iluminação pública- 11850 kWh. 

ASSIST:ltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA- O município é 
servido por 1 hospital com 30 leitos disponíveis, 1 pôsto 
de assistência e 1 pôsto de puericultura, 11 farmácias, 5 
médicos, 8 dentistas, 7 farmacêuticos e 1 veterinário. 

ALFABETIZAÇÃO- 38% da população, de 5 anos e 
mais, sabem ler e escrever. 



Caixa D'Água 

ENSINO - Há 41 unidades escolares de ensino primário 
fundamental comum, 1 ginásio estadual, 1 escola normal, 5 
escolas de corte e costura e escola de datilografia . 

Praça Nicolino Rondó 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Bibliotecas exis
tentes - "Oliveira Ribeiro Neto" do Ginásio estadual e 

Cor.reio 

24- 24941 

escola normal estudantil com 821 volumes; Infantil do 
grupo escolar-estudantil com 700 volumes; "Hélio Serejo" 
do Venceslau Clube- particular com 580 volumes. 

A radioemissora local, ZYH-7 foi fundada em 18 de 
novembro de 1946. Há ainda; 1 jornal semanário, 2 tipo
grafias e 2 livrarias. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Federal Estadual MUNIClPIO 

Total 
I 

Tributária 
(Cr$) 

-
1950 ... I 676 578 5 118 427 3 709 186 2 053 437 3 633 630 
1951. 3 578 842 10 681 359 9 520 192 2 409 746 6 704 837 
1952. 4 598 051 14 586 684 6 357 509 3 ·151 350 3 341 752 
1953. 6 435 124 14 273 993 11 716 346 3 850 107 10 247 348 
1954. 5 377 434 20 221 665 26 131 035 4 225 153 24 048 310 
1955 .. .... 22 043 785 12 238 707 4 114 206 12 985 757 
1956 (I) .. .. 7 800 000 ... 7 800 000 

(I) Orçamento. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os naturais 
do município são denominados venceslauenses. 

Em 3-X-55 ·havia 15 vereadores em exercício e 5 037 
eleitores inscritos. O Prefeito é o Sr. Alberto F. Fraga 
Moreira. 

(Autor do histórico - José Grotto; Redação final - Daniel P. 
Moraes Jr.; Fonte dos dados - A.M.E. - José Grotto.) 

PROMISSÃO - SP 
Mapa Municipal na pág. 239 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO- Há cêrca de cem anos atrás todo o Noro
este do Estado de São Paulo era um sertão bravio, apenas 
atravessado pelos caminhos fluviais dos rios . Tietê, Para
napanema e São José dos Dourados. Habitavam essa imen
sa região os índios Guaranis e Caiganges. Os mineiros Cas
tilhos, Ferreiras, Goularts e muitos outros, foragidos da revo
lução de 1842, foram os primeiros desbravadores e posseiros 
do lugar que deu origem ao atual município. De início 
tiveram que lutar ·com os selvagens e a falta de transporte, 
pois o lugar era um extenso matagal, desde os sertões de 
Bauru até o rio Paraná. Em 1905, foi iniciada em Bauru, a 
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Três 
anos depois, em 16 de fevereiro de 1918, chegaram os tri
lhos até Promissão que nessa época era a fazenda Patos, 
passando a chamar-se Hector Legru em homenagem ao 
banqueiro belga, financiador da referida estrada de ferro. 

Até 1913, os primeiros moradores de Hector Legru fo
ram Benedito Bueno e seu genro, alcunhado João Por
tador. Em 1915 já era grande o número de moradores do 
lugarejo. Foi construída uma pequena olaria à margem do 
riacho Patinhos e instalado o primeiro armazém de secos e 
molhados. Em 1917, surgiram várias famílias estrangeiras, 
destacando-se as de japonêses e italianos. Nesse ano co
meça a desenvolver-se a indústria com a serraria Antônio 
Zaneti e uma máquina de beneficiar café com um dínamo 
elétrico produzindo energia e fornecendo luz aos moradores. 

Em 1919, foi o povoado elevado a distrito com o nome 
de Hector Legru, pela Lei estadual n.0 1 668, de 27 de 
novembro, sendo instalado em 1920. Por fôrça da Lei es-
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tadual n.0 1 778-A, de 30 de setembro de 1921, houve troca 
do nome de Hector Legru para o atual de Promissão. A Lei 
estadual n.0 1 934, de 29 de novembro de 1923, criou o 
município de Promissão, com território desmembrado do 
de Penápolis, elevando-se a sede municipal à categoria. de 
cidade. A nova comuna foi instalada no dia 1.0 de maio 
de 1924. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 14 334. de 30 de novem
bro de 1944. foi criada a comarca de Promissão, cujo têr
mo único, ficou constituído apenas, pelo município dêsse 
nome, figurando, desta fonna, no quadro da divisão territo
rial Administrativo~Judiciária do Estado de São Paulo, em 
vigência no período de 1945-1948. 

LOCALIZAÇÃO - O município acha-se situado na zona 
fisiográfica de Marília . A sede municipal apresenta as se
guintes coordenadas geográficas: 21° 32' de latitude Sul e 

Posição da Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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49° 52' de longitude W. Gr. A distância compreendida en
tre a sede do muQicípio e a Capital do Estado, em linha 
reta, é de 401 km. 

ALTITUDE - 411 metros (sede municipal). 

CLIMA - O município está situado em região de clima 
quente com inverno sêco. A temperatura média em °C é das 
máximas: 38°; das mínimas 4° e da compensada 27°. 

ÁREA - 784 km:!. 

POPULAÇÃO - Por ocasião do último Recenseamento 
. geral do Brasil realizado em 1.0 -VII-1950 a população do 
município atingia 21 770 habitantes ( 11 216 homens e 
10 554 mulheres). A zona rural compunha-se de 14 887 
habitantes, ou 68%. 

O Departamento Estadual de Estatística do Estado 
de São Paulo, estima, para 1954, uma população de 23 140 
habitantes, dos quais 16 948, localizam-se na zona rural. 

AGLOMERAÇÕES URBANAS- Existiam no município, 
em 1.0 -VII-1950, 4 aglomerações urbanas, a da cidade e 3 
vilas - com os seguintes efetivos de população (quadros 
urbano e suburbano) : 

Promissão: - 6 376; Dinísia: - 120; Ipês: - 329; 
Tobiaras: - 48 . 

Avenida Júlio Prestes 

ATIVIDADES ECONOMICAS - As atividades funda
mentais à economia do município são a agricultura. e a 
pecuária. Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais 
produtos, foram os seguintes: 

PRODUTO UNIDADE VOLUME VALOR 
(Cr$ I 000) 

Café. ... ... Arrôba 162 000 82 620 
Milho .. Saco 60 kg 105 000 29 400 
Arroz .. ' > > 38 400 19 200 
Algodão .. Arrôbo 100 800 16 128 
Mamona .. Quilo 729 000 I 535 

A Capital do Estado é o centro consumidor dos pro
dutos agrícolas do município, exceto o café que é exportado 

· para o exterior, via Santos. 
Existem, aproximadamente, no município, 1 635 hec

tares de matas naturais. 
O govêrno do Estado, em breve dará início à cons

trução de uma usina hidrelétrica, no lugar denominado 
"Lages", nas margens do Tietê, com capacidade para 250 



kWh, de acôrdo com um estudo geofísico feito pela Cia. 

T. Janer. 
A pecuária é de grande significação econômica, pois 

junto com a agricultura constituem a base da riqueza mu

nicipal . 
. Dos 1 350 estabelecimentos agropecuários existentes 

no município, 20 possuem mais de 1 000 hectares, sendo 
a área cultivada de 21 667 hectares. Dentre os produtos 
agrícolas, destacam-se o café, em virtude do seu alto valor 
atual, seguindo-se: milho, arroz e algodão. 

Em 1954, contava o município com 90 000 cabeças de 
bovinos; 20 000 de suínos; 3 500 de eqüinos; 2 300 de 
muares; 700 de ovinos e 3 de asininos. Foram abatidas 

Avenida Minas Gerais 

1237 cabeças de vacas; 470 de porcos e 190 de bois. A 

produção de leite de vaca foi de 7 128 000 litros e a de 

ovos, 280 000 dúzias. O gado é exportado para a Capital, 

Marília e Bauru. 

Há 23 estabelecimentos industriais com mais de 5 pes

soas, sendo os principais produtos, café e arroz beneficia

dos. As fábricas mais importantes são· Lacticínio Promis- · 

são; Fábrica de Sabão "Alpino"; Curtume Santo Antônio; 
Fábrica Noroalva (mortadela e derivados); Fábrica de 

Manilhas, "União"; Indústria e Comércio de Madeira Ltda. 

(fábrica de móveis). Em todo o município há aproximada

mente, 300 operários industriais. O consumo médio men

sal, de energia elétrica, como fôrça motriz. é de 19 320 kWh. 

Serviço de Águas 

Prefeitura . Municipal 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com 20 quilômetros 
de extensão dentro de suas divisas, 1 estação e 12 trens em 
tráfego diário . 

As sedes municipais vizinhas, que se ligam a Promis
são ~or meio de transportes diversos. são as seguintes: 
Penápolis - 1) rodov. - 30 km; 2) ferrov. - E.F.N.O.B. 
- 42 km; Avanhandava - 1) rodov. - 13 km; 2) ferrov. 
- E.F.N.O.B.- 14 km; José Bonifácio:- 1) rodov., 
via Dinísia e Ubarana: - 61 km; 2) rodov. , via Avanhan
dava e via Santa Luzia: - 77 km; Nova Aliança - 1) 
rodov .. via Dinísia e José Bonifácio: - 80 km; Lins: - 1) 

Praça 9 de Julho 

rodov., 20 km; 2) ferrov., E.F.N.O.B., 26 km; Getulina: 

- 1) rodov. - 50 km; Capital Estadual: - 1) rodov., 

via Lins, São Manoel e Itu: - 495 km; 2) - ferrov . , 

E. F. N. O. B. : - 178 km, até Bauru e C.P. E. F. em trá

fego mútuo com a E. F. S. J. : - 402 km; 3) ferrov., 

E. F. S. : - 425 km ou misto: a) rodov., 20 km ou ferrov., 
E.F .N .O.B.:- 26 km até Lins e b) aéreo: - 375 km; 

Capital Federal: via São Paulo, já descrita. Daí ao DF -

1) rodcv., via Dutra - 432 km; 2) ferrov. - E. F. C. B. : 

-499 km; 3) aéreo:- 373 km. 

O número estimado de veículos em tráfego diário na 

sede municipal é de 120, entre automóveis e caminhões. 

Adiam-se registrados na Prefeitura, 99 automóveis e 302 
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Hospital Regional 

caminhões. O município possui 1 campo de pouso e 1 táxi
aéreo em tráfego, diàriamente . 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 

transações com as praças de 30 cidades circunvizinhas. 

Importa: feijão, açúcar, batatinha, ferragens e tecidos em ge

ral. Possui 3 estabelecimentos atacadistas e 203 varejistas. 

Em todo o município há 115 estabelecimentos de gêneros ali

mentícios, 4 de louças e ferragens, 22 de fazendas e armari

nhos e 7 de outros. Possui, ainda, 6 agências bancárias, 1 

agência da Caixa Econômica Estadual, com 3 00 cadernetas 

·em circulação e depósito no valor· de Cr$ 5,653.800,00 e 1 

cooperativa. 

ASPECTOS URBANOS - Há na sede municipal 52 logra

douros, entre os quais 1 pavimentado, 4 arborizados e 2 

arborizados e ajardinados, simultâneamente; 1 744 pré

dios; iluminação pública com 480 focos ou combustores; 

iluminação particular com 1 484 ligações elétricas; 1 170 

domicílios servidos por abastecimento d'água; 150 aparelhos 

telefônicos instalados; rêde de esgôto; 1 agência postal; ser

~iço telegráfico (Estrada de Ferro Noroeste do Brasil); 

3 hotéis com diária média de Cr$ 150100; 4 pensões é l ci-' 

nema. O consumo médio mensal de iluminação pública é 
de 12 600 kWh e o de iluminação particular: 99 600 kWh. 
A energia elétrica do município é fornecida pela Cia. Pau

lista de Fôrça e Luz. 

F o rum 
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ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITARIA- Prestam servi
ços assistenciais à população local, 1 hospital com 80 leitos; 
11 médicos, 7 dentistas, 6 farmacêuticos e 7 farmácias, 1 
pôsto de puericultura, 1 de saúde, 1 dispensário (tracoma). 

ALFABETIZAÇÃO ~ Em 1950, o total das pessoas de 
5 anos e mais era 18 071, entre estas 9 851. ou 54,51%, sa
biam ler e escrever. 

ENSINO - Há em ·Promissão, além_ de 40 unidades esco
lares de ensi~o primário, 1 Escola Normal e ginásio esta
dual; 1 ginásio particular; 1 Escola Normal Livre; 1 Es
cola Técnica de Comércio e 1 escola artesanal estadual. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS -Na cidade exis
tem 2 bibliotecas: Monteiro Lobato, com 2 000 volumes 
(pública); Fraternidade e Justiça, com 1 500 volumes (pú
blica); 1 radioemissora - Rádio Brasil de Promissão -
ZYY-7 - 1840 quilociclos; 2 semanários: "Comarca da 
Promissão" e "Voz Estudantil"; 2 tipografias e 2 livrarias. 

Grupo Escolar 

ACIDENTES GEOGRÁFICOS - O município é cortado 
em diagonal pelo Ribeirão dos Patos; é banhado pelos rios: 
Tietê/Feio e Ribeirão Barra Mansa; o terreno da sede mu
nicipal é plano e o da zona rural, ondulado. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) 

-~ d :~ _a•_L~ ~~~·:~ 
ANOS Municipal 

Total Tributéria 
----~-···*- --"'----- ------

\ 

1!150 ....... 2 504 566 :; 540 085 I 188 060 826 139 
1951. ...... 2 923 953 10 089 654 2 476 185 1 530 952 
1952 ....... 4 345 750 10 877 002 3 076 075 I 777 229 
1953 ....... 4 732 109 11 012 822 4 160 221 2 701 292 
1954 ....... 4 235 397 15 708 881 5 714 616 2 881 215 
1955 ........ 6 877 553 20 969 299 7 442 035 3 199 807 
1956 (1) ... .. 8 000 000 . .. 

(I) Orçamento. 

DESPESA 
REALIZAO A 

o 
NO 

MUNIClPI 
(Cr$) 

------· 
1 100 261 
2 487 698 
3 028 896 
3 915 610 
4 010 446 
3 473 436 
8 000 000 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES
Tôdas as datas cívicas e religiosas são comemoradas, no 
entretanto, a de maior destaque é a de 27 de novembro, dia 
da emancipação municipal. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO -Em 3-10-1955, 
havia 15 vereadores em exercício e 6 006 eleitores inscritos. 
A denominação local dos habitantes é ''promissenses". 



Há, na sede municipal, 3 advogados 1 engenheiro e 2 
agrônomos no exercício da profissão. O Prefeito é o Sr. Be
nedito Silva . 

(Autor do histórico - Alberto Guerra; Redação final - Maria 

de Deus de Lucena Silva; Fonte dos dados - A. M. E. - Alberto 

Guerrã.) 

QUATA-SP 
Mapa Municipal na pág. 385 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Data~ de 1721 os primeiros episódios da 
fundação de Quatá. Quando Paschoal Moreira Cabral des
cobriu as Minas de Ouro de Cuiabá, o intrépido bandeirante 
Bartholomeu P. de Abreu, pai do culto linhagista Pedro 
Taques, requereu às autoridades permissão para abril uma 
estrada, visando encurtar a distância entre São Paulo e 
Cuiabá, cujo tráfego estava sendo feito por via fluvial. 
Obtid;:l a permissão, iniciou a . arrojada aventura, seguindo, 
rigorosamente, o ensinamento dos homens de ação: ACT A 
NON VERBA - Atos, não palavras. Quando o sertanista 
se achava a uma distância de oitenta léguas de Sorocaba, 
chegou ao seu conhecimento que o Governador da Capitania 
concedera a Gabriel Antunes Maciel a abertura do mesmo 
caminho, com o direito de explorar as passagens dos rios. 
Todavia, êste desistiu da concessão em virtude das despe
sas feitas pelo seu antecessor. Com esta desistência da 
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concessão, foi ela dada a Sebastião Fernandes do Rêgo, 
Manoel Gonçalves de Aguiar e Manoel Godinho Lara. Nada 
fizeram . Somente Luiz Pedroso de Barros, primo-irmão da 
mulher de Bartholomeu Pais de Barros, conseguiu terminar 
os trabalhos, tendo aproveitado os já realizados pelo pa
rente de sua mulher. A picada aberta por Bartholomeu Pais 
de Barros seguiu o rumo oeste, em direção à barra do Rio 
Pardo, no Rio Paraná, tendo passado por Sorocaba, Batuca
tu, atravessando os campos de Avaré, Lençóis, São Matheus, . . 
até acompanhar o curso do Rio Santo Anastácio. Portanto, 
esta picada devia ter cortado os afluentes de São Matheus: 
BUGIO E SANTO INÁCIO. 1l:ste rumo foi seguido pela 
comissão nomeada em ·2 de novembro de 1892 para abrir 
uma estrada até o barranco do Rio Paraná, cujo chefe foi 
o ilustre engenheiro Olavo Hummel. Porém a estrada foi 
aberta em 1904 pela firma TIBIRIÇÃ-DIEDERICHSEN, 
à qual sucedeu a Companhia de Viação ~ão Paulo-Mato 
Grosso. Teve início no Ribeirão São Matheus, em terras 
do ~unicípio de QUATA. 

Em 1888 foram concluídos os trabalhos de demarcação 
do imóvel MONTE AL VÃO, para os efeitos da legitima
ção requerida pelo Coronel Licínio Carneiro de Camargo e 
Tenente-Coronel José Rodrigues Tucunduva. Abriram o 
picadão da atual divisa entre aquêle imóvel e a Fazenda 
Santa Lina . Durante a execução dos trabalhos encontra
ram um trilho que, saindo da atual Estação Ferroviária 
de João Ramalho, atravessava o Rio do Peixe, chamado 
"Caminho dos Maçaúbas", abertos pelos índios, como via 
de comunicação entre os aldeamentos do Rio Feio, Rio do 
Peixe e Paranapanema. 1l:ste trilho foi também encontrado 
pelo Dr. José Maria de Oliveira Roxo, em 1906, durante 
os trabalhos de levantamentos do Imóvel "São Matheus", 
cujo processo divisório foi homologado por sentença em 
1908, na então Comarca de Campos Novos. O Tenente
Coronel Tucunduva, intrépido sertanista e homem progres
sista, tentou colonizar as terras, mas os esforços despendidos 
fracassaram ante várias circunstâncias de ordem política e 
pelo ambiente ainda prematuro para a realização de um pro
blema de tamanha envergadura. Abalou em aventuras ser
tanistas penetrou no Rio do Peixe através do picadão aberto 
nos trabalhos demarcatórios, afrontando a flecha mortal dos 
índios. Quando a Estrada de Ferro chegou em Santa Cruz 
do Rio Pardo, o Tenente-Coronel Tucunduva trabalhou para 
a ligação com a Fazenda Monte Alvão, a fim de tentar 
realizar definiÍivamente o seu sonho colonizador. O Sena
do Estadual aprovou o Projeto que, em 1909, foi discutido 
na Câmara. Dito Projeto foi combatido para levantar opo
sição ao Govêrno do Dr. Albuquerque Lins. O saudoso 
engenheiro Eduardo Loschi foi à Itália para contratar famí
lias, e o finado e ilustre causídico Dr. Amador Nogueira 
Cobra ·foi escolhido como consultor jurídico da Coloniza
ção. Ambos foram gratificados com oito mil, quinhentos e 
trinta e três alqueires (8 533 alq.) pelos serviços presta
dos a um plano fracassado! ... 

Em 10 de outubro de 1916, no escritório do Dr. Luiz 
Pereira Barreto, foi aceito e aprovado o plano de partilha 
entre todos os condôminos, sendo que nas proximidades da 
Estação de Quatá foram aquinhoados Paulo Barreto, Dr. 
Luiz Pereira F.0 , Dr. Luiz Pereira Barreto, Dr. Aquino de 
Castro e Dr. Luiz de Vasconcellos; Paulo Barreto iniciou 
logo a abertura da Fazenda com o plantio de 10 000 pés 
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de cafeeiros, hoje pertencentes ao Sr. Joaquim Marques. 
Os demais venderam suas terras a fazendeiros que até a 
presente data residem em território municipal de Quatá, 
cujos pormenores aparecem nas várias biografias do mu
nicípio. 

Em 1882, uma turma de trabalhadores chefiados por 
um engenheiro, traçou a linha divisória do grande imóvel 
MONTE ALVÃO, principalmente na cabeceira mais alta 
do São Matheus (hoje Guimaro e Maia) e com o rumo 
de 25°. 30' N .E. alcançou a margem esquerda do Rio do 
Peixe. 

Essa linha traçada a poucos quilômetros da cidade 
de QUATA, cortou uma zona desconhecida e recoberta 
apenas de uma empolgante floresta milenária, habitada por 
trib.os de indígenas da série "KAINGANGUES". 

Em 1887, um arrojado sertanejo de nome Miguel Pe
reira Alvim, estabeleceu-se na zona dos campos, ao longo 
do Ribeirão Bugio, afluente do São Matheus. 

Acima dos campos, tendo encontrado terras de ótima 
qualidade e de cultura, plantou 2 000 pés de café, e os 
índios o assassinaram, como também aos seus dois filhos 
e um genro. 

O turista que hoje átravessa os campos do curso infe
rior do Bugio, encontra quatro cruzes em tôsca aroeira que 
se levanta na simples e modesta lembrança do. passado, 
sôbre o túmulo que conserva os restos mortais dos apósto
los do desbravamento do sertão paulista. 

O local devastado recebeu o nome de Quatá, o qual 
perdura até o momento. 

A procedência dos primeiros povofidores do município 
é de diversas cidades do Estado, inclusive portuguêses que 

·para aqui se encaminharam em meados de 1915. 
Formação Administrativa: Quatá foi criado distrito de 

paz, pela Lei n.0 1 998, de 18 de dezembro de 1924, e pela 
Lei n.0 2 073, elevado à categoria de município, desmembran
do-se assim do velho e lendário município de Conceição de 
Monte Alegre, em 4 de novembro de 1925. Sua instalação 
se verificou no dia 16 de janeiro de 1926. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, referen
te ao ano de 1933, o município de Quatá compõe-se, unica
mente, do distrito dêste nome. 

Nas divisões datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 
de dezembro de 1939, e no quadro anexo ao Decreto-lei 
n.0 9 073, de 31 de março de 1938, o município se compõe 
dos distritos de Quatá e João Ramalho, assim permanecendo 
nos quadros fixados pelos Decretos estaduais de números 
9 775 de 30 de novembro de 1938, e 14 334 de 30 de no
vembro de 1944, 'para vigorarem, respectivamente, no qüin
qüênio de 1945-1948. A instalação do distrito de João Ra
malho, verificou-se em 6 de junho .de 1935. 

Formação Judiciária: Pelo ·Decreto-lei estadual 
n.O 14 334, de 30 de novembro Çe 1944, foi criada a Comar
ca de Quatá, cujo têrmo único, ficou constituído, apenas, 
pelo município dêste nome, assim figurando no quadro da 
divisão ·territorial administrativo-judiciária do Estado de 
São Paulo, fixado pelo supracitado Decreto-lei, para vigorar 
no período de 1945-1948. 

A 13 de junho de 1945, foi instalada a Comarca de 
Quatá. 

O dia do município se comemora todos os anos a _1.0 de 
janeiro. 
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LOCALIZAÇÃO - O município situa-se na zona físío
gráfica da Sorocabana e sua posição é de 22° 15' de latitude 
Sul e 50° 42' de longitude W. Gr. A sede municipal dista 
444 km, em linha reta, da Capital Estadual. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE - 519 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco; a média· das má
ximas é de 35°C; a das mínimas 12°C e a média com
pensada 30°C. ·A precipitação de chuvas, anualmente, atin
ge 1232 mm. · 

AREA - 973 km2 • 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS - Por ocasião do último 
Recenseamento Geral, realizado em 1-VJt-1950, Quatá pos
suía 20 823 habitantes (11 247 homens e 9 576 mulheres), 
mas 17 932. ou 81 o/o da população, estavam no quadro ru
ral. O D. E. E. S. P. estima, para 1954, uma população de 
22 133 pessoas, sendo 3 073 no quadro urbano e 19 060 
na zona rural. 

As aglomerações urbanas são a da sede municipal, 
com 2 346 habitantes e o distrito João Ramalho, com 545 
pessoas. 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As atividades funda
mentais à economia de Quatá são a agricultura e a pecuá
ria, sendo que a indústria vem se desenvolvendo progressi
vamente em todo o município. 

Em 1954, os principais dados econômicos foram os se
guintes: - Propriedades agropecuárias - 994; produtos 
agrícolas - safra 1954/55 (valor em CrS 1 000) - café 
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beneficiado- 168 000; algodão em caroço- 63 700; man
dioca mansa- 15 300; milho- 14 300; cana-de-açúcar-
12 808; feijão - 11 955; amendoim - 9 320; bata
ta-inglêsa - 7 800; arroz em casca - 6 210; laranja -
5 250; banana - 1 440. A área cultivada; 26 525 hec

tares. 
Gado abatido (número de cabeças): bois- 550;. por-

cos - 320; vacas - 202. · 

Rebanhos em 31-XII (número de cabeças): bovino 
- 45 308; suíno - 33 130; muar - 6 553; eqüino - 5 989; 
caprino- 4615; ovino- 2 510; asinino - 8. 

Produtos de origem animal: leite de vaca - 1 200 000 
litros; ovos - 225 000 dúzias. 

Aves ·existentes em 31-XII (número de cabeças): ga
linhas - 4S 000; galos, frangos e frangas - 37 500; pa
tos, marrecos e gansos- 12 000; perus- 520. 

Produção industrial: estabelecimentos - 45. Valor 
da produção (Cr$ 1 000) - 63 644. Serviços industriais 
prestados a terceiros (Cr$ 1 000) - 454. Segundo os ra
mos da indústria: 20 estabelecimentos com produtos ali
mentícios; 7 de transformação de minerais não metálicos; 
18 com outros ramos. Os principais produtos industriali
zados foram o café beneficiado e o açúcar . 

Em 1956, o volume e o valor da produção dos cinco 
principais produtos agrícolas foram: 

VALOR 
PRODUTO UNIDADE VOLUME (em milhões 

de cruzeiros) 

Café beneficiado ............. Arrôba 300 000 168 
Algodão herbáceo .......... ' 263 350 38 
Cana-de-açúcar ........ .. ... Tonelada 120 000 16 
Milho .... ..... ....... Saco 60 kg 140 000 15 
Amendoim ··············· ... Quilo 871 200 5 

Volume e valor dos S principais produtos industriais, 
ano de 1956: 

PRODUTO 

Alimentlcio ...... . 
Qulmico (álcool) .. . 
Tijolos em geral. . 
Madeira ........ . 
Eletricidade ........ . 

NúME'RO DE 
ESTABELECI

MENTOS 

20 
I 
7 
3 
I 

(em milhões de 
cruzeiros) 

55 
5 
2 
2 
5 

Como se verifica, a produção industrial vem se proje
tando como uma das bases econômicas de Quatá. 14 esta-

belecimentos industriais, com mais de 5 operários, estão 
em atividade, entretanto, as fábricas mais importantes são 
a Usina Elétrica, da Emprêsa de Eletricidade Vale do Pa
ranapanema; Usina de Açúcar; Usina de Álcool; Fábrica de 
Sacos de Algodão (têxtil) e Cascamifício, tôdas da Em
prêsa José Giorgi Ltda. Aproximadamente o município 
conta com 250 operários especializados na indústria, sendo 
.que o consumo médio mensal, como fôrça motriz, é de 
120 000 kWh. A área de matas existentes é de 12 000 ha 

de matas naturais e 1 500 ha de artificiais (eucaliptos) . 

Há em Quatá uma fonte de água mineral localizada no dis
trito de João Ramalho, enquanto que grande quantidade de 

argila está sendo explorada por 7 estabelecimentos no ramo. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Quatá liga-se à várias ci

dades vizinhas e à Capital Estadual: 1 ) cidades vizinhas: 

- Rancharia- rodoviário (35 km), ou ferroviário, E.F.S., 

(27 km); Bastos- rodoviário (38 km); Tupã- rodoviá

rio ( 46 km); Quintana - rodoviário, via Herculândia 

(57 km); Araguaçu - rodoviário ( 35 km), ou ferroviário, 

E. F. S. , ( 30 km); lepê, rodoviário, via Rancharia e Agis

sê (110 km), ou rodoviário, via Capivari e Araguaçu 

(94 km), ou misto a) ferroviário E.F. S. (27 km) até Ran

charia e b) rodoviário ( 66 km) . 

Capital Estadual: - Rodoviário, via Assis e Sorocaba 

(599 km), ou ferroviário E.F.S. (674 km), ou misto: a) 

rodoviário (35 km) ou ferroviário E.F.S. (30 km) até 

Araguaçu e b) aéreo ( 436 km) . 

Reservatório dágua 
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Capital Federal: -Via São Paulo, já descrita. Daí ao 
Distrito Federal: por rodovia ( 432 km); por ferrovia, 
E.F.C.B. (499 km); aéreo (373 km). 

Em todo o município há 4 estações ferroviárias e 3 
rodoviárias interdistritais e. 2 intermunicipais. Diàriamente, 
trafegai!). na sede municipal 20 trens e 167 automóveis e ca
minhões; estão registrados na Prefeitura Municipal 23 auto
móveis e 69 caminhões. 

Existe, também, um ótimo campo de pouso, com pistas 
de 1 200 x 40 e 900 x 25 metros. 

COMÉRCIO E BANCOS - O comércio local mantém 
transações com várias localidades do Estado de São Paulo, 
com o Estado do Paraná e .Rio de Janeiro - DF. Exporta 
produtos agrícolas ·para São Paulo, Santos, Rancharia, Pa
raguaçu Paulista, Tupã, Assis, Presidente Prudente e Ma
rília. Há, também, exportação de gado. ser.do os princi
pais centros compradores São Paulo, Santos, Tupã, Ran
charia, Presidente Prudente, Assis e Estado do Paraná. 

Importam-se alguns produtos alimentícios. material de 
construção e produtos manufaturados. 

No município há 116 estabelecimentos varejistas e 4 
atacadistas. 

O crédito é realizado pelas sucursais de três Bancos: 
Banco do Estado de São Paulo, Banco Moreira Salles S;A. 
e Banco Mercantil de São Paulo S. A. 

Caixa Econômica: Em 31-XII-1955. a Caixa Eco
nômica Estadual possuía 1 954 cadernetas em circulação 
com um valor de depósito de Cr$ 6.013.053,90. 

ASPECTOS URBANOS -:- Aproximadamente nas zonas 
urbana e suburbana do município de Quatá existem 650 
prédios; os· principais melhoramentos urbanos são a luz e!é
trica, com 593 ligações; água . encanada, com 469 
prédios servidos. Há um pôsto telefônico (Companhia 
Brasileira Telefônica) e dois postos telegráficos da Estrada 
de Ferro Sorocabana. Em 1954, a sede municipal possuía 
29 logradouros, sendo um pavimentado e 5 arborizados, 1 
ajardinado e 1 arborizado e ajardinado. Em 1956, o consu

mo médio mensal para iluminação particular foi de 30 000 

kWh e para a iluminação pública 10 000 kWh. Dois ho
téis, uma pensão e um cinema funcionam no município. 

ASSIST:@:NCIA MÉDICO-SANITARIA - A casa de São 
Luís possui os seguintes serviços: - Internamento de do
entes, pronto socorro, ambulatório. A assistência do hospital 
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é especializada em ortopedia; há Raio X laboratório de so
luções injetáveis e clínico, Infra-Vermelho e Necrotério. Na 
referida Casa de Saúde· existem 16 leitos sendo 12 para uso 
geral, 2 especializados, l para maternidade e 1 berço. 

Quatá possui, ainda, 3 farmácias, 6 médicos,. 5 dentis
tas e 3 farmacêuticos. 

ALFABETIZAÇÃO - Consoante registros do Censo de 
1950, dos 20 823 habitantes existentes, 17 214 são pessoas 

de 5 anos e mais, dêstes 8 303 sabem ler e escrever o que 
representa uma percentagem de 48%. 

ENSINO -Em 1956, o ensino primário fundamental co-
. mum estava representado por 3 grupos escolares, com 915 
alunos matriculados; 2 Jardins de Infância, com 43 alunos; 
22 Escolas Estaduais Rurais, com 442 alunos e 5 Escolas 
Municipais Rurais, com 58 alunos. Portanto, o ensino pri

mário contava com 32 unidades . escolares e 1 458 alunos 

matriculados. No ensino secundário havia 1 Ginásio Esta
dual, com 155 alunos; 1 Escola Normal Municipal, com 36 

alunos e 1 Educandário "São Paulo da Cruz", com 45 alu

nos; assim sendo, no ensino secundário havia três unidades, 

com 236 alunos matriculados. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - Existem na cida
de 2 bibliotecas, com 500 livros didáticos. A "Imprensa" é 

o órgão noticioso, editado quinzenalmente. Há uma livra
ria e uma tipografia. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (C<$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
Fede<al Estadual MUNIClPIO 

Total Tributária 
(C<$) 

--·---- ------- ------ --------- ------- -------

1950 .. '.''' 470 528 3 121 232 I 481 881 923 728 I 126 110 
1951. .. ' 800 469 4 514 273 1 610 776 934 583 2 078 795 
1952.'.' ... 954 575 5 987 017 2 023 779 1 161 047 I 870 523 
1953. '.' ,, I 230 583 5 040 740 2 916 870 I 309 852 2 804 223 
1954. ······ I 347 740 6 781 522 3 292 688 1 432 497 3 276 862 
1955 .. ''.'. I 887 828 8 359 272 3 313 014 I 480 610 2 929 012 
1956 (!). ' ' 3 100 000 ,,, 3 100 000 

(I) O<çamento. 

MANIFESTAÇOES FOLCLóRICAS E EFEMÉRIDES "
São comemoradas as datas de 16 de janeiro, fundação do 
município; 13 de junho, fundação da comarca; 1.0 de ja-
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neiro, dia do município; Santo Antônio padroeiro; e 7 de 
setembro,. dia da Pátria. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Na Câmara 
Municipal, 13 vereadores estão em exercício e, em ...... . 
31-XII-1955, 5 873 eleitores estavam inscritos. O Prefeito 
é o Sr. Sifrido Averoldi. 

(Autor do histórico -:- Antônio Pacífico; Redação final - Se
bastião de Figueiredo Tôrres; Fonte dos dado~ - A.M.E. - An
tônio Pacífico . ) 

QUELUZ- SP 
Mapa Municipal na pág. 575 do 7.0 Vol. 

HISTóRICO- A 12 de dezembro de 1801, Antônio Ma
noel de Mello Castro e Mendonça, comendador da Ordem 
de S. Tiago, governador e capitão-General da Capitania 
de São Paulo, concedeu aos índios Puris, que viviam disse
minados nesta zona do vai~ do Paraíba e nos contrafortes 
da Mantiquéira, as terras compreendidas ·entre o aludido 
rio, os ribeirões das Cruzes e Entupido, e a serra (terri
tório destacado do da vila de Lorena) a fim de que pas
sassem a viver em sociedade legal e cristãmente organiza
dos. Na mesma ocasião estatuiu o governador que a ·nova 
aldeia chamar-se-ia São João Batista de Queluz, e teria 
como diretor ]anuário Nunes da Silva, e como pároco oPa
dre Francisco das Chagas Lima. A Paróquia foi criada 
pela provisão de 22 de março de 1803, instituindo-se o 
distrito de paz . 

Pouco mais pode-se dizer da gênese e formação da al
deia, por se escassearem as fontes de consultas. 

A razão por que o ilustre governador Castro e Men
donça deu o nome de Queluz à nova aldeia e os motivos 
que determinaram a escolha do Santo Precursor para pa
droeiro estão obscuros. Parece provável, segundo o professor 
Carlos da Silveira, que o nome escol~ido signifique uma 
discreta, mas oportuna homenagem que o governador qui
sesse prestar à família reinante, dando a uma localidade 
sob sua jurisdição o nome do solar onde nasceu o príncipe, 
que seria mais tarde o nosso imperador Pedro I, nos arre
dores de Lisboa. O nome Queluz, resultaria, assim, de um 
gesto de aulicismo. Outra hipótese é a de uma homenagem 
ao ministro Marquês de Queluz - é certo que João Seve
riano Maciel da Costa, político eminente do 1.0 reinado, 
recebeu de D. João VI o título de Marquês de Queluz, 
porém, é difíctl crer-se que dêsse título provenha o onomás-

tico da aldeia de São João Batista. A aldeia já existia desde 
1801, quando Maciel da Costa, môço ainda, não havia 
alcançado os altos postos .políticos. A afirmação, igualmen
te destituída de crédito, de alguns pesquisadores de hipo
téticas etimologias, segundo a qual o vocábulo Queluz seria 
uma transformação ou metaplasmo da palavra "cruz", con
seqüência da pronúncia defeituosa dos caboclos que aqui 
viviam. Dar-se-ia o caso do metaplasmo "suarabacti". Tal 
fantasia não resiste à mais ligeira análise. Por muito que 
se estime o vocábulo cruz, impossível será admitir seme
lhante étimo. Que luz veio, mesmo do ultramar, e não pa
dece dúvida que deve ter tido uma origem cortesã e baju
latória. 

Assim foi que, instalada a aldeia, a antiga taba do gen
tio se transformou numa povoação cristã. No local das 
ocas rústicas, ergueram,se as casinhas caiadas e cobertas 
de telhas. 

A serena prosperidade de Queluz deve-se certamente, 
à dedicação do catequista, padre Francisco das Chagas Li
ma, e à energia do Capitão ]anuário Nunes da Silva. 

.O sacerdote pouco se demorou na árdua função, visto 
que já em 1808 era substituído pelo padre José Francisco 
Rebouças de Palma que instalou definitivamente a fregue
sia, e fêz construir a antiga Igreja de Nossa Senhora do· 
Rosário, onde jazem os seus restos mortais. A igreja matriz 
é mais antiga, foi construída no local da primitiva capela, 
graças aos esforços do valoroso paulista alferes José Antônio 
Dias Novaes. 

Mais do que os beneméritos sacerdotes Chagas Lima e 
Rebouças de Palma, fêz pelo progresso da aldeia, o seu 
administrador civil ]anuário Nunes da Silva. Não porque 
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fôsse mais dedicado, mas porque viveu mais tempo, e sob 
sua direção o rebanho humano aqui congregado foi cres
cendo social, econômica e politicamente. Tanto que, já 
aos 4 de março de 1842, a Lei provincial n.0 15 erigia a 
próspera povoação em vila e sede de município cujo terri
tório se desmembrou do de Areias. 

A primeira eleição de vereador realizou-se em 7 de 
setembro de 1844. 

Segundo Emílio Zaluar, em 1859 a povoação contava 
noventa e cinco casas. 

Com o título e foros de simples vila viveu Queluz até 
10 de março de 1876. Nessa data, uma lei, que por coin
cidência recebeu, também, o número 15, elevou-a à catego
ria de cidade, que até hoje conserva. No ano anterior, 
1875, a Lei n.0 29, de 17 de abril, criou a comarca de 
Queluz. 

A cana, o milho: o café e a pecuária formaram as 
fontes da economia local. 

Espalharam-se pelos campos as fazendas, que o braço 
africano escravo fêz prosperar. 

O govêrno provincial dotou a cidade de antiga ponte, 
sacrificada, por motivos· estratégicos durante_ a revolução 
constitucionalista. A estrada de ferro trouxe novo ritmo ao 
progresso da c_idade. 

Iniciada a era da imigração, o italiano veio colabo
rar com o progresso da cidade, dedicando-se sobretudo ao 
comércio e à pequena indústria . 

LOCALIZAÇÃO - O município está localiza~o na zona 
fisiográfica do "Médio Paraíba", à margem do Rio Paraíba, 
apresentando a sede municipal as seguintes coordenadas 
geográficas: 22° 33' de latitude Sul e 44° 47' de longitude 
W. Gr., distando 220 km, em linha reta da Capital. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE ---'- 471 metros (sede municipal). 

CLIMA- Quente com inverno sêco. As temperaturas mé
dias são: das' máximas 33°C, das mínimas 15°C e a com
pensada 27°C. A precipitação, no ano de 1956, atingiu. 
1264,3 mm. 

AREA - 242 km2 • 

POPULAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, esta
vam presentes 5 741 pessoas (2 921 homens e 2 820 mu
lheres) sendo 2 103 na zona urbana, 135 na zona suburbana 
e 3 503 ou 61 o/o na zona rural. 
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Ponte sôbre o Rio Paraíba 

A estimativa do D.E.E. de 1.0 -VII-1955 acusou 6 247 
habitantes. 

AGLOMERAÇOES URBANAS - De acôrdo com o éen
so de 1950 a única aglomeração urbana é a sede munici
pal com 2 238 habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS- A pecuária, a indústria 
e a agricultUra em pequena escala, são as bases funda
mentais da economia municipal, predominando, contudo, a 
primeira atividade. 

O volume e o valor da produção dos principais pro
dutos, no ano de 1956, foram: 

PRODUTO 

Leite· de ·vaca ............... . 
Pedra britada ............... . 
Caf~ ....................... . 
Tomate .................... . 
Carvão vegetal. ............. . 

UNIDADE QUANTIDADE 

Litro 
m3 

ArrOba 
Quilo 

3 050 000 
10 000 

2 800 
200 000 
900 000 

VALOR 
(Cr$) 

12 810 000,00 
2 000 000,00 
1 120 000,00 

960 000,00 
900 000,00 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do município são Resende, RJ, Lorena e Rio de 
Janeiro. 

A pecuária como já foi acentuado é a principal ativi· 
dade econômica, destacando-se a grande produção leiteira. 
O ·rebanho existente em 31-XII-1954, em número de ca
beças, era o seguinte: bovino - 12 000, suíno 1500, ca
prino 700, eqj.iino 300, muar 280, ovino 200 e asinino 25. 
A produção de leite em 1954 foi de 3 420 000 litros. 

No setor industrial há 4 estabelecimentos que empre
gam mais de 5 pessoas, porém tôdas são indústrias peque
nas, Estão empregados nos vários ramos industriais 112 
operários, 

As riquezas naturais assinaladas no município são: 
argila, saibro, granito e areia sílica, entre os minerais, e, 
lenha é carvão, entre os vegetais . 

A área de matas é de 620 hectares e a área de pasta

gens é de 15 000 hectares. 

Há produção de energia elétrica no município e a 
média mensal de produção é de 19 200 kWh. Como fôrça 
motriz são consumidos em média, mensalmente, 6 000 kWh. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido 
pela Estrada de Ferro Central do Brasil, que o percorre 
numa extensão de 16 km e possui 2 estações ferroviárias 

e 2 pontos de parada. 



As rodovias que servem o município com as respectivas 
quilometragens dentro do mesmo são: Rodovia Presidente 
Dutra 16 km; Queluz-Areias (estadual) 7 km; Rodovia 
Dutra (km 177) - Rodovia Engenheiro Passos-Caxambu 
(estadual) 18 km; Rodovia Dutra (km 187) - Cruzeiro, 
via Pinheiros (estadual) 8 km . 

Igreja Matriz 

Queluz liga-se às cidades vizinhas pelos seguintes meios 
de transporte: Lavrinhas- rodoviário 14 km ou ferroviá
rio E. F. C. B. 18 km; Areias rodoviário 13 km; Silveir~s 
- rodoviário, via Areias 41 km ou rodoviário 18 km; Re
sende, R:J - rodoviário 42 km ou misto: a) ferroviário 

E. F. C. B. 37 km até a Estação de Agulhas Negras, RJ, e 

b) rodoviário 1 km; Passa Quatro, MG - rodoviário, via 

Cruzeiro 42 km ou ferroviário E. F. C. B. 24 km até Cru

zeiro e R. M. V. 35 km; ltanhandu, MG - rodoviário 56 
quilômetros ou ferroviário E. F. C. B. 24 km até Cruzeiro 

e R.M.V. 47 km. 

Liga-se à Capital Estadual: rodoviário, via Valparaíso 

e Mogi das Cruzes 263 km ou ferroviário E. F. C. B. 

271 km. 
Liga-se à Capital Federal: rodoviário, via Areias 265 

quilômetros ou ferroviário E. F. C. B. 228 km. 
Trafegam, diàriamente, na sede municipal 36 trens e 

2 500 automóveis e caminhões. Estão registrados na Pre
feitura Municipal 36 automóveis e 30 caminhões. 

O município possui 2 linhas de rodoviaç~o intermuni

cipais. 

COMÉRCIO E BANCOS - O mais intenso intercâmbio 
comercial de Queluz é com as praças de São Paulo, Tau
baté, Cruzeiro e Rio de Janeiro, em vista da pouca dis-. 

Rua Cons. Rodrigues Alves 

Grupo Escolar "Cap. José Carlos" 

tância e da facilidade de transportes com essas localidades. 
São importados os seguintes artigos: cereais, tecidos, fer
ragens e calçados. A sede municipal possui 50 estabeleci

mentos varejistas e o município, segundo os principais ra

mos de atividade, possui 10 estabelecimentos de gêneros 

alimentícios, 4 de . fazendas e armarinhos e 3 mistos . 

Os estabelecimentos de crédito que mantêm agências 
em Queluz são: Banco Nacional da Cidade de São Pau-

lo S. A. e Caixa Econômica Estadual. Esta, em ..... . 

31-XII-1955, possuía 1111 cadernetas em circulação e va

lor dos depósitos de Cr$ 5 625 837,60. 

ASPECTOS URBANOS - São os seguintes os melhora

mentos públicos existentes: Pavimentação- 24 ruas calça

das, sendo 22 com paralelepípedos e 2 com pedras irregu

lares; Iluminação - pública, com 24 logradouros ilumina

dos e domiciliar, com 389 ligações elétricas. O consumo 

médio mensal de energia elétric.a para iluminação pública 

é de 2 200 kWh e para iluminação particular é de ....... . 

11000 kWh; Água- 319 domicílios abastecidos; Esgôto-

350 prédios esgotados; Telefone - 60 aparelhos instalados; 

Telégrafo - servido pelo D. C. T. e Estrada de Ferro So

rocabana; Correio - 1. agência postal do D. C. T. ; Hos-

Praça Marechal Floriano Peixoto 

pedagem - 1 hotel com diária mais comum de Cr$ 150,00; 

Diversões - 1 cinema. 

ASSIST:fl:NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Prestam assis

tência médico-sanitária à população: 1 hospital, com 36 lei

tos; 1 pôsto de assistência oficial; 1 maternidade, com 12 
leitos; 1 asilo para desvalidos;. 3 farmácias; 2 médicos; 4 

dentistas, e 5 farmacêuticos. 
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ALFABETIZAÇÃO - De acôrdo com o Censo de 1950, 
das 4 749 pessoas maiores de 5 anos, 2 085 ( 1154 ho

mens e 931 mulheres) ou.43o/o, eram alfabetizadas. 

ENSINO - Ministram o ensino 10 unidades escolares de 

ensino primário fundamental comum. O principal estabele

cimento é o Grupo .Escolar Capitão José Carlos. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESA 
REALIZADA 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

1950 .. 218 852 727 171 732 081 223 100 851 861 
1951. 494 978 I 154 494 866 686 207 916 668 396 
1952. . . . . . . 361 423 952 204 I 049 836 229 367 I 294 875 
1953 .. 565 076 2 213 804 I 125 136 307 185 I 203 989 
1954 .. 793 972 3 069 500 i 282 509 392 585 I 137 698 
1955 .. 561 793 3 016 240 I 229 599 400 788 I 101 711 
1956 (I). I 805 000 I 805 000 

(I) Orçamento. 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - Os aciden

tes geográficos mais importantes são: Rio Paraíba, Serra 

. da Mantiqueira e Morro da Fortaleza. 

FESTEJOS E EFEMÉRIDES- A festa de São João Ba

tista, padroeiro do município é tradicional e sua comemo

ração se reveste de raro brilho, e realiza-se no dia 24 de 

junho. A festa de São João em Queluz é tradicional no 

Vale do Paraíba, atraindo forasteiros dos mais longínquos 

pontos do Estado. Outras festas comemoradas são: Divi

no Espírito Santo, São Benedito, São Brás e São Sebastião. 

As datas nacionais, bem como o dia da fundação do 

município são condignamente comemoradas. 

VULTOS ILUSTRES - Entre os vultos ilustres do muni
cípio lherecem destaque: Francisco Ferreira Franca - de

sembargador; João Batista Mello e Souza - professor e 

escritor; Lírio Panicali - maestro e compositor. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 

locais são denominados "paneleiros" e a origem dessa de

nominação é a seguinte: os moradores mais antigos do mu

nicípio habitavam as fraldas do morro da Fortaleza no lu

gar, até hoje, conhecido por Alto das Panelas, e eram pes

soas, que se ocupavam na fabricação de panelas de barro, 

originando daí o nome "paneleiros". 

Em 1954, havia nas zonas urbana e suburbana 258 
prédios. 

Exerce a atividade profissional no município 1 ad

vogado. 

Estão em exercício, atualmente, 9 vereadores e esta

vam inscritos até 3-X-1955, 2 210 eleitores. O Prefeito é 

o ~r. João M. da Silva. 

(Autor do histórico - Athayde Abílio Ferreira; Redação final 

Ronoel Samartini; Fonte dos dados - A. M. E. - Athayde A. 
Ferreira.) 
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QUINTANA - SP 
Mapa Municipal na pág. 343 do 12.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1918 vár:ios fazendeiros de 
diversas zonas do Estado, especialmente da Mogiana e do 
espaço compreendido por Paulista Velha, adquiriram ex
tensas áreas de terra entre as margens direita e esquerda 
dos rios Peixe e Feio . 

Jardim Público 

Um lustro após essas aqu1s1çoes fixaram-se nos imó
veis, tratando, sem mais dilação, de dar início à abertura 
de suas fazendas, nas mais variadas e complexas modalida
des de culturas, predominando no entanto, a cafeeira, vindo 
em segundo plano a engorda de gado vacum e suíno. 

Com essa deliberação atraíram, para suas herdades, 

excepcional e numeroso conjunto humano oriundo de di

versas partes do Brasil (acentuando-se a imigração nor

destina) e, na sua maioria, formado por empreiteiros de 
derribadas de mato e construções, formadores de café, colo

nos, camaradas ou jornaleiros e, mais tarde, pelo pequeno 

comerciante que, nestas inóspitas paragens, vinha tentar o 
seu início de vida na espera~ça de obter, num curto lapso de 

tempo, haveres que assegurassem um melhor futuro para 

si e sua família. 

Entre os primeiros a estabelecerem-se na alvissareirA 

aldeola que surgia na cocuruta da Alta Paulista, em pleno 

recesso do sertão, salientavam-se João Villadangos, Sebas
tião Leme Soares, Francisco Moreira Sobrinho, José Duarte 

Moreira, .Fortunato da Cruz Campante, Daniel Ragazzi, os 

irmãos Benedito, José Sebastião Leme Soares, Adelino de 
Oliveira e outros que lhes seguiram formando-se um pe
queno arraial que, graças ao desusado movimento imigra

tório, tendia-se a um rápido crescimento, tamanho era o 
espírito progressista dos elementos atraídos pela exuberância 

das terras adjacentes. 

Em 24 de jun)lo de 1936, foi inaugurada a capela 

erguida em louvor a São João. Os trilhos finais da Campa-

Usina de Algodão 



Bànco Mercantil de São Paulo S. A. 

nhia Paulista de Estradas de Ferro tiveram influência 
destacada na marcha de Quintana. 

Embora o problema da água continuasse a ser um pe
sadelo para os habitantes e um obstáculo para a cidade, 
notava-se um interêsse fora do comum, por parte do pú
blico, em construir casas de madeira e de outro material 
numa arrancada de progresso. 

As animosidades surgidas de um arcaico sentimento 
bairrista, tão incompatíveis com o feitio moral do povo 
quintanense, dividido, então, em duas parcelas, a parte 
leste e a oeste da cidade, geraram uma série de pequenos 
atritos que alterou, de maneira considerável, o roteiro aus· 
picioso traçado para uma jornada de progresso sem similar 
na região. 

Embora as múltiplas contendas entre quintanenses e 
campantenses não. tenham passado, às vêzes, de simples 
alterações, de alvoroços sem maiores resultados, a celeuma 
levantada. em tôrno do assunto admitia sempre certa am
bigüidade para que diferentes interpretações fôssem susci
tadas, propagandO"Se a dúvida quanto à origem da querela. 
Essa celeuma, levantada sempre por elementos adversos 
à ordem e ao progresso, visava espavorir os que, vindos 
de distantes terras, tencionavam habitar ou estabelecer-se 
na nova cidade. 

Formada por uma súcia de ladrões que agiam desabri
damente, expilando de tôdas as formas, chegando até mesmo 
a manter cerrado tiroteio em praça pública, a captura 
falsa teve o seu epílogo no início de 1936, quando foram 
desmascarados todos os elementos que a cÓmpunham, en
cerrando-se dessa maneira, o mais sombrio capítulo da vida 
quintanense. 

Com a loteação da vila Santa Amélia, pela Sociedade 
Agrícola Resende Ltda., mais casas foram construídas, tor
nando-se mais sólido o progresso de Quintana que princi
piou, através dos esforços dos seus fundadores, a pleitear 
a elevação de Quintana à .categoria de município. 

Pela Lei n.0 2 642, de 15 de janeiro de 1936, foi ele
vado à categoria de Distrito de Paz, sendo o Distrito Poli
cial criado pela Lei n.0 7 670, de 19 de maio de 1936. 

Quintana figurou até 30 de março de 1938 como dis~ 
trito subordinado ao município de Glicério, passando, de 
acôrdo com o mapa anexo ao Decreto 9 073, de 31 de 
março de 1938, a pertencer ao município de Marília. Essa 
subordinação veio facilitar, de maneira apreciável, um 
maior intercâmbio entre as demais povoações da Alta Pau
lista. 

Pelo Decreto 9 775, de 31 de novembro de 1938, que 
fixou o Quadro Territorial vigente no qüinqüênio ..... . 
1939-1943, Quintana figurava como distrito subordinado ao 
município e comarca de Pompéia; Foi elevado a municí
pio pelo Decreto 14 334, de 30 de novembro de 1944, sen
do instalado em 1.0 de janeiro de 1945, e está constituído 
dos distritos de Quintana e Fontana. 

LOCALIZAÇÃO - O município está localizado na zona 
fisiográfica de Marília. Sua sede está situada a 22° 04' de 
latitude Sul e 50° 18' de longitude W. Gr., distando da Ca
pital Estadual, em linha reta, 413 km. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ALTITUDE- 576 metros. 

CLIMA - Quente, com inverno sêco. Média das mínimas 
15°C, das máximas 37°C e compensada 28°C. O total anual 
das chuvas é da ordem de 1100 a 1300 mm. 

ÁREA - 384 km2 • 

POPULAÇÃO - (Censo de 1950) - 9 715 habitantes 
(5 171 homens e 4 544 mulheres), pos quais 78% estão 
na zona rural. 

Estimativa do D.E.E. - 1954- 10326 habitantes 
( 1 624 na zona urbana, 644 na suburbana e 8 058 na 

·rural). 

AGLOMERAÇOES URBANAS- Pelo Censo de 1950, a 
única aglomeração existente é a da sede com 2 134 habi
tantes (1 086 homens e 1048 mulheres), porém em 1953, 
foi incorporado o distrito de Fontana. 

Estação Ferroviária 



Hotel 

ATIVIDADES ECONôMICAS - As principais ativida

des à economia do município são a agricultura, indústria, 

comércio e pecuária . 

Em 1956, o volume e o valor dos 5 principais produ
tos foram: 

PRODUTO UNIDADE 

Algodão em rama. . . . . . . . . . . . ArrOba 
Caf~ beneficiado. . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 
Amendoim beneficiado ....... . 
Madeira serrada.............. m3 
Arroz beneficiado. . . . . . . . . . . . . Saco 60 kg 

VOLUME 

304 295 
16 554 

518 823 
408 
965 

VALOR 
(Cr$) 

41 079 825,00 
34 265 500,00 

8 820 000,00 
I 220 000,00 
I 100 000,00 . 

A área das matas naturais e formadas é de 4 840 hec
tares. 

O número de operários ocupados na indústria munici
pal é 68. 

A sede municipal possui 5 estabelecimentos industriais 
com mais de 5 operários . 

As principais riquezas assinaladas no município são 
a argila e a madeira . 

Os centros consumidores dos produtos do município 
são São Paulo, Santos, Marília e Pompeia. 

. A única fábrica importante do município é a Fábrica 
de móveis Yukio Nakau. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido pela 
Cia. Paulista de Estradas de Ferro e por estradas rodo
viárias. 

Possui 1 campo de pouso e 1 estação ferroviária. 

Estão em tráfego, diàriamente, na sede municipal 22 
trens e 120 automóveis e caminhões. Estão registrados na 
Prefeitura 16 automóveis e 60 caminhões. 

Liga-se às cidades vizinhas e à Capital Estadual: Tupã 

rodovia 27 km C.P. E. F. 30 km, Herculândia rodovia 12 
quilômetros C.P.E.F. 14 km, Pompéia rodovia 12 km 

C.P. E. F. 15 km, Lutécia rodovia 30 km, Araguaçu rodo

via, via Lutécia 54 km, · Quatá rodovia, via Herculândia 

57 km, Capital Estadual rodovia via Bauru, São Manuel 

e ltu 526 km C.P.E.F. em tráfego mútuo com a E.F.S.J. 

575 km ou misto: a) rodovia 27 km ou C.P.E.F. 30 km 

até Tupã· e b) aéreo 432 km . 

COMÉRCIO E BANCOS - O município mantém transa
ções comerciais com as praças de São Paulo, Marília, Bau
ru, Pompéia e Tupã. 

Delegacia 
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Importa: banha, farinha de trigo, açúcar, sal, querose

ne, ferramentas agrícolas, tecidos etc. Possui 74 estabeleci

mentos comerciais ( 48 de gêneros alimentícios, 18 de fa

zendas e armarinhos e 8 de louças e ferragens), 2 ataca

distas, 73 varejistas, 3 agências bancárias: Mercantil de 

São Paulo S. A., Popular do Brasil S. A. e Econômico da 

Bahia S. A. e 1 agência da Caixa Econômica Estadual com 

174 cadernetas em circulação e depósitos no valor de 
CrS 174 743,10. 

ASPECTOS URBANOS - Quintana possui 46 logradou

ros , 4 dêles são ajardinados, 1 ajardinado e arborizado e 

2 5 são iluminados ( 300 focos) . 6 084 metros da área da 
cidade são pavimentados com paralelepípedo. 

Há 552 prédios e 459 ligações elétricas. 

O consumo médio mensal de energia elétrica é de 
6834 kWh. 

Há 19 aparelhos telefônicos instalados, 3 hotéis (diá
ria média de CrS 120,00) e 1 cinema. 

ASSIST~NCIA MÉDICO-SANITÁRIA - A população é 
assistida por 2 p1édicos e 2 farmácias, possuindo o municí
pio 1 Pôsto de Assistência Médico-Sanitária e Sociedade São 
Vicente de Paulo de Quintana e Vila campestre. 

ALFABETIZAÇÃO- 45% da população presente, de 5 
anos e mais, sabem ler e escrever. 

ENSINO - O município possui 18 unidades escolares de 
ensino primário . 

PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS - Serra de 
Santana, assim denominada por estar próximo à divisa 
de Herculândia, antigo Santana . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Os habitantes 
são denominados quintanenses. Em 3-X-1955, havia 
1 656 eleitores inscritos e 11 vereadores em exercício. O 
Prefeit!) é o Sr. Paulo Rezende Barbosa. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

RECEITA ARRECADADA (Cr$) DESPESAA 
REALIZAO 

ANOS Municipal NO 
MUNICIPIO Federal Estadual 

(Cr$) 
Total Tributária 

1950. ... . .. 2 131 359 I 104 529 518 925 1 068 257 
1951 .... ... 3 021 640 I 307 545 572 451 1 476 099 
I952. ······ 2 624 060 I 747 943 688 497 I 435 272 
I953 ... 2 428 893 I 575 922 697 039 1 905 270 
I954 .. 208 046 4 430 06I 718 316 1 457 621 
1955 .... ... 438 000 5 110 630 1 995 446 678 573 1 897 958 
I956 (I). 1 600 000 . .. 1 600 000 

(I) Orçamento. 

(Autor do histórico - Ricardo Maldonado Perez; Redação 
final - Ruth Galvão; Fonte dos dados - A. M. E. - Ricardo 
M. Perez.) 
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Abreviaturas mais freqüentes 

E.F.S. 

E.F.S.J. 

E.F.A. 

C.P.E.F. 

C.M.E.F. 

E.F.C.B. 

E.F.B. 

E.F.D. 

E.F.N.O.B. 

D.E.E.S.P. 
D.E.E. 

A.M.E. 

D.C.T. 

- Estrada de Ferro Sorocabana 

- Estrada de Ferro Santos-Jundiaí 

Estrada de Ferro Araraquara 

Cia. Paulista de Estrada de ·Ferro 

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro 

Estrada de Ferro Central do Brasil 

Estrada de Ferro Bragantina 

- Estrada de Ferro Dourado 

- Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 

} - Departamento de Estatística do Estado de São Paulo 

- Agência Municipal de Estatística 

- Departamento de Correios e Telégrafos 
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