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ASPECTOS FfSICOS - Area: 1 062 km' (1960); al
titude: 850 m; temperatura media, em °C: das 
maximas - 22; das minimas - 16; precipitac;(io 
anual: 1368 mm. 

POPULAQAO - 69 152 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrdfica: 65 habitantes par quil6-
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria e agricul
tura. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 11 agencias 
bancarias e 1 caixa econ6mica estadual, 2 coo
perativas de produc;ao e 2 de consumo. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 817 autom6veis, 381 caminh6es e 42 
6nibus. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 6 200 ligac;6es ele
tricas, 1 057 aparelhos telef6nicos, 4 hoteis, 5 
pens6es, 12 restaurantes e 5 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 2 hospitais gerais 
com 170 leitos; 10 tarmacias; 21 medicos; 24 
dentistas e 17 enfermeins no exercicio da pro
fissao. 

ASPECTOS CULTURAIS - 96 unidades escolares 
de ensino primario geral, 9 de ensino media; 5 
tipografias, 2 livrarias, 4 bibliotecas, 4 jornais 
e 1 radiodifusora. 

FINAN(/AS POBLICAS EM 1962 (milh6es de cruzei
ros) receita total: 130,1; despesa: 131 ,0. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer da Diretoria de Do
cumenta<;ao e DivulgaQao do CNE. Desenho da capa 
de Q. Campofiorito. 



Prefeitura e Mercado 

HISTORJA 

NKo se pode precisar a::> certo em que epoca foi 
conhecido o territ6rio bragantino, embora Diogo 
de Vasconcelos tenha a!'irmado que em 1601 a ex
pedigao chefiada por Francisco de Sousa, depois 
de atravessar o sul de Minas, descobriu e fi'~z ponto 
no m·brro do Lopo, nas imediac;oes da Cidade atual. 
Mais tarde, Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo 
Anhangiiera, obteve o privilegio de navegac;ao no 
rio Atibaia, que banha a regiao. A conhecida es
trada colonial aberta por Bartolomeu Bueno, em 
busca das famosas minas dos Martirios, atraves
sava o territ6rio do atual Municipio de Braganga 
Paulista, em diregao ao norte da Capitania, pas
~ando par diversas zonas ate chegar ao "porto de 
Anhangiiera", nas barrancas do rio Grande. E 
assim, depois de 21 de outubro de 1725, data da 
chegada de Bartolomeu Bueno a Sao Paulo, com a 
noticia de haver descoberto ouro nos sertoes de 
Goias, o territ6rio bragantino passou a ser percor
rido pelos aventureiros, na sua carreira vertiginosa 
para o El-do~ado. 

Braganga Paulista, que festejou em 1963 o 2.0 

centenario de sua fundac;ao , nasceu no topo de uma 
colina, a margem direita do ribeirao Canivete, pe
queno afluente do rio Jaguari. A 15 de dezembro 
de 1763, em sumprimento de urn voto , Antonio Pi
res Pimentel e sua mulher, D. Inacia da Silva, mo
radores no bairro do Jaguari, da entao freguesia 
de Sao Joao de Atibaia, doaram o terreno necessa
ria ao patrimlonio e constru<;ao de uma capela, a 
ser dedicada a Nossa Senhora da Conceigao. Surgiu 
dai o povoado, que foi posto avanc;ado e depois 
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parada obrigat6ria - pouso de beira-de-estrada -
de uma das vias de penetra~ao dos bandeirantes 
paulistas. 

Em 1765 e distrito de paz e freguesia (Nossa 
Senhora da Concei~ao do Jaguari), tendo inicio 
novo e continuo fluxo de desbravadores em busca 
de indios, ouro e pedras preciosas; e de povoado
res, estabelecendo o comercio entre o sertao, o pla
nalto e o litoral. Apareceram as primeiras pasta
gens e as ro~as. Em 1797 surgiu o Municipio com 
o nome de Nova Bragan~a , em homenagem a di
nastia portuguesa. 

FORMAt:;AO 
ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA 

0 TERRITORio do atual Municipio de Bragan~a Pau
lista - criado distrito (Nossa Senhora da Concei
~ao do Jaguaril por alvara de 13 de fevereiro de 
1765 - pertenceu inicialmente ao Municipio de Sao 
Paulo e posteriormente (1769) , ao de Sao Joao de 
Atibaia (atual Atibaia). Por Ordem Regia de 17 de 
outubro de 1797, criou-se o Municipio de Nova Bra
gan~a, desanexado do de Atibaia, com sede na po
voa~ao de Nossa Senhora da Concei~ao do Jaguari, 
instalado a 29 de novembro do mesmo ano. A Lei 
Provincial n.0 21, de 24 de abril de 1856, elevou a 
Sede Municipal a categoria de Cidade. Sao sucessi
vamente desanexadas terras de Bragan~a para for
mar outros Municipios. Desde 1938 passou a com
por-se de 5 distritos : Bragan~a Paulista (sede), Pe
dra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti e Vargem. Pelo De-

Forum 
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creto-lei n .0 14 334, de 30 de novembro de 1944, o 
Municipio de Braganc;a tomou o nome de Braganc;a 
Paulista. 

A Comarca de Braganc;a Paulista, atualmente 
de 2.a entrancia, compreende apenas urn unico ter
mo, com jurisdic;iio na area do Municipio, e data 
de 6 de maio de 1859 (Lei n.0 26). 

LOCALIZA(;AO DO MUNICIPIO 

0 MUNiciPIO localiza-se na Zona Fisiogrli.fica de 
Braganc;a Paulista a que pertencem 15 comunas 
do Estado. Area Municipal (1960): 1062 km•. 

Confina com os Municipios de Socorro, Joana
polis, Piracaia, Atibaia, Itatiba, Amparo e Monte 
Alegre do Sul, e com o Estado de Minas Gerais. 

A sede municipal tern a seguinte posic;iio geo
grafica: 220 58 ' 30" de latitude sui e 46° 32' 30" 
de longitude W.Gr. Altitude: variavel entre cotas 
de 804 e 880 metros. Distancia, em linha reta, da 
Capital do Estado: 69 quil6metros, direc;iio NNE. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 TERRIT6Rro municipal , e, em grande parte, mon
tanhoso. Entre as serras destacam-se a de Anhu
mas, a das Araras, a Guaripocaba, a do Lopo e a 
do Arraial. 

0 maior rio e o Jaguari que, pela confluencia 
com o rio Atibaia, forma o rio Piracicaba, afluente 
do Tiete. No Municipio, recebe, como afluente, o 
rio Jacarei - pequeno, profunda e piscoso - o ri
beiriio Lavapes (ou Taboiio, Canivete ou Itapechin
ga), nas proximidades da Sede Municipal; e o rio 
Camanducaia que descreve a fronteira municipal 
com o E.stado de Minas Gerais e com o vizinho 
Municipio paulista de Socorro. 

Ha diversas quedas de agua, t6das localizadas no 
rio Jaguari: Guaraciaba, no bairro de Rio Acima, 
distrito de Vargem, com 11 metros de altura, vo
lume de 7,8 m•, potencial de 1 000 kW, aprovei
tamento de 720 kW; Piassoca, no bairro de Cachoei
rinha, distrito de Pinhalzinho com 9,3 metros de 
altura, volume de 15 m•, aproveitamento de 80%; 
Flores, no bairro de Rio Acima, distrito de Vargem, 
com 27 metros de altura, volume de 13,6 m•, poten
cial de 3 000 kW; aproveitamento na estiagem, 
1 700 kW, nas chuvas, 2 400 kW; Cachoeirinha, no 
bairro de mesmo nome, distrito de Pinhalzinho, com 
9,2 metros de altura. 

0 clima e seco e estavel, ameno e saudavel. 
Temperaturas medias anuais, em °C: das maximas 
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- 22; das minimas - 16. A precipita~tao pluviome
trica e de cerca de 1 368 mm. 

Nas matas municipals sao encontradas diver
sas madeiras de lei. 

No reino animal sao mais freqiientes veados, 
capivaras, cotias, codornas, jacus e nhambus, pam
bas, aves canoras, jaguatiricas, gavioes e cobras 
(cascavel, urutu, jararacu~tu) . 

Ha jazidas de granito preto (na serra de Gua
ripocaba, principalmente) , de boa qualidade, que 
e extraido e explorado no proprio Municipio. 

POPULA<;JlO 

0 MuNiciPIO de Bragan~ta Paulista tinha, segundo 
dados preliminares do censo Demografico de 1960, 
69 152 habitantes, totalizando 25,4% da populagao 
de sua Zona fisiografica e 0,5 % da do Estado de 
Sao Paulo. 

No decenio intercensitario 0950-1960) , a po
pulagao municipal registrou crescimento de 34%; 
a urbana e suburbana, passando para 29 542 pes
soas, obteve aumento de 67 % ; e a rural, passando 
para 39 700 pessoas, alcangou crescimento de 17%. 

A populagao estava assim distribuida, segundo 
os distritos : da sede - 46 367 09 039 na zona ru
ral); de Pedra Bela - 7 392 (6 890 na zona rural); 
Pinhalzinho - 5 636 (5 127 na rural) ; Tuiuti ·-
3 760 (3 376 na rural) ; e Vargem - 5 997 (5 268 na 
rural). 

Dos 14 907 domicilios recenseados , 9 908 loca
lizavam-se no distrito-sede; 1 549, no distrito de Pe
dra Bela; 1 398, no de Vargem; 1 254, no de Pinhal
zinho; e 798, no de Tuiuti. 

No conjunto das principals aglomeragoes ur
banas do Estado de Sao Paulo (com mais de 20 
mil habitantes), a cidade de Bragan~ta Paulista 
ocupou, com 27 328 habitantes, o 39.0 lugar. Ela cres
ceu de 71 % no ultimo intervalo censitario e as vilas 
de Pedra Bela de 40%; de Pinhalzinho, 43 %; Tuiuti, 
102%; e de Vargem, 5%. 

A densidade demografica do Municipio havia 
atingido, na data do ultimo Censo, 65 habitantes 
par quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

PREDOMINAM as atividades agropecuarias, na vida 
economica do Municipio. Em segundo lugar, a in
dustria de transformagao, que alcanga cerca de 10 % 
do valor produzido pelas atividades agropastoris. 
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Pecuaria 

A PECUARIA e o principal esteio da economia muni
cipal. Em 1961, Braganga Paulista possuia um re
banho de 96 800 cabegas, avaliadas em 796 milhoes 
de cruzeiros. Destacavam-se o suino, com 53 mil 
cabegas avaliadas em 371 milhoes de cruzeiros (47% 
do valor do rebanho municipal) e o bovino, com 
24 800 cabegas, valendo 297,6 milhoes (37%). Realce 
ecom}mico alcangava tambem o rebanho eqiiideo, 
que reunia 9 500 cavalos, no valor de 76 milhoes 
(10%). Os muares, asininos, caprinos e ovinos con
tribuiram com 6% para o valor do rebanho pecua
rio municipal. 

0 gado destlna-se, preferencialmente, ao corte 
e engorda para revenda (mestigos de zebu e especi
mes da raga caracu) ; e a produgao de leite (espe
cimes das ragas holandesa e jersei). 

Em 1961, foram abatidos 4 919 bovinos, 11 618 
suinos, 59 ovinos e 172 caprinos. A produgao de 
carnes e derivados alcangou valor de 238,4 milhoes 
de cruzeiros e 1 966,7 toneladas. Principals produ
tos: carne verde de bovino - 885,7 toneladas e 
100,7 milh6es de cruzeiros (42% do valor da pro
dugao) ; carne verde e salgada de suino - 191,4 
toneladas e 24,5 milh6es (10%); toucinho de suino 
(fresco, salgado e defumado) - 321,5 toneladas e 
30,6 milh6es (17%); salsicharia em geral - 130,4 
toneladas e 21,9 milh6es (9%) ; couro de bovino 
<verde, seco e salgado) - 112,6 toneladas e 4,6 mi
lh6es; presunto suino cozido - 7,6 toneladas e 
2,1 milhoes; miudos de suino (fresco e salgado) 
- 28,6 toneladas e 1,7 milhao. 

A produ<;ao de leite, em 1961, alcangou 5,4 mi
lh6es de litros, no valor de 86,4 milh6es de cru
zeiros. A "Cooperativa de Laticinios de Braganga 
Paulista" produz leite pasteurizado, em parte ex
portado para a Capital paulista. 

0 plantel avicola de 397 850 cabegas (entre ga
linhas, perus e palmipedes) e valor de 82,7 milh6es 
de cruzeiros. 0 principal plantel era o das galinhas, 
com 389 mil aves, no valor de 77,8 milh6es de cru
zeiros. A produgao de ovos de galinha, em 1961, 
atingiu a 1120 mil duzias, avaliadas em 87,4 mi
lhoes de cruzeiros. 0 Municipio possui o 6.0 plantel 
de perus do Estado de Sao Paulo. 

Estao instalados um posto agropecuario, um 
matadouro (da municipalidade) e um moderno fri
gorifico. Prestam assistencia tecnica, aos lavradores 
e criadores, 4 agronomos e 2 veterinaries. 
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Agricultura 

o MuNiciPio localiza-se na area dos solos do tipo 
"massape-salmourao", do Estado de Sao Paulo: Sao 
solos do melhor padrao agricola, apropriados para 
as culturas de cafe, cereais, algodao, fumo etc. 

A agricultura, segunda atividade municipal, 
ocupou 33 959 ha e contribuiu, em 1960, com 839 
milh5es de cruzeiros para a economia do Munici
pio, sendo 96 % do valor da produgao integraliza
dos par oito culturas (batata-inglesa, tomate, ce
bola, milho, cafe, cana-de-agucar, feijao e arroz). 
Por especie, registraram-se, no ana em pauta, as 
seguintes safras (quantidade produzida em tone
ladas/ valor da produgao em milh5es de cruzeiros) : 
batata-inglesa- 24534/227,3; tomate- 17464/ 
/ 198,6; cebola - 4 298/80,1; milho - 13 428/78,3; 
cafe - 4 388/ 76,1; cana-de-agucar - 93 500/70,1; 
feijao - 1 453/ 42 ,0; arroz - 2 400/34,0. As demais 
culturas sao : mandioca, alho, uva, banana, laran
ja, batata-doce, melancia , fumo, marmelo, limao, 
amendoim, abacaxi, algodao herbaceo e mamona. 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960 (dados preliminares) con
tau 3 694 estabelecimentos, com 82 278 ha de area. 
As lavouras ocupavam 35 153 ha, (42 ,7% da area 
total dos estabelecimentos). 2 411 estabelecimentos 
possuiam menos de 10 ha de area; 1144, de 10 a 
100 ha; 138, de 100 a 1 000 ha e apenas urn esta
belecimento tinha sua area compreendida na faixa 
de 1 000 a 10 000 ha. 

Nos estabelecimentos agropecuarios, 15 779 pes
soas trabalhavam. Foram contados 221 tratores e 
1 625 arados. Em 1403 estabelecimentos havia cria
c;ao de bovinos. 

Censo Industrial 

SEGUNDO dados do Censo Industrial de 1960. o valor 
da prodw;;ao industrial alcanc;ou 561,9 miih5es de 
cruzeiros. 0 valor da transformagao industrial foi 
de 208,2 milhoes de cruzeiros, equivalentes a 37 % 
do valor total da produc;ao. As industrias de trans
formac;ao integralizaram 99 % do valor da produ
<;:ao industrial e 98% do valor da transformac;ao 
industrial, ficando o restante para a industria ex
trativa de produtos minerais. 

Principais classes de industria, segundo a or
dem decrescente do valor da produc;ao (milh6es de 
cruzeiros): produtos alimentares - 293,5; textil -
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155,2; metalurgica - 28,2; quimica - 21,0; trans
formac;ao de minerais nao metalicos - 14,1; me
canica - 12,4; bebidas - 9,2; vestuarios e calc;a
dos ~ 6,2; material de transporte - 5,9; e edito
rial e grafica - 5,5. 

Foram registrados 205 estabelecimentos indus
triais, em que trabalharam 1 329 pessoas (1 028 ope
rarios). A maior concentrac;ao de pes.soal verifica
va-se na industria textil que reunia, em media men
sal, 482 operarios, na de produtos alimentares com 
292, e na de minerais nao metalicos, 1Q.5. Com 
maior numero de estabelecimentos figuravam as in
dustrias de produtos alimentares - 84; as de trans
formac;ao de minerais nao metalicos, com 27 esta
belecimentos; as do mobiliario, com 13; as de me
talurgica, 11; as de madeira, 10; e as textil e de 
material de transporte com 9 estabelecimentos, cada 
uma. 

Indus trias 

EXISTEM 205 estabelecimentos fabris, que produzi
ram, em 1961, 2,1 bilh6es de cruzeiros, sendo os 
mais importantes a Cia. Textil Santa Basilissa (com 
447 operarios) ; Carretero S/ A - Industria e Co
mercio (maquinas agricolas, com 44 operarios); 
Torneados de Precisao "Azteca" (porcas e parafu
sos, com 34 operarios) , TICIL - Tecidos Industriais 
e Cirurgicos Ltda. (com 30 operariosl; a Empresa 
Eletrica Bragantina S/A (com 28 operarios); F. 
Lauletta & Cia. Ltda. (banha, toucinho, presuntos 
com 26 operarios); Cooperativa de Laticinios de 
Bragan~;a Paulista 06 operariosl; Irmaos Takaki 
(24 operarios). 

As industrias extrativas e as de transformac;ao 
produzem: lenha, carvao vegetal, areia, pedras de 
construc;ao, granitos para diversos fins; ladrilhos, 
tijolos, telhas e manilhas; vitrais; porcas e para
fusos; ferramentas; gaiolas para poedeiras; maqui
nas agricolas; veiculos de trac;ao animal; carro
~;arias para caminh6es; medidores eletricos; vene
zianas, m6veis e artefatos de madeira; colch6es; 
sabao, cera para assoalho; fogos de artificio; fios 
e tecidos de algodao e raion; camisas para homens; 
calc;ados; selas e arreios; farinhas de milho e man
dioca; arroz beneficiado; cafe beneficiado; massas 
alimenticias; ac;ucar; rac;6es animais; couro e de
rivados; produtos de laticinios; produtos de pani
ficac;ao e confeitaria; bebidas diversas; j ornais e 
impressos em geral; ener~i!;'l. eletrica. 
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COMERCIO E BANCOS 

A IMPORTANCIA das transa
v6es comerciais e banca
rias, em Braganva Pau
lista, faz com que o se
tor comercial e bancario 
se constitua em outro po
deroso apoio a economia do 
Municipio, de suplemen
tavao as atividades agro
pecuarias e industriais. 
Conta com 19 estabeleci
mentos comerciais ataca
distas e 299 varejistas, 11 
agencias dos bancos: co
mercia! do Estado de Sao 
Paulo, do Comercio e In
dustria de Sao Paulo, do 
Estado de Sao Paulo, Mer
cantil de Sao Paulo, da 
Lavoura de Minas Gerais, 
Nacional de Minas Gerais, 
do Brasil, Federal de Cre-
dito, da America, Morei- Caixa Economica Estadual 

ra Sales e Leme Ferrera, 
alem de uma agencia da Caixa Econ6mica EstaduaL 
Contam-se ainda 2 coopcrativas de prodw;ao (Coo
perativa dos Cafeieultores da Zona Bragantina e 
Cooperativa de Laticinios de Bragan~a Paulist.al e 
2 de consumo (Cooperativa Pensionato Bragan~a 
Paulista e a Escolar "Adelia Ferraz de Castro"). 

Saldos das principais contas bancarias em 31 
de dez•mbro de 1962 Cmilh6es de cruzeiros) : caixa. 
em moeda eorrente - 126,0; emprestimos em con
tas-correntes - 309,5; titulos descontados - 635A: 
depositos a vista e a cur to prazo - 1 034 2: den6si
tos a prazo - 33,5; e emprestimos hipotecarioc; 
- 0,7. 

0 comercio atacadista de Bragan~a Paulista 
mantem intercambio comercial, principalmente, com 
as pra~as de Sao Paulo, Santos e Jundiai, e, tam
bern, com os Municipios vizinhos e os do Sui cle 
Minas. 

MEIGS DE TRANSPORT£ 

EM 1872 o Governo Provincial contratou a constru
<;ao de uma estracla de ferro de bitola estreita, no 
trecho Campo Lindo-Bragan<;a Paulista da Sao 
Paulo Railway (atual E. de F. Santos a Jundiail e 
que, posterior-mente. devia ser estendida ate a di-
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visa SP/MG. A inaugurac;ao da E. F. Bragantina 
ocorreu a 15 de marc;o de 1884. Em 1903, a E. F. B. 
foi incorporada a S. P. R. Ha 5 estac;oes ferrovia
rias: Braganc;a Paulista, Taboao, Guaripocaba. 
Curitibanos e Bandeirantes; e 3 paradas ferrovia
rias. 

Braganc;a Paulista liga-se a BR-55 - Rodovia 
Fernao Dias - por duas variantes: a de Guaripo
caba e a de Taboao. E servido por linha urbana, 
6 linhas interdistritais, e 10 linhas intermunicipais 
de onibus. 0 trafego e diario com Sao Paulo: com 
10 viagens, sendo que, aos sabados e de 12. 

Numero de vei
culos registrados na 
Prefeitura Munici
pal, em 1962: 817 
autom6veis, 381 ca
minhoes e 42 onibus 
(1961). 

A Cidade de Bra
ganca Paulista liga- .. .,; 
-se a Capibtl do Es
tado por via rodo
viaria e ferroviaria: 
l.O) rodovia esta
dual e federal, oni
bus: 1 hora e 30 mi
nutos; 2.0) ferrovia: 
E. F. B. (Estrada de 
Ferro Bragantina), 
ate Campo Lim
po e E. F. s. J. (Es
trada de Ferro San-
tos-Jundiai) , 3 ho-

J/o 

TA 

CONVEN~OES 
ltODOIIIA PA~JIIIENTADA
ltOOOIIIA P(IUI.INENTF 
FCIIROIIIA 

CAM/'C IJE I'OVSO .,.. 

ras e 32 minutos. As sedes municipals vizinhas: 
Amparo, via Tuiuti (autom6vel): 1 hora; Atibaia 
- rodovia estadual e federal BR-55 (Fernao Dias) , 
onibus: 35 minutos; ferrovia, via Caetetuba, em 1 
hora e 27 minutos; Itatiba - rodovia estadual (ani
bus): 45 minutos; Joan6polis - rodovia estadual 
(onibus) : 1 hora e 40 minutos; Monte Alegre do 
Sul - rodovia estadual e municipal, via Pinhalzi
nho, autom6vel: 1 hora e 30 minutos; Piracaia -
rodovia estadual (onibus): 1 bora e 15 minutos ou 
ferroviaria, via Atibaia, em 2 boras e 19 minutos; 
Socorro - rodovia estadual (onibus) : 1 bora e 15 
minutos; Extrema (MG) rodovia estadual e fe
deral Fernao Dias (onibus): 1 bora; Sao Jose de 
Toledo (MG) - rodovia municipal (onibus) : 2 bo
ras e 30 minutos. Ate Brasilia, via Col'funbia, Jun
diai, Frutal e Goiania, em 18 horas e 30 minutos. 
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VIDA CULTURAL 

Ensino 

A SEDE Municipal e centro pedag6gico tradicional 
que . pelos bans colegios e pelo saudavel clima de 
altitude, atrai estudantes de toda zona Bragantina. 

Havia, ate dez; mbro de 1962, no ensino prima
rio geral, 96 unidades escolares com 194 professores 
e 6 149 alunos matriculado.s, no inicio do ano letivo. 

No ensino media, foram contados, em 1962, 9 
unidades e.scolares (3 do ensino comercial; 2 do 
normal; 3 do ginasial; e 1 do colegial); 127 pro
fessores (36 no ensino comercial; 23 no normal; 
47 no ginasial; 21 no colegial); e estavam matri
culados 1869 alunos: 562 no comercial 079 meni
nas); 154 no normal (150 meninas); 1 028 no gi
nasial (543 meninas) ; 125 no colegial (37 meninas). 

Em 1961, houve 261 conclus6es de curso: 84 no 
comercial (18 m~as) ; 38 no normal (37 morc;as) ; 
121 no ginasial (66 m6c;as) ; 18 no colegial (9 m6-
c;a..:;). 

As autoridades escolares de Braganc;a Paulista 
estao subordinadas a Delegacia Regional de Ensino 
(DRE) de Jundiai. 

Imprensa - Editam-se em Braganc;a Paulista 
tres bissemanario.s: "Braganc;a Jornal", "Cidade de 
Braganc;a" e "Voz de Braganga" (diocesano). Cir
cula, ainda, a "Tribuna Bragantina", de tiragem 
semanal. 

0 Municipio tern uma radiodifusora - a Radio 
Bragan<;a - ZYM-9, irradiando, desde 1947, na fre
qiiencia de 1 540 kc/s, em ondas medias e tropicais. 

Bibliotecas - Merecem referencia as bibliote
cas: Publica Municipal, do Clube Literario e Re
creativo, da Sociedade "Amigos da Cidade" (Biblio
teca "Dra. Adalgisa Bittencourt"), do Sindicato de 
Empregados no Comercio. As demais, sao estudan
t.is, ou de pequeno acervo. Ha 5 tipografias e 2 li
vrarias. 

Cinemas - Conta o Municipio com 5 cinemas: 
Braganc;a (1 230 lugares); Central (862); Sao Luis 
(759); Pinhalzinho {200) e Clube Vargense (100) . 

Vida Associativa - Destacam-se entre as so
ciedades recreativas e desportivas de Braganc;a Pau
lista : o Clube Literario e Recreativo, o Clube de 
Regatas Bandeirantes, o Ferroviario Atletico Clube, 
o Clube Atletico Bragantino, o Esporte Clube DER, 
o Clube dos Bancarios de Braganc;a Paulista, o Le
gionario Esporte Clube, Pinhalzinho F . c., Sao Lou
renc;o Ferroviarios Esporte Ciube e a Associac;ao 
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Nipo-Brasileira. Entre as associag6es de natureza 
cultural, merecem referencia: a Sociedade Sinfo
nica Amadores da Arte Musical, a Sociedade Ami
gas da Cidade, a Associagao Bragantina de Impren
sa, a Associagao Paulista de Cirurgi6es-Dentistas 
(Segao de Braganga Paulista). 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

DESTACA-SE, no setor da assistencia medico-sanita
ria, a Santa Casa de Misericordia, fundada por ini
ciativa da Irmandade do Senhor dos Passos, no 
u~timo quartel do seculo passado. Possui 162 leitos. 

Registra-se, tambem, a existencia de uma casa 
de saude particular (Casa de Saude Dr. Darwin), 
com 8 leitos; e posto de saude. 

Ha via 10 farmacias, 21 medicos, 24 dentistas, 17 
enfermeiros, prestando assistencia a populagao, em 
1962. 

ASPECTOS URBANOS 

BRAGANQA Paulista lo
caliza-se nas imedia
goes do ribeirao Taboao 
(Canivete, ou ainda, 

Tapechinga), sabre uma 
colina. Conta com 135 
ruas, 2 avenidas, 37 
travessas, 10 vilas, e 9 
prat;as. Os logradouros 
da zona urbana da ci
dade sao todos pavi
mentados e os das zo
nas suburbana e ru
ral, quase todo.s. 

A rede urbana de 
abastecimento de agua, 
em 1962, era de 47 063 
metros e a de esgotos 
de 30 054. Ravia 6 730 
prectios abastecidos de 
agua e 6 400 esgotados. 

A energia eletrica Igreja do Rosario 
e fornecida pela Em-
pre.sa Eletrica de Bragan tina S/ A, com usina hidre
letrica propria, localizada no rio Jaguari (bairro 
de Rio Acima, distrito de Vargeml. Potencia e pro
dugao de energia eletrica da usina, em 1960: 
4 260 kW e 19 384 866 kWh. Em 1962, contaram-se 
6 200 ligag6es a recte eletrica. Caracteristica.s da 
corrente: alternada; frequencia de 60 ciclos; ten
sao primaria: 8 000 V; secundaria: 2201120 V; baixa 
tensao (ate 600 volts) . 
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0 Servi<;o Telef6nico, a cargo da Companhia 
Telef6nica Brasileira, tinha 1 057 aparelhos ligados 
ate o ano de 1963. 

Sao atra<;6es turisticas o Parque das Pedras Cna 
Cidade), o Tanque do Moinho, a Pedra Bela. Con
ta, a Sede Municipal, com 4 hoteis, 5 pens6es e 
12 restaurantes. Sao comemoradas as festas religio
sas tradicionais e a da Padroeira, a 8 de dezembro. 

Entre os 6rgaos e estabelecimentos publicos, ha 
ainda que referir: a Delegacia do Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem (DEER), Agfm
cia Municipal de Estatistica do Conselho Nacional 
de Estati.stica, a Agencia Postal-Telegrafica do 
DCT. Afora a agencia do DCT, existe, na cidade. 
a agencia telegrafica da Estrada de Ferro Bragan
tina (de uso privativo dessa ferrovia). 

Exercem profissao liberal 25 advogados, 9 enge
nheiros, 4 agr6nomos e 2 veterinarios. Ha 2 sindi
catos de empregados e dais de empregadores. 

A Camara Municipal e constituida por 17 ve
readores. 

FINAN('AS MUNICIPAlS 

A ARRECADA<;Ao fed:cral, em 1962, montou a 128,6 mi
lh6es de cruzeiros e a estadual, no ano anterior, 
a 172,2 milh6es. 

A despesa municipal, em 1962, alcan<;ou 131.0 
milh62s e a receita fi:ou em 130,1 milh6es de cru
zeiros. 

No Municipio existe uma coletoria federal e ou
tra estadual. 

FILHOS !LUSTRES 

ENTRE o.s fLhos ilustres de Bragan<;a Paulista, ci
ta-se Casper Libera (1889-1943), jornalista que ori
entou e dirigiu, por longos anos, o matutino "A Ga
zeta", de Sao Paulo. Aos 15 anos a sua voca<;ao 
jornalistica ja o havia levado a reda<;iio de "A Ga
zeta", onde, sucessivamente, e por muitas vezes ate 
simultaneamente, foi reporter, revisor, redator. Foi 
urn dos fundadores da primeira agencia bra.sileira 
de imprensa - a "Agencia Americana", de que foi 
diretor na Capital Bandeirante. Dirigiu, tambem. 
a sucursal do "Estado de Sao Paulo" no Rio de 
Janeiro. 

Candido Fontoura - Cientista e escritor lau
reado pela Academia Nacional de Medicina. Indus
trial do ramo de medicamentos e idealizador dos 
"Postos de Puericultura", hoje difundidos em todos 
os Estados do Brasil. 

Dr. Luis Gaspar Gonzaga da Silva Leme - En
genheiro, serviu, durante muitos anos a E. F. Bra-
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gantina. Mais tarde, redigiu a "Genealogia Paulis
ta", obra de grande merito hist6rico, a qual devo
tou 20 anos de pesquisa , dedicando-se, tambem, ao 
estudo das origens das familias paulistas e a revi
sao da "Nobiliarquia", de Pedro Taques. 

America de Campos - Advogado e jornalista, 
militou na propaganda republicana, ao lado de Ran
gel Pestana, na "Provincia de Sao Paulo". Abolicio
nista (companheiro de Luis Gama), defendeu, nos 
tribunais de Sao Paulo, Rio de Janeiro, e de outras 
Provincias, a causa dos escravos. Ao ser proclamada 
a Republica, convidou-o o Governo Provis6ri<1 para 
Consul do Bra.sil em Napoles, onde faleceu. 

Professor Valdemar Ferreira- Bacharel em Ci
encias Juridicas e Sociais, deputado federal, urn 
dos fundadores da Liga Nacionalista de Sao Paulo 
e, tambem, do Instituto dos Advogados de Sao Pau
lo. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lis
boa, realizou, em margo de 1933, urn curso de Di
reito Comercial, enfeixado depois em volume pu
blicado (em Portugal) sob o titulo: "As Diretrizes 
do Direito Mercantil Brasileiro". Da Universidade de 
Lisboa, recebeu anel e insignias de doutor "honoris 
causa". Afora trabalhos publicados em revistas es
pecializadas e alguma~ centenas de opli.sculos fo
renses, pub!icou o Professor Valdemar Ferreira ou
tros livros sobre Direito Comercial, Leglsla<;ao So
cial, Direito do Trabalho e Direito Clvil. 

TONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, compiladas e fornecidas pela Agen
cia Municipal de Estatistica de Bragan<,a Paulis ta, 
utilizados tambem, na sua elaboragao, dados pro
cedentes dos arquivos de documenta<;ao municipal. 
da Diretoria de Documentagao e Divulga<;ao (Se
cretaria-Geral do CNE), do livro de Nelson Silveira 
Martins e Domingos Laurito - "Bragan<;a 1763/ 
/ 1942", e de 6rgaos do sistema estatistico nacional. 

EST A publicaqao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen· 
tagao e Divulgagao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza<;ao, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocils e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Por .isso, o CNE acolheria corn 
o rnaior interesse qualque1· colabora<;ao, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 
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