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RIO CLARO 
SAO PAULO 

* ASPECTOS F!SiCOS - Area: 691 km• 
(1950); altitude: 612 m; temperatura me
dia em oc das mciximas: 37; das mini
mas: 12; com pens ada: 22; precipitat;ao 
anuql: 1205 mm. 

* POPULA()li.O - 50 036 habitantes (estima
tiva para 1954). 

* ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrias 
texteis, de bebidas e mecanicas; extra
t;ao de cal; produr;ao de cate, arroz e 
milJw. 

* ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 6 
agencias. 

* VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 510 autom6veis e 707 ca
minhi5es; 8 6nibus e 6 000 bicicletas. 

* ASPECTOS URBANOS (sede ! - 8 752 liga
t;i5es ezetricas , 649 aparelhos telet6nicos 
ligados, 6 hoteis, 6 pensi5es, 3 cinemas e 
1 cine-teatro. 

* ASSIST£NCIA MEDICA (sede ) - 3 hos
pitais gerais com 183 leitos; 24 medicos 
no exercicio da protissao. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 117 unidades 
escolares de ensino primcirio geral; 7 de 
ensino secundcirio e 13 de ensino pro
fissional; 11 tipografias, 11 livrarias e 
papelarias, 10 bibliotecas, 6 jornais , 5 
boletins, 1 revista; 1 radiodifusora. 

* OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares d e cruzeiros) - receita prevista 
total: 11 198; receita tributciria: 4 479; 
despesa fixada: 11198. 

tr REPRESENTA()li.O POLfTICA - 19 verea
dores em exercicio. 

0 desenho da capa e de autoria de 
Q. Campofiorito. 
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R ro CLARO teve, de inicio outras denomi
nac;oes: Sao Joao Batista do Ribeirao 

Claro ou Sao Joao Batista do Morro Azul. 
No seculo XVIII, em demanda das jazi

das auriferas de Cuiaba, os paulistas ja cru
zavam os Campos ou Sertoes de Araraquara, 
que compreendiam, alem de Rio Claro, os 
atuais territ6rios d.os municioios de Arara
quara, Sao Carlos e Descalvado. Jose Inacio 
Ribeiro, na segunda metade daquele eculo, 
obteve sesmarias na regi5.o chegando, assim, 
a possuir 13 leguas quadradas de terras. 

Os informes exatos a respeito de Morro 
Azul comec;aram a aparerer, entretanto, no 
primeiro vintenio do seculo XIX, quando a 
vila de Mogi-Mirim para !a enviou os pri
meiros oovoadores. Em 1817, a familia Gal
vao, Pl~ocedente de Itu, consegue terras 
nessas oaragens. 0 Senador Nicolau Ver
gueiro, associado ao Brigadeiro Luis Antonio, 
fundou ai o engenho de Ibicaba, realizando 
um grande trabalho de col.oniza<;ao. 

Proximo ao ribeirao Claro. Antonio Pe
reira conseguiu terras, conhecidas por "Curral 
dos Pereiras". onde .. em 1822, com a criac;ao 
c.'a vila de Constituic;ao - hoje Piracicaba -. 
comegou a formar-se urn oovoado, que se 
denominou Sao Joao Batista do Ribeirao 
Claro. Outra sesmaria im!)ortante foi con
cedida, as rEargens do Corumbatai: a do 
Capitao Francisco da Costa Alves. em cuja 
fazenda se erigiu uma capela, sob a invoca
c;ao de Sao Joao Batista. 

Em 1826, quando se cogitou da transfor
mac;ao do lugarejo em capela cm·ada houv e 
divergencia quanta a fixac;ao da localidade , 
vi.sto que tanto os que possuiam propriedade.> 
ao sui do Curral d.o.s Pereiras como o.s que as 
possuiam ao norte da fazenda de Costa Alves 
se avocavam esse direito. Antonio Paes de 
Barros, mais tarde barao de Piracicaba. a 
quem foram delegados poderes para escolha 
do local, deliberou fossem comprados os 
terrenos do cha!ladao, confinantes com o 
"Curral dos Pereiras" e oPrtencenteo: a Ma
nuel Paes de· Arruda e Manuel Afonso de 
Taborda. Neste sentido alguns moradores 
dirigiram petic;ao ao vigario capitular, em Sao 
Paulo, em que se mostrav<J. a conveniencia 
de ser criada a capela curada em Sao Joao 
Batista do Ribeirao Claro, sendo a pretensao 
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atendida em 20 de julho de 1827. Com o nome 
de Sao Joao do Rio Claro foi a capela ele
vada a freguesia , em 9 de dezembro de 1830. 

Urn ano de decadencia forc;ou a criac;ao 
da Sociedade do Bern Comum, que, adminis
trando ate 1839, os interesses d e Rio Claro, 
a revelia da Camara de Constituic;ao e mesmo 
do Governo da Provincia, incrementou o pro
gresso da localidade. 

Em 8 de margo de 1842, pela Lei n° 25, 
a freguesia foi incorporada ao municipio de 
Limeira; tornou- e vila em 7 de margo de 
1845, desmembrando-se de Limeira. Elevou-se 
a cidade a 30 de abril de 1857, pela Lei no 44. 

Pela Lei n ° 26, de 6 de maio de 1859, foi 
criada a Comarca. A Lei n.o 975, de 20 de 
dezembro d e 1905, simplificou o nome do 
municipio para Rio Cla ro. 

Segundo a divisao administrativa vigente, 
o Municipio e constituido de 4 distritos: Rio 
Claro, Ajapi, IpeU.n::t e Assisti'mcia. 

ASPECTOS FiSICOS 

A OESTE, Rio Claro e ligeiramente monta
nhOSO, destacando-se os morros da Gua

rita (600 ml e o de Canta Galo (700 m) , 
ambos pertencentes a ramificacao da Serra 
do Itaqueri; ao Norte, Leste e Sui, apenas 
ondulado; no centro, aproximadamente 
plano, apresentando campos extensos, carac
teristicos da regiao. 

0 Municipio integra a bacia do Tiete. 0 
rio Corumbatai e o principal; depois de rece· 
ber, pela margem esquerda, o ribeirao Claro 
e, pela direita . o Passa Cinco, desagua no 
Piracicaba, fora do Municipio. 

0 clima e quente e seco, variando a tem
peratura entre 12° (media das minimas) e 
370 (media das maximas) . 

Nas matas existentes no Municipio abun
dam o jequitiba, peroba, jatoba, guaratam, 
guarita e canela. 

Sao grandes as reservas florestais de 
eucalipto do Municipio. 

Em rela<;ao as riquezas minerais. Rio 
Claro e rico em jazidas de pe<iras, calcarios e 
argilas. 

0 petr6leo e objeto de pesquisas, tendo 
sido verificado afloramento desse combus
tive! nos distritos de Ipetma e Assistencia. 
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LOCALIZA{_;AO 

DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPIO de Rio Claro esta situado na 
zona fisiografica de Piracicaba, uma da.s 

23 zonas em que se acha dividido o Estado 
de Sao Paulo. A sede municipal dista 157 km 
em linha reta da capital estadual e tern a.s 
seguintes coordenadas geognificas: 22° 25' de 
latitude Sui e 47° 33' de longitude Oeste Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A FOPULAg,\o do Municipio atingia, por 
ocasiao do ultimo Recenseamento Geral, 

realizado em 1.0 -VII-1950, 47 073 habitantes 
(23 148 homens e 23 925 ;nulheres). 0 Depar
tamento Estadual de Estatistica do Estado 
de Sao Paulo estima, para 1954, uma popu
la<;ao de 50 036 habitantes. 

Na composi!(ao da popula<;ao segundo a 
cor. embora o Municioio mantenha os mes
mos grupos dominantes que o Estado, suas 
quotas afastam-se urn pouco das correspon
dentes percentagens estaduais: 94 % de habi
tantes de cor branca e 5% de cor preta ou 
parda. contrapondo-se as quotas estaduais 
de 86 % e 11%, respectivamente. 

Em rela<;ao a religiao, ha, aproximada
mente, 89 % de cat6licos em Rio Claro (91% 
no Estado) e. quanta a nacionalidade, a 
quota de estrangeiros ou naturalizados bra
~ileiros, no Municipio (5%) e inferior a per
centagem estadual (8%) . 

A Cidade de Rio Claro (quadros urbana 
e suburbano do distrito-sede) congrega apro
ximadamente 74% dos habitantes de todo o 

Vista aerea da cidade 



Municipio; as vilas 
Ipeuna (esta a mais 
apenas 2%. 

Em acentuado 
contraste com o Es
tado, o Municipio 
apresenta elevada 
petcentagem de ha
bitantes no quadro 
urb;ano (73%) e 
apenas 24% no ru
ral; no conjunto es
tadual, essas quotas 
mcdificam-se para 
40 % e 47% , respec
tivamente. 

de Ajapi, Assistencia e 
populosa), em conjunto, 

QUADRO URBANO D 73% 

QUADRO SIJBURBANO - 3% 

QUADRO RURAL ~ 24% 

l'RJNCJPAL ATJVIDAVE 

F.CON6MICA 

C ONSIDERANDO-SE, dentre OS habitantes de 10 
anos e mais, o total dos que exercem 

atividade econ6mica, pode-se estimar a quota 
dos que se dedicam aos ramos "industrias de 
transformat;ao", "agricultura, pecuaria e sil
vicultura", "transoortes, comunica((oes e ar
mazenagem" e "comercio de mercadorias" -
principais ramos - em 27 %, 25 %, 17 % e 8%, 
respectivamente (percentagens calculadas 
sabre o referido total, exclusive as pessoas 
inativas, o- que exercem atividades domes
ticas nao remuneradas, ativida-des escolares 
discentes e os que definiram mal suas ativi
dade ou nao a declararam). 

Agricnltur<t e peczuiria 

M urTo em bora a estrutura econ6mica do 
Municipio se esteja transformando 

da fase agricola para a industrial -, Rio 
Claro conserva ainda acentuados trat;os do 
fastigio agropecuario, representado pelas 
lavouras de cafe e cana-de-at;ucar e pela 
criac;ao de gado leiteiro. 

Na verdad e, Rio Claro possui ainda 
lavoura bastante desenv·)IVJda e, em relat;ao 
ao quadro nacional, satisfatoriamente meca
nizada. Seus efetivos de gr\do bovina e suino 
sao, tambem, apreciaveis no quadro estadual, 

Dos estabelecimentos agropecuarios exis
tentes no Municipio, mais da metade explora 
imicamente a agricultura; apenas pouco mais 
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Ao fundo do prat;a, a Escola Rural 

de uma dezena dedica-se a pecuaria e OIS 
demais exercem simultaneamente a agricul
tura e a pecuaria. 

/'_s culturas mais desenvolvidas sao as 
do arroz, cafe, milho e cana•de-a~ucar; 
tambem se apresentam com produ~iio razoa · 
vel as lavouras de mandioca , laranja, feijiio, 
batata-inglesa e algodiio. 

Segundo o Servi~o de Estatistica da Pro
du~iio, em 1955, os principais produtos agri
colas de Rio Claro foram os seguintes: 

VALOR OA PRODUCAO 

PRODUTOS AGRiCOLA$ NUmeros % sllbro absolutos 
(Cr$ 1 000) o total 

Arroz com casca . . ... . 21 435 27,91 

Care ... 17 600 20,10 

Milho .. 16 315 18,66 

Cana-dr-a~Ucar .. .. 9 148 10,45 

Mandioca 5 040 5,76 

Laranja 4 200 4,80 

Frijiio . 3 7211 4,26 

l3atata-in~dlsa . 2 295 2,62 

Algodao . I 827 2,09 

Outros . 2 947 3,35 

TOTAL 87 553 100,00 

0 valor da produ~ii3 de arroz, cafe, 
milho e cana-de-a~ucar representa, em con
junto, 77 % do total da produ~iio agricola. 

Em 1955, os 2 172 hectares de area culti
vados com arroz produziram 54 300 sacos de 
60 quilogramas (3 258 toneladas) e os 900 
hectares plantados com cafeeiros, 528 tone
ladas. 
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No periodo 1950/ 55 as culturas de arroz 
e cafe apresentaram o seguinte desenvolvi
mento: 

AREA I QuANTIOAOE VALOR UA 
CULTIVAOA I PRODUZIDA PRODUCAO 

(ha) (t) (Cr$ 1 000) 
ANOS 

,'\rocz Arruz Arroz 
C>:n c,re com c,1te com Cnft. 
case a cJ.sca casca 

-- --- - -- -
1050 .. .. 3 000 1 076 4 500 359 7 500 5 669 
19.;1 2 900 1 764 4 560 647 8 350 12 036 
1952 2 950 1 764 5 2'0 675 10 560 11 835 
1!!53 2 950 1 764 2 832 588 25 960 11 51i4 
W54 2 600 900 3 120 441 20 ~00 14 024 
1955 . 2 172 900 3 258 528 24 435 17 600 

Os excedentes agricolas sao remetidos 
para a capital do Estado, sendo que o cafe 
destina-se ao porto de Santos. 

Em relac;ao a pecuaria, contava o Muni
cipio, em 31-XII-1955, 39 500 cabe<;as do gado 
bovino e 18 000 do suino. Valia esse gado 
bovino, aproximadamente, 83 milh6es de cru
zeiros, e o suino, 16 milh6es. 

De gado maior havia 6 100 eqiiinos, 4 200 
muares e 20 asininos; do menor, 180 ovinos 
e 3 500 caprinos. 

Distingue-se o Municipio pela sua cria
c;ao de gado fino leiteiro e de eqiiinos, des
tinados ao hip6dromo paulista. 

Em varias fazendas ha criac;ao do gado 
holandes e jersey. Sao criados, tambem, em 
fazendas do Munir.ipio eqiiinos de "rac;a puro 
sangue ingles" (para corrida) e "anglo
arabe", alem de asminos de "rac;a italiana". 

Prodw;;iio de origem. animal 

S EGUNDO o Servi<;o de Estatistica da Pro
duc;ao, em 1954, Rio Claro produziu 5,8 

milh6es de litros de leite no valor de 20 mi· 
lh6es de cruzeiros. 

As granjas do Municipio dedicam-se a 
criac;ao de galinha.s de ra<;a, destinadas a 
postura de ovo . Em 1954, foram produzidos 
cerca de 6,7 milh6es de duzia.s de avos, no 
valor de 31 milh6es de cruzeiros. 

lndustrias de transformaf;iio 

E BASTANTE acentuada ::t expansao indus
trial, principalmente depois da amplia

c;ao da capacidade de forn ecimento de ener-
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gia eletrica (foi inauguracta mais uma uni
dade geradora em J acutinga). 

Em 1955, contavam-se 108 estabelecimen
tos de industria de trans forma<;ao (dados do 
Registro Industrial e que a.bran gem apenas 
os estabelecimentos que ocupavam 5 ou mais 
pessoas) , com 2 741 operarios. 

As principais industria.~ sao a textil e a 
de bebidas; estas com 4 fabricas e 416 ope
rarios, e aquelas, com 7 estabelecimentos e 
611 operarios. 

0 valor global da produ<;ao da in dustria 
de transforma<;ao elevou-.~e , em 1955, a 520 
milh6es de cruzeiros, dos quais 126 milh6es 
resultantes da textil e 154 milh6es da de 
bebidas : 

INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMPCAO 

Transformacao de min('rai s nUo 
met~licos .... 

11eta1Urgica .. 
:Niecfinica .. 
Madeira .... 
Mobil i&rio ..... 
Couros e peles e. P~~~io~ ·s·i~;i~ 

lares .. 
TCxtil .... . .................. 
Yestu:lrio, calcado c artefatos de 

tecid0s ........ 
Produtos alimentare·s·.: : . 
Bcbidas .. 
Edi tori al e · g;~fi~ : ~ · 

TOTAL GERAL (2). 

VALOR DA 
NUrr: ero O pediri o~ PRODUCAO EM 

de ocupados 1955 (1) 
estabele- em 
cimentos 31-XII (Cr$ l OOO) ~ ~~~~e 

21 42" 37 072 7. 13 
6 127 8 85 \ \ ,70 
4 155 \ 8 637 3,59 
9 239 36 933 7,10 

52 5 301 1,02 

52 17 168 3,30 
611 125 837 24,21 

11 311 34 034 6,55 
19 216 53 644 10,32 
4 416 153 503 29,55 
6 42 3 788 0,73 

108 2 741 519 824 100,00 

(I) In'}lusive servir.os industriais prf'stados a trrcciros. - (2) In
clusive os da.Jos referentcs :ls in<IUstrias de material de transporte (constru
-;iio e mont:lgcrn), ltuimica e farmar>Cutica c divcrsas outras cujos dados foram 
omitidos a fim de evitar indiv idualizaciio de informacCSes (ao todo 8 cstabelc
cimentos cujo valor das vcndas, em conjunto, nao ultrapassa 26 milhoes 
de cruzeiros) . 

Dentre as industrias de bebidas sobressai 
a de fabrica<;ao de cervejas e outras bebidas 
maltadas, cujo valor de produgao em 1955 
se elevou a 14!) milh6es de cruzeiros; dentre 
as t exteis, as de tecelag ;~m de linho, de seda 
e de pelo para chapeu, cujo valor global 
ascendeu a 121 milh6 ~s de cruzeiros. 

Destaca-se tambem a indU.stria mecanica. 
Sao fabricadas maquinas !:,esadas destinadas 
a agri~ultura ou a indust ria ceramica. A Cia. 
Paulista de Estradas 1 e Ferro possui, na 
Cidade, uma oficina onde sao fabricados e 
recuperados, em grande parte, os veiculos de 
que n ecessita. 
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Jardim Santa Cruz 

Abate de reses 

E M 1954, foram abati::la s no Municipio 
10 365 cabegas do gado bovino, 3 023 do 

suino e 181 ca prinos. 
A produgao dos principais produtos de 

matadouro eleva-se a 2 367 toneladas, no 
valor de 36 milhoes de cr~:zeiro>; dos produ
tos secundarios, a 5 tone!adas. 

A parc :!la predominantc daqueles e a 
referente a prodU!;ao de carne verde de 
bovine, com 1 765 toneladas no valor de 29 
milh6es de cruzeiros. 

Ha urn frigor ifico, que abastece de carne 
•1erde a Capital paulista. 

OUTRAS ATIVIDADES 

INDUSTRIAlS 

P ossur o Municipio extensas jazidas de 
calcarios, barro proprio para ceramicas 

e argilas. A extrac;ao de materias-primas vern 
sendo feita diretamente pelos proprietaries 
de ola,rias, eeramicas e caieiras. 

Em 1954, a produc;a~ de cal alcan c;ou 
17 195 toneladas (valor: 10 milhoes de cru-
zeiros)' 0 que corresponde a pouco mais de n 
5% do total estadual. 11 

A produc;ao de p6 calcaria, cal, telhas, 
tijolos e manilhas, em 1955, atingiu as seguin-
tes cifras: 

P6 calcarlo 
Cal ..... 
'felhas .. 
Tljolos . . 
Manllhas 
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(CrS 1 000) 
5 415 

14 729 
17 557 
9 852 
3 472 



Prodzu;iio florestal 

H A EM Rio Claro grandes reservas f!oresta1s 
(eucaliptos). A produgao de lenha e car

vao vegetal, suficiente para o abastecimento 
local (Cia. Paulista de Estradas de Ferro), 
permite ainda a exportagao para os munici
pios da Capital e de Campinas. 

A Cia. Paulista possui cerca de 5 000 
hectares pla.l"ltados com eucaliptos (aproxi
madamente, a milhoes dr pes). 

MEIOS DE TRANSPOR.TE 

A CIA. PAULISTA de Estradas de Ferro liga 
Rio Claro a Capital numa distancia de 

195 km, com o tempo de percurso de aproxi
madamente 3 horas. Vinte e seis trens de 
passageiros e mais 30 de transporte de carga 
transitam di'!l.riamente pelo Municipio. Na 
linha tronco, encontram-se as estag6es de 
Rio Claro, Batovi, Camaqua e !tape e na 
linha ramal (bitola estreita), para Analandia, 
as estag6es de Ajaoi e Ferraz. Cortam o Mu
nicipio diversas estradas d~ rodagem esta
duais. 

Rio Claro liga-se aos municipios limitro
fes e as capitais estadual e federal pelos 
seguintes meios de transporte: 

Araras, via Cordeir6polis - 1) Rodovia
rio: 39 km; 2) Ferroviario: 35 km. 

Charqueada, via Ipeuna - Rodoviario: 
36 km. 

Corumbatai - 1) Rodoviario : 28 km; 2) 
Ferroviario: 28 km. 

Itirapina - 1) Rodov1ario, via Morro 
Grande: 52 km ; 2) Ferrov1:J.rio : 41 km. 

0 

G E: J? ~ 
I S 
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Piracicaba - 1J Rodov!:hio: 35 !em; 2) 
Ferroviario: 1u0 km. 

Santa GertTudes - 11 Rcdovhirio: 6 km; 
2 J Ferroviario: 8 km. 

Capital Estadual - ll Rodoviario, via 
Limeira e Campina : 192 krn; 2) Ferroviario 
(CPEF em trafego mutuo com a EFSJ): 
195 km. 

Capital Federal - Via Sao Paulo ja des
crita. Dai ao DF: 1) Rod~viario: 518 km; 2) 
Ferroviario (EFCBJ: 499 km; 3) Aereo: 
373 km. 

0 Municipio e servido par varias empre
as de 6nibus. 

Transporte m!reo 

N o Municipio de Rio Claro, a 1 500 metros 
do centro da cidade, localiza-se urn 

A ~rouorto com as seguint:;.>> caracterloticas: 
2 pistas, uma no sentido N.-s., com 1 450 par 
100m. e outra no sentido N.E.-S.O., com 1 250 
par 100m; possui ainda hangar e oficinas. 

Segundo a Diretoria de Aeronautica 
Civil, em 1955 o Municipio foi servido pe!as 
empresas Consorcio Real-AProvia.> e Servi<;os 
Aereos Cruzeiw do Sui, tendo sido o seguinte 
o movimento rereo: 

NU.mero de pousvs 

Passageiros transportados 
Emtarcados 
Deser:nbarcado-; 

Bagagern 1 k g 1 
Embarcada 
Des em tR rcndr:. 

Carga (l<gl 

Embarcada 
Desembarcnd n. 

13 
24 

59 
255 

534 

614 

Nos dados computados pela teferida fonte 
nao figuram os numeros rP.lativos ao trans
porte de correspondencia aerea. 

1/0VJMt;NTO BANCARIO 

N o quadro e~tadual o m:Jvimento bancario 
.1 de Rio Claro ocup~ Iugar de relativo 
destaque. 

Os dados correspondentes aos saldos das 
contas de maior expressao, em Rio Claro, 
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reprasentam elevadas percc. ntagcns s6bre os 
respectivos valores referentes ao movimento 
bancario de Sorocaba .. que esta situado no 
grupo dos ::zntros banc:hios caulistas de 
maior import.ancia. depo\s da Capital e 
Santos: 

CONTAS 

SALDOS EM 
31-VIII-1956 

(Cr$ 1 000) 

Rio Claro Sorocaba 
----------------
EmprCstimo<~ em C/C .. 
Titulos dcscontados .... .......... . 
Df'p6sitos 3. vista e a curto prazo .. 
DepOsitos a pra1.o . 

107 396 
118 14 6 
1 3~ fi26 

8 992 

221 9 5 
268 997 
274 702 
3 1 424 

'7., de 
Rio Claro 

s6bre 
Sorocaba 

48,3 
43,92 
48,64 
28,61 

Operam no Municipio as agencias dos 
seguintes estabelecimentos: Banco do Brasil 
s. A., Banco Comercial do Estado de Sao 
Paulo S .A., Banco do Comercio e Industria 
de Sao Paulo S.A. , Banco do Estado de Sao 
Paulo S.A. , Banco Mercantil de Sao Paulo 
S. A. e Banco Moreira Sales S. A. 

COMERCIO LOCAL 

0 MArs intenso intercambio comercial de 
Rio Claro e com as pra<;a.s Lie Campinas 

e Sao Paulo, em vista princtpalmente da 
pouca distancia e da facilidade de transporte 
entre esses municioios. Paru a Capital vao 
os excedentes agricolas, mas u Municipio 
tambem remei.c cafe para Santus. 

Segundo a Inspetoria Regional de Esta
tistica Municipal, 572 estaiJelecimentos ven
dem a varejo; e esta especie de comerclo que 
mais contribui para a ecor.omia locaL Rio 
Claro esta m esmo colocado entre as mais 
importantes localidades oaulisk>.s quanto a 
venda.s do comercio vareji~;ta. 

Horta Florestal de Rio Claro 



lNSTRU<;.AO PUBLICA 

A coNCENTRA<;:Ao de grande parcela da popu
la<;:ao do Municipio nos quaciros urbana 

e suburbano dos distritos possibilita a maior 
difusao dos beneficios da instruc;ao primaria. "' 

Em conseqtiencia, Rio Claro apresenta 
indice de alfai::letizac;ao, dos mais elevados no 
quadro nacional. Considerando-se o total da 
populac;ao de 10 anos e mais, pode-se estimar • 
que a percentagem dos que sabem ler e escre-
ver seja aproximadamente igual, talvez urn 
pouco superior a 80%, quota verificada no 
ultimo Censo. Essa quota e nao s6 excepcio-
nal no quadro estadual (a correspondente 
quota para o conjunto do Estado e da ordem 
de 65 %) mas, tambem, em todo o quadro 
nacional , como ja se assinalou. 

Ensino 

E M 1955, existiam no Municipio 117 esta
belecimentos primarios (16 municipals, 

186 estaduais e 15 part!culares) , com 7 422 
alunos matriculados. 

De ensino secundario, havia 7 estabele
cimentos (1 ginasio estadual e 6 particula
resl ; de ensino profissional, 13 (1 estadual e 
12 particulares) . As matriculas no ensino se
cundario elevavam-se, no inicio do ano de 
1955, a 2 841 alunos, e no profissional, a 1 366 

FlNANl;AS PUBLlCAS 

N o periodo 1951/ 56, as financ;as do Mu
nicipio atingiram as seguintes cifras 

(dados fornecidos pelo Conselho Tecnico de 
Economia e Financ;as) : 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita ar r ecadada 
Oespesa 

Saldo ou 
"deficit" 

Tola l Tribut flr ia rea lizada do balanto 
--- ----- ---

195 1 .. 643 367 647 - 4 
1952 .. - - - -
1953 8 7i4 5000 10 252 - 1 478 
1954 (I ) . II 198 4 479 11 19P -
1955 . 15 125 7 715 14 135 + 990 
1956 (l) . 11 19s I 4 479 II 198 -

(l) Orplm n~o. 
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As pr incipais contas em que se decem
poe a receita tributaria para 1956 sao as 
seguintes (dados em milhares de cruzeiros) : 

T ributliria 
Impastos 

Terri tori a I 
P redial ... 
SObre indU.strias e profissOes 
De llcen9as 
Jogos e DiversOes 

Taxas 
Expedlente 
Fiscaliza<;iio e servigos di versos 
L!mpeza p(tblica 
Via9ii0 ....... . . . . . . . 
Out ras 

4 479 
3 81 8 

180 
1 512 
I 665 

311 
150 
661 
55 
13 

100 
443 

50 

A despesa municipal, em 1956, assim se 
distribui, egundo os servi<;os: 

Despesa total . . . ................. . . 
Admlnlstra9il.0 geral 
Exagiio e ft scallza<;Ro financeira 
Seguran<;a pU blica e assisten cia social 
Educat;B..o pUblica ............... . . 
Saude publica .. 
Fom en t o .. . . . 
Servic:;os industrials ... . ....... . .. .. . 
Divida p u blica ..................... . . . . 
Ser vlgos d e u t llidade publica 
Encargos d iversos 

11198 
1 363 

354 
142 
796 

25 
36 

I 364 
372 

6 206 
540 

A arrecadagao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1961/ 56: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 0001 

1951 
1952 .. 
1953 .. 
1954 .. 
1955 . . 
1956 

ANOS 
Federa l 

( I } D..1 tf')s dl) or~lmf'nto. 

26 811 
32 023 
45 153 
57 345 
66 SS2 

DIVERSOS ASP£CTOS 

DA VIDA M.UNICIP AL 

Estadual 

20 4C5 
22 972 
24 8:6 
35 Jl 2 (!) 
46 7()9 

( I) 

Mu nicipal 

8 771 
II 198 
15 125 
II !9S 

R 10 CLARO esta situado em local plano, 
motivo por que e uma das cidades pau

listas onde mais uso se faz do transpor te em 
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bicicleta. A sede municioal dista 3 km do 
ribeirao Claro, em cuja margem se iniciou a 
povoagao. Ha no Municipio uma Central Ele
trica, que faz o aproveitamento de uma 
queda d 'agua no rio Corumbatai por meio de 
uma usina ali instalada e que produz 2 200 
C. V., com urn turbo-gcrador anexo de 3 000 
kVA; restam ainda outra.s quedas d'agua c. 
dentre elas, a mais importante e a existente 
no rio Cabe<;as, no local denominado sitio do 
Wiechmann, cujo aproveitamento e calculado 
em 800 HP. 

E imoortante a industria mecamca. 
A Cia. Pauli.sta de Estrada de Ferro mantem 
em Rio Claro uma das maiores oficinas me
canicas nacionais. Os operarios dessa indus
tria, por seu numero. dao cunho peculiar a 
vida local. 

Alem deste ramo, existem duas outras 
industrias caracteristicas: a de adornos de 
madeira, exportados para outras cidades do 
Pais, e a de charrettes, disnutadas no mercado 
nacional. 

No que se refere a assistencia medico
hospitalar, Rio Claro atende a va.sta regiao, 
onde se compreendem nao s6 municipio.s vi
zinhos como tambem outros, situa-ctos na zona 
de influencia da Cia. Paulista de Estradas 
de Ferro. 

Como ponto de atragao para visitantes, 
ha o Horto Florestal da Cia. Paulista de Es
trada.s de Ferro; existem ali beleza.s naturais 
e urn museu, organizado por Navarro de An
drade, e a cujo acervo pertence importante 
colegao -de quanta se refira ao eucalipto. No 
Museu Geool6gico e Mineral6gico Rio-clarense, 
de propriedade particular, encontram-s= uma 
colegao de minerios e amostras raras da 
paleontologia local. Diversas grutas, algumas 
ainda inexploradas, pela dificuldade de 
acesso, estao na serra do Itaqueri; sao t6das 
elas servidas por caminhos carroc;aveis. Po
deria mencionar-se ainda a existencia, na 
matriz local, da imagem original que deu 
nome a povoac;ao. 

Em 1956, circulavam 12 peri6dicos - 6 
jornais <2 diariosJ, 5 boletins e uma revista. 

Existem em funcionamento 10 b:bliote
cas, totalizando 30 653 volumes ; a mais a ntiga 
e a do Gabinete de Leitura Rioclarense . fun
dada em 1876. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema e tatistico brasileiro. 
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E STA publiCa9ilO Jaz parte da serie de monografias 
?nunicipais organizada pela D i r etor ia de D o

cu1nentacdo e D ivulgaciio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota i n t r odut6ria, s6bre aspectos da evo
Zucdo hist6rica do M unicipi o, corresponde a uma ten
tativa no sentido de sint etizar, com adequada siste
m.atiza9dO, elementos esparsos em d i j er entes docu-
1nentos . Ocorrem, em. alguns casas, divergencias de 
opinid.o, comuns em assuntos dessa natureza, ndo 
sendo raros os equivocos e erros n as pr6prias jontes 
de pesquisa . Por is so, o CNE acolher i a com o 1nai or 
i n ter esse qualquer colaboracdo, especialmente de histo
riadores e ge6gra jos, a jim de que se p ossa divulgar 
de f uturo, sem. receio de controversias, o esc6rr;o h is 
t6rico e geogrdtico dos m u nicfpios brasileiros . 



PUBLICA(;OBS A VENDA NO CONSE'LHO 
NAC TO AL DE' ESTATlSTI CA 

Estatist'ica Geral e Aplicada - CROXTON e COWDEN 
Enciclopt!dia dos }\funicipios Brasileiros 

(1. 0 Vol.) . . . . . . . . .. ...... .. . 
Metodos Estatisticos Aplicados it Econo1nia e CL03 

Neg6CiOS - MILLS ........ .... . . 

Introducao d Teoria da Estatistica - YULE e 
KF:NDALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Vocabuldrio Brasileiro de Estatistica - MILTON 
DA SILVA RODRIGUES . . . ........... . 

Anu<irio Estatistico do Brasil - 1956 e 1955 ... 
Bib l i o g r a f i a Geogrlifico -Estatistica Brasi -

leira ( 1936/50) . . ...... . .. . ... . 
Exercicios de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO .. 

Teoria dos Lcvantantentos por Amostragem. -
WTLLIAM MACOW ....... . ...... · · · · · · · · 

Anucirio Estat!stico do Brasil - 1954 e 1953 .... 
Curso Elementar de Estatistica Aplicado il Adm.i -

nistraclio - MonTARA ...... . 

Grdjicos: Construqiio e Emprego - ARKIN e 
COLTON . . . . . . . . . . . .. . . .. .... . 

Anulirio Estatfstico do Brasil - 1952 ... . 
Brazil Up- to-Date ............ . .... . 
Bresil d' Auiourd'Hui 
Vida e Marte nas Capitais Brasileiras - LINCOLN 

DE FREITAS . . . . . . ....... .. . . ...... . 

Anlilise Matenuitica do Estilo - TuLo HosTiLro 
MONTENEGRO . . ............ . ... . ...... . ...... . 

D ivisiio Territorial do Brasil - 1.0 -VII-955 ..... . 
Estattstica do Comercio Exterior do Brasil (ja-

neiro a junho de 1953) ..... . 
Idem (janeiro a setembro de 1953) 
Idem (janeiro a dezembro de 1953) 
Idem (janeiro a mar~o de 1954) 
Idem (janeiro a jtmho de 1954) 
I dem (janeiro a setembro de 1954) 
Idem (janeiro a mar~o de 1955) 
Idem (janeiro a jtmho de 1955) 
Idem (janeiro a setembro de 1955) 
I dem (janeiro a dezembro de 1955) 
Idem (joneiro a mar~o de 1956) 
Idem (janeiro a junho de 1956) 
I dem (janeiro a setembm de 1956) 
Brazilian Contmodity r -: menclat7tTe 

Tecnica da Chejic e d :J Com.ando - CELSO DE 
MAGALHAES 

FOrmulas E1npiricas - T. RuNNING ... 

No1nenclatura Brasileira de Mercadorias - 1953 
fndice A lfabetico da Nomenclatura 

PERI6DICOS 

Revista Brasileira de Estatistica 
Revista Brasileira dos Municipios 
Boletim Estat!stico 

500,00 

400,00 

23C,GO 

200,00 

150,00 
150,00 

13C.CO 
120,o0 

120,00 
10J,v0 

80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80 .00 

80,00 
70,CO 

70,00 
70,00 
60,00 
60,00 
60,0J 
60,00 
60,<;0 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60.00 
60,00 
50,00 

40,00 
40,00 
30,00 
20,00 

Vendas pelo reembolso postal ou mediante remessa 
do numerB.rio correspondente. em cheque, vale postn J 
cu com valor declarado, a favor do Conselho Nacioual 
tie Estat!stica (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, DF). Os fun cion!ulos do sistema estat!stico, os 
professOres e alunos de cursos oficiais de estatfstica e 
os s6cios qultes da Sociedade Brasileira de Estatistica 
tern direito a um desconto de 50%. exceto para o Anu ti..
rio Estat!stico e peri6dlcos. 
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101 - Santa QuitCria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fldells. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Cachoeira do 
Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependl. 115 - Gua~ui. 
116 - Ponte Nova. 117 - Goiinia. 118 - Caxambu. 119 
- Joio Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboat5.o. 122 -
Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estincia. 125 - Caruaru. 
126 · - Siio Pedro do Sui. 127 - Vale do Car·iri. 128 -
Ac;u. 129 - Lenc;Ois. 130 - Born Jesus. 131 - Cangussu. 
132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livramento. 134 - Rio 
Claro. 

Acabmt-se de irnprimir no Serviro Grdfico do IBGE. 
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