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Sao Paulo 

-tt ASPECTOS FiSICOS - Area: 1 208 km' 
(1957); altitude: 511 m; precipitagtio 

anual: 1 312 mm. 

IT POPULA9AO - 59 672 habitantes (estima
tiva do Departamento Estadual de Estatis
tica para 1958); densi dade demografica: 
49 hab/ km' . 

-t.· ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agropecuaria 
(cafe, amendoim, an·oz, algodao e gada 
bovina), industrias de transformagao (pro
dutos alimentares e texteis) . 

IT EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 9 
agencias e 1 cooperativa de credito. 

-tt VEiCULOS REGISTRADOS (na Preteitura 
Municipal) - 375 autom6veis e 591 ca
minh6es . 

-!~ ASPECTOS URBANOS (sede) - 4170 liga
g6es eletricas, 1 213 aparelhos telef6nicos, 
21 hoteis, 6 pens6es e 3 cinemas . 

u ASSISTi:NCIA MEDICA (sede) - 4 hospitais 
gerais com 211 leitos; 29 medicos, 23 den
tistas, 6 tarmaceuticos no exercicio da pro
fissao. 

-i:: ASPECTOS CULTURAIS- 136 unidades de 
ensino prim aria geral (1 00 unidades de en
sino primario fundamental comum); 11 
unidades de ensino media (cursos gina
sial, colegial, comercial e normal), 5 ti
pografias, 6 liVJ·arias, 11 bibliotecas (par
ticulares), 2 jornais e 1 radioemissora. 

IT OR(;AMENTO MUNICIPAL PARA 1958 -
( milhares de cruzeiros) - receita total 
prevista: 26 000; receita tributaria: 12 946 ; 
despesa fixada: 26 000. 

l':! REPRESENTA(;AO POLiTICA - 17 verea
dores em exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer, da Diretoria de 
Documentagao e Divulgagao do CNE. Desenho 
da cap a de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A REGrli.o onde se instalou o atual Munici
pio de Tupa foi primitivamente habitada 

por indigenas e nao passava de floresta vir
gem Quando Luis de Sousa Leao, em fins de 
1929, escolheu essa area, localizada no tragado 
da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
no espigao dos rios Peixe e Feio (ou Aguapeil, 
a fim de ai dar inicio a construcao da futura 
cidade de Tupa. · 

A ideia de edificar a nova cidade nasceu 
da necessidade da criagao de urn centro-chave 
entre as zonas Noroeste e Sorocabana. 0 nome 
de Tupa (o "Ser Supremo"), foi dado como 
homenagem aos primitivos donos daquelas ter
ras, os indigenas. Incessante progres.so, em 
todos os campos de atividade, tern estimulado, 
desde entao, o crescimento de Tupa, cidade 
surgida ha pouco menos de vinte anos gragas 
ao trabalho dos pioneiros que, na epoca, se 
as.sociaram a obra do seu fundador. 

Outro fator de decisiva influencia para o 
progr2sso local foi o inteligente plano de lo
teamento, p6sto em pratica quando da funda
gao da Cidade. Por aquele plano, os lotes de 
terreno, localizados na area compreendida no 
futur•J perimetro urbana, s6 eram vendidos a 
quem, mediante compromisso no proprio con
trato e a apresentagao de planta aprovada ou 
ja submetida a aprovagao da autoridade ptl
blica, se obrigasse a construir imediatamente 
uma casa . 

0 Decreta estadual n.0 6 720 , de 2 de ou
tubro de 1934, criou o distrito de Tupa, no Mu
nicipio de G licerio. 

0 Municipio foi criado pelo Decreta e.sta
dual n.0 9 775, de 30 de novembro de 1938, fi
cando constituido pelos distritos de Tupa e 
Parn1so, desmembrados do Municipio de Gli
cerio; Iacri, destacado do de Birigiii; Rin6po
lis, do de Aragatuba; e Bastos, que pertencia 
ao Municipio de Marilia. 

0 Decreta-lei estadual n.0 14 334, de 30 de 
nove~nbro de 1944, desmembrou do Municipio 
de Tupa os distritos de Bastos e Rin6polis, 
transformados em Municipios aut6nomos, e 
anexou-lhe o distrito de Varpa, transferido do 
Municipio de Pompeia. Os distritos de Tupa 
e Varpa foram entao contemplados com terri
t6rios desmembrados do distrito de Herculan
dia (do Municipio de igual nome), perdendo 
Varpa, no entanto, tambem territ6rio para o 
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distrito de Quintana (do Municipio de igual 
nome) 0 Ainda pelo mesmo Decreta-lei, foi ex
tinto o distrito de Parnaso, cujo territ6rio foi 
parcialmente cedido, pelo Municipio de Tur:a , 
aos de Herculandia e Juliania, e transferida, 
para o distrito de Rin6polis, do Municipio de 
igual nome, entao criado, parte do t errit6rio 
do distrito de Iacri 0 

A 24 de de.zembro de 1948, pela Lei esta
dual n o0 233 , foi criado, no Municipio de Tupa, 
novo di.strito, o de Arco-iris, com territ6rio 
desmembrado do distrito-sede 0 A 31 de dezem
bro de 1953, pela Lei estadual no0 2 456, volta-se 
a criar o distrito de Parnaso, anteriormente ex
tinto, formado com territ6rio que lhe foi ce
dido pelo distrito-sede de Tupa 0 

Mais recentemente , pela Lei estadual 
no0 5 285, de 18 de fevereiro de 1959, foi des
membrado do Municipio de Tupa e elevado a 
categoria de Municipio o distrito de Iacri 0 

Pela mesma Lei , foram criados no Municipio 
dois novos distrito.s, o de Universo, formado 
com territ6rioos desmembrados do distrito-sede 
e do ex-distrito de Iacri, e o de Anapolis , for
mado com territ6rio cedido pelo ex-distrito de 
Iacri 0 

No momenta , o Municipio se divide em seis 
distritos: Tupa, Anapolis, Arco-iris , Parnaso, 
Varpa e Universo 0 

Divisiio judiciaria 

D E 2 de outubro de 1934 a 30 de novembro 
de 1938, Tupa (entao distrito do Munici

pio de Gliceriol fazia parte do Termo de Gli
cerio, pertencente a Comarca de Penapolis 0 

Pelo Decreto estadual n o0 9 775, de 30 de 
novembro de 1938, foi criada a Comarca de 
Pompeia, a cuj a juri.sdi<;ao ficou , enUio, p er
t encendo o Municipio de Tupa 0 

0 Municipio de Tupa foi elevado a Termo 
e Comarca pelo Decreta estadual n.O 14 334, de 
30 de novembro de 1944 0 A Comarca de Tupa 

Escola Artesanal 



Cc•li;gio Dom Bosco (da Congrega~iio Salesiana) 

era entao formada por quatro termo.s: Tupa, 
Bastos, Parapua e Rin6polis. 

Recentemente, pela Lei estadual n .o 5 285, 
de 18 de fevereiro de 1959, a Comarca de Tupa 
foi elevada de 2.a a 3.a entrancia (a ser ins
talada, quando passara a funcionar com duas 
varas criminais) . Pela mesma Lei, o Termo de 
Rin6polis, pertencente ate entao a Comarca 
de Tupa, foi elevado a categoria de Comarca . 

Presentemente, a Comarca de Tupa e for
ma da. por tres termos: Tupa, Bastes e Parapua. 

LOCALIZAf;AO DO MUNICiPIO 

T UPA localiza-se na Zona Fisiografica de 
Marilia . A sede municipal dista 439 km 

(em linha retal da Capital Estadual e esta si
tuada no tragado da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro (Alta Paulista) . Suas coor
denadas geografica.s sao: 21° 56' 01" de lati
tude sul e 500 30' 48" de longitude W. Gr . 

f.1 I N A S 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULAQAO do Municipio, na data do Re
censeamento Geral de 1950, era de 56 682 

habitantes: 29 540 homens e 27142 mulheres. 
No que se refere a cor, o grupo predomi

nante era o de brancos (79% em Tupa e 86% 
no Estado) ; em seguida, o grupo dos amarelos 
(13%), quota muito superior a registrada para 
o mesmo grupo no Estado (3%), e, finalmente, 
em terceiro lugar, vinham os pretos (8%), que, 
em relagao ao Estado, ocupavam a mesma po
sigao. A percentagem de estrangeiros no Mu
nicipio ( 11%) era superior a do Estado (7%) . 
Quanta a religiao, os maiores grupos eram o 
dos cat6licos (82%), o dos budistas (7%) e 
dos protestantes (5%) . No Estado, es.ses gru
pos apresentavam, respectivamente, a.s seguin
tes taxas: 91%, 1,4% e 3%. 

A populagao urbana totalizava 12 145 pes
soa.s (21%); a suburbana, 7158 (13%), e a 
rural, 37 379 (66%) . Na Cidade (quadros ur
bana e suburbano do distrito-sede) estao cerca 
de 32% dos habitantes do Municipio. 

QUADRO URBANO 

Em 1958, segundo 
estimativa do Departa
mento de Estatistica do 
Estado, o Municipio 
tinha 59 672 habitantes. 
Como e 6bvio, esse re · 
sultado nao pode ser 
confirmado por extra
polagao a base do dado 
censibirio de 1950 e 
do crescimento absolu-

ouAoRo susuRBANo • 13 o;. to anual Cnascimentos 
menos bbitos) , que se 

OUADRO RURAL ~ 66% tern mantido, para os 
anos a partir dessa da

ta, acima de 2 100 ocorrencias anuais Cconfor
me os resultados do registro civil) . 

Ha a registrar, no Municipio, fato social 
incomum na vida brasileira: a existencia de 
uma comunidade vivendo em rigoroso regime 
comunitario. A chamada Colonia Varpa, hoje 
sede de urn dos distritos municipais, foi fun
dada par colonos vindos, em 1923, da Letonia. 
Em Varpa, consoante o regime comunitario em 
vigor, 0 comercio e feito na base de trocas de 
mercadorias; cada habitante tern apena.s urn 
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orcienado te6rico; existe urn refeit6rio coletivo, 
on·:le, as r efeigoes , os mesmos pratos sao ser
vkos, indistintamente, a todos os habitantes 
da Vila, etc . 

PRII\-CIPAIS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C ONSIDERANDo o t otal das pessoas de 10 anos 
4 e mais e excluindo-se destas as pesso·1s 

im.tiva,s, as que exercem atividades domesti
cru: nao remuneradas e discentes e aquelas 
cuja atividade niio foi declarada ou niio p6de 
ser bern definida, verifica-se que o ramo de 
atividade econ6mica que congrega maior nu
mero de pessoas e 0 de "agricultura, pecuaria 
e silvicultura": 71 %. Em seguida, aparecem 
os ramos "prestagiio de servigos" e "indtistrias 
de transformagiio", que absorvem 8% e 6%, 
re.opectivamente, do referido total. 

Igreja-Matriz Siio Pedro 
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Agricultura. e pecuaria 

,\ AGRICULTURA e a principal fonte de riqueza 
.... ~ municipal e oferece campo a expansao 
das industrias e do comercio Iocais. 

Na produgao agricola sete culturas se des
tacam: cafe, amendoim, algodao, arroz, milho, 
feijao , batata-inglesa. Essas culturas tern atin
gido, nos ultimos ano.s, valor de produgao su
perior a urn milhao de cruzeiros . 

0 valor da produgao agricola em 1957, se
gundo as principais culturas, foi o seguinte, 
pelos dados fornecidos pelo Servigo de Estatis
tica da Produgao : 

VALOR DA PRODU(/AO 

PROOUTOS AGRiCOLAS 

Cafe .. 
Amcndoim 
Algodao .. 
Arroz. 
Milho .. . . 
Feijao .. 
Batata·ing!Csa . . 
Outros ... . ... . 

TOTAL 

(1 ) Dado provi:-;Orio. 

NUmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

319 200 
155 558 
117 644 
gz 414 
38 709 
28 152 
8 208 
3 917 

(1) 763 802 

% s6bre 
o total 

42 
20 
15 
12 
5 
~ 
1 
1 

100 

Na tabela a seguir, verifica-se, para o 
quinqiienio 1953/ 57, o desenvolvimento da pro
du<;ao das quatro maiores culturas agricolas 
praticadas no Municipio: 

ANOS Cafe I Amendoim I Arroz l Algadao 

- - - - · 
QUA:-ITIDADE (t) 

1953. 7 520 9 735 s 580 l!J ~27 
195i .... 6 881 14 715 19 08v 11 079 
1955 .. 7 1i0 14 550 20 097 10 841 
1956 . 6 750 17 781 li 006 8 714 
1957 8 400 18 519 11 316 9 288 

VALOR (Cr$ 1 000) 

1953 . .. 157 950 30 179 52 910 103 612 
1954 .. .. 240 818 72 104 89 040 59 088 
1955 ... ... 247 520 43 650 100 485 101 181 
1956 ... .. 270 000 115 577 113 376 87 135 
1957 .. 319 200 155 558 92 414 117 644 
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Edificio do Forum da Comarca (em constru~iio) 

Segundo o valor da produ .. ao agricola, 
Tupa classificou-se, em 1957, em rela .. ao aos 
demais Municipios do Estado, 1.0 produtor de 
amendoim (13 ,2% da produ .. ao estadual), 6° 
produtor de algodao (2,3%), 9.o produtor de 
cafe n,4 %), 1o.o produtor de feijao (1,2%), 
14.0 p::odutor de arroz (3,1%) . 

Os produtos exportados de.stinam-se prin
cipalmente a Capital do Estado (Sao Paulo), 
a cidade e ao porto de Santos e aos centros 
consumidores localizados no.s Municipios vizi
nhos (destacando-se, entre eles, a cidade de 
MariliaJ . 

Segundo dados do SEP, o valor dos reba
nhos, em 1957, ascendia a 228 799 milhares de 
cruzeiros. Os dados assim se discriminam: 
42 000 cabe .. as de bovino.s, 151 200 milhares de 
cruzeiros; 24 400 cabe .. as de suinos, 35 380 mi
lhares de cruzeiros; 5 800 cabe .. as de muares, 
27 840 milhares de cruzeiros; 4 000 cabec;as de 
equinos, 12 000 milhares de cruzeiros. 

A avicultura tambem e praticada no Mu
nicipio, destacando-s& a criac;ao de galinhas 
(210 000 cabec;as, representando um valor de 
12 325 milhare.s de cruzeiros) . 

No trienio 1955/ 57 registraram-se os se
guinte.s abates de bovinos e suinos: 

19ii5 
1956 
1957 . . 

ANOS 
GADO ABATIDO 

(cabecas) 

Bovinos Suinos 

6 938 
6 889 
5 229 

7 690 
8 045 
6 427 

0 rebanho bovino e o parqu e avicola ga
rantem uma produc;ao de Ieite e de ovos que 
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nao deixa de pesar na economia municipal. 
Regi~tr':tram-se os seguintes dados, no trifmio 
1954/57: 

LEITE ovos 
ANOS 

Quantldalle V:dor Qt-antidaoe Valor 
(1 000 IJ (Cr$ 1 000) (1 roo dz) (Cr$ 1 OCO) 

-· --- - · - - - - ---- - - --- - --- - - - --
1955. .. . .. 5 738 22 952 480 5 7fJO 
1951i . 6 800 34 000 525 7 875 
1957 .. 10 000 70 000 767 15 334 

Propriedade rural 

H AVIA em 1958, 2 279 propriedades rurais. A 
tabela, a seguir, apresenta a distribuic;ao 

das propriedades agropecuarias, segundo as 
classes de area : 

AtC 
De 
De 
De 
De 
De 

CLASSES DE AREA 
(em heclares) 

3 . . 
3 a 10 . 

lOa 30 .. 
30 a 100 

ICO a 300 
300 a I 000 .. 

De l000 "3 000 .. . .. 

TOTAL .. 

FONTE - Tupa, Casa da Lavoura. 

NUMERO DE PROPRIE
DADE"S AG ROPECUARIAS 

NUmeros 
absolutos 

132 
284 

I 040 
638 
135 
37 
13 

2 279 

% sOare 
o total 

6 
12 
45 
28 

f) 

2 
I 

100 

Ressalta, de imediato, a forte concentrac;ao 
da propriedade agropecuaria, na classe 10 a 
30 hectares. A seguir, a classe 30 a 100 hecta .. 
res e a que maior numero de propriedades reli
ne. Grupando-o:e as duas numa s6, de 10 a 100 
hectares, verifica-se englobar 73% das pro
priedades agropecuaria.s. 

Cooperativas 

E xrsTIAM ern 1958 (conforme os dado.s cole
tados na XXII Camoanha Estati.stica) 

quatro cooperativas em atividade, sendo tres 
de ccnsumo e produc;ao e uma de credito. Em 
31 de dezembro de 1958, achavam-se inscritos 
1 821 as.sociado.s. 
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Para o ano de 1958, o movimento financeiro 
observado, no conjunto das quatro cooperati
vas em atividade, e registrado na tabela a 
seguir : 

Capital: 

Subsrrito 
Hcalizatlo . 

ESPECIFICA!(AO 

Valores pa t.ri rn on ~a is . 
Fundos de rescrva c diversos. 
Dinh ciro em caixa e em banco. 
DepOsitos. 
Vcndas bru tas rcalizadas . 
EmprCst imos conccdidos (I) 

Resultado 
(Cr$ 1 000) 

18 259 
18 12\J 

n 570 
I 432 
7 336 

41 826 
796 908 

45 384 

FONTE - X X II Campanha Estatistica (Agcncia de Esta tistica de 
Tupi\). 

( ~ ) Valor global de 3 04 9 emprestimos . 

lndit.strias de transfonna<;iio 

SEGUNDO o Registro Industrial, o valor total 
da produc;ao registrada como industria 

de transformac;ao foi de 446 401 milhares de 
cruzeiros, em 1956: 

Numero Oper3.rios Valor rla o/r1 sObre 
IN!>USTRIAS DE de ocupados producao o htta l 

TRANSFORMA!(AO eslabele- (media fCr$ 1 000' a trans-
cimefltos mensa!) fJ:macao 

~ -------- --- - - - · 

Produtos alimC'Ill:trcs. 13 76 227 616 51.0 
TCxtcis . 5 127 17:1 :119 :.18, 8 
Madeiu 4 58 20 728 4,6 
Mobilii r io . 40 6 837 1,5 
Tran~ fcrmacao de mincr:.t is 

niio met:i licos. 41 f. 7i2 1,5 
Bebidas. 17 5 225 1,2 
C'onst rucc1o c montagcm do 

mat rial de trans porte. 20 ·I 3 19 1,0 
Outras. II I 585 0,4 

TOTAL. 45 390 446 401 100,0 

0 Registro Industrial abrange apenas os 
estabelecimento.s que ocupavam 5 ou mais pes
soas . Entretanto, segundo informac;6es da 
Ins}:etoria Regional de Es tatistica, as "indus
trias de produtos alimentares" movimentam ·12 
usinas de beneficiamento de cafe, arroz e 
amendoim. Ha 1 laticinio e 2 frigorificos , com 
apreciavel produgao de manteiga, queijo e sal
sichas. 
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Estao em atividade, na.s "industrias tex
teis", 4 usinas de beneficiamento de algodao; 
na.s "industrias de transformac;ao de minerais 
nao metaJicos": 32 olarias e ceramicas (pro
duzindo tijolos, telhas e artefatos de barro); 
na "industria da construc;ao e montagem": 1 
fabrica de maquinas agricolas e 2 de pec;as 
para autom6veis . A "industria do mobiliario" 
produz, alem de m6veis, colch6es de molas . 

Pela vantajosa posic;ao ocupada em pr6s
pera zona econ6mica, favorecido, sobretudo, no 
que tange a produc;ao de materias-primas ba
sicas e a extrac;ao de oleos vegetais, como o 
amendoim e o algodao, Tupa podera ampliar 
e diversificar, no futuro, o seu potencial in
dustrial. As autoridades municipais nao tern 
olvidado esta meta. Tanto que, como incentive 
a industrializac;ao, promulgaram lei municipal 
para a concessao de isenc;ao de impastos, por 
periodos vanaveis entre 5 e 30 anos, as in
dustrias desejosas de se radicarem no Muni
cipio . 

Prepara<;iio de carne 

A PREPARAt;:A.o de carne verde, charque, tou
cinho fresco, couro salgado e sebo, e a 

fabricac;ao de produtos de sa1sicharia, sao as 

Edificio da Associa<;iio Comercial e Industrial 
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Edificio do Grupo Escolar Bartira 

principais atividades da industria mantida pe
los rebanho.s bovina e suino . No conjunto das 
"indU.strias de produtos a limentares", repre
sentavam essas atividades, em 1956, mais de 
20 % do valor da produc;ao verificada nesse 
ramo industrial. Os resultados (Servic;o de Es
t atistica da Produc;ao) para o tri€mio 1954/ 57 
constam da tab~la a seguir: 

ANOS I T~~r s 
produtos 

~=;~: I Char_que I T~~~~n0hc S·1 fs!~h ar :a l ~=~~! 
bovina bovmo fresco granel suina 

QUANTIDADE PRODUZIDA (t) 

1955 .. I 935 1 999 1 161 I 231 I 147 1 
130 

1956 .. . I 830 837 185 246 133 139 
1957 . . 2 412 I 001 388 257 230 182 

VALOR DA PRODU()AO (Cr$ I 000) 

1955 .. . 46 179 1 22 258 1 4 827 1 7 351 I 5 227 1 
3 739 

1956 .. 53 680 26 229 5 220 8877 3 979 4 792 
1957 . . 71 751 31 658 10 274 9 71'3 8 063 6 580 

Comercio e bancos 

H AVIA, em 1958, 10 estabelecimentos ataca
distas e 528 varejistas em atividade. 

Ka pauta da importac;ao local, consignam
-se as mercadoria,s seguintes: ac;ucar, conser
vas c.limenticias, farinha de trigo, oleos co
mestfveis, sal, tecidos, gasolina, oleos lubrifi
cantes, quero.sene, pec;as para autom6veis, 
pneus e dl.maras-de-ar. 

As principais cidades com que o comercio 
local mantem transac;6es sao Santos, Sao 
Paulo, Campinas, Jundiai, Marilia. 

Ha urn banco local, denominado Banco 
Cooperativo de Credito Agricola de Tupa e 
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agencias dos seguintes bancos: Brasil S .A., 
Estado de Sao Paulo S . A., Moreira Sales S . A., 
Brasileiro de De.scon tos S. A., Mer can til de Sao 
Paulo S . A. , Noroeste do Estado de Sao Paulo 
S. A., Econ6mico da Bahia S . A. , Comercio e 
Industria de Sao Paulo S. A., e Bandeirantes 
do Comercio S . A. 

Os dados correspondentes aos saldos da.s 
contas de maior expressao foram os seguintes, 
em 31 de dezembro de 1957, segundo o Servi<;o 
de E.stath;tica Econ6mica e Financeira: 

CONTAS 

Empr6stirnos em c_.'c., 
Titulos descontados .. 
DepOsitos :i vista e a curto pra zo 
DcpOsi tos a prazo . 

SALDOS EM 
31-XII-1957 

(Cr$ 1 000) 

Tup3 Marilia 

265 830 
271 982 
308 7H 

24 679 

:l85 500 
~ 57 786 
536 212 

fiO 508 

% de 
Tupii 
•Obre 

Mar ilia 

68,96 
59,41 
57,58 
~0,79 

Alem da Cooperativa de Credito e das 9 
agencias bancaria.s , ja citadas, existem na sede 
municipal 1 Agencia da Caixa Econ6mica Fe
deral e 1 Agencia da Caixa Econ6mica Esta
dual. 

A partir do dia 6 de fevereiro do ano car
rente, comegou a funcionar, tambem na sede, 
a Camara de Compensagao de Cheques, do 
Banco do Brasil S. A. 

MEIOS DE TRANSPORT£ 

A cmADE de Tupa e servida pela Companhia 
Pa ulista de Estradas de Ferro e por urn 

dstema rodoviario, que a liga a.s sedes muni-

Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora (da 
Congrega<;ao das Filhas de Maria Auxiliadora) 



Edificio do Banco do Brasil S/ A. 

cipais vizinhas e as Capitais Estadual e Fe
deral: 

Bastos - rodovhirio: 30 km . 
Brauna - rodoviario: 63 km . 
Clemen tina - rodoviario : 57 km. 
Herculandia - 1) rodoviario: 19 km; 2) 

ferr-Jviario: 16 km. 
Iacri- 1) rodoviario: 22 km ; 2) ferrovia

rio: 22 km. 
Parapua- 1) rodoviario: 36 km ; 2) ferro

viario: 36 km. 
Piacatu - rodoviario : 64 km. 
Pompeia - 1) rodoviario: 54 km; 2 l fer

roviario: 45 km. 
Quat a - rodoviario: 47 km. 
Quintana- 1) rodoviario: 33 km; 2) fer

roviario: 30 !{m. 
Rin6polis - 1) rodoviario: 41 km; 2) mis

to (ferroviario: 36 km, ate Parapua ; rodovia
rio : 12 kml. 

Capital Estadual - 1) rodoviario (via Gar
<;a, Bauru, Botucatu, Tiete e Cabreuva) : 569 
km ; 2J ferroviario (CPEF em trafego mutua 
com a EFSJ) 604 km; 3) aereo: 432 km. 

Capital Federal - 1J rodoviario: via Sao 
Paulo, ja de.scrito; dai ao DF (rodovia Presi
den:e Dutra): 403 km; 2) ferroviario: via Sao 
Paulo, ja descrito; dai ao DF (EFCBJ: ·199 km; 
3) aereo: via Sao Paulo, ja d escrito; dai ao 
DF: 373 km . 

0 aeroporto Artur Bernardes tem pista 
de :er ra batida, hangares para avioes de pe
que:•o porte e confortavel e.stac;ao aeroviaria. 
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Urn novo aeroporto foi con.struido com base 
num conv€mio estabelecido entre os Governos 
Estadual e Federal. Algumas de suas carac
teristicas tecnicas: pista asfa.ltica s6bre uma 
base de solo-cimento, com 1 500 metros de 
comprimento e 35 metros de largura, com fai
xas de seguranc;a de 27,50 metros de cada !a
do, de terra compactada, perfazendo o total 
de 90 metros de pista; em cada extremidade 
do campo havera uma faixa de seguranc;a de 
110 metros , com pista para taxiar; possuira 
balizamento eletrico, para os v6os noturnos . 
As obras do Aeroporto e da Estacao Aerovia
ria estao orc;adas em 36 milh6es de cruzeiros. 

Ha linhas regulares da Vasp e do Cons6r
cio Real-Aerovias-Nacional, e taxis-aereos . 

0 tratego urbano e r ealizado por 6nibus 
circulares (Cidade-Estac;ao Ferroviaria) , cujos 
horarios se ajustam aos dos trens da Compa
nhia Paulista de Estradas de Ferro. 

0 sistema rodoviario municipal comp6e-se 
de 1 linha urbana, 7 linhas interdistritais e 25 
linhas intermunicipais, perfazendo, em con
junto, a extensao de 537 km. 

INSTRUc;AO PUBLICA 

C oM base nos dados censitarios de 1950, po
de-se estimar que atualmente a percen

tagem de pessoas alfabetizadas no Municipio 
seja superior a 60%, quota observada naquele 
ano {calculada s6bre o total das pessoas de 
10 anos e mais ) . A quota correspondente ao 
Estado era de 65 % . 

Ensino 

E M 1956, existiam 136 unidades de ensino 
prima rio geral. 0 numero de alunos ma

triculados no comec;o do ano atingia , entao, 
10 417. 

Edificio da Prefcitura Municipal 



Paoquia de Nossa Senhora Auxiliadora 

Desse conjunto, o ensino primario funda
mental comum participava com 100 unidades 
escolarEs (8 927 alunosl : 58 mantidas pelo Es
tado (7 008 aluno.s), 41 pelo Municipio (1 897 
alunos) e 1 particular (22 alunos) . 

Qusnto ao ensino media, foi o seguinte o 
movime:nto escolar em 1958: 

ALUNOS Conclu-
CURS03 'nldade 'lumerr MATRICULADOS •oes de 

:seal are: 1e pro- tursos 

fessOre• Total -lomem Vlulhere; em 1957 

-·------ - - -- --- - - --- ---
Ginasial . .. . .. .. 4 51 1 130 507 569 160 
Colegial. .. I 12 84 53 31 -
Comercial .. 4 39 552 449 103 18 
Normal ... 2 23 150 17 133 52 

NOTa - Dados provisOrios . 

Acr.a-.se tramitando na A.ssembleia Legis
lativa Estadual um projeto de lei , criando no 
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Municipio uma Escola Superior de Agronomia 
e Medicina Veterinaria 0 

Tupa age como centro de atrac;ao cultural 
para os estudantes dos Municipioos vizinhos, 
pois e o (mica Municipio da Zona da Alta Pau
lista a possuir os cursos oficiais, de aperfeic;oa
mento e administrac;ao escolares, instalados 
grac;as a transformac;ao da Escola Normal Es
tadual em Instituto de F.r'ucac;ao 0 

FINANC:AS PUBLICAS 

E M 1958, a receita total orc;a da foi de 26 000 
milhares de cruzeiros , dos quais 12° 946 

correspondentes a renda tributaria; a deospe
sa prevista nesse ano foi de 26 000 milhares 
de cruzeiros 0 

No periodo 1954/ 58, as financ;as municipais 
atingiram a.s seguintes cifra.s (dados forneci
dos pelo Con.selho Tecnico de Economia e Fi
n anc;as): 

FINAN CAS (Cr $ 1 00~) 

ANOS 
qecei t a arroca rJa 'i o;> Desoesa Saldo ou 

realizada jjdeficit" 
Total Tributflria do balanco 

- ----

1954 14 357 8 852 12 oo• +- 2 353 
1P55 .. 19 299 8 765 17 iii +- I 528 
1956. 26 340 II t7i 2.1 277 +- I Oo3 
1957 30 115 13 429 32 221 2 109 
1958 (1 ) .. 26 000 12 9-16 26 000 

{I) D.tdos do orr;umento . 

Urn dos pavilhoes do Mercado Municipal 
(em construc;iio) 
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As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria orc;ada para 1958 sao as 
segui::1tes: 

Trcbutaria .. 
Impastos 

(Cr$ 1 000) 

12 946 
9 995 

Terri to rial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
Predia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 062 
Sobre industrias e profiss6es . . . 4 280 
De licen<;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 265 
Jogos e divers6es . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 

Taxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 951 
Rodoviaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 640 
Expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
FiscalizaQiio e ~ervic;os di versos 5 
Llmpeza pubUca . . . . . . . . . . 612 
Viagao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Melhoramentos ........... . . . .. . . 50 

A despesa municipal, em 1958, se acha dis
tribuida conforme podemos observar pelos da
dos a baixo, segundo os servic;os: 

Despesa total . .... .... . 
Administra<;ao geral 

(Cr$ 1 000) 

26 000 
3 158 

Exa<;iio e fiscaliza<;ao financeira . . . . 1 286 
Seguran<;a publica e assistencla social 1 268 
Educa~.ii.o publica .. 
Sa ude publica ..... 
Fomento 
Servi<;os industrials 
Divida publica ..... . 
Servi<;os de utilidade publica 
Encargos dl versos 

2 140 
207 

50 
I 429 
3 082 

12 683 
697 

A arrecadac;ao da receita federa l, estadual 
e municipal apresentou os seguintes resultados 
para o periodo 1954/1958, segundo a Inspetoria 
Regic·nal de Estatistica Municipal· 

RfCEITA ARRE"C~DADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
- --·--- - -----

1954 :m 148 44 635 H 35i 
1955 . .J4 911 51\ 13!l 19 29fJ 
1956. . . . 20 6~3 GB 314 21\ 3-10 
tn57 . 20 132 81 ·137 30 11.1 
1958 . 22 2.';4 86 556 {l ) 26 00:1 

(!) Dados do o r~mcnto. 
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DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

A AREA pavimentada dos Iogradouros publi
cos da ciaade (sede municipal) totaliza 

126523 m" 07%), contra 619652 m' (83 %), da 
area nao pavimentada. 

Existem 2 avenidas e 17 rua.s com pavi
mentagao parcial e 2 pragas com pavimenta
gao total. 

A Fraga da Bandeira e centro de grande 
converg€mcia . Em t6rno dela se localizam im
portantes edificios municipais : Frefeitura, Ma
triz, Correios e Telegrafos, Grupo Escolar Bar
tira, Grande Hotel Tamoios . Na Fraga Dam 
Bosco, urn dos belos recantos da Cidade, en
contra-se o Colegio Dam Bosco. 

A sede municipal possui abas tecimento de 
agua canalizada, achando-se ligados a rede 
2 197 prectios . 

0 servigo de esg6to acha-se em fase de 
construgao e instalagao. 

0 numero de ligag6es eletricas domicilia
rias e de 4 170 . 

A energia eletrica, fornecida a Cidade pela 
Empresa de Eletricidade Vale de Faranapa
nema, nao e produzida no Municipio. A que 
beneficia os distritos de Area-iris e Varpa, no 
entanto, procede de pequena usina Iocalizada 
no territ6rio municipal . 

A media de consumo mensa! era a seguin
te: iluminagao publica, 38162 kWh; ilumina
c;ao particular, 360 745 kWh; f6rga-motriz, 
6 133 kWh. A media da produgao mensa! (dis
tritos de Area-iris e Varpa), 1799 kWh. 

0 servigo telef6nico da cidade e moderno 
e eficiente. Existe inclusive o servigo interur
bano . A empresa que explora o servigo telef6-
nico tern sua sede na cidade. Em 31 de dezem
bro de 1958, havia instalados 1 213 apare
lhos. 

De usa publico, existe no Municipio o Te
Iegrafo da Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, nas estag6es de Tupa, Farnaso e Uni
verso. 

Ravia 375 autom6veis e 591 caminh6es re
gistrados na Frefeitura Municipal (em 31 de 
dezembro de 1958) . 

Existem na Cidade, ao todo, 5 864 predios 
(situac;ao em 31 de dezembro de 1958) . 
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Edificios que se destacam : a Matriz de Sao 
Pedro (em estilo g6tico-romano, notavel par 
suas dimens6es e imponencia arquitetonica) , 
a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, o Co
legio Dom Bosco, a Escola Normal Livre de 
Nos,sa Senhora Auxiliadora , a Casa de Saude 
Sao Francisco de Assis, a Prefeitura Municipal, 
os Correios e Telegrafos, o Mercado Municipal 
(constrU<;ao em linhas funcionaisl , o Forum 
e outros. 

r::estacam-se, entre os educandarios, o Co
legio e E.scola Normal Estadual (hoje, Institute 
de Educa<;aol, o Colegio Dam Bosco (da Con
grega<;ao SalesianaJ, a Escola Normal Livre 
de Nossa Senhora Auxiliadora (da Congrega
c;ao das Filhas de Maria Auxiliadora), o Par
que Infantil Estelio Loureiro Machado (aten
dendo ao ensino pre-primario), a Escola Tec
nica de Comercio Conselheiro Buarque de 
Macedo, o Conservat6rio de Musica . 0 ter
reno onde se ergue o Colegio e Escola Normal 
Estadual foi doado ao Estado pela Prefeitura 
Mundpal . 

Ko momenta, ha quatro hospitais, com 211 
leitos . Quanta a serviqo..s oficiais de saude, fun
cionam 1 Posta de Saude, 1 Posta de Puericul
tura e 3 gabinetes dentarios , instalados em 3 
grupos escolares. 

Ko ambito da assistencia medica e social 
destacam-se, pela amplitude de suas instala
<;6es e pelo alcance sanitaria e social, a Santa 
Casa de Miseric6r,dia e a Casa de Saude Sao 
Fr·ancisco de A.ssis, procuradas par doentes de 
toda a regiao. 

0 IAPETC vai construir um hospital, em 
terre:10 doado a Uniao pel a Municipalidade. 

Cinco instituic6es de asilo e recolhimento 
tambem merecem · registro especial, pel a per
feita org·anizac;ao e instala<;ao e servic;os 
prestados a velhice desamparada, aos 6rfao.s e 
a pobreza em geral: a Casa dos Velha.s , o Asilo 
da IE,"reja Batista (para 95 velhos de.sampara
dosJ, a Casa das Crianc;as e o Lar Santo An
tonio (orfanatos com capacidade conjunta pa
ra 83 menores) e o Albergue Noturno (para 
52 pessoas desabrigadasl . 

Sao 15, ao todo, as associa<;6es e institui
q6ss de caridade. 

Ha 5 as.sociac6es de beneficencia mutua
ria, 3 associac;6es· arti.sticas, litenirias e cien
tific:::.s. 

A Associacao Comercial e Industrial de 
Tupii. , instalada em predio proprio. vem tra-

TUPA- 21 



Igreja Budista Hongwanji 

balhando incansavelmente em prol do comercio 
e da industria municipal. 

Entre as 10 a-ssociag6es esportivas e recrea
tiva.s existentes devem ser dest-acadas : o Clube 
Marajoara, com ampla e bern instalada piscina 
e boas quadras de tenis, volibol e basquetebol; 
o Tupa Tenis Clube, com boas quadras de te
nis e basqu etebol; o Tupa Futebol Clube; o 
Tupa Base-Ball Clube, proprietario de um e.s
tadio moderno ; o Aereo Clube de Tupa ; o Ro
tary Clube. Fundado, recentemente, um Clube 
de Aeromodelismo. 

Ha 3 par6quias. 
A igreja budista Hongwanji possui nume

rosos adeptos entre os habitantes de origem 
nip6nica. 

Ha, tambem , 18 igrejas, do culto protes
tante e 8 entidades do culto espirita . 

Existe, na Cidade, uma t6rre com rel6gio 
eletrico, doada ao Municipio pela colonia ja
ponesa, na data comemorativa do Cinqi.iente
nario da Imigrac;ao Nip6nica . 

Possui 10 bibliotecas particulare.s (perten
centes as instituig6es de eri.sino)' alem da bi
blioteca (tambem particular ) Mario de An
drade, franquiada ao publico. 

A pol)ulagao conta com uma radioemis.sora, 
Radio Clube de Tupa s . A., prefixo ZYH-5 e 
2 jornais - Jornal de Tupa, diario, e F6lha do 
Povo, de periodicidade semanal. 
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Realizam-se festejos populares na cidade 
em honra dos padroeiros - Sao Pedro e Nossa 
Senhora Auxiliadora. 

Os habitantes locais denominam-se tu
pii enses. 

No concurso anual promovido pelo IBAM 
(Insti-:;uto Brasileiro de Administracao Muni
cipal), Tupa, par dua.s vezes (nos an.os de 1955 
e 1957) , foi classificado como um dos 10 Muni
cipios brasileiros de maior progresso. 

Acha-se instalada na sede uma Agencia de 
Estatistica, 6rgao integrante do sis tema esta
ti.sticc brasileiro. 

E STA pub!icat;tio jaz parte da sl!rte de monograttas 
<nunicipais organizada pela Diretoria de Do

cumentat;ao e Divulgat;tio do Gonselho Nactonal de 
Estattstica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da 
evolut;<io hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no senttdo de sintettzar, com adequada sis
tematizacao, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, dtvergt!nctas de 
opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, n/lo 
sendo raros os equtvocos e erros. nas pr6prias tontes 
de pe~quisa. Par isso, o GNE acolheria com o mator 
intereose qualquer colaborat;tio, especialmente de his
toriadores e ge6gratos, a jim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controvl!rsias, o esc6rt;o hls
t6rico e geogr{Lftco dos munictpios brasileiros. 
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