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ASPECTOS FfSICOS - Area: 491 km' (1960); al
titude: 744 m; temperaturas, em °C, maxima: 
35; minima: 8; precipitac;iio anual: 1162,8 mm. 

~OPULAQ.ii.O - 23 380 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrrifica : 48 habitantes por quil6-
metro quadrado 0 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria (textilJ. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 5 agencias 
bancarias e 2 de Caixas Econ6micas. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 240 autom6veis, 69 jipes, 136 6nibus, 80 
motocicletas, 256 caminh6es e 107 outros vei
culos 0 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 3 563 ligaq6es ele
tricas, 541 aparelhos telef6nicos; 3 hoteis, 4 pen
s6es; 3 cinemas 0 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital-geral 
com 80 leitos, 3 postos de saude e 1 ambulat6rio; 
4 medicos, 6 dentistas e 1 enfermeiro no exer
cicio da profissiio; 8 farmdcias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 42 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum, 2 estabe
lecimentos de ensino media; 6 tipografias, 5 bi
bliotecas, 5 jornais, 1 museu; 1 estar;ao de radio
transmissiio. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
"cruzei1"0S) - receita previs ta : 261,3; renda tri
butaria: 114,1 ; despesa fixada: 261,3. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da cap<J 
de Carlos Cesar F ernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



ASPECTOS HISTORJCOS 

EM 1665, o padre Mateus Nunes Siqueira localizou, na 
colina banhada pelo rio Atibaia, indios garrulhos 
descidos dos sertoes e convertidos · ao catolicismo. 
Foi desse elemento que se utilizou Jeronimo Ca
margo, cunhado do "Anhangtiera", para fundar no 
local uma fazenda e erigir capela sob a invocac;ao 
de sao Joao Batista. 

Parada forc;ada dos bandeirantes que buscavam 
as "Gerais", o lugarejo foi se desenvolvendo, tendo 
servido de pousada a Fernao Dias, Rodrigo de Castel 
Blanco e outros sertanistas. 

Sesmarias foram concedidas, em 1707, aos her
deiros do fundador . A proximidade da Capital, alem 
das condil;oes climaticas e das fontes hidrominerais, 
muito contribuiram para o avanc;o economico e po
litico de Atibaia. Em 1891, teve agua instalada; em 
1903, foi construido o primeiro grupo escolar; em 
1907, beneficiou-se com a luz eletrica; em 1921, inau
gurou a rede de esgotos; em 1913, foi montada a 
fabrica de tecidos; em 1918, suas ruas transversals 
foram alargadas; em 1927, verificou-se a construc;ao 
da estrada de rodagem Sao Paulo - Atibaia; em 
1929, foi instalada usina hidreletrica. 

0 toponimo Atibaia, antigamente Tybaia 
(Ty-b-aia) ou Thibaia, como escreveu Aires de Casal, 
significa agua ou manancial saudavel. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

o DISTRITO de Sao Joao Batista de Atibaia foi criado 
por Alvara de 13 de agosto de 1747. Em 27 de junho 
de 1769, foi criado o Municipio, com territ6rio des
membrado do termo da antiga vila de Sao Paulo; a 
instalac;ao ocorreu em 5 de novembro. A sede do 
Municipio recebeu foros de cidade por forc;a da Lei 
provincial n.o 26, de 22 de abril de 1864. 

De acordo com a Lei estadual n.0 975, de 20 de 
dezembro de 1905, o Municipio passou a se deno
minar, simplesmente, Atibaia . 

E distrito-municipio desde 1946, quando perdeu 
o distrito de Jarinu para formar riovo Municipio. 

A comarca foi criada pela Lei n.o 97, de 22 de 
abril de 1880, sendo atualmente constituida pelos 
seguintes Municipios: Atibaia (sede), Born Jesus dos 
Perdoes, Jarinu e Nazare Paulista. 

0 Decreta-lei n.o 15 717, de 13 de fevereiro de 
1946, incluiu Atibaia entre as estancias hidrominerais 
do Estado. 
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ASPECTOS FlSICOS 

CoM area de 491 quilometros quadrados , localiza-se 
o Municipio no regiao serrana do Estado - zona 
fisiognifica de Braganga . A sede dista 40 km em 
linha reta da Capital e situa -se a 744 metros acima 
do nivel do mar. Sua posigao geogr:Hica define-se 
pelas seguintes coordenadas: 23° 09' 00" de latitude 
sul e 46° 30 ' 21" de longitude W. Gr. 

0 Municipio se comp6e fundamentalmente de 
urn peneplano com altitude media entre 800 e 900 
metros e por serras com altitudes entre 1 000 e 1 400 
metros, assim distribuidos: 88,3 % da area municipal 
para. o peneplano, 8 % para as serras e 3,7% pa·ra as 
varzeas. 0 clima e ameno: temperatura maxima 
de 35° e minima de so. Ocorrem geadas principal
mente nos meses de junho e julho. 

Em 1963, o p6sto pluviometrico reg·istrou uma 
precipitagao de 1162,8 mm . 

Os principais acidentes geograficos sao: o rio 
Atibaia, com 30 metros de largura, que atravessa o 
Municipio no sentido Leste-Oeste, e seus afluentes ; 
as serras Itapetinga, incluida no plano estadual de 
Parques Reservados, pelas caracteristicas cenicas de 
seu conjunto, da Pedra Vermelha e do Botujuru ; e 
os morros do Barreiro e de AntOnio Alves . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A siNoPSE preliminar do Censo Demografico de 1960, 
registra populagao de 23 380 habitantes, acusando 
urn crescimento de 29 %, no ultimo decenio intercen
sitario. Na zona rural estava 61 ,7% da populagao 
municipal . 

0 crescimento da populac;:ao da cidade, t endo em 
vista dados censitarios de 1950, foi de 31 ,8% passan
do a 8 957 habitantes, e da zona rural, de 27,2%. 

A densidade demografica era de 48 h abitantes 
por quilometro quadrado . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A EcoNoMIA do Municipio esta baseada na industria 
textil. 

ProdufaO Extrati·va V egetal 

SEGUNDO dados do Destacamento da Policia Flores
tal, o Municipio possui 12 milh6es de pes de euca
lipto e 300 mil pes de pinho, numa area aproximada 
de 5 mil hectares . Em 1963 o referido Destacamento 
autorizou o corte de 3 milhoes de pes de eucalipto, 
transformados em carvao e exportados para a Ca
pita l do Estado . 
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Jgreja No So do Rosario 

Cemo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, contou 740 estabelecimentos (541 no Censo de 
1950), distribuidos numa area de 31 750 hectares, dos 
quais 6 156 destinados a lavouras 0 

Ravia 323 estabelecimentos com menos de 
10 hectares, cada urn (94 em 1950); 338 de 10 a 
menos de 100 (354 em 1950) ; 77 de 100 a menos de 
1 000 (92 em 1950) e 2 de 1 000 a menos de 10 000 
(1 em 1950) 0 

Ocuparam-se 3 745 pessoas (3 399 em 1950), uti
lizando 152 tratores (8 em 1950) e 439 arados (402 
em 1950) 0 

Criavam-se bovinos em 242 estabelecimentos, dos 
quais 218 tinham menos de 100 cabec;;as, cada urn, e 
24 de 100 a menos de 5000 

Agriwltura 

A AGRICULTURA do MunicipiO e diversificada, tendo 
abrangido 5 960 hade area cultivaoda e produzido 651,4 
milh6es de cruzeiros em 1963 0 A principal cultura foi 
a da batata-inglesa, que atingiu o montante de 
322,8 milh6es de cruzeiros, correspondentes a 49,5% 
do valor total da produc;;ao agricola municipal. Cul
tivavam-se ainda : milho, 5 310 toneladas e 11,5% 
do valor; pessego, 4 milh6es e 800 mil frutos e 6,3%; 
arroz, com 504 t e 5,8%; feijao, com 404 t e 5,7%; ce
bola, com 450 t e 4,8%; cafe, com 360 t e 3,9%; uva, 
com 400 t e 3,7%; tomate, com 270 t e 2,2%; cana
-de-a~ucar, com 13 BOO t e 2,1% 0 Outros produtos 
cultivados: mandioca, laranja, batata-doce, alho, 
tangerina, limao, banana, pera e melancia 0 
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A cultura da batata-ingH\sa vern sendo subs
tituida, paulatinamente, pela colonia japonesa, por 
culturas em pequenas areas de terras, tais como a 
horticultura - notadamente a alface - e a fruticul- . 
tura, principalmente o pessego, com cerca de .. . .. . 
20 000 pessegueiros (em 1964), e o morango, com 
87 produtores cultivando area de 37 hectares, ha
vendo 4 milh6es e 547 mil morangueiros. 0 Munici
pio, em 1961, foi o maior produtor de morangos do 
Estado . 

Todos OS produtores locais estao filiados a Coo
perativa Agricola Bandeirantes. 

Pecuat"ia 

No Municipio havia, em 1962, 25 748 cabegas 
de gada, avaliadas em 254,8 milh6es de cruzeiros : 
50 % desse valor correspondiam aos 8 500 bovines en
tao existentes ; 29,0 % aos 8 200 suinos; 10,2 % aos 
3 450 eqtiinos; 9,2 % aos 2 350 muares e 1,2% aos 
2 550 caprinos. Existiam, tam bern, rebanhos de ovi
nos (690 cabe<;as) e asininos (8) . 

A produ<;ao de leite atingiu 1 milhao e 480 mil 
litros, no valor de 37 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola era de 133 930 cabec;as, no 
valor de 40,4 milh6es de cruzeiros. Os galinaceos 
atingiam 130 680 (680 perus) e os palmipedes 3 250 
cabec;as. 

A produ<;ao de ovos de galinha totalizou 1 mi
lhao e 80 mil duzias, valendo 118,8 milh6es de cru
zeiros . 

Censo Industt"ial 

Os RESULTADOS do Censo Industrial de 1960 registram 
75 estabelecimentos fabris, dos quais 22 de minerais 
nao metalicos, 21 de produtos alimenta.res, 7 de edi
torial e gr:ifico, 6 de textil, 5 de extragao de pro
dutos minerais, 4 de bebidas, 2 de mecanica, 2 de 
material de transporte, 2 de madeira, 1 de quimica, 
1 de produtos farmaceuticos e medicinais, 1 de 
couros, peles e produtos similares, e 1 de vestuario , 
cal<;ado e artefatos de tecidos. 

A atividade industrial empregou, em media men
sal, 682 operarios. Pagaram-se salaries e vencimen
tos no valor de 43,0 milh6es de cruzeiros, sendo .. . 
39,5 milhoes a operarios . Utilizaram-se 2 916 cv de 
for<;a motriz. As despesas de consume totalizaram 
135,6 milh6es de cruzeiros, dos quais 128,9 na aqui
si<;ao de materias-primas . 

0 valor da produc;ao industrial foi de 245,8 mi
lh6es de cruzeiros, atribuindo-se 109,9 milh6es ao 
valor da transformac;ao industrial. 
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Folclore: "Congadas" 

0 principal genero de industria e 0 textil, que 
contribuiu com 74,8% para o valor total da produ
~;ao, ocupou 486 operarios em media mensa!, e utili
zou 2 608 cv de f6rc;a motriz. Vern, em segundo Iu
gar, bern distanciado, ode produtos alimentares, com 
12,0% do valor, 54 operarios em media e 178 cv de 
f6rc;a. 

Indzlstria 

A PRODU\<AO industrial de Atibaia alcanc;ou, em 1962, 
1,1 bilhao de cruzeiros, nos seus 130 estabelecimen
tos, que deram trabalho a 724 operarios, em media 
mensa!. 0 principal genero foi o textil, cuja produ
~;ao representou 78,3 % do valor total, com 6 estabe
lecimentos e 467 operarios ocupados (media men
sal) . 

Em 1964, eram 154 os estabelecimentos indus
triais, assim distribuidos: 61 de minerais nao meta
licos; 30 de produtos alimentares; 13 de bebidas; 12 
de quimica; 8 de editorial e grafica e de madeira; 
5 de industrias extrativas de produtos minerais; 4 
de metalurgica, de textil e de vestuario, calc;ado e 
artefatos de tecidos; 3 de mobiliario; e 1 de me
canica e de material de transporte. 

A bate de Re.res 

FoRAM abatidos, no ano de 1962, 1 651 bovinos, 937 
suinos, 22 caprinos e 3 ovinos, resultando 412,9 to
neladas de produtos de matadouro avaliados em ... 
88,7 milh6es de cruzeiros. Destacou-se a carne verde 
de bovino, com 304,7 toneladas e 82,4% do valor. Com 
indices menos expressivos apareceram a carne verde 
de suino, com 32,1 t e 8,9% do valor, o toucinho 
fresco, com 40,6 t e 6,5% do valor, e o couro salgado, 
com 35,0 t e 2,1% do valor. Produziram-se, ainda, 
carnes verdes de ovino e caprino, couro seco de bo
vino, e peles secas de ovino e caprino. 
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Comercio e Bancos 

0 COMERCIO contava, em 1963, 168 estabelecimentos 
varejistas e 5 atacadistas. 

0 seu comercio e feito com a Capital do Estado 
e cidades de Jundiai, Braganc;a Paulista, Bom Jesus 
dos Perd6es e Nazare Paulista. 

Em Atibaia funcionam agencias do Banco do 
Brasil, do Estado de Sao Paulo, do Federal de Cre
dito, do Mercantil de Sao Paulo e do Colonial de Sao 
Paulo. 

A recte bancaria tem ainda a compo-la agencias 
das caixas economicas: federal e estadual. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1963, foram (em milh6es de cru
zeiros): caixa em moeda corrente, 77,5; emprestimos 
em contas correntes, 302,2; emprestimos hipoteca
rios, 38,5; titulos descontados, 349,2; depositos a vista 
e a curto prazo, 666,8 e dep6sitos a prazo, 12,9 . 

ServifOS 

CoNTAVAM-SE 141 estabelecimentos de prestac;ao de 
servic;os, entre os quais havia 3 hoteis e 4 pens6es. 
Serviam-se refeic;6es em 10 restaurantes. Ravia 4 
cooperativas, das quais uma de consumo e as demais 
mistas. 

Transportes 

0 MUNICIPIO e servidO por uma rede de estradas de 
rodagem de cerca de 600 quilometros. Servem-no a 
BR-55 (Sao Paulo-Belo Horizonte) totalmente as
faltada, com 24,8 quilometros dentro do Municipio; 
a estrada estadual (Sao Paulo-Braganc;a Paulista), 
com 36 quilometros, inclusive a variante para Pira
caia; alem de 540 quilometros de rodovias municipais. 

0 sistema ferroviario esta a cargo da Estrada de 
Ferro Bragantina (antiga Sao Paulo Railway), com 
38,6 quilometros dentro do Municipio e 3 estac;oes: 
Maracana, Caetetuba (inicio do ramal de Piracaia) 
e Tanque. 

Liga-se, por rodovia estadual, a Braganc;a Pau
lista, de onibus, em 24 minutos; a Franco da Rocha, 
via Ma.iripora, em 48 minutos; a Ja'finu, rodovia 
municipal, em 48 minutos; a Jundiai, via Jarinu, em 
1 hora e 34 minutos; a Mairipora, de onibus, por ro
dovia estadual, em 29 minutos; a Piracaia, de onibus, 
em 25 minutos; e a Bom Jesus dos Perd6es, de ani
bus, em 11 minutos. Por ferrovia, a Braganc;a Pau
lista, em 1 horae 2 minutos; a Franco da Rocha, via 
Campo Limpo, em 1 hora e 40 minutos; a Jundiai 
via Campo Limpo, em 1 hora e 31 minutos e ~ 
Piracaia, em 50 minutos. 
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Levam-se 2 horas e 22 minutos, por ferrovia, via 
campo Limpo, ate a cidade de Sao Paulo, ou por 
rodovias estadual e federal, de onibus, em 58 mi
nutos. 

Ate Bras1lia, DF, gastam-se 19 horas e 6 minutos, 
via Jundiai, Colombia, Frutal ~MG) e Goiania (GO). 

I'/ I'IJ{PJ P£ tAJ.P,fJ pjP~tl~ /11£1-<C 

AMPI'IR 1 f'(//1/lS (;[;f/l!J 

1'/U;tTt?.f COtiVl!I{OES 

R000¥111 I'/IJ/1/IEIITII,/JR -
/10,/J()Y/J9 I'Mifllh'U'TE

/'"£/ffi()J///9 t++ 
Em 1963, foram registrados na Prefeitura 240 

autom6veis, 69 jipes, 136 onibus, 80 motocicletas, 
256 caminhoes e 107 outros veiculos. 

Comunicafoes 

0 MUNICiPio dispoe de 1 agencia postal-telegriiJica, 
na cidade, e de 1 postal, na esta~;ao de Caetetuba, 
ambas mantidas pelo Departamento de Correios e 
Telegrafos; 1 esta~;ao telefonica, com 541 aparelhos 
instalados; 1 servi~;o telegrii.fico mantido pela Es
trada de Ferro Bragantina e 1 esta~;ao de radioa
mador. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE apresenta aspecto agradii.vel, com ruas am
plas, belas pra~;as, modernos edificios e predios publi
cos. As 7 pra~;as sao arborizadas e pavimentadas e, 
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das 66 ruas, 29 sao pavimentadas. Dos 2 547 prectios , 
2 069 sao abastecidos de agua; ha 2 298 ligac;6es a 
rede. 0 servi<;o de esgotos a ten de a 1 773 pn\dios, ha
vendo 1 969 ligag6es a sua rede que se estende por 
12,5 km. 

0 servigo de energia e!etrica e explorado pela 
Prefeitura atraves da Empresa Eletrica MunicipaL 
eom potencia de 1 830 KVA e corrente alternada de 
110 para luz e 220 volts para f6rga, na frequencia 
de 60-50 ciclos/segundo. A prodw;ao de energia ele
trica, em 1963, foi de aproximadamente 6 milh6es de 
KWh e atendeu ao consumo da sede municipal e das 
distritais e ainda ao Municipio de Jarinu. Ha 3 563 
ligag6es eletricas em todo o Municipio, sendo que na 
cidade havia 2 640 ligag6es e 2 420 predios atendidos. 
Atibaia esta incluido no plano de eletrificagao doEs
tado com uma quota de 5 000 KW, ja sendo utiliza
dos a proxima do de 500 KW. 

Varias sao as associac;6es de assistencia social e 
cooperativista: Associac;ao Comercial, Industrial e 
Agricola, Associagao Rural, Irmandade Civil Pr6-Vila 
Sao Vicente de Paulo, Lar Dona Mariquinha Amaral, 
Sociedade Sao Vicente de Paulo, Dispensario Sao 
Francisco de Assis, Uniao da Mocidade Espirita, As
sociac;ao Santa Rita de Cassia, Sociedade Beneficente 
Nosso Lar, Fraternidade Auxilio Cristao, Sociedade 
Beneficente Sao Joao da Esc6cia, Legiao Brasileira de 
Assistencia e Legiao da Boa Vontade, entre outros. 

Contam-se 12 advogados e 2 engenheiros no 
exercicio da profissao. 

0 HOSPITAL da Santa Casa da Misericordia possui 
80 leitos, dos quais 53 gratuitos. Em 1963, tratou 
1 010 doentes , sendo 480 gratuitos. Alem de inter
nac;ao, o estabelecimento possui: ambulat6rio, far
macia, gabinete dentario, laborat6rio de analises 
clinicas, aparelho de raio X, salas de parto, de ope
rac;ao, de esterilizac;ao e anestesia , banco de sangue. 
eirurgia, clinicas medicas, ginecol6gica e de obs-

Lyncc Estancia Clube 



Clube do Campo 

tetricia, pediatria e urologia , e pronto-socorro; 
mantem maternidade anexa . 

0 Municipio disp6e , ainda, de 1 p6sto de as
sistencia medico-sanitaria e 2 postos de puericul
tura (1 volante ) mantidos pelo Estado, alem de 
urn ambulat6rio recentemente inaugurado, a cargo 
do Lions Clube de Atibaia. 

Ha 4 medicos, 6 dentistas e 1 enfermeiro, no 
exercicio da profissao. Funcionam 8 farmacias e 
drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

ATIBAIA e sede de Inspetoria de Ensino, estando SU

bordinada a Delegacia de Ensino Elementar de 
Braganc;a Paulista. 

Em 31 de dezembro de 1964, havia 42 unidades 
escolares de ensino primario geral dispondo de 156 
professores. No inicio do ano corrente, matricula
ram-se 2 571 alunos, dos quais 1 203 do sexo femi
nino. Das unidades escolares acima registradas, 4 
sao grupos; 31 escolas isoladas estaduais, 4 escolas 
municipais e 3 particulares. 

Ha 2 estabelecimentos de ensino media: Co
legio Estadual e Escola Normal Major Juvenal 
Alvim (ginasial, colegial e normal) e o Instituto 
Educacional Gertrudes Pires Alvim (ginasial, co
mercia!, colegial e normal) , com 36 professores em 
exercicio . No inicio do ano letivo de 1965 matri
cularam-se 1102 alunos, sendo 492 do sexo femi
nino. Concluiram seus cursos, em 1964, 128 alunos, 
sen do 61 m6c;as. 

0 Municipio conta, ainda, com 2 jardins de 
inHmcia, 5 cursos de alfabetizac;ao de adultos, 2 de 
datilografia, 1 de balet, 1 de auto-escola, 4 de corte 
e costura, 3 de admissao ao ginasio, 8 de musica. 
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TuriJmo 

ATIBAIA. como estancia climatica mais proxima a 
Capital, oferece aos visitantes vl'uios pontos pito
rescos e de atrac;ao turistica. Jardim dos Pinheiros, 
com seu grandee piscoso lago; Pedra do Sino, grande 
bloco granitico que, quando tocado tern a ressonan
cia de urn sino; a Pedra Grande, na serra Itape
tinga, a 1400 m, de cujo topo se avista a Capital 
do Estado, Campinas e cida.des vizinhas; Lynce Es
tancia Clube, com piscina, "play-ground", lago com 
barcos ; Atibaia Clube de Montanha, situado a ... 
1 400 m de altitude, com grande lago de 121 000 m• 
de superficie, praia artificial, estadio para pratica 
de esportes, animais de montaria etc.; Retiro das 
Fontes, no sope da serra Itapetinga; Estancia Par
que Atibaia . 

Como parte dos festejos do 3.0 centenario, pla
neja-se. para o corrente ano, a "Festa do Mo
rango" . 

Biblior e(t~J 

CINco sao as bibliotecas: a Publica Municipal, com 
acervo superior a 5 200 volumes, e a do Museu Mu
nicipal Joao Batista Conti, com quase 1 000 volu
mes, ambas mantidas pela Prefeitura; a Paroquial, 
mantida pela Paroquia de Sao Joao Batista, com 
552 volumes; a do Clube Recreativo Atibaiano, com 
pouco mais de 900 volumes ; e a Montei·ro Lobato, 
do Colegio Estadual e Escola Normal Major Juve
nal Alvim. 

JvluJot 

0 Museu Municipal funciona no predio da ve
lha cadeia publica, construido em 1836 e tombado 
como monumento historico pelo Patrim6nio Histo
rico e Artistico Nacional. 

0 acervo e de 5 188 pec;as catalogadas. Du
rante o ano de 1963, foi visitado por 9 744 pessoas. 

ENTRE as associac;oes culturais e esportivas instala
das em Atibaia contam-se o Clube Recreativo Ati
baiano, com cerca de 900 socios; Associac;ao Cultu
ral de Atibaia, com 420; Clube de Oratoria, com 
16. As principais entidades esportivas: Sao Joao 
Futebol Clube, Gremio Esportivo Atibaiaense, Sao 
Paulo Recreativo Atletico Clube, Alvin6polls Fute
bol Clube e Boa Vista Futebol Clube, entre outras. 
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Museu Municipal, na Pra~a Bento Paes 

Ha ainda o Coral da Par6quia, 1 conjunto mu
sical, 2 corpora~;oes musicais, 3 fanfarras escolares 
e uma bandinha ritmica infantil. 

Divulgafao Grafica 

S.Ao editados os seguintes jornais: "Atibaiense" e 
"Tribuna do Povo", semanarios, e o "Mora", men
sario, dos alunos do Colegio Estadual. Ha ainda 2 
pequenos jornais distribuidos gratuitamente, uma 
vez por semana. 

Acham-se instaladas no Municipio 6 tipografias. 

Diversoes e Radiodifusao 

CINEMAS, existem, 3: Cine Ita, com 933 poltronas; 
Cine Paraiso, com 1 000 poltronas; e um terceiro, 
com 850 poltronas, recentemente inaugurado. 

Em funcionamento uma esta~;ao radioemissora 
- Radio Tecnica de Atibaia - transmitindo em 
ondas medias. com prefixo ZYR-95, na freqiiencia 
de 1 340 kc/s. 

Festejos Populares 

Os festejos populares tern, em sua maioria, cunho 
religioso. Assim, a 20 de janeiro cultua-se Sao Se
bastiao; em mar~;o/abril a Quaresma, em maio a 
Santa Cruz e rezas de Sao Gon~;alo; em 24 de ju
nho, Sao Joao Batista; a 15 de agosto, Nossa Se
nhora da Boa Morte; de 25 a 28 de dezembro cele
bram-se as tradicionais "cavalhadas" e "congadas" 
comemorando-se o Natal e homenageando-se 
N. s. do Rosario e Sao Benedito. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ATIBAIA possui uma coletoria federal e outra esta
dual e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de 
coleta do IBGE. 
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Finanra.r Publica.r 

EM 1964, a Prefeitura arrecadou 251,5 milhoes de 
cruzeiros, dos quais 79,2 milhoes referentes a renda 
tributaria, e realizou despesas no valor de 235,3 mi
lhoes. 

No mesmo ano o Governo Estadual arrecadou, 
no Municipio, 352,5 milhoes de cruzeiros sendo ... 
310,6 milh6es do impasto de vendas e consignac;oes; 
e o federal, 226,1 milh6es. 

0 orc;amento municipal para 1965 preve re
ceita de 261,3 milh6es de cruzeiros e fixa igual des
pesa. A renda tributaria prevista era de 114,1 mi
lh6es de cruzeiros. 

Re pre.rentafaO Politica 

CoMPONDO a Assembleia local contam-se 13 verea
dores. Ate 31 de dezembro de 1963, havia 7 995 elei
tores inscritos. 

PONTES 

As informac;6es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatistica de Atibaia, Vilson Pas
quetto. 

Foram utilizados, tambem, dado.s procedentes 
dos arquivos de documentac;ao municipal, da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao (Secretaria
Geral do CNEl e de 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. 
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EST A publicaqao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
taqao e Divulgaqao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da 
evoluqao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns oosos, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso , o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboraqao, especial
mente de historiadores e ge6grafos. 
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