Rincão
São Paulo - SP
Histórico
Antes da formação do povoado, tropeiros gaúchos, em passagem pela região, costumavam aí
acampar, ficando aos poucos conhecido por Rincon. Essa denominação, depois transformada em
Rincão, é uma expressão gaúcha que significa um lugar naturalmente abrigado, quer por rios,
morros ou matas, ou mesmo simplesmente qualquer trecho de campanha gaúcha, onde haja arroio,
capões ou qualquer mancha de mato.
Em 1884, correndo rumores de que a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, iria estender
seus trilhos até o “rincon”, os proprietários das terras, os irmãos João, Luiz e Francisco Caetano
Sampaio, fundaram em Paciência Sítio a povoação Rincão. As margens do córrego Paciência,
construíram uma capela em homenagem a São Luiz Gonzaga.
Com a inauguração da estação ferroviária e devido à posição estratégica que ocupava entre os
municípios da região, Rincão passou a funcionar como entreposto das mercarorias destinadas à
Capital.
Além das atividades agrícola (café) e pecuária da região, Rincão foi beneficiado pela
navegação fluvial do rio Mogi Guaçu, explorada pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro e
Navegação Fluvial.
O grande desenvolvimento do povoado levou Rincão à categoria de Distrito de Paz e, em
1948, a Município, desmembrando-se de Araraquara.
Gentílico: rinconense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Rincão, pela lei estadual no 1194, de 24-12-1909, por
ata de 11-05-1910, foi instalado o distrito de paz de Rincão (Boletim de São Paulo, n.8 - agosto de
1943) , subordinado no município de Araraquara.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Rincão figura no município
de Araraquara.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31- XII-1936 e 31- XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Rincão, pela lei estadual nº 233, de
24-12-1948, desmembrado do município de Araraquara. Sede no antigo distrito de Rincão.
Constituído do distrito sede. Instalado em 26-03-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

