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ASPECTOS FiSICOS - Area; 634 km' (1960); al
titude: 642 m; temperatura media, em °C, das 
maximas: 35i das minimas: 15; precipitar;ao 
]Jluviometrica •anual: 1 690 mm. 

POPULAc;Ao - ·13 800 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demografica: 22 habitantes par quilome
tro quad;rado . 

ATIVIDADES PRINCIPAlS culturas agricolas 
r cana-de-ap'tcan e produr;ao de leite. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 116 autom6veis e jipes, 115 caminh6es, 
3 6nibus e 112 outros veiculos . 

ASPECTOS uRBANOS (sede ) - 1 407 ligar;6es ele
tricas; 98 aparelhos telejonicos; 1 hotel, 1 pen

scio, 1 restaurante; 1 cinema e 1 cine-teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 67 leitos; 3 medicos, 5 dentistas, 1 enjermei
TO, no exercicio da profissao; 7 jaTnuicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 26 unidades escolm·es de 
ensino primdrio geral e 4 de ensino media; 1 ti
pograjia, 2 livmrias, 1 biblioteca e 1 joTnal. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
'cru.seirosl - receita PTevista: 48,7; despesa fi 
xada: 54.2. 

REPRESENTA.c;Ao POLiTICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e de
senho de cap a de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentar;ao e Divulgar;ao 
do CNE. 



Igreja Matrtz, vendo-se a esquerda parte do predio da 
Santa Casa de Misericordia. 

ASPECTOS HISTORICOS 

o MuNICiPio de Sao Simao foi fundado pelo serta
nista mineiro Simao da Silva Teixeira. Reza a tra
digao que ele certa vez se embrenhou num matagal 
e se perdeu. Julgando-se cercado de perigos e te
mendo nao sair mais com vida, prometeu, caso se 
salvasse, construir ali uma capela e dedica-la ao 
Santo de seu nome. Quando se viu sao e salvo, o 
sertanista nao esqueceu a promessa. Voltou ao local 
mais tarde com a imagem de Sao Simao, a qual foi 
acompanhada por grande numero de pessoas. 

Simao da Silva Teixeira erigiu assim a capela 
e doou ao Santo mais mil alqueires paulistas de 
terra, reservando para si somente 200 alqueires, os 
quais, por sua morte, passaram a pertencer tambem 
ao Santo. No dia 14 de maio de 1835, a capela foi 
elevada a categoria de curato. 0 distrito surgiu em 
1842 e o Municipio a 22 de abril de 1865, comple
tando este ano o seu primeiro centenario. 

FormafaO Administratit1a e J udiciaria 

A LEI n.0 26, de 8 de margo de 1842, elevou a povoa
c;ao a distrito de paz do Municipio de Casa Branca, 
entao termo da comarca de Mogi-Mirim. 

o Municipio de Sao Simao, criado pela lei pro
vincial n.0 75, de 22 de abril de 1865, veio a insta
lar-se somente a 13 de novembro de 1867. 

A elevac;ao a categoria de cidade verificou-se 
em 4 de margo-de 1895, por efeito da Lei Municipal 
n.0 15. 
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A comarca de Sao Simao foi criada pela Lei 
n.O 63, de 12. de maio de 1877, ocorrendo sua insta
lagao, no dia 20 de dezembro de 1878. 

Em 1959 o Municipio perdeu o distrito de Luis 
Antonio desanexado para constituir o novo Muni
cipio desse nome. 

Atualmente Sao Simao comp6e-se de um ~<o dis
trito, o da sede. 

ASPECTOS FJSICOS 

Sii.o SIMAO pertence a zona fisiografica de Ribeirao 
Preto e ocupa uma area de 634 quil6metros quadra
dros. Confina com os Municipios de Luis Antonio, 
Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viter
bo, Caj uru, Serra Azul e Cra vinhos. 

A sede municipal, a 642 metros de altitude, dis
ta da Capital do Estado, em linha reta, 253 km, 
correspondendo-lhe as seguintes coordenadas geo
graficas: 21° 28' 47" de latitude sul e 47° 33' 25" 
de longitude W. Gr. 

A topografia e acidentada, destacando-se entre 
os principais acidentes geograficos o rio Pardo, na 
divisa com o Municipio de Cajuru, e a serra de Sao 
Simao. 

0 clima e ameno e salubre, o que lhe valeu o 
titulo de "Vale da Saude", instituido par Decreta 
n.0 26, de 7 de j ulho de 1956, ap6s concurso popular 
e aprovagao da Camara Municipal. As temperatu
ras medias oscilam entre minimas de 15°C e maxi
mas de 35cc; a precipitagao pluviometrica anual al
canga 1 690 mm. 

Entre as riquezas naturais encontram-se as ja
zidas de argila ("tabatinga") localizadas nas mar
gens do ribeirao Tamandua. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

Cem o Demogrd:fico 

Os RESULTADOS preliminares do Recenseamento Geral 
de 1960 revelaram a existencia de 13 BOO pessoas no 
Municipio, total que corresponde a uma densidade 
demografica de 22 habitantes par quil6metro qua
drado. Quanta a distribuigao da populagao, 58% 
vivem na zona rural e 42 % na urbana e suburbana. 

Em relagao ao censo anterior, a populagao Mu
nicipal diminuiu (16 989, em 1950) em virtude do 
desmembramento territorial ocorrido em 1959, para 
formar o Municipio de Luis Antonio. 
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Grupo Escolar Simao da Silva 

No decenio intercensitario, a cidade cresceu 
60,1%, passando de 3 450 habitantes, em 1950, para 
5 742, em 1960 . 

Foram recenseados 2 677 domicilios em todo o 
Municipio. 

0 MoVIMENTo dos Cart6rios de Registro Civil acusou, 
em 1962·, 83 casamentos, 328 nascidos vivos, 15 nas
cidos mortos, 78 6bitos em geral, sendo 23 de me
nares de 1 ano. 

Os indices registrados (por 1 000 habitantesl 
foram os seguintes: de nupcialidade, 6,00; de na
talidade, 23,70; mortalidade em geral, 5,64 e mor
talidade infantil, 70,12 . 

ASPECTOS . ECONOMICOS 

A AGRICULTURA constitui urn dos principais fat6res da 
economia municipal, seguida da produgao industrial 
(industria de agucar, alcool e aguardente) e pro
dugao de leite . 

Censo Agricola 

o CENso Agricola de 1960, registrou em Sao Simao, 
159 estabelecimentos agropecuarios com 55 635 ha 
de area total, sendo 7 116 destinados as lavouras, se
gundo dados preliminares. Dos estabelecimentos re
censeados, 20 possuiam areas de menos de 10 ha, 
cada urn; 57, de 10 a menos de 100; 67, de 100 a 
menos de 1 000 e 15, de 1 000 a menos de 10 000. 

Havia criagao de bovinos em 102 estabeleci
mentos: 65 com menos de 100 cabegas, em cada 
urn; 33, com 100 c. menos de 500 e 4, com 500 e 
mais cabegas. 

Trabalhavam nos estabelecimentos agropecua
rios 2 410 pessoas, utilizando 53 tratores e 217 arados. 
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Agricuftura 

0 VALOR da prodw;ao agricola, em 1963, ascendeu 
a 1,0 bilhao de cruzeiros e foram cultivados 10 704 
hectares. 

A cultura mais importante foi a de cana-de
-ac;ucar que concorreu com 54 % para o valor total 
da safra municipal. Foram produzidas 172 000 to
neladas desse produto, cuja lavoura abrangia uma 
area de 3 000 h a. 

Destacaram-se ainda as seguintes lavouras: 
mandioca, com 22 000 toneladas, no valor de 187 
milh6es de cruzeiros; arroz, com 1 440 toneladas e 
120 milh6es, e milho, com 5 040 toneladas e 84 mi
lh6es . 

Outros produtos cultivados: cafe, feijao, algo
dao, laranja, limao, tomate, amendoim, abacaxi, ba
nana, mamona e abacate. 

Sao Simao disp6e de um p6sto agropecuario; 
dais agr6nomos exercem atividades no Municipio. 

Pewaria 

Os REBANHos existentes em 1962, totalizavam 25 830 
cabec;as, a valiadas em 434,9 milh6es de cruzeiros. 

A especie bovina, com 18 200 cabec;as, contri
buiu com 84% para o referido valor e a suina, 5 OQ{l 
cabec;as, com 8% . Existiam ainda 1 300 equinos, 
600 muares, 650 caprinos, 10 asininos e 70 ovinos. 

Os criadores locais dedicam-se quase que exclu
sivamente ao gada leiteiro, demonstrando preferen
cia pel a rac;a holandeza. 

Em 1962, foram produzidos 4 milh6es e 450 mil 
litros de leite, valendo 111,3 milh6es de cruzeiros. 
Grande parte do leite e exportada para Porto Fer
reira, on de e industrializado . 

0 plantel avicola contava com 45 100 galinaceos 
(13,8 milh6es de cruzeiros) e 1 000 palmipedes (350 
milhares) . Foram produzidas 100 mil duzias de avos 
de galinhas, no valor de 12 milh6es de cruzeiros. 

Censo Indmtrial 

0 CENso Industrial de 1960 contou 32 estabelecimen
tos, em So Simao, sendo 5 de industrias extrativas 
de produtos minerais e 27 de industrias de trans
formac;ao. 0 valor total da prodw;ao foi de 198,8 
milh6es de cruzeiros e o da transformacao indus
trial de 70,7 milh6es . A media mensal de operarios 
ocupados foi de 208. 

0 principal genera era o de produtos alimenta
res , com 16 estabelecimentos, 94 operarios, em me
dia mensa!, e 164,8 milh6es de cruzeiros ou sejam 
82,9 % do total da produc;ao . 
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Havia ainda 4 industrias de minerais nao me
taJicos, 3 de mobiliario, 2 de madeira, 1 de textil e 
1 de editorial e grafica. 

lndtlstria 

A PRonuc;li.o industrial acusou , em 1962, o valor de 
461 ,7 milh6es de cruzeiros, achando-se em ativida
de 141 operarios, em 27 estabelecimentos. 

0 genera de produtos alimentares ocupou o pri
meiro Iugar, com 13 estabelecimentos, 610 operarios 
e 409,5 milh6es de cruzeiros . Segue-se o de extra<;ao 
mineral com 5 estabelecimentos, 47 operarios e 30,1 
milh6es. 

No Municipio sao exploradas as jazidas de ar
gila branca para louc;as havendo intensa exporta
c;ao de pastilhas de porcelana para Sao Paulo, Sao 
Caetano do Sui, Santo Andre, Porto Ferreira, etc. 

Contam-se tamboem 2 estabelecimentos de mi
nerais nao metalicos , 1 textil, 2 de madeira, 3 de 
mobiliario e 1 gnifico. 

Dentre os estabelecimentos fabris de maior im
portfmcia citam-se: Cia. Industrial e Comercial Bra
sileira de Prod·.1tos Alimentares; Usina Santa Cla
ra S/ A; Cera mica Sao Simao Ltda.; duas industrias 
extrativas minerais etc. 

Gado Abatido 

F·oRAM abatidas 784 cabecas de bovinos e 315 de sui
nos, em 1962, resultando 182,3 toneladas de carnes 
e derivados, no valo:: de 39,5 milhoes de cruzeiros. 
A maior participa<;ao coube a carne verde de bovi
na com 141,7 toneladas e 87 % do valor total. os 
13% restantes do valor devem-se a carne verde de 
suino (5 % ), couros secas e salgados de bovina, sal
sicharia a granel e ao toucinho fresco ( 4%) . 

Comen:io e Bancos 

ACHAM-SE instalados na sede municipal 56 estabe
lecimentos comerciais varejistas. Sao Simao man
tern transac;6es comerciais com as pra<;as de Sao 
Paulo, Santos, Ribeirao Preto e com as cidades vi
zinhas. 

Funcionam no Municipio 3 agencias bancarias: 
do Comercial do Estado de Sao Paulo, do Estado de 
Sao Paulo e do Com~rcio e Industria de Sao Paulo. 

Os saldos das principais contas eram, em 31 de 
dezembro de 1963 (em milh6es de cruzeiros): 15,0 
- caixa em moeda corrente; 171,7 - emprestimos 
em contas correntes; 4,3 - emprestimos hipoteca
rios; 106,8 - titulos descontados; 287,5 - depositos 
a vista e a curta prazo; 5,9- dep6sitos a prazo . 
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I Serl'i{OJ 

CoNTAM-SE 35 estabelecimentos de prestar;iio de ser
vic;os, entre os quais estiio 1 hotel , uma pensao e 
1 restaurante . 

TrctJJJj}{Jr/eJ 

SAo SIMAO e servido pela Estrada de Ferro Sao Pau
lo e Minas, com 6,5 km de extensao dentro do Mu
nicipio, e Companhia Mogiana de Estradas de Ferro , 
com 50 km em seu territ6rio. Conta com 135 km de 
estradas de rodagem municipais e 50 km de rodo
vias estaduais. A via Anhangiiera corta-o numa ex
tensiio de 37 km . 

Tempo mectio gasto nas ligac;6es com outros Mu
nicipios e com as capitais estadual e federal, em 
rodovia: 50 minutos ate Serra Azul ; 1 hora e 30 mi
nutos ate Cajuru; 30 minutos ate Santa Rosa de 
Viterbo; 1 hora at.§ Santa Rita do Passa Quatro; 
50 minutos ate Luis AntOnio ; 30 minutos ate Cra
vinhos; 5 horas ate Sao Paulo e 15 horas e 20 mi
nutos ate Brasilia (BR-106~71-14l; - em ferrovia: 
57 minutos ate Serra Azul; 2 horas e 30 minutos 
aM Cajuru; 1 hora e 10 minutos ate Santa Rosa de 
Viterbo; 50 minutos ate Cravinhos e 7 horas e 35 
minutcis ate Sao Paulo. 

r/tiBEI?t/811 
8RilftL11l 

"' COtiVEIY(0£5 
ROOOVIR f'llV/tt£/YTRP/1-

ROOOV/n f'ERfflll'lliltTe -

f£RROVII/ -+-++ 

At.~ 31 de dezembro de 1963, estavam registrados 
na Prefeitura local 116 autom6veis e jipes, 115 ca
minh6es, 3 6nibus e 112 outros veiculos. 
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CoJilltlliCafoe s 

SAo SrMAo conta carr_ 2 agencias do DCT e 9 de ou
tras entidades. Segur_do o tipo de servic;o, 2 sao pos
tal, 8 telegrii.ficJ e 2 telef6nico . 

Hii. , ainda, 98 aparelhos telef6nicos instalados. 

/ 15Pf.CT05 SOCIAlS 

A SEDE do Municipio estii. edificada nas fraldas da 
Serra de Sao cimao. 

Nas zonas urbana e suburbana da cidade ha 
1 488 pn§dios , 37 ruas (16 totalmente pavimentadas) 
e 8 pragas (7 inteiramente pavimentadas). 

0 servigo de abastecimento de agua atende a 
1 408 predios, sendo de 3.5 km a extensao de suas 
redes adutoras e de 14 km as linhas distribuidoras. 

A rede de esgotos possui 11 quil6metros de 
extensao (coletora 10 ,2 quilometros e do emis
sii.rio 800 metros) e serve a 1 228 pr.~dios. 

A energia eletrica, fornecida pela Usina Hi
dreletrica de Limoeiro, de propriedade do Governo 
de Sao Paulo, e distribuida pela Companhia Pau
lista de Forga e Luz, sediada no Estado da Gua
nabara. A Corrente ~ecundii.ria e de 220 c 127 volts. 

Existem 1 407 ligag6es eletricas. 

A.r.ri.rtencia M Micu-bospitalar 

SAo SrMAO disp6e d.:! um hospital geral , mantido 
pela Santa Cas~, de Misericordia, com 67 leitos , e um 
p6sto de sa ude . 

Prestam assistencia a populac;ao 3 me dicos, 5 
den tistas, 1 enfermeiro e 7 farmii.cias. 

/ISPIJCTOS CULTURAIS 

En.rino 

A REDE escolar do Municipio e formada par 26 uni
dades escolares de ensino primii.rio geral , com 44 

'profess6res e 1 196 alunos matriculados no inicio do 
a no letivo de 1964. 

Ministram ensino de grau media a Escola Nor
mal e Ginasio Estadual Capitao Virgilio Garcia e a 
Escola Tecnica do Comercio de Sao Simao. Nesses 
estabe!ecimento.> fun::ionavam, em 1964, 4 unidades 
escolares: 1 ginasial, 1 normal e 2 comerciais. 0 
ginasial contava, com 14 profess6res, 291 alunos (137 
meninas) e 16 estuc.antes terminaram seus cursos 
em 1963. 
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Predio da Escola Normal e Glnasio Estadual 
Cap. Virgilio Garcia 

No normal, lecionavam 10 profess6res, estuda
vam 67 alunos (59 meninos) e 10 concluiram o curso 
em 1963. No comercial havia 19 profess6res, 287 
alunos (71 meninas) matriculados e 48 terminaram · 
os estudos em 1963. 

Existem, ainda, cursos de selegao profissional e 
de iniciagao agricola, com 4 profess6res e 52 meni
nos matriculados em 1964. 

Outros Aspectos 

CIRCULA, semanalmente, urn jornal - "0 Trabalho" 
- e existem a Biblioteca Municipal de Estudos, 1 ti
tipografia e 2 livrarias. 

Ha 5 associagoes desportivo-recreativas, o cine 
Oasis (696 lugares) e o cine-teatro Quirinense (240 
lugares). 

Exercem atividades, no Municipio, 2 advogados e 
1 engenheiro . 

Anualmente, comemora-se festivamente o dia 
28 de outubro, dedicado a Sao Simao, padroeiro da 
cidade. 

· ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

ACHAM-SE instaladas na cidade uma coletoria fede
ral e outra estadual e uma Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finanras Publicas 

A UNIA.o arrecadou 23,4 milhoes de cruzeiros (renda 
tributaria, 20,2 milhoes), o Estado 72,0 milh6es e a 
Prefeitura 36,8 milhoes (renda tributaria 21,9 mi
lh6es), em 1963 . 

0 orgamento municipal para 1964 previa recei
ta de 48,7 milh6es de cruzeiros e fixava a despesa 
em 54,2 milh6es. 
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Representa{cio Poli!ica 

A CAMARA Municipal de Sao Simao e composta de 
13 vereadores. 

Nas eleig6es de 7 de outubro de 1962 h avia 3 711 
eleitores inscritos. 

As INFORMAg6Es di vulgadas neste trabalho foram na 
maioria compiladas e fornecidas pelo Agente Mu
nicipal de Estatistica de Sao Simao, Herminia P i
res Junior. 

Foram utilizado3 tambem na sua elaboracao 
dados dos arquivos de documentagao municipal, ·da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao (Secreta
ria-Geral do CNE), e de outros 6rgaos do sistema 
estatistico nacional. Foi mantido o hist6rico de 
Erasmo Catauli Giacometti, da 1.n edi<;ao. 

EST A publicac;tio taz parte da serie de monografias 
municipais orgii:izi.zada pela Diretoria de Documen-

• tac;ao e D ivulgac;ao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolUt;;ao hist6rica do Municipio, cmT esponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sist ematizxgao, elementos esparsos em 
diferentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, niio sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias tontes de pesquisa, 110r i sso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
c;ao, especialmente de historiadores e ge6gratos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE<;iiO DE MONOGRAFIAS 
(3.8 serie) 

200 - Cai~;ara. 201 - Macae. 202 - Itaqut. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~;ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - ltubera. 
207 - Minduri. 208 - Vaien~;a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. S.8 das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Slio Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruji. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuqutra. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243- Guarapuava. 244- Canoinhas. 245- Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 ....:... 
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaraglbe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Apareclda. 262 - Pojuca. 263 - Jaguarlbe. 264. - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brodosqul. 267 - Itapui. 268 -
Plratlninga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalala. 271 -
Bragan~;a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - ltaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andrelandia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 
- Missao Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau
lista. 287 - Sao Vicente Ferrer. 288 - Morro do Chapeu. 289 
- Santo Antonio da Platina. 290 - Amparo. 291 - Sao Carlos 
(2.a edi~;lio). 292 - Ruy Barbosa. 293 - Brasilia. 294 - Descal
vado. 295 - Encantado. 296 - Arari. 297 - Sao Simlio. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Gnifico do 
IBGE, aos oito dias do mes de junho de mil nove
ceritos e sessenta e cinco, 29.o da criar;ao do Ins
tituto e 400.0 da funda(}tiO da Cidade do Rio de 
Janeiro. 


