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ce·· ASPECTOS FiSICOS - Area: 1129 km' 
(1960); altitude: 743,7 m; temperatura 
media em °C, das maximas: 32; das mi
nimas: 2; precipitar;ao anual: 1 292,6 mm. 

<> POPULACli.O - 100194 habitantes (dados 
prelimi1wres do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogrcijica: 89 habl
tantes par quil6metro quadrado. 

i:? ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrial 
(predominando a metalurgicaJ e agricola 
( destacando-se a cuztura do caqui! . 

{z ESTABELECIMENTOS DE CREDITO - 10 
agencias bancarias. 

~'! VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 801 autom6veis, 1 071 cami
nh6es, 60 6nibus e 11 reboques (em 1958). 

<~ ASPECTOS URBANOS (sede) - 10 000 li
gag6es eletricas, 1 300 aparelhos telef6ni
cos, 6 hoteis, 15 pens6es e 5 cinemas. 

P: ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 2 hospi-· 
tais gerais com 1 622 leitos; 32 medicos no 
exercicio da profissao; 21 d~ntistas. 

~- ASPECTOS CULTURAIS- 81 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
com tim; 2 de ensino ·normal, ·3 ,secundario, 
3!' '·industrial, 6 tipogratias, . g,.,, livrarias, 
5 bibliotecas e 2 jornais; 1 museu e ~ es
tar;6es de radio. 

' " ORCAMENTO PARA 1960 (milhares de! cru· 
. ze-iros) - receita preVista, total.; .. B7. 979; 

renda tributaria: 43 080; despesa fixada: 
87 979. 

cer REPRESENTA<;li.O POLiTICA - 19 verea
dores e,m exerc~cio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da 
Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do 
CNE. Desenho da cap a de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

HA diverg€mcias entre os historiadores a 
respeito da fundagao do arraial que ori

ginou o atual Municipio de Mogi das Cruzes 0 

Uns atribuem-na a Braz Cubas, em 1560, ano 
em que aquele fidalgo portugues, fundador 
de Santos, recebeu uma sesmaria em terras 
situadas desde a Serra do Mar ate a regiao 
que os indios chamavam de Boigi (rio das 
Cobras) , denominagao que posteriormente 
evoluiu para Mogi. Essa regiao teria pro
gredido em virtude, principalmente, dos 
esforgos de Braz Cardoso, emigrado da vila 
de Sao Paulo 0 Outros consideram que a po
voac;ao comec;ou por volta de 1600, baseados 
no texto de urn requerimento, datado de 8 de 
abril de 1611 , em que Gaspar Vaz e outros 
pedem ao Governador Geral da Capitania de 
Sao Paulo elevac;ao do arraial a vila, alegando 
residirem ali ha mais de dez anos 0 

0 fato e que, em 18 de ag6sto de 1611, 
D 0 Luis de Sousa concedeu a povoac;ao foros 
de vila, atendendo a requerimento de seus 
moradores, e a 1.0 de setembro do mesmo ano 
foram nomeadas suas primeiras autoridades 0 

Consta que havia tres cruzes no adro da 
primeira igreja erigida na localidade, sob a 
invocagao de Santana 0 Assim se explicam 
os seus sucessivos top6nimos, desde simples 
povoado: Santana das Cruzes, Santana das 
Oruzes de Mogi-Mirim e, finalmente, Mogi 
das Cruzeso 

Como todos OS paulistas da epoca, OS mo
gianos organizaram e acompanharam bandei
ras, a procura de ouro e a cata de indios, pe
netrando, em suas incurs6es, em Minas, Goias 
e Mato Grosso , onde fundaram diversas po
voag6es o 

A Lei Municipal de 1.0 de julho de 1931 
criou o Brazao de Armas de Mogi das Cruzes 
e a Lei n.O 804, de 29 de novembro de 1956, 
a sua bandeira 0 

FORMA(JAO ADMINISTRATIV A 

A VILA foi criada por Provisao de 18 de 
. ag6sto de 1611, com o nome de Santana 
das Cruzes de Mogi-Mirim 0 A Lei provincial 
no0 5, de 13 de marc;o de 1855, elevou a sede 
a cidadeo 

Na divisao administrativa referente a 
1911, o Municipio compunha-se de 3 distritos: 
Mogi das Cruzes, Aruja e Itaquaquecetubao 
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Posteriormente verificaram-se vanas altera
<;6es em sua composic;ao distrital, ficando 
constituido, finalmente, pelos distritos d~ Ma
gi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Jundiapeba, 
l::labauna, Taiac;upeba e Bras Cubas. 

FORMAl;AO JUDICIARIA 

J A vila, quando foi criada a comarca de 
Sao Paulo em 1700, ficou sendo termo 

desta; em 1853 foi transferida para a Comarca 
de Sao Paulo . A Lei provincial n.o 29, de 10 
de abril de 1874, criou a comarca de Magi das 
Cruzes, que foi instalada em 16 de agosto do 
mesmo ano e mais tarde passou a abranger, 
tambem, os Municipios de Guararema (em 
1898), Poa e Suzano (em 1948) . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EM 1940 a populac;ao do Municipio era de 
48 322 habitantes; no Recenseamento de 

1950 foram contadas 61 553 pessoas, no de 1960, 
segundo os dados preliminares, 100 194 habi
tantes (urbana, 59 229; suburbana 12 106 e ru
ral 28 859). Segundo estimativas dos 6rgaos lo
cais, Magi das Cruzes se situa em 10.0 lugar 
entre os Municipios do interior de Sao Paulo, 
em populac;ao. A densidade demografica e de 
89 habitantes por quilometro quadrado. 

Em 1959 foi estimada a natalidade em 
37 pessoas por 1 000 habitantes; a mortalidade, 
em 12 por 1 000; a nupcialidade, em 8 por 1 000. 

Predominam os brancos entre os mogianos, 
havendo pouco mais de 12% de amarelos (co
lonos japoneses) e alguns pretos. De acordo 
com os dados preliminares do censo realizado 
em 1958 pela Sociedade Paulista de Cultura 
Japonesa, em colaborac;ao com o IBGE, loca
lizavam-se em Magi das Cruzes 11 280 japo
neses ou descendentes - 2.o nucleo do Estado. 

A religiao principal e a cat6lica. Em pe
quenas percentagens, budistas, espiritas e 
prates tan tes. 

LOCALIZAl;AO DO MUNICiPIO 

M oGI das Cruzes, situado no Vale do Pa
raiba, na zona fisiografica de Sao Paulo, 

uma das 33 em que se divide o Estado, limi
ta com os Municipios de Itaquaquecetuba, 
Santa Isabel, Guararema, Sales6polis, Santos, 
Santo Andre e Suzano. 
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Pra~a Osvaldo Cruz 

A sede municipal, que dista 45 quil6metros 
da Capital estadual, par excelente estrada de 
rodagem, tern as seguintes coordenadas geo
gr:Hicas: 23° 31' 24" de latitude sul e 46o 
11' 42" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TIETE e 0 principal rio do Municipio, 
cortando-o de este para oeste. Outros 

rios: Paraitinga, Biritiba, Jundiai, Grande, 
Rio Claro, etc. Ha tambem i:numeros ribeir6es 
e corregos que contribuem para a irrigagao 
das culturas. 

Merecem referencia as cachoeiras de Ita
panhau, Guaca, Quilombo e das Pedras; a 
serra do Mar, situada nas divisas com Santos, 
onde esta o pica do Garrafao (no distrito de 
Biritiba-Mirim) e a serra do Itapeti, bern 
em frente a cidade . 

A sede municipal esta a 744 metros de 
altitude . Clima salubre, tropical umido; tem
peratura media anual de 21 graus. 

A superficie do Municipio e de 1129 qui
l6metros quadrados. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

·MoGI das Cruzes possui grande industria 
... e apreciavel agricultura, verificando-se 
certo equilibria entre as duas atividades . 

Do total de pessoas econ6micamente ati
vas , cerca de 31% dedicam-se a agricultura. 
pecuaria e silvicultura, e 27% a industrias 
de transformagao. Outros ramos de atividades: 
prestagao de servigos, 12%; transportes, co
municag6es e armazenagem, 8%; comercio de 
mercadorias, 7% e industrias extrativas, 6% . 
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Produ<;iio industrial 

A CAMARA Municipal auxilia, desde 1925, as 
industrias que se estabelec,:am no Mu

nicipio, concedendo isenc,:ao de impastos e ta
xas e terreno para a instalac,:ao. 

Foram cadastrados, ate 31-XII-58, 118 es
l.abelecimentos (4fi com 5 ou mais pessoas e 
73 com menos). Destes estabelecimentos, 4 sao 
de industrias extrativas de produtos minerais. 

A produgao industrial alcangou o valor 
de 3 bilhoes e 7 milhoes de cruzeiros, ocupan
do, em media mensa!, 5 887 operarios. Sao 4 as 
principais industrias de transformac,:ao: me
talurgica (1 bilhao e 583 milhoes· de cruzei
ros), textil (345 milhoes), mecanica (342) e 
a de papel e papelao (339) . 

Em 1958, foram produzidas pouco mais 
de 630 toneladas de produtos de matadouro, 
no valor de 24 424 milhares de cruzeiros. 

Segundo o valor, os principals sao a carne 
verde de bovino (20 815 milhares de cruzei
ros), toucinho fresco (1 562), carne verde de 
suino (1 389) e couro salgado de bovino (631). 
0 volume da produc,:ao e o seguinte: car
ne verde de bovino (508 toneladas) , couro 
salgado de bovina (61), toucinho fresco (35) 
e carne verde de suino (25) . 

Foram abatidas 2 584 cabec,:as de bois, 
vacas e vitelos, 885 de suinos, 13 de ovinos e 
3 de caprinos. 

Siderurgia 

E M 1959 foram produzidas 58 983 tonela
das de ferro gusa (54% do total do Es

tado), 2 041 toneladas de ferro fundido (45%) 
e 100 798 toneladas de ac,:o em lingotes (57%). 
Com a transformac,:ao desses produtos foram 
atingidos, respectivamente, os totais de 
72 653 toneladas (63%), 2 041 (55%) e 89 753 
(60%). Entre os Municipios paulistas, apenas 
Magi das Cruzes efetua a transformac,:ao de 
ferro silicio e ferro manganes, sendo registra
da, no aludido ano, a produc,:ao de 75 tonela
das, em relac,:ao ao primeiro, e de 44 toneladas, 
em relac,:ao ao segundo . 

Atividade agropastoril 

0 MUNiciPio esta incluido entre os que 
formam o "cinturao verde" da Capital 

de Sao Paulo. 
A agricultura mogiana destaca-se como 

produtora de verduras, legumes e tuberculos. 
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Adota metodos modernos de cultivo, para o 
que contribuem as Cooperativas, a Associac;iio 
Rural de Magi das Cruzes, a Casa da Lavoura 
da Secretaria de Agricultura e grande con
tingente de japoneses (mais de mil familias 
japonesas e de descendentes nip6nicos) . 

Ha mais de 8 500 propriedades agricolas, 
sendo a maioria pequenos sitios de menos de 
10 alqueires e de alta produtividade. A expor
tagiio de seus produtos alcanc;a cifras eleva
das, principalmente para as cidades do Rio 
de Janeiro e Sao Paulo, mercados supridos 
diariamente por dezenas de caminh5es de ge
neros .procedentes de Magi das Cruzes. 

Em 1959, o valor da produgiio agricola do 
Municipio alcangou 591 845 milhares de cru
zeiros. 

E, no Estado, o primeiro produtor de 
ameixas (99%), batata-doce (30 %) , caqui 
(49%), repolho (66%) e vagem (78%); 
2.0 de cha-da-india (0,5%), ervilha em 
vagem (34%), batata-inglesa 02%) e pepino 
(34%); 3.o de alface (8%) e pessego (9%); 
4.0, de morango; 5.0 de pera e 8.0 de figo . 

A produc;iio de caqui, em 1959, foi de 
BOO 000 caixas, a maior entre todos os Muni
cipios do Pais. 

Sob o patrocinio da Secretaria de Agri
cultura e da Prefeitura Municipal e com o 
concurso da Cooperativa Agricola Mista e da 
Associac;iio Rural, realiza-se anualmente em 
Mogi das Cruzes a "festa do caqui", grande 
mostra agricola e urn dos maiores certames, 
no genera, no Estado de Sao Paulo. 

Em 1959 havia 1 216 milhares de cabegas 
de galinhas (maior populac;iio avicola depois 
da do Municipio de Sao Paulo), no valor de 
109 440 milhares de cruzeiros. Alem disso: 
31 mil cabe<;as de patos, marrecos e gansos 
(maior numero do Estado), no valor de 2 480 
milhares de cruzeiros; 1100 perus, no :valor de 
880 mil cruzeiros, e 6 600 galas, frangos e 
frangas, no valor de 594 mil cruzeiros. 

E o maior produtor de ovos de galinha 
do Estado (13 850 milhares de duzias, no valor 
de 415 500 milhares de cruzeiros, em 1959) . 

Os efetivos de gado existentes em 1959 
montavam a 24 600 cabe<;as, no valor de ... 
129 210 milhares de cruzeiros, assim discrimi
nados: bovinos, 4 800 cabec;as, no valor de 
48 milhoes de cruzeiros; equinos, 2 100, no va
lor de 11 550 milhares de cruzeiros; muares, 
1 200, no valor de 6 960 milhares de cruzeiros; 
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suinos, 15 000, no valor de 61 500 milhares de 
cruzeuos; e caprinos, 1 500, no valor de 
1 200 milhares de cruzeiros. 

A produgao de leite, em 1959, foi de 1 290 
milhares de litros, no valor de 15 480 mil cru
zeiros. 

A Delegacia Regional Agricola ha pouco 
criada, com sede em Magi das Cruzes, tern 
jurisdigao, tambem, sabre OS municipioS de 
Suzano, rtaquaquecetuba, Sales6polis, Poa, 
Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel. 

A Escola de Iniciagao Agricola, que esta 
sendo construida mediante convenio com o 
governo federal, sera urn estabelecimento que 
proporcionara novas tecnicas ao agricultor 
do Municipio. A Patrulha de Mecanizagao 
Agricola do Ministerio da Agricultura, locali
zada no distrito de Bras Cubas, presta rele
vantes servigos ao desenvolvimento agricola 
de Magi das Cruzes. 

Prodw;iio extrativa mineral 

A EXTRAg.i\o de crista! de rocha, em 1957, 
foi de 3 toneladas, no valor de 677 mi

lhares de cruzeiros; a de bauxita, em 1959, 
de 298 t, no valor de 51 mil cruzeiros. A agua 
mineral engarrafada alcangou, em 1959, 2 091 
milhares de cruzeiros (1 045 mil litros) . 

COMUNICAl;6ES 

M eios de trans porte 

0 MUNICiPio e servido por estradas de ro
dagem e pela Estrada de Ferro Central 

do Brasil (ramal de Sao Paulo), que possui, 
no territ6rio mogiano, 5 estag6es: Sabauna. 
Engenheiro Cesar de Sousa, Magi das Cruzes, 
Bras Cubas e Jundiapeba. 

Os trens de carreira Rio-Sao Paulo ligam 
o Municipio a cidade do Rio de Janeiro; com 
a Capital paulista a ligagao se faz diariamen
te, atraves de 8 litorinas e 40 trens de subur
bia, eletricos. 

Mogi das Cruzes e servido por 8 das prin
cipals rodovias estaduais: Biritiba-Mirim
Casa Grande, Jundiapeba-Taiagupeba, Mogi 
das Cruzes-Taiagupeba, Magi das Cruzes
Sales6polis, Magi das Cruzes-Guararema 
(antiga Rio Sao Paulo), Magi das Cruzes-Sao 
Paulo, km 28 desta ultima - Santa Isabel e 
Mogi das Cruzes-Casa Grande . Ha cerca de 
800 km de grandes e pequenas estradas mu
nicipals. 
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A BR-2 (Rodovia Presidente Dutra) li
ga-se ao Municipio por estrada estadual. 

Da estagao rodoviaria, no centro da ci
dade, partem 6nibus para todos os municipios 
vizinhos e para os distritos e bairros mais 
afastados: Guararema, Jacarei, Sao Jose dos 
Campos, Aparecida e Sales6polis; distritos de 
Biritiba-Mirim, Taiagupeba, Jundiapeba e Bras 
Cubas; bairros de Cesar de Sousa, Jardim Sao 
Pedro, Cocuera, Caputeia, Mineragao, Sao Joao, 
Estancia dos Reis, Socorro, etc.; e cidade de 
Sao Paulo (onibus de meia em meia hora) . 

GUANABARA 

Indica-se, a seguir, o tempo media de per
curso entre Mogi das Cruzes e as diversas lo
calidades e cidades: par estrada de ferro ~ 
ate Sao Paulo, 1 hora e 20 minutos; ate o 
Rio, 9 horas; Guararema, 70 minutos; Santos, 
3 horas e 30 minutos; Itaquaquecetuba, 40 mi
nutos; Suzano, 20 minutos; Santo Andre, 
2 horas; e Poa, 45 minutos; - por estrada de 
rodagem- Sao Paulo, 1 hora; Rio de Janeiro, 
10 horas; Brasilia, via Sao Paulo, Matao ou 
Uberaba, 2 dias; Guararema ou Itaquaquece
tuba, 40 minutos; Sales6polis, 1 hora; Santa 
Isabel, 1 hora e 20 minutos; Santos, 3 horas; 
Suzano, 30 minutos e Santo Andre, 1 hora e 
20 minutos. 

Ha 40 veiculos rodoviarios para passagei
ros (35 a 6leo diesel) . 

MOGI DAS CRUZES - 9 



Servi<_;os de comunica<_;oes 

D AVIA, em 1959, 4 agencias do Departamen
. to dos Correios e Telegrafos e 8 de outras 

entidades. 0 servi(fo postal e feito em 4 agen
cias, o telegrafico em 6 e o telefonico em 3. 

COMERCIO E BANCOS 

M OGI das Cruzes, colocada entre as duas 
maiores capitais brasileiras - Rio de 

Janeiro e Sao Paulo -, mantem com ambas 
transa(f6es comerciais de compra e venda. As 
boas vias de comunica(fao facilitam o desen
volvimento comercial do Municipio, que im
porta materias-primas para suas industrias e 
artigos de uso pessoal e exporta manufaturas 
e produtos agricolas. Mil e seiscentos sao OS 

estabelecimentos comerciais existentes, entre 
atacadistas e varejistas. 

Foram registrados, em 31 de dezembro 
de 1959, os seguintes valores, correspondentes 
aos saldos das contas bancarias de maior ex
pressao: caixa em :moeda corrente, 76 milh6es 
de cruzeiros; emprestimos em contas corren
tes, 157; titulos descontados, 335; dep6sitos a 
vista e a curto prazo, 461; e depositos a 
prazo, 31. 

Na mesma data, os saldos dos empresti
mos em conta corrente apresentavam os se
guintes valores: governo, 16 mil cruzeiros ; co
mercia, 17 131 milhares de cruzeiros; industria, 
109 430; lavoura, 36 026; pecuaria, 12 223 e par
ticulares, 677. Os saldos dos titulos desconta
dos, segundo a natureza do beneficiario, apre
sentavam: governo, 420 milhares de cruzeiros; 
comercio, 123 645; industria, 183 477; lavoura, 
17 288; pecuaria, 310 e particulares, 10 200. 

Estao localizadas no Municipio agencias 
dos bancos do Brasil, da America do Sul, Bra
sileiro de Descontos, da America, da Bahia, 
de Sao Paulo, Industria e Comercio de Santa 
Catarina, Mercantil de Sao Paulo, Moreira 
Salles e Paulista do Comercio e das Caixas 
Econ6micas Federal e Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS 

lnstru<_;ao Publica 

A PERCENTAGEM de pessoas alfabetizadas no 
Municipio (de 10 anos e mais) deve 

ser superior a 64%, quota quase igual a cor-
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respondente ao Estado, que foi estimada em 
pouco mais de 65% . Mogi das Cruzes e sede 
da Delegacia Regional de Ensino, que abrange 
mais 11 Municipios . 

Ensino Primario 

0 ENsrno primario geral contava, em 1959, 
com 98 unidades escolares estaduais (3 

de ensino pre-primario infantil, 58 de fun
damental comum e 37 de supletivo) ; 25 mu
nicipais (1 de pre-primario, 20 de fundamental 
comum e 4 de supletivo) ; e 7 particulares 
(1 de pre-primario, 3 de fundamental comum, 
2 de supletivo e 1 de complementar) . 

0 corpo docente era composto por 331 
profess6res (278 estaduais, 38 municipais e 
15 particulares) . 

Os alunos matriculados· estavam assim 
distribuidos: 11 067 nas unidades estaduais 
(134, pre-primario; 9 343, fundamental comum, 
e 1 590 supletivo); 1 343 nas municipais (43, 
pre-primario; 1162, fundamental comum, e 
138, supletivo) e 611 nas particulares (146, 
pre-primario; 312, fundamental comum ; 86, 
supletivo, e 67, complementar) . 

Ensino Medio 

H A. 2 estabelecimentos de ensino media: 
Institute de Educagao Dr. Washington 

Luis, estadual, ministrando os cursos ginasial , 
cientifico, chissico e normal; e Liceu Braz 
Cubas, particular, ministrando o ginasial, ci
entifico, comercial e normal. 

0 ensino comercial conta com 2 unidade.s 
escolares e 28 profess6res e sua matricula ini
cial, em 1959, foi de 529 alunos (456 rapazes e 
73 m6gas), tendo concluido os cursos , em 1958, 
56 alunos (47 rapazes e 9 m6gas ) . 0 curso 
normal conta com 2 unidades, 24 profess6re.s, 
132 alunos (18 rapazes e 114 m6gas), matri
culados no inicio de 1959; 55 alunos (10 ra
pazes e 45 m6gas) terminaram seus curso.s 
em 1958. 

0 ginasial conta com 2 unidades escolares, 
36 profess6res, 1140 alunos (554 rapazes e 
586 m6gas) matriculados no inicio de 1959; 
132 alunos (57 rapazes e 75 m6gas) termina
ram seus cursos em 1958. No colegial ha 
3 unidades escolares e 46 profess6res. 491 alu
nos (241 rapazes e 250 m6gas) foram matri
culados no inicio de 1959 e 30 alunos (25 rapa
zes e 5 m6gas) completaram o curso em 1958 . 
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Outras escolas 

H A. ainda outros estabelecimentos de ensino: 
Escola Industrial Estadual, Escola do 

SEN AI, Escola do SESI, Instituto D. Placidina 
(colegio de irmas) e escolas profissionais de 
corte e costura, datilografia, motorista, cursos 
de admissao ao ginasio, linguas, madureza, 
alfabetizagao de adultos, etc. 

Rad iodi /ztsiio 

ENcoNTRAM-SE em funcionam.ento duas em
presas: Radio Maraba, ZYI-9, 1 520 quilo

ciclos. ondas medias (tambem em freqii€mcia 
modulada), e a Radio Metropolitana Paulista, 
na freqiiencia de 1 350 quilociclos, inaugurada 
em julho deste ano. 

Magi das Cruzes recebe imagens das emis
soras de televisao da Capital do Estado. Na ci
dade ha mais de tres mil aparelhos receptores. 

Bibliotecas e M ztsezts 

ENCONTRAM-SE em funcionamento diver
sas bibliotecas, destacando-se a Biblioteca 

Publica Municipal, a do Convento do Carma, 
a do Instituto de Educagao e a "Capitao Quin
zinho", do Itapi Clube. 

Em substituigao ao tradicional Museu Mu
nicipal, foi criado, em convenio com o Estado, 
o Museu Hist6rico e Pedag6gico Visconde de 
Maua. No antigo museu, encontra-se, entre 
outras pegas, o pavilhao real de D. Pedro I, 
deixado em Magi das Cruzes quando o Im
perador retornava ao Rio de Janeiro, ap6s 
proclamar a independencia do Brasil. 

bnprensa Periodica 

D OIS sao OS jornaiS existentes: "Dh'trio de 
Magi" e "F6lha de Magi". Tipografias, 6; 

livrarias, 2. 

I nstitztifSoes artisticas e cienti ficas 

R EGISTRAM-SE as seguintes: Centro Cultural 
de Magi das Cruzes, Orquestra Sinfonica 

Euterpe Mogiana, Coral 1.0 de Setembro e duas 
bandas de musica (Corporag6es Musicais Santa 
Cecilia e Guarani) . 

12 - MOGI DAS CRUZES 



DESENVOLVIMENTO URBANO 

M oGr das Cruzes tern crescido muito nos 
ultimos anos, surgindo sempre novas 

construg6es nos arrabaldes e no centro da 
cidade. 

A cidade e bern calgada. Em 1958 foram 
completados cerca de sessenta quilometros 
quadrados de calgamento. 

Das obras publicas realizadas em 1958 
destacam-se: os grupos escolares nos bairros 
da Ponte Grande, do Socorro e Quitinga; re
puxo luminoso na praga Oswaldo Cruz; di
versos abrigos de 6nibus; continuagao das 
obras da piscina municipal; canalizagao do 
rio Negro e o agude na Caixa de agua da 
serra do Itapeti. 

Dentro em breve Magi das Cruzes tera 
magnifico Pago Municipal, onde se instalarao 
t6das as repartig6es do Executivo e Legislati
vo, no centro do Largo do Born Jesus, remo
delado e ajardinado para esse fim. 

Entre o.s principais predios, destacam-se 
o da Santa Casa da Misericordia, os da Cole
toria e Caixa Econ6mica Estadual, da Igreja 
Matriz (nao concluido) e do Liceu Braz Cubas. 

Iluminat;iio eletrica 

As ruas da cidade sao bern iluminadas, com 
luz fluorescente nas principais arterias. 

Em 1958, as novas ligag6es de luz e forga, 
s6 em predios recem-construidos foram as se
guintes: residenciais, 623; estabelecimentos 
comerciais, 246; industriais, 3. Ha mais de 
10 000 ligag6es domiciliares . 

Rede de esgotos 

Vai alem de 13 400 o numero de predios 
esgotados; mais de 8 500 par fossas e 4 800 
pela rede. Esta abrange mais de 400 logradou
ros, e sua extensao e superior a 30 km . 0 
sistema adotado e 0 separador-absoluto. 

Abastecimento de agua 

M OGI das Cruzes disp6e de agua em abun
dancia, devidamente tratada e filtroda 

segundo a mais moderna tecnica. 
Ha 2 reservat6rios com clpacidade total 

de 8 500 m" e mais de 8 200 prectios abasteci
dos. A agua e captada de 3 mananciais e a 
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extensao das linhas adutoras e de cerca de 
13 km . As linhas distribuidoras se estendem 
por mais de 38 km. 

Telefones 

A TELEFONICA Magi das Cruzes S. A. assinou 
contrato com a municipalidade para ins

talac;ao de telefones automaticos. As obras 
estao a cargo da Siemens do Brasil. 

Em 1959, havia 1 334 aparelhos distribui
dos a 1100 assinantes. 

A SSISTENCIA MEDICA E SOCIAL· 

M OGI das Cruzes possui varios estabeleci
mentos de assistencia medica e social: 

Santa Casa de Misericordia (fundada em 6 de 
julho de 1873, tendo montado em 1881 o seu 
primeiro hospital); Casa de Saude e Mater
nidade Santana, SanatOria Santo Angelo, 
Centro de Saude, Posta de Puericultura, 
Pronto Socorro Santa Marta, Maternidade da 
Mae Pobre do Centro Espirita Antonio de Pa
dua, Creche Santana, Lactario da Associac;ao 
das Damas de Caridade, Lar Escola para me
nares abandonados, Liga Humanitaria (com 
ampla vila de casas para pobres) , Lar Batis
ta das Crianc;as, Vila de Pobres da Associagao 
das Damas Enfermeiras de Sao Camillo de 
Lellis, Vila de Casas da Sociedade Sao Vicen
te de Paula e servic;os assistenciais de sindi
catos e industriais e caixas escolares em va
rios grupos. 

E superior a 1 600 o numero de leitos has
pi tal ares disponi veis. 

Pro fissoes liberais 

H A. 32 medicos, 39 advogados, 21 dentistas, 
8 engenheiros, 130 contadores, 1 veterina

rio e 3 engenheiros agronomos, na sede muni
cipal. 

FINAN(;AS MUNICIPAlS 

A RECEITA arrecadada em 1959 foi de 66 971 
milhares de cruzeiros, a renda tributa

ria de 20 918 07 134 de impastos e 3 784 de ta
xas ) e a despesa realizada de 74 746 milhares 
de cruzeiros (a maior rubrica foi a de ser
vigos de utilidade publica, 35 005) . 

As arrecatltg6es estadual e federal, em 
1959, foram de 313 610 e 123 954 milhares de 
cruzeiros, respectivamente . 
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Clube Nautico Mogiano 

0 orgamento municipal para 1960 previa 
87 979 milhares de cruzeiros para a receita 
~ despesa e 43 080 para a renda tributaria. 

OUTROS ASPECTOS 

M oGI das Cruzes possui 5 cinemas, com 
6 372 poltronas . Os dais principais sao 

o Urupema, com 2 534 poltronas, e o Avenida, 
com 1 811. Os outros sao o Parque, o Odeon 
e o Vera Cruz . 

Entre os diversos clubes existentes desta
cam-se o Clube Nautico Mogiano, com praia 
no rio Tiete, piscina infantil, campo de tenis, 
etc., e o Itapi Clube; entre os 31 de futebol: 
Uniao Futebol Clube, com amplo ginasio de 
esportes, e o Santista Futebol Clube. Em 
construgao as instalag6es do Clube de Campo 
de Magi das Cruzes, em terreno de 28 000 m", 
compreendendo, alem da parte esportiva, sa
lao de baile, buate, biblioteca, restaurante e 
bar . Uma arquibancada em estilo funcional, 
tera o J6quei Clube Mogiano, tambem em 
construgao . 

Merecem mengao, igualmente, as seguintes 
entidades: Rotary Club, Associagao Comer
cia! e Industrial, .Loja Mag6nica Uniao e ca
ridade IV, Associagao dos Expedici~narios, 
Associagao dos Funcionarios Publicos, Asso
ciagao Rural, Gremio Estudantil Ubaldo Pe
reira e Clube Agricola 4 H . 

Seis sao os hoteis e 15 as pens6es exi.sten
tes . 

Para o turista, a atragao de maior inte
resse e a Gruta Santa Teresinha, localizada 
na serra do Itapeti. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao in
tegrante do sistema estatistico brasileiro. 
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