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ASPECTOS FiS TCOS - Area: 926 /em' (1960); alti
tude : 693 m ; temperatura media em °C: das 
nuiximas, 29,7; das minimas, 15 ,7; pTecipitw;:iio 
p luviometrica an.ual: 1 424 mm. 

POPULA9AO - 219 303 habitantes (dados prelimi
n ares do Recenseamento Geral de 1960) ; den
sidade demogr atica: 237 habitantes po1· quil6 -
metr o quadrado. 

ATIVID.4.DES PRINCIPAlS - I ndustria de trans
jormagao e cuzturas ag1·icolas . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 matTizes 
e 25 agencias de Bancos nacionais e 3 de Bancos 
estrangeiros; 1 agencia da Caixa Econ6mica 
Federal e 3 da Caixa Economica Estadual. 

1lEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 9 142 autom6veis e jipes, 3 632 cami
nh6es, 209 6nibus e 1197 outros veic<llos . 

. 1SPECTOS URBANOS - 45 050 ligag6es eletricas, 
19 807 aparelhos teletonicos; 52 hoteis, 98 pen
s6es, 36 restaurantes; 14 cinemas e 1 teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA - 20 hospitais com 2 070 
leitos; 269 medicos, 290 dentistas, 75 enjenneiros, 
no exercicio da projissao ; 74 jarmacias e dro
garias . 

ASPECTOS CULTURAJS - 274 estabelecimentos 
escolares de en sino p?"inuirio geral ; 35 unidades 
de ensino m.& lio e 9 estabelecimentos de ensino 
superioT: 19 tipograjias, 14 livrarias, 16 biblio
tecas, 6 jomais e 5 revistas; 3 estar;6es radio - . 
dijusoras; retransmissao de TV. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 (bi lh6es de 
-·cruzeiros) - receita prevista: 8,3; despesa fix a
da: 9,9. 

REPRESENTA<;AO POLiTICA. - 23 vereadores em 
cxercicio . 

Texto de Rubens Gouvea e desenho da capa 
rle Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diret oria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



ASPECTOS I-IIST6RICOS 

Campinas n asceu da intrepidez dos bandeirantes 
que, na gigantesca tarefa de desbravamento do 
t erri t6rio patrio , se infilt ravam pelos sertoes rumc 
a Minas Gerais , Goias e Mato Grosso , em busca de 
ouro e pedras preciosas. N as suas incurs6es iam 
eles abrindo trilhas e estabelecendo pousos, onde 
construiam ranchos para pernoite , dos quais, fre
quen t emente, nasciam povoados que , mais tarde, se 
constituiriam em cidades. 

Foi um desses pousos, estabelecido em t rilha 
aberta na mata espessa en tre Jundiai e Mogi-GuaQu 
por bandeirantes que caminh avam rumo as "Minas 
dos Guaises", descober tas em 1682 pelo Anhan guera , 
o inicio do povoado que deu origem ao que seria 
em nossos el ias, pelos indices de crescimento da 
sua populagao, da sua produgao industrial e 
agricola , do seu movimento comercial e bancario , 
do seu progresso urbanist.ico e do seu desenvolvi
mento cultural e cient.ifico, um dos mais importantes 
municipios do Brasil e um dos grandes centros 
industr iais da America Latina . 

A excelente qualidade das terras da r egiao, 
tornada conhecida a t raves clas bandeiras que por 
ali passavam, foi pouco a pouco atr aindo um 
n umero cada vez maior de lavradores e suas 
familias . Os jundia i: enses que exploravam a regiao 
entre Rocinha (atual Vinheclo) e o rio Atibaia 
deram-ihe o nome de Mato Grosso, em virtude da 
fronclosa floresta secular que a cobria. Esta 
flor esta se estendia ate os campos de Mogi-Mirim 
primit ivamente Magi dos Campos, cuja area desco
berta era preferida para descanso pelos via jan t es 
que demandavam de Goias a Cuiaba. Com o a fluxo 
de lavradores e suas fa milias a r egiao foi iniciada 
a di str ibuic.ao de sesmarias, tendo sido em uma 
dela s, con cedida a Antonio da Cunha Abreu, que, 
no ano de 1739, segundo a t radiQao, veio a estabele
cer-se Fra ncisco Barreto Leme, oriundo de Taubate, 
acompanhado de n umerosos parentes e conterra 
neos . Teve inicio en tao, no lugar hoj e denominado 
Campinas Velhas , a construgao das primeiras casas 
do futuro arraial , inicialmente Campinas de Mato 
Grosso, depois Bairro de Mato Grosso que , mais 
tarde, voltou ao nome primitivo. 

Em 1773, era solicitada pelos en tao moradores 
Francisco Barreto Leme, Bernardo Guedes, Domin
gos de Costa Mach ado, Francisco Pereira de Maga
lhaes, Jose de Sousa Siqueira, Luis Pedroso de 
Almeida e Salvador Guedes , a elevaQa.o do arraial 
a cat egoria de freguesia. Um ano ap6s , Ba rreto 
Lem e recebia de D . Luis Antonio de Sousa Botelho 
Mourao, Morgado de Mateus e governador da 
Capita nia de Sao Paulo, a Provisa<:> de 27 de maio 
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de 1774, "para ser fundador e diretor da nova 
povoac;ao das Camr;inas de Mato Grosso, distrito 
da Villa de Jundiahy" determinando o documento 
que "seja a referida Povoac;ao formada em quadras 
de secenta au oitenta varas cada uma e dahy para 
cima. e que as ruas sejao de secenta palmos . de 
largura, mandando formar as primeiras cazas nos 
angulos das quadras, de modo que fiquem as 
quintais para dentro a entestar huns, com outros" . 

A 14 de julho daquele mesmo ana , no local onde 
hoje se encontra o monumento a Carlos Gomes, 
frei An tonio de Padua celebrava a primeira missa 
na capela edifi cada pelos moradore.s e instalava a 
freguesia de Nossa Senhora da Conceic;ao das 
Campinas de Mato Grosso. Sete a nos mais tarde, 
em 1781, era ina ugurad<t a Ma triz, atualmente 
Matriz Velha au de Santa Cruz. 

Em 1797, a 4 de novembro , surgiu o Municipio 
com territ6rio desmembrado do de Jundiai, com o 
nome de Sao Carlos em homenagem ao santo do 
dia - da Provisao. Alguns estudiosos julgam ter 
sido dada essa denominacao em comemoracao ao 
nascimento de uma r;rincesa portuguesa, de" nome 
Carlota. nascida naquela data. Contava en tao 2 107 
habitantes e r; ossuia 3 ruas : a de Cima (atual Ba
rao de Jaguara , a do Meio (hoje Dr. Quirino ) e a 
de Baixo (atualmente Lusitana ) . Em 1842, per ato 
do barao de Monte Alegre , presidente da Provincia 
de Sao Paulo , passou a sua atual denominac;ao. 

Campinas teve papel destacado em varios dos 
prlncipais acontecimentos politicos e militares da 
hist6ria do Brasil , tendo tomado r;arte ativa na 
eampanha da Abolic;ao da Escravatura e na propa
ganda da Reptiblica, nas quais se salientaram seus 
filhos Campos Sales - mais tarde Presidente da 
Reptiblica - , Francisco Glicerio e outros. Em 
territ6rio campineiro, na vigencia do Governo 
Regencial, foi travado, a 7 de julho de 1842, o 
combate de Venda Grande, que teve origem nas 
lutas politicas entre os Partidos Liberal e Conser·
vador. Voluntarios de Campinas lutaram na Guerra 
clo Paraguai e, quando da Revolta da Armada, em 
1893, ba talh6es da Guarda Nacional, a li forma dos, 
fcram ate o Itarare. 

F oml a(CiO Admi11i.1Hati 1·o -Judicia rict 

0 distr.ito de Conceicao de Cam 'C inas foi criado 
pela port aria de 27 de 1naio de 177-5. 

Par Portaria de 4 de novembro de 1797 e Ordem 
Regia de 16 do mesmo mes, foi a freguesia elevada 
a Vila, com o nome de Sao Carlos, surgindo assim 
o Municipio com territ6rio desmembrado do de 
Jundiai. Foi im;talado a 12 de de.zembro de 1797. 
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Monumento a Ca rlos Gon1es 

A Lei n ° 5, de 5 de fevereiro de 1842, elevou 
a vila de Sao Carlos a categoria de cidade , dando
lhe a denominaGa o de Cam pinas. 

Foram-lhe incorporados diversos distritos, mais 
tarde desan exados para formarem novos municipios . 
Com a elevacao do distrito de Paulinia a categoria 
de Municipio·, pela Lei estadua l n ° 8 092, de 28 de 
feve reiro de 1964, ficou consti tu ido de 5 distritos: 
Campinas (sedel. Ba rao de Geraldo, Joaquim Egidio, 
Sousas e Nova Aparecida. 

A sede municipal divide-se em 3 subdistritos: 
Conceic;ao , Santa Cruz e Vila Ind ustri al. 

A comarca de Campinas fo i criada com a deno
minacao de Sao Carlos e classificada em 3a entran
cia p~lo a r tigo 3° da Lei Geral , de 29 de dezembro 
de 1832, e Ato do Presidente da Provincia , em 
Conselho de 23 de fevereiro de 1833 . Atualmente 
a Comarca esta classif icada em 4.a entrancia, 
composta de 5 varas: 3 civeis e 2 criminais. 

A cidade cle Cam pin as conta com 11 cart6rios: 
3 de registro civil, 3 de r egistro de im6veis, cart6rio 
de 1o , 2o, 3c, 40 e 5.o oficio. Ha 1 distribuidor , 1 de
positario publico e 1 escrivania criminal. Dois car
t6rios de registro civil funcionam n os d istritos de 
Barao de Geraldo e Sousas, r espectivamente. 

Os municipios de Santa Cruz, Paulinia e Vali
n h os sa o jurisdicionados pela Comarca de Campinas. 

ASPECTOS F!SICOS 

Cam]: inas situa-se em regtao levemente ondu
lacla, contando com alguns pontos elevaclos, salien
tando-se a serra das Cabras, a .suleste do Munici
pio , o pi co do Brumado e o morro Agudo. Extensas 
campinas cobrem a regiao, o que deu origem ao 
sen nome. 

Bem servido pelo sistema hidrogr:'tfico, e o Mu
nicipio cortado por diversos rios e pequenos cursos 
d agua, principalmente o rio Atibaia, formador 
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dos rios Piracicaba e T iete; os rios J aguari, Capivari 
e Capivari-Mirim; e os ribeir6es Anhumas, Cabras, 
Castelo, Estiva e Pinheiros. 

0 clima e, em ge.ral, ameno e seco com a 
temperatura media de 20 graus centigrados. A 
media das maximas foi de 29 ,7 e a das minimas, 
15,7, em 1963, ano em que a ~recipitagiio pluviome
trica alcangou 1 424 mm . 

0 Municipio esta localizado na zona fisio grafica 
de Sao Paulo, sendo a area atual estimada em 790,4 
km', contra 926 existentes em 1960 (antes dos des
membramentos realizados). 

A cidade , situada a 693 metros de alt itude, esta 
localizada a 22°53'20" de latitude sul e 47°04 '39" de 
longitude W. Gr. Dista, em linha reta , da Capital 
Estadual 88 quil6metros, rumo NNO. 

ASPECTOS DE!VIOGRAFICOS 

Os resultados preliminares do Censo Demogra
fico de 1960, acusaram pa ra o Municipio uma popu
lagiio de 219 303 habitantes, assim distribuida 
segundo os distritos: Campinas, 200 315 ; Barao de 
Geraldo , 6492; J oaquim Egidio, 2 570 ; Paulinia, 
5 745 (atualmente Municipio) ; Sousas, 4 181. A 
populaGao da zona urbana e suburbana contava 
184 529 l'essoas (84,1% ) e a da rural 34 774 ( 15,9 % l. 

A populagiio da cidade r egistrou urn crescimen
to de 81,3 % no ultimo decenio intercensitario , 
passando a 179 797 h abitantes; a .da vila de Sousas 
cresceu 39,0 %, ficando com 1 821; a de Paulinia 
cresceu 54,6% , passando a 911 habitantes; e as 
novas vilas Ba riio de Geraldo e Joaquim Egi dio 
contavam 1 397 e 603 h abitantes, r espectivamente. 

F oram registrados 44 228 domicilios, dos quais 
40 696 no distrito-sede ; 1219 no de Barao de Geral
do; 1 058 no de Paulinia ; 782 no de Sousas ; e 473 
no de Joaquim Egidio. 

A densidade demogratica era de 237 h abitan tes 
por quil6metro quadrado. 

A populagao estimada do Municipio, para outu
bro de 1964, era de 249 674 habitantes, dos quais 
208 659 residen tes na cidade. 

Mo·vimento da Popula[ao 

Em 1962, foram efetuados 1 912 casamentos , 
foram registrado.s 7 910 nascidos vivos e 186 nas
cidos mortos; 2 244 6bitos em geral, dos qua is 448 
de menores de 1 a no. 

As taxas de natalidade e mortalidade ):or mil 
habitantes eram de 33,00 e 9,50, respectivamente. A 
natimortalidade por 1 000 n ascidos vivos, e n ascidos 
mortos, 22,97 . A mortalidade infantil , em igual pro
porgiio, foi de 56,64. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

CoHo Agricola 

0 Censo Agricola de 1960 contou 889 estabele
cimentos agropecuarios no 1.\funicipio, ocupando 
t:ma area de 68 073 h ectares, dos _guais 18 718 desti
nados a Ia voura. :Esses esta bele9imen tos, segundo 
a area oeiupada estavam a.ssim distribuidos: de 
menos de 10 hectares de area, 389; de 10 a menos 
de 100, 375; de 100 a me nos de 1 000 , 115; de 1 000 
a menos de 10 000 , 8. Dois estabelecimentos nao 
declararam suas a reas. 

0 numero de pessoas ocupadas nos estabeleci
mentos agror,:ecuarios, ascendia a 8 897, sendo utili
zados 265 tra tores e 1 046 arados. Verificou-se que , 
em 1960, enquanto decrescic. de cerca de 45 % o 
numero de ar ados existentes em rela<;ao ao Censo 
de 1950, o numero de tratores cresceu de 365 % . 

Havia 23 110 bovinos, em 319 estabelecimentos 
agricolas, dos quais : 252 com m enos de 100 cabegas; 
59, de 100 a m enos de 500 cabe<;as; e 8, com 500 e 
m ais cabegas . 

A gricultura 

A produgao agricola do Municipio e muito 
diversificada. Seu valor , em 1963, foi de 2 bilh6es 
e 77 milh6es de cruzeiros para uma area cultivada 
de 12 750 h ectares. Dentre os produtos de maior 
expressao o tomate ocupava o 1° Iugar com 26 % 
do valor total e 13 500 tor. eladas , em uma area 
cultivada de 300 hectares. 3eguiam-se, pelo valor 
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da produ~io: a cana-de
a~ucar, com 21 ,1 % , 130 680 
toneladas e 2 178 hectares ; 
a banana, com 10,6% e 
735 mil caches ; o arroz, 
com 6,2 % e 1 620 t onela
das ; o milho, com 6,1% e 
6 300 toneladas e 3 oOO 
hectares; o cafe, com 
4,8 % , 1 995 toneladas e 
2 328 hectares ; o figo, com 
4,4 % e 22 200 mil frntos; 
e o feijao , com 4,2 % e 975 
toneladas. Completavam 
os 16,6 % do valor as cul
turas de uva, alg~odao, la
ranja, bata ta- inglesa, ce
bola, ma~a, alho, .tmen
doim, mandioca, abacate, 
abacaxi , caqui, feijao- soja, 

catedral limao, manga, melancia, 
per a e pessego. 

Campinas possui a Cooperativa Campineira 
de Laticinios, Cooperativa dos Cafeicultores da 
Regiao de Campinas, Cooperativa Campineira de 
Produ<;io de Composto e Cooperativa Agricola de 
Cam pin as . A assistencia tecni ca aos lavradores e 
criadores e prestada por um Posta Agropecuario e 
outras dependencias do Ministerio da Agricultura 
e da Secretaria do Estado, existindo no Municipio 
251 agronomos. 

Em junho de 1964, 1nforma<;6es da Casa da 
Lavoura indicavam a existencia de 1 802 proprieda
des agricolas, das quais 1 324 no distrito de Cam
pinas, 214 no de Bario de Geraldo, 124 no de Nova 
Aparecida , 78 no de Sousas e 62 no de Joaquim 
Egidio. 

A colonia japonesa da regiao de Campinas, sob 
o patrocin io da Secretaria de Agricultura e das 
Cooperativas Agricolas. realiza periodicamente no 
Municipio a Festa Agricola de Campinas. 

Pecuaria 

0 valor dos rebanhos, em 1964, alcancou 5,0 
bilh6es de cruzeiros para um total de 86 000 ca
be<;as: bovines com 40 000 cabe~as, rep.resentando 
61 ,3% do valor total; suinos 30 000 e 19,3 %; eqiiinos , 
6 000 e 9,6 %; muares , 4 000 e 8,6 % . Ravia, ainda , 
4 000 caprinos, e 4 000 ovinos. 

A produ~ao de leite foi de 16 milh6es e 277 
mil litros, no valor de 1,5 bilhio de cruzeiros. A 
ra~a predominante no Municipio e a holandesa com 
finalidade leiteira. 
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0 plantel avicola somava 306 mil cabe<;as com 
o valo.r est imado d e 326,7 milh6es de cruzeiros. 
A produ<;ao de avos alcan <;ou 1 milhao e 180 mil 
duzias, valendo 354,0 milh6es. 0 mel de abelhas 
rendeu 10 toneladas e 7,1 milh6es de cruzeiros. 

Ha 20 veterinarios assisti ndo aos criadores do 
Municipio . 

Censo Industrial 

0 Cen so Industrial de 1960 r egistrou 520 esta
belecimentos indust riais, com 15 317 pessoas ocupa
das n a indus tria, sendo de 12 328 a media mensa! 
de operarios . 0 valor da produ<;ao atingiu 10,9 
bilh6es de cruzeiros, sendo de 4,5 bilh6es o 'Ialor 
da tran sforma <;ao industrial. As despesas de con
sumo somaram 6,3 bilh6es, dos qua is 5,7 bilh6es com 
mat erias-primas . 0 valor dos salarios pagos foi de 
1,3 bilhao de cruzeiros, dos quais 847,2 milh6es a 
openi r ios. Foram ut ilizados 53 387 cv de f6 rca 
motriz. -

Pelo valor da produ<;a o, os principais generos 
de indt!str ia de t ran sform a<;ao ocupavam a seguinte 
posi<;ao: produtos a limentares, 25,7 %, com 11 6 esta
belecimentos e 1 533 openi rios , em media mensal ; 
borrach a, 11 ,4%, com 2 estabelecimen t os e 642 ope
rarios em media; mecanica, 10,8 %, com 8 est abele
cimentos e 1 828 operarios ; t extil, 7,4% , com 30 es
t abelecimen tos e 1 607 operarios; couros, peles e pro
dutos similares, 6,2% , com 5 est abelecimen tos e 680 
operarios; m et alurgica, 5,2%, com 41 est abelecimen
t os e 1 065 operarios; vestuario e ar tefa tos de teci
dos, 5,2 % , com 45 estabelecimentos e 1148 operarios; 
quimica , 5 % , com 12 estabelecimentos e 237 ope
r arios. 

Os restantes 23 ,1% do valor t ota l da produ<;ao 
er am representados pelo de bebidas (16 estabeleci
mentos), produtos fa rmaceuticos (4), minerais n ao 
m et alicos (86) , produtos de perfumaria , sab6es e 
velas (10 ), mobilia rio (51) , mat erial de t ransporte 
(7) , papel e papelao (4), editorial e grafica (23 ), 
madeira (31), mat erial eletrico e de comunica<;6es 
(10) , produtos de materia plastica (1) , fumo O l e 
16 estabelecimen tos sem especifica<;ao do genera . 

Ha, a inda, 1 estabelecimento da industria 
extrativa de produtos minerais. 

Ind.zistrict 

Campinas possuia, em 31 de dezembro de 1062, 
565 estabelecimentos industriais que ocupavam 
21 901 pessoas , das quais 16 161 operarios . Os sala 
rios pagos pelas industrias somaram 5,8 bilh6es de 
cruzeiros, sendo de 40 ,8 bilh6es o valor da produ<;ao. 
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Os 11 principais generos de industria eram: 
]Jrodutos alimentares, 8,5 bilh6es de cruzeiros; qui 
mica, 4,0 bilh6es; material de transpor te, 3,5 bi
lh6es; borracha, 3,3 bilh6es; mecanica, 3,3 bilh6es ; 
material eletrico e de comunicaq6es, 3,1 bilh6es ; 
textil, 3,0 bilh6es; couros e produtos simi lares, 2,4 
bilh6es; metalurgica, 2,2 bilh6es; vestwirio, calgados 
e artetatos de tecidos, 1,7 bilhao; e minerais nao 
metalicos, 1,0 bilhao. Vinham, a seguir, produtos 
f armaceuticos e m edicinais , mobiliario, bebidas, edi
torial e grafica , madeira , papel e papelao, e de per 
f umaria, sab6es e velas. 

Os 565 estabelecimentos industriais estavam 
assim distribuicJ.os: 131 de produtos alimentares; 
85 de minerais n ao metalicos ; 54 de mobiliario; 48 
de vestuario e calgados; 43 de meta.lurgica; 37 
texteis ; 26 de madeira; 24 de editorial e grafica ; 16 
de material eletrico; 14 de bebidas; 11 de material 
de t ransporte ; 11 de quimica ; 11 de produtos farma
ceuticos e medicinais ; 7 de mecanica; 7 de perfu
maria, sab6es e velas; 4 de papel e papelao; 4 de 
couros e peles e produtos similar es; 3 de borracha; 
e 22 englobando diversos generos. Ha, tambem, 7 
€Stabelecimentos de industria extrativa de produtos 
minerais. 

Entre os estabelecimentos industriais de Cam
pinas, citam-se : Industria e Comercio Dako do 
Brasil S. A., General Eletric S . A., Robert Bosch do 
Brasil -Industria e Comercio, Bendix do Brasil S .A., 
Dunlop do Brasil S. A., I ndustria de Borrach a S.A., 
Cia. Quimica Rhodia Brasileira, Merck Sharp & 
Dohne Industri a Quimica e F armaceutica, Cia. 
Swift do Brasil S. A. , Duratex S. A. Indtlstria e Co
mercia, Industrias Reunidas Francisco Mata
r azzo , Equipamentos para Auto Veiculos S.A. , Cia. 
Industrial Palmeiras-Maquinas e M6veis, Cia. Cur
t ideira Campineira, Chapeus Vicente Coury S. A., 
Industria Brasileira de Seringas, Companhia Usinas 
Nacionais. 

Em 1964, o numero de estabelecimentos t ota 
lizava 667, sendo 350 de industrias com menos de 
5 pessoas . 

Abate de Reses 
A industria de carnes e derivados alcan gou, em 

1963, uma produgao de 8 088 toneladas, estimada 
em 1,3 bilhao de cruzeiros, proveniente do abate 
de 23 946 bovinos, 12 467 suinos, 43 caprinos e 2 
ovinos. 

0 total do valor da produgao e as respectivas 
quant idades estavam assim distribuidos: composto, 
43,8% do valor total , com 2 499 toneladas; carne 
verde de bovino, 33,1% com 2 292 toneladas; tou
cinho fresco, 6,7%, com 493 toneladas; carne verde 
de bovina, 4,8 %, com 696 toneladas; carne verde 
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de suino , 3,9%, com 284 t oneladas; salsicharia a 
gTan el, 2,2% e 154 toneladas ; sebo, 2,2% , com 445-
toneladas; miudos frescos de bovinos, 1,0% com 
106 toneladas. Os demais deriva.dos completara m os 
2 ,3% restantes do valor total da p.rodu<;ao. 

Lnergia Elhrica 

0 fornecimento de energia eletrica per tence a. 
Companhia Pa ulista de F6r<;a e Luz, que conta com 
18 usinas hidraulicas e uma termica . No Municipio 
existe apenas a Usina Hidreletrica de Salta Grande, 
localizada a margem direita do rio At ibaia, sen do 
Campinas alimen tada par um sistema int erligado. 

0 numero de liga <;6es eletricas er a, em 30 de 
junho de 1964, de 45 050 , no Munici r; io . Est avam 
assim distribuidas: r esidencial 37 335, industrial 783, 
comercial 5 589, rural 1 085, 6rgaos do Governo 258, 
for <;a motriz 1 01 2. 

A voltagem da COlTen te primaria e de 11 400• 
volts e a da secundari a de 220/ 127 . A poten cia 
instalada, somente em Cam9inas, e de 2 000 kW. 

Em 1963 , a produ<;ao de energia , na sede muni
cipal, foi de 18 276. mil kWh. No primeiro semestre 
de 1964 foi de 8 305 ,8 mil KWh. 

Comercio 

0 movimen to comercia l de Ca mpinas, tan to 
in terno como estadual ou interestadual, . e intenso. 
0 giro comercial, em 1963 , foi de 99,5 bilh6es de 
cruzeiros. No primeiro semestre de 1964 ja a lcan
<;ara 100,2 bilh6es. 

Mantem comercio com varios paises, destacan
do-se a Alemanha , Argen t ina e Paraguai . A expor
ta<;ao para os r eferidos paises a presenta uma media 
apreciavel, sendo de 1 237 toneladas de produtos 
diversos, o movimen to de setembro de 1964, assim 
distribuido, quanta aos va lores: Alemanha, 
DM 100 800 , Argentina , US$ 471107 e Parag·uai 
CrS 5 102 680 . 

0 excedente de sua produ<;a o agricola e expor
tado para Sao Pa ulo , Rio de J an eiro e Estados 
sulinos . 

Em 1963, era de 2 800 o numero de est abeleci
mentos comerciais, sendo de 92 o numero dos 
a tacadistas . 

Ban cos 

Cam pinas e sede do Banco da Cidade de Ca m
pinas e do Banco da Seguran<;a, este com 2 a gen
cias urbanas : Mercado e Vila Industria l. Os seguin-
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tes bancos manti.~m ag€mcias no Municipio : Banco 
do Brasil , Estado de Sao Paulo, Auxilia r de Sao 
Paulo, Bandeira ntes do Comercio (com 3 agen cias 
urban as), Brasileiro de Descontos, Brasul de Sao 
Paulo, Comercial do Estado de Sao Paulo , da Ame
rica , da Bahia, da Lavoura de Minas Gerais, Cre
dito Real de Minas Gerais, Sao Paulo, Comercio e 
Industria de Sao P aulo (com 3 agencias), Federal 
de Credito, Frances e Italiano para a America do 
Sul, Industria e Comercio de Santa cata rina, Itatl, 
Lar Brasileiro, Leme Ferreira, Mercantil de Sao 
Paulo, Moreira Sales (com uma agencia urban a ), 
Nacional de Minas Gerais, Noroeste do Estado de 
Sao Paulo (1 agencia urbana) , Portugues do Brasil 
e Sul-Americano do Brasil, o First National City 
Bank, o ftalo-Belga e o The First Nat ional Bank of 
Boston. 

Ha, ainda, 1 agencia da Caixa Econ6mica Fede
ral e 3 da Caixa Econ6mica Estadual , destas 2 na 
cidade e 1 na vila de Sousas. 

Os sa ldos das principais conta.s existentes, em 
31 de dezembro de 1964, ofereciam a seguinte posigao 
(val6res em milh6es de cruzeiros) : caixa em moeda 
corrente, 3 061; emprestimos em contas correntes, 
2 724 ; emprestimos hipotecarios, 45; titulos descon
tados, 24 965; depositos a vista e a cur to prazo, 
36 082; depositos a prazo, 179·. 

Pre.rta[Cio de Serllifos 

Ca mpinas disp6e de 2 300 estabelecimentos de 
prestagao de ser vigos, h avendo, uma excelente recte 
de hoteis - 52 ao todo - alguns dos quais possuin
do r equisitos modernos, incluindo sal6es de recep
gao, a partamentos, sal6es de refeigao , refrigerac;ao 
e r ede interna de telefone.s . 0 numero de pensoes e 
de 98 e de 36 o de restaura ntes. 

Existem 21 cooperativas: 4 de credito, 12 de 
con.sumo e 5 de produtores . 

Tramportes 
/" 

Ferrovias e rodovias ligam a sede mun1cipal aos 
1 municipios vizinhos, aos principais centros econ6-
l micos de Sao Pa ulo e a Capital do Estado. 
'- r Campinas e servido pela Companhia Paulista 

) de Estradas de Ferro, pela Estrada de Ferro Sora
cabana e pela Companhia Mogiana de Estradas de 

_Ferro, sendo ponto inicial desta ul t ima. 
As rodovias que servem ao Municipio, consti

t uindo 6t ima r ede de estradas, tanto no setor 
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( municipal como no estadual, sao r:;avimentadas ou 
asfaltadas. A sede municipal e ligada a Capital 
do Estado pela via Anhangiiera,., 

0 numero de trens diarios de passageiros que 
trafegam pelo Municipio e de 56, sendo de 66 o 
numero de trens de carga . Em 1963, o total de 
passageiros embarcados ascendeu a cerca de 1 
milhao. No 1.0 semestre de 1964, j a ultrapassara 
556 mil . 

0 trafego rodoviario e muito intenso, havendo 
cerca de 1 628 hor:irios diarios de 6nibus que rartem 
ou chegam a Campinas. 

As liga<;6es diarias com a cidade de Sao Paulo, 
par via ferrea , sao feitas atraves de 40 trens eletri
cos de passageiros, havendo, ainda, ent re as duas 
cidades um moderno servi<;o de litorinas; par 
rodovia 114 horarios de 6nibus, de Campinas a 
Sao Paulo e vice-versa, completam a liga<;ao. 0 
numero de 6nibus que partem ou chegam a Campi
nas, diariamente , ascende a 700 . 

A liga<;ao de Campinas com a Capital do Estado, 
por ferrovia , e feita em 1 hora e 26 minutos; 
ou rodovia, de 6nibus, em 1 hora e 35 m inutos. 
Com Brasilia-DF, par rodovia, a ligagao e feita em 
16 horas e 54 minutos, via Colombia, Frutal CMG) 
e Goifmia (GO ! . Par via ferrea e rodoviaria , alter 
nadamente, 0 tempo de viagem e de 33 horas e 
17 minutos , sendo o percurso feito pela Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro, de Campinas a Ara
guari; pela Estrada de Ferro Goias, de Araguari 
a Anapalis ; e de Ana polis a Brasilia ]:or rodovia 
fed eral. 

A Americana liga
-se por ferrovia, em 
33 minutos , ou par 
radavia, de 6nibus, 
em 34 minutas; a 
cosmopolis, por ro
dovia, de 6nibus, em 
34 minutos; a In 
daiatuba, por rodo
via, de 6nibus, em 
30 minutas, ou via 
aeroparto Viracopos, 
em 34 minutos; a 
Itatiba, par rodovia, 
em 50 minutos; a 

/7opqv'll ""'"'"vflfrlloA - Jaguariii.na, par fer-
TRiireGo I"ERI'f!INEI'ITE 
r.11110v111 ......, rovia, em 40 minutos 
tul(oPoRra « V/lltu11,. "!" ou por radavia, de 

6nibus, em 25 minu 
t as ; a Jundiai, par ferrovia, em 32 minutos ou par 
rodovia, de 6nibus, em 39 minutos; a Monte -Mor, por 
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Vis t:< parcial da cidade 

rodovia, de 6nibus, em 29 minutas ; a Pedreira, por 
ferrov ia, em 61 minutos au por rodovia, via J agua
riuna, em 40 minutos; a Su.mare, por ferrovia, em 
24 minutos ; au par radovia , de 6nibus, em 27 minu
tas; a Valinh os, par ferrovia, em 11 minutos, ou por 
rodovia, de 6nibus, em 10 minutas; a Paulinia, de 
6nibus, em 18 minutos, via Barao de Geraldo. 

0 numero de veiculos a motor , em trafego, re
gistr::tdos na Prefeitura local , em 1963, era de 9 142 
automoveis e jipes, 3 632 caminh6es, 209 6nibus 
e 1 197 autras veiculos. 

Campinas possui urn das ma is modernos aero
partos: o Aerov orto Internacianal de Viracopos, 
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que ocupa area de 6 milh6es de metros qua 
drados . Esta situado a 20 quil6metros da cidade 
e a 96 da Canital do Estado, as quais e ligado por 
otimas rodovfas. Localizado a 650 metros de alti
tud e, tem forma triangular , com declive de 0,5% 
conta ndo com 3 poistas : uma na dire<;ao NS, outra 
na direc;ao EW e a terceira na de NW. A pista prin
cipal tern 3 240 metros de extensao por 45 metros 
de largura e 7,5 metros de acostamento de cada 
!ado. Possui faixa de seguranga de 75 metros de 
eada !ado do eixo da pista gramada. A pista de 
rolamento me de 1 700 metros por 22,5; e de 30 000 
metros quadrados a area do patio de manobras . 
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0 aeroporto de Viracopos possui balizamento 
noturno de alta intensidade e a sua pavimentagao 
apresenta as seguintes caracteristicas: concreto, 400 
quilogramas de cimento por metro cubico de 30 em 
de altura, sabre base de camada drenante de pedra 
e areia, e sub-base de 45 centimentros compactada 
a 95 PS. :E dotado de tudo que ha de mais moderno 
no seu genera. 

Homologado para avi6es a jato, inclusive tipos 
Boeing, DC. 8 e Caravelle, Viracopos possui hanga
res da Alitalia, Varig, Aerolineas Argentinas, PAA, 
Air France e BOAC. 

Ha, ainda, o Campo dos Amarais utilizado pelo 
Aeroclube local. 

Em 1965, foi de 5 136 o numero de pousos e 
decolagens, com o total de 150 012 passageiros em
barcados, desembarcados e em transito . 0 movi 
mento de carga, embarcada e desembarcada, atin
giu 2 118,7 toneladas; o do correio, 270,4 toneladas. 

Comzmicaroes 

Os servigos de comunicag6es sao prestados por 
7 agencias do DCT e 7 mantidas r:vr outras enti
dades. Segundo o tipo de servigo, 7 postais, 2 radio
t elegraficas, 4 telegr:ificas e 3 telef6nicas. 

Estavam instalados, em 25 de ag6sto de 1964, 
19 807 telefones, distribuidos por 14 919 linhas. 

Pro priedade Imobiliaria 

Nos cart6rios de registro de im6veis da Comar
ca, foram transcritas, em 1963, 8 861 transmiss6es 
de im6veis , no valor total de 1,9 bilhao de cruzei
ros. 0 numero de inscrig6es de :tipotecas, no mes
mo periodo. foi de 918 no valor de 1,1 bilhao . As 
transag6es imobiliarias, no 1.0 semestre de 1964, 
atingiram a cifra de 1,4 bilhao de cru,zeiros e tota
lizaram 3 880. 

ASPECTOS SOCIAlS 

./Ispectos Urbanos 

Situada na zona temperada, de clima ameno 
e saudavel, localizada na base de uma colina, Cam
pinas, cidade moderna e progressista , de belos edi
ficios, pragas acolhedoras, largas avenidas, ilumi-
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Palacio da Justi~a 

nagao moderna, belos monumentos, excelentes pra
c.as de esportes, confortaveis casas de espetaculos , 
e uma afirma<;ao da capacidade realizadora da 
gente paulista. 

Seu desenvolvimento urbanistico prossegue em 
ritmo acelerado, estimando-se que sua area edificada 
seja superior a 5 milh6es de metros quadrados, dos 
quais 3,5 de h abitac.6es r esidenciais e 1 milhao de 
construc.6es industrials. A area pavimentada da 
cidade e superior :o, 2 milh6es de metros quadrados 
e o numero de suas ruas ascende a 1 387 . 

Entre os numerosos edificios existentes encon
tram -se predios de concreto armado com estrutura 
de 25 pavimentos. A constru<;ao civil e bem desen
volvida, tendo atingido a cerca de 1 836 licenciamen
tos em 1964 e 813 no primeiro semestre de 1965. 
Os acrescimos e modificag6es foram respectiva
mente de 2 334 e 800 nos mesmos periodos. A area 
licenciada de piso foi, em 1964, de 416 443,3 metros 
quadrados e no 1.0 semestre de 1965 , de 144 710,5 
metros quadrados . 

Das suas avenidas, des tacam -se: Francisco Gli
cerio e Campos Sales, dotadas de modernos a rra
nha -ceus - a primeir a, alem dos predios residen
ciais e de escrit6rios , e o centro bancario da cida
de -, a Barao de Itapura (a mais extensa e mais 
larga de Campinasl , e as Morais Sales, Andrade 
Neves e Julio Mesquita. Quanto as ruas, a Barao 
do Jaguara e a principal, seguindo-se , em impor
tancia , as general Osorio, J ose Paulino, e Treze de 
Maio , esta tlltima cen t ro do comercio varejista. 0 
comercio atacadista esta centralizado na rua Costa 
!\guiar. 1\IIerece men<;ao, ainda , a rua Govern ador 
P edro Toledo. 

Numerosas sao suas pra<;as e jardins: a pr8:;a 
Visconde de Indaiatuba, onde esta o monumento a 
funda<;ao de Campinas, e a mais central e de maior 
movimento; a Jose Bonifacio, mais conhecida como 
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largo da Catedral, com a estatua do primeiro bispo 
de Campinas ; o largo do Pa ra , com coreto, chafariz 
e o monumen to ao Bicenten ario do Ca fe ; a pr a<;a 
Carlos Gomes ; a Rui Barbosa; a XV de Novembro ; 
a D . Pedro II ; e muitas outras. 

0 numero de r:.redios ligados a rede de agua , em 
1963, era de 34 600 e de 26 910 o de predios servidos 
por r ede de esgotos . A extensao das Hnhas distri
buidoras era de 516,5 quil6metros e da r ede de esgo
tos de 342,1. 

Assi s ten cia j\1edico-Sanitaria 

A assistencia hospita lar e prestada a popula<;ao 
do Municipio por 20 hospitais, com urn total de 
2 070 leitos (667 gra tuitos) . 

No dec01-rer de 1963, o numero de pessoas admi
t idas nos estabelecimentos hospitalares foi de 44 610 . 

Os servigos de Saude Publica no Municipio estao 
assim distribuidos: Postos de Puericultura 12 (10 
mantidos pelo governo estadual e 2 particulares ) ; 
Gabinetes Den tarios 32 (30 ma ntidos pelo governo 
estadual e 2 par t iculares) . 0 governo estadual man
t ern ainda 4 dispensarios (2 de t uberculose , 1 der
matol6gico e 1 oftalmol6gico) , 1 Centro de Sa ude, 
1 Servigo de Erradica<;ao da Malaria e Profilaxia 
da Doen<;a de Ch agas, 1 Servico Obstetrico Domici
liar, 1 p6sto de Assist en cia Medico-Sanitaria e o 
Instituto Adolfo Lutz. 0 governo municipal ma n
tern 1 Ser vico de Assist encia Publica e 1 Posta Me
dico . Foi o- seguinte o movimen to, em 1963, nos 
diverso.s ambulat6rios, dispensarios e servi<;os ofi
ciais de saude : matriculas novas 82 086, compareci
men to para consultas e exames 486 181, pessoas 
en caminhadas aos hospitais 24 928 . 

0 Insti t uto Penido Burn ier, clinica oft almica, 
e uma das mais completas e a famadas do conti
nen te em sua especializa<;ao . A nova Ma ternidade 
de Campinas, que vern de passar por grande remo
dela<;ao, e uma das mais modernas do Pais. 

Os instit utos de previden cia e o SESI prestam 
servi <;os aos segurados atr aves dos seus ambu
la t6rios, h avendo, tambem, urn mantido pela Legiao 
Brasileira de Assistencia (LBA) . 

Atendem a popula<;ao 269 medicos, 290 dentistas 
e 75 enfermeiros. E de 74 o n umero de drogarias 
e farmacias. 

ASPECTOS CULTURA IS 

Possuindo numerosas associag6es cult urais, boas 
bibliotecas, colegios mod elares e faculdades de pri
meira ordem, centros de estudos cien t ificos de alto 
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Hotel .Terminus 

nivel, Campinas ocupa posigao de destaque nos 
setores educacional , cultural e cientifico. 

Emina Prima1'ia 

Havia , ate junho de 1964, 274 estabelecimentos 
de ensino primario g;eral , 829 profess6res e 31 693 
aluno-s . 

Os estabelecimentos escolares estavam assim 
distribuidos, quanta as entidades mantenedoras: 
governo estadual , 30 grupos escolares, 130 escolas 
isoladas e 44 de educagao de adultos (do Servigo de 
Educagao de Adultos) ; governo municipal, 4 grupos 
escolar·es, 14 escolas isoladas, 14 cursos noturnos; e 
particulares, 38 escolas . 

- Os alunos m a triculados se distribuiam: 24 300 
em unidades estaduais, 2 233 em unidades munici
pais, 3 486 em unidades particulares. Cursavam 
unidades do Servi<;o de Educagao de Adultos 1165 
alunos e 509, em cursos noturnos. 

Havia 608 profess6res estaduais, 83 municipais 
e 38 particulares •:responsaveis pelas escolas) . Con
tavam-se, ainda, 373 substitutos nos grupos escola
res do Estado . 

Emina Media 

0 ensino media contava, em 1964, 35 unidades 
es colares, 13 930 alunos matriculados e 802 pro,.. 
fess6res. 

0 ensino profissional e tecnico possuia 7 unida 
des, 134 p:rofess6res e 2 383 alunos matriculados, 
em 1964. 

Os es tabelecimentos de en sino sao: Dam Bosco 
Escolas Reunidas, Escola Industrial Bento Quirino, 
Escola Salesiana Sao J ose, Escolas do SENAI - Fer-
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rovranos da Companhia Mogiana e Roberto Monge, 
Escola Tecnica de Quimica Industria l Eduardo Pra
do (Segao de Campinas) e Instituto Nobel de 
Ensino. 

Foi criada r ecentemente a Escola Tecnica In
dustrial Conselheiro Antonio Prado. 

Emino Superior 

0 ensino superior e ministr ado pela Pontificia 
Universidade Cat6lica de Campinas, atraves dos se
guintes es tabelecimentos: Faculdade de Ci€mcias 
Econ6micas, Faculdade de Direito, Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, Facufdade de Medicina, 
Faculdade de Odontologia, Faculdade de Servi<;o 
Social, Escola de Biblioteconomia, E.scola de Enfer
magem e Conservat6rio de Canto Orfe6nico . Pela 
Lei estadual n.0 8 361, de 20 de outubro de 1964, 
foi criada a Faculdade de Engenh aria de Campinas. 
0 ensino superior , em 1964, con tava 2 232 a lunos e 
254 profess6res . 

Outros Cursos 

Existem, ainda , 58 unidades escolares mmrs 
trando corte e costura, auto-escolas, datilografia, 
linguas, desenho tecnico, m ecanico e a rquitet6nico, 
desenho em geral, aviagao civil, etc., com cerca de 
4 000 alunos e 140 profess6res , em 1964. 

l mrittttos de PesquiS?ts 

0 Instituto Agron6mico do Estado , centro de 
experimenta<;ao agricola, e o Servi<;o de Sericicul
tura, 6rgao que determina normas para a industria 
da seda, sao duas institui<;6es de pesquisas e expe
rimentagao de r enome da maior importancia com 
que conta o Municipio . 0 primeiro e con sider ado 
o maior centro de pesquisas agricolas da America 
do Sul. 

Bibliotecas 

Campinas possui 16 bibliotecas. Cinco possuem 
acervo superior a 10 000 exemplares: Biblioteca Pu
blica Municipal, Biblioteca do Instituto Agron6mico, 
Biblioteca do Centro de Ciencias, Letras e Artes, 
John M. Kyle e da Universidade Cat6lica de Campi
nas. Duas blbliotecas possuem mais de 5 000 exem
plares: a Biblioteca do Servi<;o de Sericicultura e 
a da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. 
As 9 bibliotecas restantes possuem acervos menores. 
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E.rporle, Di1•en ao e RecreafaO 

Conta a cidade com dois monumen tais estadios 
futebolisticos: Gua rani e Ponte Freta; com o esta
dio da Mogiana, e duas out ras pragas de esporte do 
Clube Campineiro de Regatas e Natagao . 

Ha grande nfunero de sociedades recreativas, 
destacando-se o Tenis Clube, o rate Clube de Cam
pinas, o Clube Concordia e o Clube Semanal de Cul
tura Artistica . 0 :oquei Clube de Campinas apre
senta corridas semanais, inclusive noturnas , estan
do em constru<;ao novo prado moderno e funcional, 
ao lado da via Anhangi.iera, distando uns dois qui
lometros da .zona urbana . 

Dentre as numerosas associag6es desportivas e 
r ecreativas de Cam:;:>inas, destacam-se o Tenis Clube, 
o Clube Concordia , o rate Clube de Campinas, a 
Sociedade Hipica, o Clube Ca mpineiro de Regatas 
e Natagao, o Clube Fonte Sao Paulo e o Clube Se
manal de Cultura Artistica. Ha sessenta clubes de 
futebol fili ados a Liga Campineira, dos quais os 
mais importantes sao o Guarani e o Ponte Freta , 
sendo este o mais antigo clube de futebol do Brasil. 

A Prefeitura construiu, no Parque Portugal, um 
parque publico com piscina olimpica e ginasio de 
esportes. 

0 numero de cinemas existentes ascende a 14. 
dos quais 12 operam em 35 mm e 2 em 16 mm .' 
Do is cinemas estao localizados nas vilas. A capa
cidade total e de :3 162 espectadores. 

0 Teatro Municipal Carlos Gomes foi inaugu
rado em 1930. Tem 1 573 metros quadrados de area 
edificada e ca];:acidade para 1 285 pessoas . 0 palco 
mede 13,50 por 10 metros de boca, tendo, ao todo. 
19 m etros de largura por 14 de profundidade e 22 
de altura . Foi inaugurado com a pec;a 0 Guarani , 
de Carlos Gomes, figurando nos principais papeis 
Bidu Saiao e Reis e Silva. A orquestr a, que contou 
com 50 professores, foi r egida por Francisco 
Mignoni. 

Associci[Oes C ultw,.rlis 

Contam-se 11 :tssociag6es culturais em Campi
nas, en t re as qua:s, 4 cientificas, 1 literaria e 3 
artisticas. 

Radiodifmao e Radiol ele visao 

Possui Campinas 3 estag6es radiodifusoras: 
Radio Brasil, que opera com os prefixos ZYR-39, em 
onda media (1 270 kc) e ZYY -3, onda tropical 
(4 755 kc ); Radio Educadora de Campinas PRC-9, 
onda media (1170 kc) e Radio Publicidade e Cul
tura ZYR-72, onda media (1 390 kc) . 
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Os canais de televisao 4 e 9 (VHF) de Sao Pau
lo sao retransmitidos em Campinas p·elos canais 6 
e 10, funcionando este ultimo tambem como esta
<;ao local. Os canais 2, 5 e 7 (UHF) de Sao Paulo 
sao captados com nitidez, sendo a recep<;ao feita 
atraves de retransmissores . Em fase experimental 
o canal 13 (VHF) - TV-Guarani. 0 numero de 
aparelhos de televisao se eleva a 40 000 . 

Ha, no Municipio, 51 radioamadores registrados. 

l mprensa 

Campinas conta com 3 jornais matutinos, dia
rios: Correio Popular , Jornal de CamJ,:inas e Dia
rio do Povo. :Este ultimo disp6e de teletipo. 0 jornal 
ultima Hora, que circula como edigao regional de 
Campinas, e editado em Sao Paulo. Quinzenalmente 
circula o jornal Comercio e Industria, 6rgao da Asso
ciagao Comercial e Indus trial. A Tribuna circula 
semanalmente (sabados) . Conta, ainda, com quatro 
revistas mensais em circula<;ao: :Etica, Mensagem, 
Nosso Cantinho e Palmeiras, e uma bimestral: 
Presente . 

Ha, no Municipio, 14 livrarias e 19 tipografias. 

T7idct Religiosa 

Campinas e sede de arquidiocese. Em 1963, pos
suia 21 par6quias, 1 catedral, 20 matrizes , 6 igrejas, 
45 ca.~Celas publicas, 42 capelas particulares. 0 
numero de sacerdotes era de 59. Em 1964 foram 
criadas mais 3 par6quias . 

0 culto protestante ou evangelico contava, em 
1963, com 26 congregag6es, 32 templos e 49 sal6es. 
0 numero de membros do r eferido culto era de 9 251. 
Em 1964, for am fundadas mais 3 congregag6es. 

0 numero de centros espiritas existentes no 
Municipio, era de 21, em 1963, sendo de 9 997 o 
numero de adeptos registrados. 

Festejos 

Sao comemoradas no Municipio as datas do 
nascimento de Carlos Gomes - 11 de junho; 9 de 
julho - Revolugao Constitucionalista de 1932; 8 
de dezembro - dia da Padroeira de Campinas, Nos
sa Senhora da Conceigao; e as datas nacionais. 

J\1useus 

Campinas possui 7 museus, dos quais 1 mantido 
pelo Governo do Estado, 2 pela Municipalidade e 
4 particulares . Entre estes ultimos destaca-se o 
Museu Carlos Gomes, do Centro de Ciencias, Letras 
e Artes. 
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Turismo 

Sob o ponto de vista turistico destacam-se : 

0 Viaduto, situado a entrada de quem vem da 
Capital do Estado, tambem chamado car tao de visi
tas cla cidacle. Na parte inferior desse viaduto, 
ha uma ampla prac;a, com jardins bem tratados e 
lagos bem dispostos . Ali esta localizado um rel6gio 
de sol, de grande origina lidade, que marca ate os 
minutos, em t6das as epocas do a no . 

0 Bosque dos Jeq1litibas, com tres museus, com 
uma colec;ao de anima is da nossa fauna, assim como 
variadas especies da flora brasileira. 

0 Castelo, situado no Jardim Chapadao , ao nor
te da cidade, com mirantes no seu alto, de onde 
se descortinam amplos horizontes. Ali a vista se 
a longa ate quase uma centena de quil6metros, divi
sando diversas cidades vizinhas. E ponto conside
rado obrigat6rio, para os visitantes. 

A Lagoa do Taquaral, lugar ar:razivel , r epre
sada , localizada a saida para Mogi-Mirim e Amparo , 
da a impressao ao visitante que chega, de ver refle
tido em suas ag·uas, como um espelho , o progresso 
de Campinas, r epresentado pelos seus inumeros 
a rranha-ceus. 

0 novo J6quei Clube de Campinas, imponente, 
moderno e fu ncional, que esta sendo construido ao 
lado da via Anhangliera, alem uns dois quil6metros 
da zon a urbana da cidade . Vem substit uir o a ntigo 
J6quei Clube, situado no bairro do Bonfim . 

A Catedral de Campinas, expressao cla r eligio
sidade de seu povo, tem no seu interior verdadeiras 
obras de arte, com altares entalhados em madeira, 
executados por artistas nacionais e estrangeiros. 

0 Jw·dim Carlos Gomes, com imponentes pal
meiras imperiais, tendo no centro o antigo coreto, 
palco de retl·etas domingueiras das bandas de mu
sica locaL">; nesse jardim, esta a estatua de Rui 
Barbosa . 

A estatua de Camp'Os Sales num grupo escul
t6rico, e a homenagem de Campinas a um dos seus 
mais ilustres filhos. Esta localizada numa prac;a 
no inicio da moderna avenida central que tem seu 
nome . 

0 monumento- tumulo do maestro Carlos Gomes, 
gloria musical do Brasil. 

0 monumento-mausoleu ao Soldado Constitucio
nalista de 1932, a entrada do Cemiterio da Saudade . 
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0 Instituto de Sericicu ltura, orgao da Secretaria 
da Agricultura, entidade especializada de estudos 
e aplicagao, r eferente a produgao do bicho-da-secta. 

Entre os seus numerosos jardins, pra<:;as , bosques 
e parques , sao de maior area: o Parque Portugal 
e o Parque Italia , com 800 000 m'; o bosque dos Je
qui t ibas, com 96 000 m'; o Jardim D. Pedro II , com 
17 500 m'; o J ardim Carlos Gomes, com 14 700 m': 
o Bosque do Chapadao, com 14 400 m'. 

Vultos Il.·tstres 

Antonio Carlos Gomes (1836-1896) - Nascido 
em Campinas, Antonio 

Carlos Gomes era filho de Manuel Jose Gomes, 
mestre de musica na entao Vila Real de Campinas, 
com quem Ca rlos Gomes, ainda menino, iniciou-se 
na aprendizagem da arte musical. Ate pouco mais de 
20 anos realizou fest ivais e concertos nos sal6es de 
sua cidade natal. Por esta epoca, ja compunha 
musica religiosa, fantasias e romances. Encora
jado pelos amigos, deixou Sao Paulo e chegou 
a o Rio de J aneiro em 1860, com o objetivo de soli 
cita r de D. Pedro II os meios para ingressar no 
Conservatorio de Musica, dirigido na ep·oca pelo 
m aestro Francisco Manoel . Depois de um ano no 
Conservatorio, estr eou sua primeira opera, A Noite 
•do Castelo, libreto de Fernandes dos Reis, no Tea
tro da 6pera Naciona l do Rio de Janeiro. A segunda 
.Opera surgiu em 1863, Joana de F landres, libreto de 
Salvador de Mendonga. Impressionado . com o ta 
lento de Carlos Gomes, o Imperador enviou-o a 
Italia para estudar no Conservatorio de Milao, onde 
foi discipulo de Lauro Rossi. 

Seu maior triunfo surgiu em 1870 com a opera 
0 Guarani, libreto do poeta Antonio Scalvini , ba
seado no romance do mesmo nome de Jose de Alen 
car. A representagi:Co dessa pega no Teatro Scala de 
Milaa consagrou-o como um dos aplaudidos musicos 
de seu tempo. :E considerado como o primeiro 
grande compositor do Brasil, cuj a arte atravessou 
as fron teiras. Os libretos de Carlos Gomes sao redi
gidos em lingua italiana. Quanta a mllSica, pertence 
ele a escola de Verdi . Todavia, nao so P€la escolha 
de certos assuntos, e um comt:ositor n acional. Mes
mo em sua musica, demonstrou Mario de Andrade, 
h a inconfund·iveis tragos brasileiros. Suas operas 
principais sao: 0 Guarani , Fosca, Salvador Rosa, 
0 Escravo. No fim da vida foi nomeado diretor do 
Conservatorio do Para . J a minado pelo mal que o 
vit imou, nao ch egou sequer a organizar ali uma 
escola de musica-padrao, como era o seu desejo. 
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Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913 ) -
Terceiro Pre

sidente eleito da Reptlblica , nasceu em Campinas , 
de uma fa milia de grancles fazendeiros de cafe. 
Formou-se pela Faculdade de Direito de Sao Paulo 
(1863) ingressando em seguida no Partido Liberal. 
Nao assinou o Manifesto de 1870, mas aparece a 
frente dos organizadores do Partido Republicano de 
Sao Paulo e da hist6rica Convengao de Itu (1873) . 
Ligaclo aos conservadores elegeu-se deputado geral 
em 1885. como candida to r epublican a. 

Exerceu o Ministerio da Justiqa, no governo pro
vis6rio presidido pelo marechal Deodoro. Autor do 
decreta regulamentando o casamento civil. Re
primiu com energia a primeira greve ocorrida no 
Rio de J a neiro depois da proclamagao da Reptlblica 
- a dos cocheiros. 

Senador a Constituinte e a legislatura que se 
!he seguiu, renunciou para assumir o governo do 
Estado de Sao Paulo 0894-98 ), de on de se alc;aria 
a presidencia da Reptlblica. 

Em 1909, e novamente eleito senador federal , 
vindo a falec er em 1913. 

ASPECl .OS A D iVIIN ISTRATI VOS 
E POLITICOS 

Conta o Municir;io com coletoria federal, rece
bedGria de r endas do E.staclo, tabelionatos, cart6rio 
de r egistro de titulos, im6veis e documentos, servi
c;os j udi ci~irio s , junta de alistam en to militar, guar
nic;oes federais, corpo de bombeiros, f6 rqa policial 
do Estado e a Agencia Municipal de Estatistica, 
6rgao de coleta do IBGE. 

A organizac;ao policial e formada par um dele
gada regional de Policia, varios delegados a uxilia
res , subdelegados t inspetores . 0 equipamento poli 
cial e modern a e completo. Ha , tambem, uma guar
nic;ao do Carr-o de Bombeiros, modernamente equi
pada, Corpo de Policiamento Rodoviario e Patrulha 
Aerea ·Civil. 

A defesa nacional conta, em Campinas, com 
uma unidade motomecanizacla do Exercito - 1.0 

BCCL; uma unidade do 5.0 Grupo de Canhoes Anti
aereos - 5° G.Can 90; o 8.0 Batalhao da Policia 
Milita r do Estado; uma divisao da Gua rda Civil ; 
um des tacamento da Guarda Noturna . Existe, ain
da, um p6sto de Remonta do Exercito, a Escola 
Prepara t6ria de Cadetes, uma Junta de Alistamento 
Milita r e Nucleo de Preparac;ao de Oficiais da 
Reserva. 
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Finall(;as Pzlblicas 

A arrecada<;ao federal , em 1964, a tingiu 22 ,2 bi
lh6es de cruzeiros; a estadual 16,2 ; a municipal, 2,7 
bilh6es . 

0 or<;amento municipal para 1965 previa receita 
de 8,3 bilh6es, fixando a despesa em 9,9. 

Rep1"esenta[Cio Politica 

A Camara Municipal de Campinas comp6e
se de 23 vereadores. Nas elei<;6es de 7 de outubro 
de 1962 inscreveram-se 73 039 eleitores . 

FON TES 

As informa<;6es divulgadas neste trabalho fo
ram, em sua maioria, fornecidas pelo Agente Muni
cipal de Estatistica de Campinas, Wilson Russo. 
Utilizados tambem dados dos arquivos de documen
ta<;ao municipal da Diretoria de Documenta<;ao e 
Divulga<;ao do CNE, de outros 6rgaos do sistema 
estatistico nacional e da primeira edi<;ao da mono
gratia . 

26 - CAMPINAS 



EST A publicagao taz parte da sene de monografias 
' municipais organizada pela Diretoria de Documen

tac;ao e Divulgac;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota int7·odut6ria , sabre aspectos da 
evolugao hist6rica do Municipio, conesponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em diferentes 
docurnentos. Ocorrem, ern alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo rw·os os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria corn 
o rnaior interesse qualquer colaborac;ao, especial
mente de historiadores e ge6grafos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Seb astiao Aguiar Ayres 

COLE<;:A.O DE MONOGRAFIAS 
(4.a serie) 

30U - Sao Mate u s, ES . 301 - Videir a, SC. 302 - Pirassn
nnnga, SP. 303 - Len~oi s Pauli sta, SP. 304 - Atibaia, SP. 
305 - Ag u as da Prata, SP. 306 - Cordeiro . RJ. 307 - Um
buzei ro, PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 -
Arcia, PB. 311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Lar;;o. AL. 313 
- Ubaj:na, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u , SP . 316 
- P i tan g ui , MG. 317 - Rebou~as , PR. 318 - Cajuru, SP. 
1 1q - A rax,'t, M G (2." ed icao). :l20 - Porto de P e dras, AL. 
321 - Bclem, PA. 322 - Sao J ose do Rio Pardo , SP. 323 -
Vi<;os", MG. 324 - Joinvile. SC (2." edi~iio). 325 - Br asi
li a , OF (~ ." ed icao) . 326. - Campinas, SP ( 2." edi~ao). 

:lra !Ju u -se de imp ri mir, no Se·rv i(o Guifico do 
! BGE. aos 7!i nle e oitu d ia.s do mes cle al.ni l cle mil 
non-renlos e sesscnta e seis. 
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