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PEN A POLIS 

SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 654 km 2 (1960 1 ; 

altitude: 390 m; temperatura medi':L de 22°C; 
precipitar,;iio pluviometrica media de 1 200 mm. 

POPULAQAO - 28 941 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrtifica: 44 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Ind1tstria, agrope
cutiria. 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 7 agencias e 
1 Camara de Compensar,;iio de Cheques. 

VE!CUL0S REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 296 automoveis e jipe~, 540 caminh6es , 
8 6nibus e 45 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 980 ligac;6es cle
tricas, 380 aparelhos telef6nicos, 10 hoteis, 9 
pens6es, 1 restaurante. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 3 hospitais com 
198 leitos; 1 posto de saude e 1 de puericultura; 
9 medicos, 18 dentistas e 4 enjermeiros, no exer
cicio da protissao; 8 farmticias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 66 unidades escolares de 
ensino primtirio geral e 5 de ensino media; 2 
tipograjias, 3 livrarias e 1 jornal; 1 estac;iio ra
diotransmissora e 1 cinema. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
-cruzeiros) - receita prevista: 128,0; despesa ji
xada: 128,0. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de 
Documentac;iio e Divulgac;iio do CNE. Desenho da 
cap a de Q. Campofiorito. 



Gin<i!io Estadua! - Praca Dr. Carlos Sampaio 

ASPECTOS HIST6RICOS 

FoRAM indios coroados os primeiros habitantes 
dos campos do Avanhandava, ate as margens do rio 
Feio. Aguerridos, atacavam fazendas, entravando o 
desenvolvimento do Iugar. 

Em 1863 o patrim6nio do Lajeado foi doado por 
Jose Pinto Caldeira e sua mulher a Nosso Senhor 
dos Passos, sem, contudo, se ter noticia da posse. 
Dos desbravadores, o 'ii.nico remanescente foi Joao 
AntOnio de Castilho, que desde 1886 passou a re
sidir com sua familia na fazenda Agua Limpa . Mon
senhor Claro Monteiro Homem de Melo e seus com
panheiros catequistas foram recha~ados pelos gen
t ios em 1900. Quatro anos depois Cornelio Schmidt, 
engenheiro a servi<;o do Estado, penetrou na mata · 
encontrando a residencia de Joao Castilho. Nesse 
mesmo ano, acompanhado de sua familia, Fernando 
Ribeiro de Barros aportou no Salto Avanhandava 
combinando com Joao de Castilho iniciar cria~ao 
de gado no Lajeado . 

Em 1907, Manoel Bento da Cruz preparou o lo
teamento das terras, reservando uma gleba de cern 
alqueires que foi doado, em 2 de dezembro, por 
Eduardo Castilho e sua mulher, aos frades capu
chinhos de Sao Paulo . Em 25 de outubro do a no 
seguinte, Frei Bernardino de Lavalle tomou posse 
das terras e celebrou a primeira missa, fundando o 
patrimonio de Santa Cruz do Avanhandava . Ja a 
estrada de ferro propiciava o desenvolvimento do 
Iugar e diversas familias ai se haviam estabelecido, 
como as Ribeiro de Barros e Rodrigues Novo. 0 to
p6nimo Penapolis foi adotado em homenagem ao 
en tao Presidente da Republica, Doutor Afonso Pena . 
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FormafaO Administrativa e Judiciaria 

o DISTRITO de Penapolis foi criado pela Lei estadual 
n.0 1177, de 7 de novembro de 1909, com sede na 
povoa!;iio de Santa Cruz do Avanhandava, que foi 
elevada a categoria de vila por efeito dessa mesma 
Lei. 

A Lei estadual n.0 1 225, de 16 de dezembro de 
1910, transferiu o distrito da jurisdi!;iio do Munici
pio de Rio Preto para o de Bauru . 

Por forga da Lei estadual n.0 1 397, de 22 de 
dezembro de 1913, foi criado o Municipio de Pena
polis, com territorio desmembrado do de Bauru. A 
mesma Lei concedeu a sede municipal foros de ci
dade, verificando-se a instalagao do novo Munici
pio, em 11 de maio de 1914. 

Possui apenas 1 distrito, em virtude da desane
xa!;ao do de Alto Alegre elevado a Municipio em 31 
de dezembro de 1953. 

A comarca de Penapolis foi criada pela Lei 
n.0 1557, de 10 de outubro de 1917, sendo instala
da a 27 de julho de 1918, e compreende mais 6 
Municipios. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MuNiciPIO, situado na zona fisiografica de Bauru,. 
limita-se com os de Alto Alegre, Glicerio, Brauna .. 
Planalto, Barbosa e Avanhandava. 

A sede municipal , aos 390 metros de altitude, dista 
432 quilometros, em linha reta, rumo ONO, da Ca
pital do Estado. Suas coordenadas geograficas sao : 
210 :w 59" de latitude sui e 50° 04' 22" de longi
tude W.Gr . 

Com area de 654 quilometros quadrados (1960) o 
Municipio tern no rio Tiete seu principal acidente 
geografico . Destacam-se, ainda, os ribeiroes Bo
nito, Lajeado e Coroadinho. A temperatura media 
e de 22°C e a precipitagao pluviometrica anual, es
timada em cerca de 1 200 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO resultados preliminares do Recenseamento 
Geral de 1960 a populagao do Municipio era de 
28 941 habitantes, dos quais 14 400 nas zonas urba
na e suburbana e 14 541 na rural. Dispunha de 
5 47.9 domicilios. 

0 crescimento populacional, na cidade, foi de 
63 % no ultimo decenio (14 400 em 1960 e 8 832 em 
1950) . A densidade demografica era de ·14 habitan
tes por quilometro quadrado. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

Censo Agricola 

A SINOPSE preliminar do Censo Agricola de 1960 re
gistra 854 estabelecimentos 0430 em 1950), numa 
area de 50 889 hectares (99 343 em 1950). dos quais 
13 987 destinados a lavouras (24 890 em 1950) . 

Desses estabelecimentos, 385 tern menos de 10 
hectares, cada urn (292 em 1950) ; 343 de 10 a menos 
de 100 (921 em 1950); 122 de 100 a menos de 1 000 
(210 em 1950); e 4 de 1 000 a menos de 10 000 (7 
em 1950) . Exerciam atividades na agropecuaria 
'1 034 pessoas (9 055 em 1950), dispondo de 111 tra
tores (16 em 1950) e 489 arados (1 712 em 1950) . 

Havia bovines em 409 estabelecimentos, sendo 
que em 366, menos de 100 bovines, cada urn; em 39, 
de 100 a 500; e em 4, de 500 a mais. 

Agricultura 

EM 1963 foram cultivados 21 538 hectares com pro
dutos agricolas, no valor de 1,3 bilhao de cruzeiros. 
A contribuigao do algodao foi de 300,0 milh6es de 
cruzeiros (4 500 toneladas), seguida da do milho, 
com 219,3 milhoes 00 2.00 t), do cafe, 197,0 milhoes 
(3 150 tl, da cana-de-agucar, 193,3 milhoes (!36 OOOtJ, 
do arroz, 181,7 milh6es (2 436 t), do amendoim, 143,2 
milhoes (3 672 t) . Ha, ainda, produgoes de mamo
na, banana, feijao, mandioca e laranja. A Coopera
tiva Agricola Mista Penapolis e 2 agronomos servem 
aos agricultores. 

Pecuaria 

A POPULA«;:Ao pecuaria, em 1962, era de 51 230 cabe
Gas, no valor de 895,2 milh6es de cruzeiros assim 
distribuidos: bovines, 35 mil cabegas e 700 {uilh6es 
de cruzeiros; suinos, 10 mil cabegas e 60 milh6es; 
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muares, 2 300 cabegas e 92 milh6es; equinos, 3 500 
cabegas e 42 milh6es; caprinos, 350 cabegas e 630 
milhares de cruzeiros; asininos, 10 cabegas e 450 
milhares; e ovinos, 70 cabegas e 140 milhares. 0 
gado se destina a produgiio de Ieite e ao corte, 
sen do as ragas mais disseminadas as gir, caracu e 
zebu. A produgiio de Ieite foi de 5 milh6es de litros , 
no valor de 100 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola era representado por 150 mil e 
750 cabegas, no valor de 30,4 milh6es de cruzeiros. 
Produziram-se 360 mil duzias de ovos de galinha, 
no valor de 32,4 milh6es de cruzeiros . 0 mel e a 
cera de abelha atingiram 5,4 toneladas, no valor de 
648 milhares de cruzeiros . 

Ha urn veterinario servindo aos pecuaristas. 

Cemo Industrial 

SEGUNDO resultados do Censo Industrial de 1960. 
foram contados 91 estabelecimentos fabris , ocupan
do 495 operarios em media mensa!. A f6rga motriz 
utilizada foi de 2 575 cv. Foram pagos salarios e 
vencimentos no valor de 29,4 milh6es de cruzeiros. 
sendo 22,3 a operarios. Empregaram-se 265,0 m i
lh6es de cruzeiros em despesas de consumo, sendo 
246,7 milh6es em materias-primas. 0 valor total da 
produgiio foi de 426,6 milh6es. Foram atribuidos 
161,6 milh6es de cruzeiros ao valor da transforma
giio industrial. 

Os produtos alimentares ocuparam 38 estabele
cimentos, 153 operarios, em media mensa! , e contri
buiram com 63,7% para o valor total da prodw;ao: 
seguiram-lhes os minerals niio metalicos, com 23 es
tabelecimentos, 189 operarios em media e 5,6% do 
valor da produgiio; os couros e peles e produtos si
milares, com 4 estabelecimentos, 75 operarios em 
media e 18,4% do valor da produgiio. Existiam, ain
da, 6 estabelecimentos de mobiliario , 6 de vestuario. 
calgados e artefatos de tecidos, 5 de madeira, 2 de 
metalurgica, 2 de material de transporte , 2 de be
bidas, 1 textil (4.0 em importancia econ6mica), 1 
de produtos de perfumaria, sab6es e velas e 1 de 
editorial e grafica. 

Industria 

ATE dezembro de 1963, havia 101 estabelecimentos 
industrials. 0 valor total da produgiio foi de 1,2 
bilhiio de cruzeiros, no ano de 1962. 

Ha 2 fabricas de beneficiamento de algodao, 2 
serrarias e fabricas de tacos, 1 serraria e fabrica de 
moveis de madeira, 25 ceramicas, 1 usina de ag'uca r 
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e aicool, 2 curtumes, 1 fabrica de Iaticinios, 1 de b€
neficiamento de amendoim, 1 de papel manilha, 1 
de garrafas de vidro, 1 de carvao vegetal, 7 de 
cal~ados, 7 de m6veis e esquadrias, 15 de beneficia
menta de arroz, 1 de cabos para ferramentas, 11 
de beneficiamento de cafe, 1 de pe~as para autos, 
2 de jazigos de granito, 3 de farinha de mandioca e 
de milho, 1 de aguardente de cana, 1 de malas e 
pastas de couro, 2 de refrigerantes, 1 de colchoes 
de mola, 1 de doces, 1 de afiadores de navalha, 1 de 
caixoes funebres e 6 padarias. 

Abate de Reses 

EM 1962 foram abatidas 2 721 cabe~as de bovinos, 
1 930 de suinos, 10 de ovinos e 40 de caprinos. 0 
produto do corte rendeu 697,3 toneladas, no valor 
de 126,1 milhoes de cruzeiros. A contribui~ao da 
carne verde de bovino foi de 433,9 toneladas, no 
valor de 98,2 milhoes de cruzeiros, seguida de tou
cinho fresco com 78,9/12,2; da carne verde de suino 
64,0/10,1; couro salgado de bovino, 56,3/4,5; couro 
seco de bovino, 2,5/376,4 milhares de cruzeiros; carne 
verde de caprino, 480 quilos/960 milhares; carne 
verde de ovino 150/30,0; pele seca de caprino, 36/8,1; 
e pele seca de ovino, 12/2,9 milhares de cruzeiros. 

Comercio e Bancos 

H.\ 318 estabelecimentos comerciais dos quais 6 siio 
atacadistas. Os principals produtos exportados sao 
couros, garrafas, a~ucar, tijolos, telhas, papel ma
nilha, tacos para assoalho, cafe, algodao, amendoim 
e arroz, para diversos municipios do Estado. 

Ha 7 agencias bancarias no Municipio: do 
Banco do Brasil, do Estado de Sao Paulo, do Brasi
leiro de Descontos, do Comercial do Estado de Sao 
Paulo, do Noroeste do Estado de Sao Paulo, do Sui 
Americana do Brasil e do Bandeirante do Comercio. 

Os saldos, em 31 de dezembro de 1963, das prin
cipals contas, foram os seguintes (em milhoes de 
cruzeiros): caixa em moeda corrente, 114,5; empres
timos em contas correntes, 536,0; titulos desconta
dos, 1 390,7; depositos a vista e a curto pra:w, 
1641,6; depositos a prazo, 53,4. 

Penapolis e uma das pra~as do Pais que possui 
Camara de Compensa~ao de Cheques. No periodo de 
20de janeiro de 1964 a 17 de janeiro de 1965, foram 
movimentados 59 189 cheques, no valor total de 3,8 
bilhoes de cruzeiros . 
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T ransportes 

0 MUNiciPIO e servido pela Companhia Paulista da 
Estrada de Ferro, pelas rodovias estaduais asfalta
das - estrada Marechal Rondon, SP-5 (com 19,2 
quilometros dentro do Municipio) e Sao Jose do Rio 
Preto - Presidente Prudente, denominada 4 000 
(com 34,4 quil6metros municipais) e por uma rede 
de estradas municipais de terra (cerca de 400 qlili
lemetros) . 

Penapolis liga-se, em rodovia, a Alto Alegre, em 
52 minutos; a Glicerio, em 31 minutos; a Barbosa, 
em 30 minutos; a Planalto, em 1 hora e 32 minutos; 
a Avanhandava, em 30 minutos. 

[0/YV£1tCif£S 
flQOQY/R .PHY//YEI'ITHPR -

flQ/JOV/H /'el'i'n,rl"/ci'/T,E -

r.E~ffOV/~ 

P/S.PRULQ 

A estrada rodoviaria que liga, em 8 horas e 26 
minutos, o Municipio a Capital do Estado e de 498 
qui16metros, sendo 494 asfaltados. Por estrada de 
ferro, a ligac;ao e feita em 11 horas e 40 minutos. 
Leva-se 14 horas e 36 minutos ate Brasilia <DFJ, 
em rodovia. 

Em 1963 foram registrados na Prefeitura 296 
autom6veis e jipes, 540 caminh6es, 8 6nibus e 45 
outros veiculos. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE possui 3 500 predios distribuidos em 84 lo
gradouros, sendo 79 ruas e 5 prac:;as. Desses logra
douros 21 estao asfaltados ou pavimentados (5 to
talmente e 16 parcialmente) . 

A recte distribuidora de agua abastece, com 3 !HO 
metros cubicos diarios, 28 logradouros e 2 266 pre
dios. A agua utilizada e fornecida pelo ribeirao La
jeado, tratada por elora . 

A rede de esgotos tern 24 000 metros de exten
&ao, servindo 1 780 predios . 

Ha 2 980 prectios beneficiados por energia ele
trica. A concessionaria desse servigo e a Compa 
nhia Paulista de Forga e Luz, com usina hidreletri
ca, instalada no Salto Avanhandava (rio Tiete) . 
A corrente e de 110 volts para domicilios e 220 para 
industria. Contam-se 380 aparelhos telefonicos 
instalados . 

Ha 10 hoteis, 9 pens6es e 1 restaurante. 

Assistencia M edico-hospitalar 

A ASSISTENCIA medica esta a cargo de 2 hospitais 
gerais (urn mantido pela Santa Casa, e outro parti
cular), com 148 leitos, e 1 hospital para doentes 
mentais, com 50 leitos (mantido pelo Centro Espi
rita Discipulos de Jesus) ; e, tambem de 1 posto de 
saude e outro de puericultura. Ha 9 medicos, 18 den
tistas e 4 enfermeiros . Funcionam 8 farmacias . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

0 ENSINO primario geral, em 1962, contou com 62 
unidades escolares, dispondo de 94 professores . Ma
tricularam-se 3 443 alunos no inicio do ano letivo 
de 1963. 

0 ensino medio estava a cargo de 5 unidades 
escolares (1 comercial, 2 normal , 2 secundario) , ten
do-se matriculado 1 329 alunos (365 no comercial, 
242 no normal, 722 no secundario) , sob orientagao de 
79 professores, em 1963. Os estabelecimentos de en
sino medio, sao a Escola Normal e o Educandario 
corac;ao de Maria, Escola Tecnica de Comercio Sao 
Francisco de Assis e o Instituto de Educagao Dr . 
Carlos Sampaio Filho (estadual). 
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Cultura 

ExisTE 1 semanano "A Comarca de PenaPQlis" e 1 
esta~ao nidiodifusora (ZYR-33), ondas medias, fre
quencia de 780 kc/s, de 100 walts. Ha 2 associag6es 
desportivo-recreativa - Clube Penapolense e a So
ciedade Esportiva de Pesca do Salto do Avanhanda
va - totalizando 1701 socios. 0 cinema local tern 
capacidade para 1185 espectadores. 

0 dia da cidade, 25 de outubro, e comemorado 
com desfile de escolas e tiro de guerra, o mesmo 
acontecendo com o 7 de Setembro. As celebra~6es 
religiosas mais em evidencia sao: Corpus Christi , 
Assun~ao da Virgem e Sao Francisco de Assis, pa
droeiro de Pen a polis. 

Exercem as suas profiss6es 16 advogados, 3 en
genheiros e 2 agronomos. 

Funcionam 2 tipografias, 3 livrarias . 

/ lSPECTOS ADMINISTRATIVOS 

EsTlio sediadas no Municipio uma coletoria federal 
e outra estadual; uma agencia do DCT e a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finanfas Publicas 

EM 1963 a Prefeitura arrecadou 96,0 milh6es de cru
zeiros. A arrecada~ao estadual foi de 121 ,8 milh6es 
de cruzeiros e a federal de 330,9 milh6es. 

0 or~amento para 1964 previa receita de 128,0 
milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa. 

RepresenlafaO Politica 

A CAMARA DE VF;READORES e composta de 15 edis. Para 
as elei~6es de 7 de outubro de 1962, estavam inscri
tos 7 504 eleitores. 

FONTES 

As informa~6es divulgadas neste tra"hlalho foram , 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Penna polis, Heiio Soave . 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos de 
documenta~ao municipal da Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgac;ao (Secretaria-Geral do CNE) , e de 
6rgaos do sistema estatistico nacional. 
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EST A publicagao taz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgagao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolugao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematizagao, elementos esparsos em 
dijerentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias tontes de pesquisa, por isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
gao, especialmente de historiadores e ge6grafos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo .Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastill.o Aguiar Ayres 

COLEI;!\0 DE MONOGRAFIAS 

(4.a serle) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Piras.u
nunga, SP. 303 - Len"ois Paullsta, SP. 304 - Atlbaia, SP. 30~ 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbu?.eirn . 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 

Acabou.:s-e. rie impri1ni~·. ·:lid·'Sirvigo Grlifico do 
I BGE, aos tres dias do me_s: ;de ' se~embro de mil no
vecentos e sess~nta e cinco, 29.o dd. criac;iio do Insti
tuto ·e 400.0 da tundagiio da Cidade do Rio de 
Janeiro. 




