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CAJURU 

SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 796 km' !1960); alti
tude: 767 m; tempemturas em °C: maxima, 30 ; 
minima, 12; precipitar;rio pluvionu!trica anual : 
1600 mm. 

POPULAQli.O - 13 737 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; den
sidade demogrdjica: 17 habitantes par quil6-
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Indttstria de trans
jormar;ao ( mecanica) . 

ESTABELECiMENTOS BANCARIOS - 2 agencias 
bancarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitum Munici
pal) - 173 autom6veis e jipes, 87 caminh6es e 
89 camionetas. 

ASPECTOS URBANOS - 1 329 ligar;oes eletricas, 228 
aparelhos telej6nicos; 2 hoteis, 1 restaurante; 
1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital geral com 58 
leitos, 1 p6sto de saude e outro de puericultu
ra; 4 medicos, 4 dentistas, no exercicio da pro
jissao; 5 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 28 unidades escolares 
de ensino primario geral, 2 estabelecimentos de 
ensino media; 1 tipograjia, 1 livraria , 2 biblio
tecas, 1 estac;ao de radioemissora . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (milh6es de 
cruz.eiros) - receita p1·evista: 100,0; despesa 
jixada: 100,0. 

REPRESENTAQli.O POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim e desenho 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, am
bos da Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
do CNE . 



ASPECTOS HIST6RICOS 

CoNTA-sE que foi Bartolomeu Bueno da Silva, o 
Anhangiiera, hi por 1682, o primeiro homem civi
lizado que percorreu a regiao, ainda selvagem, 
onde iriam surgir, no que ficou conhecido pelo "Ca
minho dos Guiares", alguns anos depois, muitos 
pousos, entre os quais o que deu origem a Cajuru. 

Em 1821 dona Maria Pires de Araujo e seus fi~ 
lhos doaram o terreno onde se edificaria o povoa
do. 0 distrito surgiu em 1846, subordinado primei
ramente ao Municipio de Casa Branca e mais tarde 
ao de Batatais, e ganhou sua autonomia adminis
trativa em 1865, completando a 18 de margo do 
corrente ano o seu primeiro centenario. 

A 8 de dezembro de 1912 foi inaugurada a es
tac;ao de ·cajuru da estrada de ferro Mogiana, tra
zendo grande progresso para o Municipio, ligan
do-a a linha tronco que passa em Santos Dumont. 

Formaritr; Admi11i.rtratit a e Judicidritl 

0 nrsTRITO de Cajuru foi criado, no Municipio de 
Casa Branca, pela Lei provincial n.0 10, de 19 de 
fevereiro de 1846, e, por for<.;a da entao Lei pro
vincial n. 0 19,. de 10 de junho de 1850, transferido 
desse Municipio para o de Batatais. 

A Lei provincial n.0 15, de 18 de margo de 1865, 
criou a vila e, consequentemente, o Municipio de 
Cajuru, com territ6rio desmembrado do de Ba.ta
tais. A sua instala<.;ao deu-se a 18 de ag6sto de 
1866. 

A vila foi elevada a categoria de cidade pela 
Lei estadual n.0 1 038, de 19 de dezembro de 1906. 

0 Municipio de Cajuru e composto dos distri
tos de Cajuru (sede) e Cruz da Esperanga, pois. 
em 18 de fevereiro de 1959 (Lei estadual n.0 5 285) 
perdeu o distrito de Cassia dos Coqueiros, para for
mar o Municipio homonimo. 

A comarca de Cajuru foi criada a 6 de abril 
de 1887 (Lei n.0 92) e instalada a 8 de abril de 1890 . 
Esta comarca e de 2.a entrancia e abrange tam
bern o Municipio de Cassia dos Coqueiros. 

/1SPECTOS FISICOS 

· CAJURU, com area de 796 km', localizado na zona 
fisiografica de Ribeirao Preto, limita-se com os 
Municipios de Altin6polis, Cassia dos Coqueiros, 
Mococa, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antonio da 

· Alegria, Sao Simao, Serra Azul e Tambau. 
A sede municipal apresenta as seguintes coor

denadas geograficas: 21° 16' 33" de latitude sul e 
47° 18' 27" de longitude W. Gr., e dista, em linha 
reta , 265 km de Sao Paulo, rumo NNO; e esta a 
767 metros de altitude. 
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Os rios mais importantes sao o Pardo, Cubatao, 
Araraquara e seus afluentes Cajuru, Pedras, Bas
ques, Paiolzinho, Orica, Palmeiras, Boiada, Ver
melho . 

Ha, ainda, diversas cachoeiras entre elas a Itai
peva e Mangue. 

Os principais acidentes do relevo sao as serras 
da Lage, Morrinhos e Carqueja; os morros: Bal
tazar, Agudo, Bessa, Encantado, Montevideu e Mor
rinho. 

As chuvas normais vao de novembro ate maio. 
0 clima .e quente, de inverno seco, com maxima de 
30 e minima de 12°C, sen do a media de 21 °C. Es
tima-se a precipitagao pluviometrica entre 1 400 e 
1 800 mm anuais. 

ASPECTOS DEj\10GRAFICOS 

0 CENso Demografico de 1960, segundo dados pre
liminares, revelou a existencia de 13 737 habitantes, 
no Municipio, sendo 11 984 no distrito-sede e 1 753 
no de Cruz da Esperanca . 

A maio ria da populagao esta va na zona rural, 
onde havia 62% dos habitantes. A densidade de
mogratica era de 17 habitantes par quil6metro qua
drado . 

A cidade de Cajuru cresceu, no ultimo illter
valo censitario, de 51,5%, passando a 4 971 habi
tantes, e a vila de Cruz da Esperanga, de 48%, pas
sando a 296 pessoas. 

Movinzento da Popu!tt(ao 

EM 1962 foram registrados 462 nascidos vivos e 23 
nascidos mortos, 133 6bitos em geral, sendo 35 de 
menores de 1 ana. Houve, tambem, 110 casamentos. 

ASPECTOS ECONOI'rl/COS 

A INDUSTRIA de transformagao e a principal fonte de 
renda municipal, destacando-se o genera de me
canica . 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimina
res, revelou a existencia de 387 estabelecimentos, 
ocupando area de 72 192 ha, dos quais 8 227 eram 
destinados as lavouras. 

Segundo o tamanho, havia 82 estabelecimentos 
com menos de 10 ha, cada um; 196, de 10 a menos 
de 100 ha; 94, de 100 a menos de 1 000 ha; e 15, de 
1 000 a menos de 10 000 ha. 

Estavam ocupados nestes misteres 4 494 pessoas; 
eram u tilizados 34 t ra tares e 203 arados. 
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Em 301 estabelecimentos havia 2.1 798 bovinos, 
assim distribuidos: em 244 estabelecimentos havia 
menos de 100 cabe<;as, em cada urn; em 49 , de 100 
a menos de 500 cabe<;as; e em 8, de 500 e mais ca
be<;as. 

Agric 11lt11ra 

A PR:onugA.o agricola em 1963 rendeu 483,8 milh6es 
de cruzeiros, foram cultivados 9 189 ha e produzidas 
115 153 t de produtos. 

A safra compreendia 10 produtos: arroz , man
dioca, milho, cafe, cana-de-ac;ucar, feijao , batata
-inglesa, algodao, amendoim e cebola. 

0 arroz contribuiu com 43 % para o valor total 
e rendeu 3 120 toneladas; a mandioca veio em se
gundo Iugar, com 19,8% do valor e 16 000 t; em or
dem decrescente vieram o milho, com 11,3% do 
valor e 3 870 t; o cafe, com 11 ,2% do valor e 1 620 t; 
a cana-de-ac;ucar, com 8,9 % do valor e 90 000 t. os 
5,8 % restantes do valor foram cobertos, em con
junto, pelos demais produtos. 

Presta seus servigos profissionais 1 agr6nomo. 

Pecuaria 
A POPULA<;iio pecuana, em 1963, totalizava 58 100 
cabec;as, valendo 1,5 bilhao de cruzeiros. 

0 principal rebanho era o bovina, com 35 mil 
cabec;as e 81,6 % do valor total; em segundo Iugar 
estava o suino, com 15 mil cabe<;as e 8,0% do valor; 
em terceiro, o muar, com 4 mil cabec;as e 6,7 % do 
valor; e em quarto, o eqtiino, com 3 mil e 500 ca
begas e 3,5% do valor. 

Completavam a populagao pecuaria 400 capri
nos, 150 ovinos e 50 asininos. 

A produc;ao de Ieite alcanc;ou 6 milh6es e 500 
mil litros, no valor de 364 milh6es de cruzeiros. 

0 planter avicola, ainda, em 1963, compunha
-se de 41 mil e 300 galinaceos (300 perus) no valor 
de 21,2 milh6es de cruzeiros, e 400 palmipedes, va
lendo 160 milhares de cruzeiros. A produc;ao de ovos 
de galinhas totalizou 120 mil duzias (16,8 milh6es 
de cruzeiros) . 

Cemo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 contou 35 estabeleci
mentos de industria de transformagao, que deram 
emprego a 127 openirios, em media mensa! (du
rante o ano anterior ao censo), utilizaram 591 cv 
de forca motriz e renderam 64,7 milh6es de cru
zeiros -(17,2 milh6es de transformagao industrial e 
46,8 milh6es de despesas com materias-primas) . 

o principal genera de industria era o de produ
tos alimentares, que contribuiu com 75,9 % para o 
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valor total da produc;ao, possuia 12 estabelecimen
tos, utilizou 218 cv de f6rc;a motriz e empregou 32 
operarios em media mensa!. 

Em segundo lugar, bern distanciado, vinha o de 
mecanica, com 4 estabelecimentos, 32 operarios em 
media mensa!, 178 cv de forc;a motriz e 12,8% do 
valor da produc;ao . 

Havia, ainda, 6 estabelecimentos no genera de 
minerais nao metalicos 0,5 % do valor da produ<;ao ), 
4 de mobiliario (4,7% do valor da produgao), 2 no 
de vestuario, calc;ados e artefatos de tecidos (2,7 % 
do valor da produc;ao), 2 de madeira 0,2 % do va
lor), 2 de couros e peles e produtos similares, 1 
de material eletrico e de comunicac;6es, 1 de ma
terial de transporte e 1 de editorial e gr:ifica . 

.lJ l nd;/stria 

A PRonugi\o industrial de Cajuru alcanc;ou 1,3 bilhao 
de cruzeiros, empregou 63 operarios, em media 
mensa!, em 20 estabelecimentos existentes em 1964. 

0 principal genera de industria de transforma
c;ao e 0 de mecanica, com 7 estabelecimentos, 36 
operarios em media e 70,4% do valor total da produ
c;ao. Em segundo lugar vern o de madeira, com 3 
estabelecimentos, 9 operarios em media e 25,2 % do 
valor total. 

Existiam, ainda, os seguintes generos de indus
tria: produtos alimentares ( 4 estabelecimentos), 
couros e peles e produtos similares (2), mobiliario 
(1), material eletrico e de comunicag6es (1), mi
nerais nao metalicos (1 ) e editorial e grafica (1 ) . 

Gada Abatido 

FoRAM abatidas 593 cabec;as de bovinos, 519 de sui
nos e 3 de caprinos, em 1962, resultando 152,8 to
neladas de produtos, no valor de 23,9 milh6es de 
cruzeiros. 

0 principal produto foi a carne verde de bo
vina, com 104,2 toneladas e 71,5 % do valor total da 
produc;ao; vindo em segundo Iugar o toucinho fres
co, com 20,7 t e 13,3 % do valor ; e em terceiro, a 
carne verde de suino, com 17,0 t e 12,7% do valor. 
Foram, ainda, produzidos carne verde de caprino, 
couros seco e salgado de bovina e pele seca de ca
prino. 

Comenio e Bancos 

0 coMERCIO local conta com 70 estabelecimentos 
varejistas. Cerca de 60 % de seus produtos agrico
las sao exportados principalmente para Sao Paulo 
e Ribeirao Preto . 
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{ Cajuru conta com 2 
- agencias bancarias: do 

Banco do Comercio e 
Industria de Sao Paulo 
e do Banco F. Barreto_ 
Sao usadas, tambem, as 
agencias bancarias se
diadas em Ribeirao 
Preto e em ~ococa. 

Os saldos das prin-
-i cipais contas, em 31 de 

dezembro de 1964, fa
ram, em milh6es de 
cruzeiros: caixa em 
moeda corrente, 22,9; 
emprestimos em con
tas correntes, 1,1; titu
los descontados, 165,4; 
depOsitos a vista e a 
curta prazo, 252,0; e 
depositos a prazo, 7,3 _ 

Serviros 

Matriz de Sao Bento 

CAJURU conta com 50 - estabelecimentos de presta
c;:ao de servic;:os, entre os quais 2 hoteis · e 1 restau
rante. 

Transportes 

0 ~UNiciPIO e servido por uma rodovia estadual 
que liga Altin6polis a ~ococa, e que, cortando o 
seu territ6rio, passa a 500 metros da cidade alem de 
diversas rodovias municipals. 

-r Cajuru dista 41 minutos de Altin6polis, em ro-
dovia estadual; 36 minutos de Cassia dos Coquei
ros, em rodovia municipal; 57 de Mococa, em ro
dovia estadual; 56 minutos de Santa Rosa de Vi
terbo, de 6nibus, em rodovia municipal; 1 hora e 12 
minutos, de Santo Antonio da Alegria, via Fazen
da Nossa Senhora Aparecida, em rodovia munici
pal; 1 hora e 32 minutos de Sao Simao, em rodovia 
municipal; 1 hora e 14 minutos de Serra Azul, de 
6nibus, em rodovia municipal, via Cruz da Esperan
c;:a; 2 horas e 4 minutos de Tambaii, via Santa Rosa 

• de Viterbo, em rodovia municipal; 36 minutos, de 
6nibus, de sua vila de Cruz da Esperanc;:a; 6 horas 
e 2 minutos de Sao Paulo, de onibus, via Santa 
Rosa de Viterbo, em rodovia municipal e estadual 
(Anhangiiera); e 15 horas e 54 minutos de Brasi
lia, DF, via Santa Rosa de Viterbo, Sao Simao, Ube
raba (~G) e Goi11nia (GO), em rodovias munici
pal, estadual e federal. 

A Companhia ~ogiana de Estrada de Ferro, 
atraves do ramal Santos Dumont-Cajuru, serve ao 
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Municipio, com as esta(;oes de Cajuru, !toea, Sam
paio Moreira e Corredeira, em seu territ6rio . 

Leva-se, de trem, 1 hora e 38 minutos ate San
ta Rosa de Viterbo ; 2 horas e 49 minutos ate Sao 
Simtio; e 9 horas e 9 minutos ate Sao Paulo , via 
Campinas. 

CONVEN90ES 
ROOOVIA PAVIMENTAOA -

ROOOVIA PERMANENT£ 

FERROV/A 

Estavam registrados, em 31 de dezembro de 1964, 
na Prefeitura local , 173 autom6veis e jipes, 87 ca
minh6es e 89 camionetas. 

Comunica{oes 

CAJURU possui 2 agencias do DCT e 4 de outras en
tidades. Segundo o tipo de servi(;o, 2 sao postais, 3 
telegraficas e 1 telef6nica. 

Ha 228 aparelhos telef6nicos instalados (31 de 
dezembro de 1964) . 

ASPECTOS SOCIAlS 

CAJURU guarda muito de suas constru(;6es provin
ciais, s6 agora, aos poucos, substituidas pela arquite
tura moderna. 

A cidade esta situada em terreno urn pouco aci
dentado e possui 39 ruas e pra(;as, das quais 13 pa
vimentadas a paralelepipedos e uma das pra<;as 
ajardinada. 

Ha cerca de 1 560 prectios, dos quais 1 360 abaste
cidos de agua, 480 servidos pela rede geral de esgo
tos e 1 329 com iluminagao eletrica . Em 31 logra-
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Casa de Caridade Sao Vicente de Paulo 

douros ha iluminagao eletrica. A energia eletrica e 
distribuida pela Cia. Paulista de Forga e Luz na 
voltagem de 110 e ciclagem de 60 . A vila de Cruz 
da Esperanga tambem e servida de energia eletrica. 

Assistencia Medico-Sanitaria 

DrsPoE o Municipio de urn hospital - Casa de Carl
dade Sao Vicente de Paulo - com 58 leitos, sendo 
40 gratuitos. 0 movimento de internamento, duran
te o ana de 1964, chegou a perto de 400 pessoas. 

Ha, alnda, urn pasta de saude e outro de pueri
cultura, alem do servigo dentario do Grupo Escolar 
Dr. Messias da Fonseca. 

Prestam seus servigos profissionais 4 medicos e 
4 dentistas; contam-se 5 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

Q ENSINO primario geral e ministrado em 28 unida
des escolares e par 51 professores. Foram matricula
das, no ana de 1964, 2 187 criangas em suas diversas 
series . 

0 ensino media e ministrado no Colegio Esta
dual e Escola Normal Galdino de Castro. Ha 19 pro
fessores. Esta vam rna triculados, no ana acima refe
rido, 258 alunos no curso ginasial, 20 no colegial e 
70 no normal . 

Cultura 

CAJURU conta com 2 bibliotecas: do Colegio Esta
dual e a do Grupo Escolar; o Cine Yara, com ca
pacidade para 400 espectadores; a Radio Cultura de 
Cajuru, de ondas medias e 1470 kc/s; e os clubes 

· Recreativo Cajuruense, Renascenga e Recanto da 
Amizade, ~esportivos-recreativos; 1 tipografia, 1 li
vraria e os servigos profissionais de 6 engenheiros. 

Entre as festejos populares estao a Folia dos 
Santos Reis, e o de Sao Sebastiao, a 20 de janeiro 
(feriado municipal) . 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 
CAJURU possui uma coletoria federal e outra estadual 
e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao inte
grante da rede de coleta do IBG E. 

Finan[as Publicas 
0 EsTADO arrecadou, em 1963, 43,1 milh6es de cru
zeiros, no Municipio . 

Em 1964 a Uniao arrecadou 26,9 milh6es de cru
zeiros, sendo de 23,0 milh6es a renda tributaria . 

A Municipalidade, em 1964, arrecadou 51,5 mi
lh6es de cruzeiros, sendo de 26,7 milh6es de renda 
tributaria, e dispendeu 52,6 milh6es de cruzeiros. 

0 orgamento municipal, para o exercicio finan
ceiro de 1965, previa receita de 100,0 milh6es de cru
zeiros e fixa va igual despesa . 

Representa[ao Politica 
A CAMARA Municipal de Cajuru .e composta de 11 ve
readores. 

Estavam inscritos, para as elei!;6es de outubro de 
1962, 4 064 eleitores . 

FONTES 
As INFORMA«;OES divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de Esta
tistica de Cajuru, Ebsan de Cassio Nobre . 

Foram utilizados tambem em sua elaborac;ao 
dados dos arquivos de documentac;ao municipal da 
Diretoria de Documentagii.o e Divulgagii.o do CNE 
(Secretaria-Geral) , e de diversos 6rgaos do sistema 
estatistico brasileiro . 

Grupo Escolar 



EST A publicac;iio taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Divulgac;iio do Conselho Nacional de Esta-

.tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lu r; iio hist6rica do Municipio , corr esponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;tio, elementos esparsos em diferentes 

.documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opinitio, comuns em assuntos dessa natu
reza, niio sendo raros as equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa. Par isso , o CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborac;tio , espe
cialmen te de historiadores e ge6gratos . 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE(,;:AO DE MONOGRAFIAS 

(4.a serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, · SC. 302 - Pirassu
nunga, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 
305 - Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Um
buzelro, PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 -
Areta, PB. 311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 
- Ubajara, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 
- Pltangui, MG. 317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 

Acabou-se de imprimir no Servic;;o Grlijico do 
IBGE, aos dez dias do mes de novembro. de 
mil novecentos e sessenta e cinco, 29.0 da criac;;iio do 
Instituto e 400.o da jundac;;iio da Cidade do Rio de 
Janeiro . 


