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ASPECTOS FISICOS - Area : 1145 km' (1960) ; 
altitude: 518 m; temperaturas medias, em oc : 
maxima de 34; minima de 10; precipitaqao 
pluviometrica anual: 1109 mm (media ) . 

POPULAC:A.O - 147 361 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; densi
dade demogrdjica: 129 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria (abafJe de 
reses, textil e bebidasJ. 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 matrizes 
e 26 agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) 6 393 autom6veis e jipes, 1 727 
caminh6es, 2 259 camionetas, 74 6nibus e micro
-6nibus, 11 ambuliincias, 1 820 motociclos e 
motonetas, 148 furg6es e 127 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 28 229 ligar;6es ezetricas, 
8 222 aparelhos telef6nicos, 12 hoteis, 40 pens6es, 
44 restaurantes, 380 bares. 

ASSISTtNCIA MEDICA - 10 hospitais com 2 551 
leitos; 21 estabelecimentos de assistencia para
-hospitalar e 38 com servir;os de saude publica; 
333 medicos, 205 dentistas, 62 enjermeiros, no 
exercicio da projisstio; 55 jarmacias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 190 unidades escolares 
de ensino primario geral; 51 de ensino medio 
e 10 estabelecimentos universitlirios; 21 tipo
grajias, 14 livrarias, 13 bibliotecas, 2 museus, 
5 jornais, 5 radioemissoras e 1 de TV ; 11 cinemas 
e 1 cine-teatro. 

FINANC:AS MUNICIPAlS EM 1965 (bilh6es de cru
zeiros) - receita arrecadada: 3,5; renda 
tributliria: 1,5; despesa realizada: 2,9. 

REPRESENTAC:A.O POLITICA - 21 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e 
desenho da capa de Carlos Cesar Fernandes de 
Aguiar, ambos da Diretoria de Documentac;ao e 
Divulgac;ao do CNE. 



Catedral 

ASPECTOS HISTORICOS 

NA primeira m etade do seculo XVIII - sup6e
-se -, ja eram conhecidas as terras do atual Muni
cipio de Ribeirao Preto. 0 territ6rio teria sido 
concedido como sesmaria ao Padre Manuel Pompeu 
de Arruda, cujo interesse pela vasta propriedade 
parece nao ter ido alem da posse. Urn novo pro
prietario, Capitao Joao Pedro Diniz Junqueira, 
adquiriu-a em 1820 e promoveu a sua divisao e 
demarcac;ao. 

Mais tarde , a velha sesmaria foi retalhada, 
passando a haver , entao, diversos proprietaries. Os 
poucos habitantes encontravam-se dispersos pelas 
fazendas, cujas terras estavam sob a jurisdi<;ao da 
par6quia e t ermo de Sao Simao, e se dedicavam de 
preferencia a pecuaria. 

Em 1856, a povoac;ao foi fundada por Jose 
Borges da Costa, Manoel Fernandes do Nascimento, 
Joao Alves Pereira. Antonio Pereira e Bernardo 
Alves Pereira, tendo os tres primeiros feito doac;ao 
de 145 hectares de terras para servir de patrim6nio 
municipal. 0 19 de junho de 1856 e considerado a 
data de funda<;ao de Ribeirao Preto . 

Em 1863 o padre Manoel Eusebio de Araujo 
demarcou o local denominado Barra do Retiro para 
nele ser levantada a capela sob a invocacao de Sao 
Sebastiao de Ribeirao Preto. " 

Em 1870, criou-se a freguesia e no ano seguinte 
o Municipio, desmembrado do de Sao Simao. 

0 rapido progresso local no ambito politico
-administrative prendeu-se, sem duvida, ao extra
ordinaria desenvolvimento economico da regHi.o. A 
cultura do cafe, largamente explorada, e a pene-
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tragao ferroviaria atraves da Companhia Mogiana 
de Estradas de Ferro, inaugurada a 30 de julho de 
1883, constituiram fat6res decisivos para a evolugao 
do Municipio. 

No primeiro quartel do seculo XX, os sucessivos 
periodos de crise niio afetaram o poderio econ6mico 
municipal. 0 declinio do cafe - cuj a produgao em 
outros tempos deu fama ao Municipio e possibilitou 
o seu progresso - nao arrefeceu as atividades das 
classes produtoras. 

Hoje, a lavoura, o comercio e principalmente a 
industria fazem de Ribeirao Preto urn dos mais im
portantes centros de atividade econ6mica e cultural 
do interior paulista. 

Formafao Administrati-va e [11diciaria 

A LEI provincial n .0 51, de 2 de abril de 1870, criou 
o distrito de Ribeirao Preto. 0 Municipio foi criado 
pela Lei provincial n .o 67, de 12 de abril de 1871, 
com territ6rio desmembrado do de Sao Simao, 
verificando-se sua instalagao a 4 de junho de 1874. 

Por f6rga da Lei provincial n.0 34, de 7 de abril 
de 1879, passou a denominar-se Entre Rios, sendo 
porem restabelecido o nome anterior pela Lei n .0 99, 
de 30 de junho de 1881. 

Em 1885 foi criado o distrito de Sertaozinho 
(elevado a Municipio em 1896) e em 1893, o de Cra
vinhos, que recebeu sua autonomia em 1897. 

A vila de Ribeirao Preto adquiriu foros de 
cidade, por efeito da Lei provincial n .0 85 ou 88, de 
1 de abril de 1889. 

Segundo outra fonte , o Municipio de Ribeirao 
Preto teria sido criado em 6 de setembro de 1892. 

A 30 de novembro de 1938 possuia os distritos 
de Ribeirao Preto (sede) e de Bonfim, quando sofreu 
reformulagao administrativa, com a cria<;;ao de mais 
urn distrito, o de Guatapara. Em 1944 o distrito de 
Bonfim passou a denominar-se Gaturamo. A lei 
n.0 233, de 24 de dezembro de 1949, criou mais urn 
distrito, o de Dumont. Em 1953 Gaturamo passou 
a denominar-se Bonfim Paulista. 

Recentemente, pela Lei estadual n .0 8 092, de 
28 de fevereiro de 1964, o Municipio perdeu o dis
trito de Dumont, que foi elevado a categoria de 
Municipio e instalado em 1965. 

Atualmente esta dividido em 3 distritos: 
Ribeiriio Preto (sede), Bonfim Paulista e Guata
para. 

Ribeirao Preto era termo da comarca de Sao 
Simao, quando o Decreto n.0 7 064, de 31 de outubro 
de 1879, transferiu a sede da comarca para o seu 
termo, sendo instalada a 20 de dezembro de 1878. 
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l'refeitura Municipal 

A Comarca de Ribeirao Preto, criada pela Lei 
n.o 80, de 25 de ag6sto de 1892, foi instalada a 10 
de outubro seguinte. 

Constitui-se de urn s6 termo judichirio, formado 
pelos Municipios de Ribeirao Preto, Cravinhos, 
Dumont e Serrana. 

ASPECTOS FlSICOS 
0 MUNiciPIO pertence a zona fisiografica de Ribeirao 
Preto, estendendo-se por uma area de 1 048 quil6-
metros quadrados, ap6s OS ultimos desmembra
mentos territoriais ocorridos, contra 1145 km' 
existentes em 1960. Confina com os Municipios de 
Jardin6polis , Brod6squi, Serrana, Cravinhos, Luis 
Antonio, Araraquara, Dumont, Prad6polis, Rincao, 
Barrinha e Sertaozinho. 

A cidade, a 518 metros de altitude, localiza-se 
a 21 o 10' 42" de latitude sui e 470 48' 24" de longi
tude W. Gr. Dista 295 km, em linha reta, da capital 
do Estado, rumo NNO. 

0 sistema hidrografico e representado princi
palmente pelos rios Mogi-Gua<;u e Pardo, o primeiro 
na divisa entre Ribeirao Preto e os Municipios de 
Araraquara e Rincao e o segundo serve de limite 
com Brod6squi e Jardin6polis. 

0 clima e quente, com inverno seco, oscilando 
as temperaturas entre m!nima de 10°C e maxima 
de 34oc, com media compensada de 21o. A precipi
ta<;ao pluviometrica anual e em media de 1109 mm. 

Entre as riquezas naturais citam-se as matas, 
localizadas principalmente no distrito de Guata
para, o barro e as pedras brutas. As pedreiras sao 
mais exploradas no distrito-sede e o barro em todos 
os distritos. 
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ASPECTOS DE.MOGRAFICOS 

Censo Demografico 
DE ACORDO com a sinopse preliminar do Censo 
Demogratico de 1960, Ribeirii.o Preto colocava- se em 
5.0 lugar na rela<;ii.o dos municipios e das cidades 
mais populosos do Estado, vindo logo ap6s de Sii.o 
Paulo, Campinas, Santo Andre e Santos. 

Foram contadas 147 361 pessoas no Municipio, 
total correspondente a uma densidade demografica 
de 129 habitantes por quilometro quadrado. Quanta 
a distribui<;ii.o da popula<;ii.o 81,0% viviam nas zonas 
urbana e suburbana. 

No ultimo decenio intercensitario, registrou-se 
um crescimento demografico da ordem de 59,8%. 

Do total dos habitantes recenseados, 129 718 
residiam no distrito-sede (116 153 na zona urbana), 
3 508 no de Dumont (2 115 na zona rural), 7 629 no 
de Bonfim Paulista (6 180 na rural) e 6 506 no de 
Guatapara (6 072 na rural). 

A cidade cresceu, em relagii.o ao Censo anterior, 
de 83,4%, passando a 116 153 habitantes; a entii.o 
vila de Dumont, 56,6 %, passando a 1 393; a vila de 
Bonfim Paulista, 48,4%, passando a 1449; e a de 
Guatapara, 176,4%, passando a 434. 

0 niimero de domicilios somava 29 350: 26 207 
no distrito-sede ; 636 no de Dumont; 1 360 no de 
Bonfim Paulista e 1147 no de Guatapara. 

0 Censo Escolar, realizado em outubro de 1964, 
revelou a existencia de 159 560 habitantes: 136 341 
nas zonas urbana e suburbana e 23 219 na rural. 

Segundo os distritos, 143 392 estavam no dis
trito-sede (131 844 na cidade ) , 6 463 no de Bonfim 
Paulista (1 982 na vila ), 3 045 no entii.o distrito de 
Dumont (1 450 na vila) e 6 660 no distrito de Gua
tapara ( 1 065 na vi! a ) . 

M m·imento da Popula{ao 
FoRAM em 1965, realizados 1156 casamentos, regis
t rados' 5 388 nascidos vivos, 174 natimortos, 1863 
6bitos, sendo 369 de menores de 1 ano. 

ASPECTOS ECON OMICOS 

Censo A gricola 
o cENSO Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares contou 763 estabelecimentos agropecuarios 
com ~rea total de 111 743 hectares, dos quais 30 851 
destinavam-se a lavouras. Desses estabelecimentos, 
280 possuiam areas inferiores a 10 ha; 351 situavam
-se entre 10 e 100 h a ; 114 entre 100 e 1000 ha; 17 
entre 1 000 e 10 000 ha e 1 com mais de 10 000 ha. 
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Os trabalhos agropecuarios ocupavam 11322 
pessoas ; existiam 195 tratores e 704 arados. 

Havia cria~ao de bovinos em 277 estabeleci
mentos: 221 com menos de 100 cabe~as, em cada 
um; 44, com 100 a menos de 500 cabe~as, e 12, com 
500 e mais cabe~as. 

Agricultura 

RIBEIRAO PRtro foi grande centro produtor de cafe 
no periodo aureo desse produto, tendo possuido 
nessa epoca cerca de 32 milh6es de cafeeiros. Predo
minam as "terras roxas", as melhores para esse 
tipo de cultura. Depois da crise do primeiro quartel 
deste seculo, os agricultores da regiao foram aos 
poucos sendo levados para a policultura. 

A atividade agricola, em 1964, rendeu 5,2 bilh6es 
de cruzeiros, sendo cultivados 35 043 ha. 

A cana- de-a~ucar, o algodao, o milho, o arroz 
e o cafe sao as culturas de maior importancia eco
n6mica e totalizaram, em conjunto, 85,4% do valor 
total da produ~ao agricola municipal e ocuparam 
30 730 hectares de area cultivada. 

A cana-de-a~ucar contribuiu com 360 mil tone
ladas, 48,3% do valor e utilizou 7 260 ha de area; 
o algodao 4 800 toneladas, 15,3% do valor e 4 840 ha; 
o milho, 10 800 t , 8,3% e 7 000 ha; o arroz 3 240 t, 
7,2% e 3 630 ha; e o cafe, 1 638 t, 6,3% e 8 000 ha. 

Os restantes 14,6% do valor foram cobertos pela 
mandioca, mamona, tomate, amendoim, banana, 
limao, laranja, tangerina, batata-inglesa, feijao, 
abacate, abacaxi, soja e caqui. 

Prestam assistencia aos agricultores de Ribeirao 
Preto 27 agronomos. Ha 584 propriedades agricolas, 
onde trabalham 10 272 pessoas. 

Pecuaria 

A POPULAg.Ao pecuaria do Municipio, em 1963, era 
constituida por 75 820 cabe~as, avaliadas em 1,9 
bilhao de cruzeiros. 

Predominava a especie bovina com 36 000 cabe
~as e 66,8% do valor total, secundada pela suina, 
com 33 000 cabe~as e 26,3% do valor. Os demais 
rebanhos eram formados por 3 500 muares, 1 500 
eqiiinos, 1 500 caprinos, 300 ovinos e 20 asininos. 

A produ~ao de leite atingiu 2,8 milh6es de 
litros de leite no valor de 112,0 milh6es de cruzeiros. 

0 plantel avicola compreendia 50 800 galinaceos 
(800 perus) e 800 palmipedes, valendo 27,4 milh6es 
de cruzeiros (27 milh6es os galinaceos). A quanti
dade de ovos de galinha ascendeu a 180 mil duzias 
e 27 milh6es de cruzeiros. 

Ha 8 veterinarios no exercicio de sua profissao. 
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Censo Industrial 

SEGUNDO o Censo Industrial de 1960, existiam, no 
Municipio, 3 estabelecimentos de industrias extra
tivas de produtos minerais e 384 de industrias de 
transformac;ao. 

0 valor total da produc;ao foi de 2,8 bilh6es de 
cruzeiros e o da transformac;ao industrial de 1,1 
bilhao. A media mensa! dos operarios ocupados era 
de 5 032, tendo sido pagos salarios no valor de 321,8 
milh6es de cruzeiros. Foram utilizados 15 242 cv de 
forc;a motriz. As despesas com materias-primas 
ascenderam a 1,5 bilhao de cruzeiros. 

Nas industrias extrativas de produtos minerais 
trabalhavam 13 operarios, em media mensa!. 0 valor 
da produc;ao foi de 4,9 milh6es de cruzeiros. 

Nas industrias de transtorma<;;tio destacavam-se 
os gi:'meros de bebidas, com 9 estabelecimentos, 959 
operarios em media, 4 259 cv utilizados e 27,3% do 
valor total da produc;ao; o textil, com 6 estabeleci
mentos, 1 255 openirios em media, 4 218 cv e 24,9% 
do valor; e o de produtos alimentares, com 76 esta
belecimentos, 563 open1rios em media, 2 836 cv e 
22,2% do valor. Seguem-se, bern distanciados, os do 
vestuario, calc;ados e artefatos de tecidos, com 37 
estabelecimentos e 6,3% do valor, e o de minerais 
nao metalicos, com 51 estabelecimentos e 4,0% do 
valor. Demais generos industriais: metalurgica (47 
estabelecimentosl, mecanica (5), material eletrico 
e de comunicac6es (9), material de transporte (6) , 
madeira (30), mobiliario (43), papel e papelao (3)' 
borracha (3), couros e peles e produtos similares (7), 
quimica (6), produtos farmaceuticos e medicinais 
(1), produtos de perfumaria, sab6es e velas (41, edi
torial e grafica (21) e, ainda, 20 estabelecimentos 
sem especificac;ao do genera. 

I ndzl.r tria 

RIBEIRli.o PRETO e urn dos centros industriais mais 
importantes do Estado. 

Existiam, em 1962, 5 estabelecimentos de indus
trias extrativas de produtos minerais e 446 de indus
trias de transformac;ao. 

0 valor total das indus trias de transformac;ao · 
atingiu 11,2 bilh6es de cruzeiros. Estavam ocupados 
5 888 operarios, em media mensa!. 

Os principais generos sao o de produtos alimen
tares, textil e bebidas. 0 primeiro, com 102 estabe
Iecimentos, 739 operarios em media mensa!, contri
buiu com 30,6% para o valor total da produc;ao; o 
segundo, com 8 estabelecimentos, 1 567 operarios e 
25,9% do valor; eo terceiro, com 15 estabelecimentos, 
1 051 operarios e 19,9% do valor. 
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Vista a erea da cidade 

Colocavam-se, bern distanciados, o de minerais 
nao metalicos (58 estabelecimentos), o de metalur
gica (40 estabelecimentos), o de mecanica (6), o de 
material eletrico e de comunicag6es (3), o de mate
rial de transporte (8), o de madeira (30), o de mobi
liario (48) , o de papel e papelao (6), o de borracha 
(5) , o de couros e peles e produtos similares (6), o 
de quimica (12), o de produtos de perfumarias, 
sab6es e velas (8), o de produtos de materias plas
ticas (1), o de vestuario, calgados e artefatos de 
tecidos (43) , o de editorial e grafica (22). Existiam, 
ainda, 25 estabelecimentos cujos g€meros nao foram 
especificados. 

Em 1965 foram cadastrados 186 estabelecimen
tos industriais, que ocupavam 5 ou mais pessoas. 

A bale de ReJeJ 

FoRAM abatidas, em 1963, 60 110 cabe<;as de bovinos, 
27 154 de suinos, 475 de caprinos e 109 de ovinos. 

o produto deste abate totalizou 18 151,3 tone
ladas, valendo 4,5 bilh6es de cruzeiros. Destacaram-se 
a carne verde de bovina, com 8 993,8 toneladas e 
52,1% do valor total, e o charque de bovina, com 
1 891 ,5 toneladas e 19,8% do valor. Bern distanciados 
aparecem a carne verde e salgada de suino, com 
1 475,1 t e 8,5 % do valor; o couro verde, seco e sal
gada de bovina com 1 498,7 t e 5,2% e a salsicharia 
a granel, com 967,5 t e 4,9% do valor. 

Os 9,5% restantes do valor foram cobertos pela 
rabada , rabo e mocoto de bovina, carnes verdes de 
ovino e caprino, peles salgadas de nonato, e verdes 
e secas de ovino e caprino, toucinho fresco, banha 
nao refinada, sebo, oleo de mocot6, miudos frescos e 
salgados de bovina e de suino, linguas frescas e sal
gadas em geral, tripas frescas e salgadas de bovina 
e suino, buchos, pulm6es, ossos, chifres, cascos e 
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unhas, cerda, crina e pelo, bilis concentrada, calculos 
biliares, farinhas de carne, osso e sangue, tendoes e 
nervos. 

Comercio 

0 MUNICiPIO ocupa, como pra<;a comercial, lugar de 
destaque dentro do Estado de Siio Paulo. Sua influ
encia atinge, ah~m da totalidade dos municipios 
vizinhos, inumeras cidades dos Estados de Minas 
Gerais, Goias e Mato Grosso. 

Estiio instalados, em Ribeiriio Preto, 20 estabe
lecimentos comerciais atacadistas, 1 918 varejistas, 
202 mistos e 1 301 de prestac;iio de servic;os. 

0 valor da importagiio, em 1965, foi estimado 
em 8,1 bilhoes de cruzeiros, sendo 6,0 bilhoes corres
pondentes ao gado bovina ( 48 242 cabegas) . 

Foram ainda importados 9,0 milh6es de litros 
de leite e 10 113 cabegas de suinos. 

No mesmo ano, o valor da exportagiio foi esti
mado em 351 ,4 milhoes de cruzeiros, cabendo 267,4 
milhoes ao Ieite (2,2 milhoes de litros) e 84,0 milhoes 
de cruzeiros ao creme (70 toneladas). 

Transportes Ferroriarios 

R;IBEIRAO PRETO, importante centro ferroviario, e 
servido pela Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro, Estrada de Ferro Siio Paulo e Minas e Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro. 

A Estrada de Ferro Siio Paulo e Minas, atraves 
do ramal de Ribeiriio Preto (Linha Ipauna-Ribeiriio 
Preto) , possui as estac;;6es de Evangelina e Ribeiriio 
Pre to. 

A Mogiana serve ao Municipio atraves de sua 
linha-tronco (Campinas-Araguari), com 2 ramais, e 
da linha do Rio Grande (Ribeiriio Preto-Uberaba) . 
A estagiio de Ribeiriio Preto e inicio do ramal de 
Guatapara e a de Barraciio do de Sertiiozinho. Essa 
ferrovia, alem das esta<;oes acima, possui as de 
Bonfim Paulista, Santa Tereza, Alto, Silveira do Val, · 
Joaquim Firmino, Francisco Maximiniano, Domin
gos Vilela, Mendonc;as , Monteiros, Guatapara e Ira
cema. 

A linha-tronco da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro (Jundiai Paulista-Col6mbia) 
possui as estagoes de Guatapara e Guarani. 

0 tempo gasto de viagem e de 1 hora e 10 
minutos ate Brod6squi; 37 minutos ate Cravinhos: 
36 minutos ate Jardin6polis; 3 horas e 21 minutos 
ate Araraquara, baldeagiio em Guatapara; 2 horas 
e 38 minutos ate Rincao, baldeagiio em Guatapara ; 
1 hora e 5 minutos ate Sertdozinho; e 9 horas e 7 
minutos ate Sao Paulo, com baldeac;iio em Campinas. 
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Transportes Rodoviarios 

0 MUNiciPIO e cortado pela rodovia federal BR· 050 
e estradas estaduais e municipais. 

ROOOVIA PAVIMENTADA -

ESTRADA PERMAIVENTE-

FERRO VIA 

Liga-se aos municipios de Araraquara, em 1 hora 
e 24 minutos; Barrinha, em 40 minutos; Cravinhos, 
em 41 minutos ; Brod6squi, em 26 minutos; Jardin6-
polis, em 17 minutos; Luis Antonio, em 55 minutos; 
Dumont, em 38 minutos; Prad6polis, em 1 hora e 12 
minutos; Rincao, em 1 hora e 27 minutos, Serrana, 
em 52 minutos ; Sertiiozinho, em 18 minutos; Sao 
Paulo, em 5 horas e 11 minutos. 0 percurso ate Bra
silia, DF, e feito em 13 horas e 49 minutos, via Ube
raba e Goiania. 

Estavam registrados na Prefeitura local, em 31 
de dezembro de 1965, 6 393 autom6veis e jipes, 2 259 
camionetas, 74 6nibus e micro-6nibus, 11 ambulan
cias, 1 820 motociclos e motonetas, 1 727 caminh6es, 
148 veiculos fechados (furgiio) e 127 outros veiculos. 

Ha 4 empresas de 6nibus com sede no Muni·· 
cipio, interligando seus distritos e fazendo o trans
porte entre diversas cidades paulistas e mineiras e 
Ribeiriio Preto. 
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Tran.rporte Aheo 

RIBEIRAO PRETO disp6e do Aeroporto Leite Lopes e 
Campo de Pouso da Fazenda Guatapara. :E servido 
pela Viagao Aerea Sao Paulo s. A. (VASPl. 

Foram registrados, em 1965, 382 pousos, 1188 
passageiros desembarcados, 975 embarcados e 2 143 
em transito; 1 649 quilos de bagagem desembarcada 
e 171 de embarcada; e 16,0 toneladas de correspon
dencia recebida e 11,0 despachada. 

Dista, de aviao, 1 hora e 10 minutos de Sao 
Paulo e 2 horas e 35 minutos de Brasilia, DF. 

Comtmicafoe.r 

Os SERVIQOS de comunicac;6es, em 1965, se faziam par 
intermedio de 7 agencias e 2 postos de correios per
tencentes ao De~artamento de CotTeios e Te
Iegrafos, estando assim distribuidos: 1 era postal
-telegrafica, 4 postais-telefonicas e 2 postais. Ha, 
ainda, 10 postos telegraficos da Mogiana, 2 da Sao 
Paulo e Minas e 2 da Paulista. 

Existiam 8 222 aparelhos telefonicos instalados, 
sendo 5 309 residenciais, 2 639 comerciais e 274 de 
repartig6es publicas; localizados na zona urbana: 
7 499 telefones automaticos e 582 manuais e na rural, 
141 manuais. 

Aiercddo de Capital 

EM 1965, foram protestados 1 453 titulos, no valor 
total de 231,2 milh6es de cruzeiros. Nos meses de 
janeiro e junho, a incidencia foi menor, registran
do-se 89 titulos, cada urn, nos valores de 8,5 e 14,2 
milh6es de cruzeiros, respectivamente. Em marr;o, 
mes de maior incidencia, verificaram- se 199 titulos 
protestados, valendo 41,0 milh6es de cruzeiros. 

Ban cos 

A REDE BANCARIA era fonnada, em 1964, pela matriz 
do Banco Agricola da Alta Mogiana e pela do Mar
chesi, alem das agencias dos seguintes bancos: 
Auxiliar de Sao Paulo. Bandeirantes do Comercio, 
Brasileiro de Descontos, Brasul de Sao Paulo, Comer
cia! do Estado de Sao Paulo, da America, da Bahia, 
da Lavoura de Minas Gerais, de Credito Real de 
Minas Gerais, de Sao Paulo (com 2 agencias urba
nasl, do Brasil, do Comercio e Industria de Sao Pau
lo, (com 2 agencias urbanasl, do Estado de Sao Pau
lo, F. Barreto, Frances e Italiano para a America do 
Sui, Itau, Mercantil de Sao Paulo, Mineiro da Pro
dugao , Moreira Salles, Nacional de Minas Gerais, 
Novo Mundo e Sui Americana do BrasiL 
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Os saldos das principais contas registradas em 
31 de dezembro de 1964 foram os seguintes (em 
milh6es de cruzeirosJ: caixa em moeda corrente, 
1 915,8; emprestimos em contas-correntes, 6 502,2; 
emprestimos hipotecarios, 2,5; titulos descontados, 
16455.1; depositos a prazo, 129,4; depositos a vista 
e a curto prazo, 17 303,6. 

A Camara de Compensac:;ao de Cheques de 
Ribeirao Preto apresentou o seguinte movimento, em 
1964: numero de cheques, 1 391 977; valor total, 245,4 
bilh6es de cruzeiros; valor mectio, por titulo, 176,3 
milhares de cruzeiros. No primeiro semestre de 1965. 
foi registrado urn movimento de 804 296 cheques, no 
valor total de 174,8 bilh6es de cruzeiros e 217,3 
milhares de valor medio por titulo. 

Propriedade Im obilidria 
As CONSTRm;;6Es civis licenciadas, em 1965, montaram 
a 1 352 prectios e 266 acrescimos e modificac:;6es. 
A area licenciada do piso fora de 170 708,3 m" e a 
coberta de 132 899,3 m". Nos meses de novembro 
(128) e de agosto 026) registraram-se os maiores 
ntimeros de licenciamentos de predios e nos de 
margo (84) e abril (99) os menores. 

Comumo de Energir1 Elhrica 
A ENERGIA eletrica e distribuida pela Companhia 
Paulista de Forc:;a e Luz, contando-se, em 1965, 
28 229 ligac:;oes, na rede municipal. No ano em refe
rencia foram consumidos 6 545 046 kWh para ilumi
nagao publica e 45 575 196 para a particular; e 
18 146 459 para forc:;a publica e 31 361 531 para a 
particular. 

ASPECTOS SOCIAlS 
A CIDADE esta localizada numa colina a margem do 
curso de agua denominado Ribeirao Preto, que per
corre. canalizado, uma parte relativamente central, 
atraves das avenidas Francisco Junqueira e Jero
nimo Goncalves. 

Alem do centro da cidade, Ribeirao Preto possui 
varios bairros residenciais e industriais , entre os 
quais o Alto da Cidade, Barracao, Santa Cruz do 
Jose Jaques, Santa Teresinha, Higien6polis, Jardim 
Paulista, Vila Tiberio, Vila Virginia , Vila Recreio. 

Trecho da Pra<;a 15 de Novembro 



Sumare e Campos Eliseos, o mais populoso de todos, 
constitui par si s6 verdadeira cidade. 

Inumeros os jardins p(tblicos, destacando-se: a 
Praga Quinze de Novembro, construida de acordo 
com o planejamento urbanistico, e com sua fonte 
luminosa, oferecendo ao publico, a noite, bela espe
taculo tecnicolorido; a praga da Bandeira, outro 
magnifico recanto; a prac;a Luis de Cam6es, onde 
no centro de um artistico lago se ergue um manu
menta ao poeta e onde tambem se formou um parque 
com arvores de varios .r:ontos do Pais. 

Existem cerca de 36 000 predios. Entre OS eai
ficios mais importantes, 40 possuiam mais de 10 
pavimentos. Foram construidos em 1965 1 328 pre
dios. 

Dos logradouros publicos da cidade podemos 
mencionar as avenidas 9 de Julho, Francisco Jun
queira, Jeronimo Gongalves, Independencia, da 
Saudade e as ruas General Osorio, Duque de Caxias, 
Sao Sebastiiio, Amador Bueno e Saldanha Marinho. 

A cidade e, na sua quase totalidade, calgada com 
paralelepipedos ou asfalto. 

Os servigos de agua, esgoto e telefones estiio 
subordinados ao Departamento de Agua, Esgoto e 
Telefones (DAET) . 

Existem 27 959 predios ligados a rede de agua 
(1400 foram em 1965), dos quais 13 214 disp6em de 
hidrometros. 0 consumo mensa! atinge 1 721 088 m", 
sendo 371 840 m" nos predios com hidrometros. 

A recte de esg·otos beneficia 25 067 predios. Em 
1965 foram acrescidos 17,9 km a rede. 

Ravia, em 1965, 12 hoteis, 40 pens6es, 44 restau
rantes, 380 bares, 138 sal6es de barbeiro e 87 insti
tutos de beleza. 

Durante o ana de 1964 foram recebidos 56 794 
h6spedes. 

Exercem suas profiss6es: 59 advogados e 34 
engenheiros. 

Assistencia Medic?! 

RAVIA 333 mediCOS, 62 enfermeiros, 205 dentistas 
exercendo suas profiss6es e 55 farmacias em funcio
namento, em 1965. 

Hospitalar - estavam em atividade, no mesmo 
ano, 10 estabelecimentos hospitalares, sendo dais 
mantidos pelo Governo estadual: Hospital de Clini
cas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto e 
Divisiio Hospitalar Psiquiatrica de Ribeiriio Preto, o 
r:rimeiro com 1 355 leitos, e o segundo com 390. 

Contavam-se, ainda, 806 leitos distribuidos pelos 
estabelecimentos particulares: Abrigo Ana Diederi .. 
chsen, Hospital Imaculada Conceigao, Hospital Sao 
Francisco, Instituto de Ortopedia e Clinica Infantil 
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Santa Lydia, Sanatoria Espirita Vicente de Paulo, 
Sanat6rio Esquirol, Sanatoria Santa Catarina e 
Santa Casa de Misericordia. 

Para-hospitalar- a assistencia para-hospitalar, 
ainda no mesmo ano, dispunha de 21 esta
belecimentos: 9 particulares, 3 para-estatais, 8 
municipais e 1 federal. Destacavam-se o _~:osto do 
SAMDU, o Pronto-Socorro, o Servigo de Assistencia 
Medica Escolar, 3 subpostos de saude e o Ambulato
rio Medico-Cirurgico da Prefeitura, todos muni
cipais. 

Servi~os Oficiais de Saude Publica - Existiam, 
tambem, 38 estabelecimentos prestando servigos 
oficiais de saude publica (1 federal e 37 estaduais). 
contavam-se 4 dispensaries, 5 postos de puericultura, 
2 de tracoma, 1 ambulatorio de higiene mental, 20 
gabinetes dentarios, o Servigo de Erradicagao da 
Malaria e Profilaxia da Doenga de Chagas, o Distrito 
do Departamento Nacional de Endemias Rurais, a 
Delegacia Regional do Departamento de Profilaxia 
da Le.pra, o Centro de Saude Dr. Eduardo Lopes da 
Silva e a Clinica Especializada da Regiao de Ribeirao 
Preto. 

Assistencia Social 

No CAMro da assistencia social contam-se 14 asilos 
e recolhimentos, onde estavam internadas 773 
pessoas, ate 31 de dezembro de 1964. 

No mesmo ano havia 48 estabelecimentos e 
servigos mantidos por particulares, prestando assis
tencia a desvalidos. A despesa total alcangou 438,8 
milh6es de cruzeiros, sendo as despesas com auxilios 
e beneficios de 239,9 milh6es de cruzeiros. 

Ate 31 de dezembro de 1965, existiam, no Muni
cipio, 10 associag6es de Beneficencia Mutuaria, 
com 12 976 associados. Durante o ano foram conce
didos beneficios no valor de 35,0 milh6es de 
cruzeiros. 

Religiao 

EM 1908 foi criada a Diocese de Ribeinio Preto, 
sendo instalada a 28 de fevereiro de 1909. A Cate
dral foi inaugurada a 21 de outubro do mesmo ano. 

A atual Arquidiocese de Ribeirao Preto, com
pasta de 4 Dioceses (1961) possuia em 1965 as 
seguintes paroquias, no Municipio: N. s.a de Fati
ma, N. s.a do Rosario (de Vila Tiberio), Santa 
Maria Goretti, Santa Teresinha, Santo Antonio de 
Padua, Sao Jose, Sao Martinho (de Guatapara) , 
Sao Pedro Apostolo, Sao Sebastiao (de Ribeirao 
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Preto), Senhor Born Jesus da Lapa e Senhor Born 
Jesus do Bonfim (de Bonfim Paulistal. Nestas 11 
par6quias estavam distribuidos 72 templos. 

0 culto protestante possuia 43 templos e saloes 
e contava com 4 086 membros, em 31 de dezembro 
de 1965. Destacam-se as Igrejas: Adventista do 7.0 

Dia, Apost6lica do Senhor, Batista dos Campos 
Eliseos, Evangelica Assembleia de Deus, Evangelica 
Congregacional, Evangelica Batista de Ribeirao 
Preto. Metodista do Brasil, de Jesus Cristo dos 
Santos dos Ultimos Dias e Presbiteriana de Ribeirao 
Preto. 

0 culto espirita possuia 24 centros em todo o 
Municipio, existindo 6 522 adeptos, em 31 de dezem
bro de 1965. 

ASPECTOS CULTURAIS 

RIBEIRAo PRE:To e urn grande centro cultural, pos
suindo escolas de todos os niveis, boas bibliotecas 
e associagoes culturais. 

Cemo Escolar 

os RESULTADos preliminares do Censo Escolar de 
1964 revelaram a existencia de 56 960 criangas de 
0 a 14 anos (47 087 na area urbana e suburbana). 
Destas crianc;as, 24 011 tinham ate 5 anos (19 997 
na urbana e suburbanal, 3 970 de 6 anos (3 250 na 
urbana e suburbana) e 28 979 de 7 a 14 anos (23 840 
na urbana e suburbanal. Freqi.ientavam escolas 
22 878 criangas, de 7 a 14 anos 09 731 na urbana e 
suburbanal . 

Existiam 604 professores regentes de classe: 21 
do sexo masculine 09 na urbana e suburbana) e 
583 do feminino (494 na urbana e suburbana); e 
159 ni'w regentes de classes, todas na zona urbana 
e suburbana: 2 do sexo masculino e 157 do feminino . 
Das regentes de classe, 603 eram normalistas: 21 
do sexo masculino f19 na urbana e suburbana) e 
582 do feminino (493 na urbana e suburbana). 
Havia somente uma professora nao normalista na 
zona urbana e suburbana. 

Emiilo Primario 

0 ENSINO primario geral, em 31 de dezembro de 
1965. dispunha de 190 unidades escolares. onde 
Iecionavam 667 professores. A matricula no inicio 
do ano letivo fora de 20 266 alunos. 

Emin<, }\,fedio 

MINISTRAVAM ensino medio 7 unidades de ensino 
artistico, 25 de en sino secundario ( 18 ginasiais e 7 
colegiaisJ, 7 de comercial (5 e 2!, 5 de industrial 
l 2 e 3 l e 7 de normal (1 especializado 1 • 
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Faculdade de Medicina 

No ensino artistico estavam matriculados 233 
alunos, no inicio do ano letivo, e o corpo docente 
era constituido por 44 profess6res. No secundario 
lecionavam 341 profess6res e estudavam 7 442 
alunos. No comercial havia 1 999 estudantes e 126 
profess6res, em atividade. No normal contavam-se 
86 profess6res e 1 079 alunos. 

Entre os 38 estabelecimentos de ensino media 
existentes citam-se: Colegio Duque de Caxias, Co
legio Estadual Alberto Santos Dumont, Colegio 
Moura Lacerda, Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, 
Escola Tecnica de Comercio de Ribeirao Preto, 
Escola Tecnica de Quimica Industrial, Ginasio 
Brasil, Ginasio Estadual Dr. Thomaz Alberto Wha
tely, Ginasio Estadual Profess6ra Eugenia Vilhena 
de Morais, Ginasio Industrial Estadual Jose Marti
niano da Silva, Escola de Artes Plasticas de Ribeirao 
Preto, Conservat6rio Dramatico e Musical Carlos 
Gomes, Conservat6rio Musical de Ribeirao Preto, 
Instituto de Educac;ao Otoniel Mota, Instituto Pan
-americana de Tecnologia (quimica industrial) , 
Escola Comercial SENAC Jose Gomes da Silva, 
Escola Tecnica de Agrimensura Dep. Romeu Fiore. 

Ensino Superior 

0 ENSINo superior, em 31 de dezembro de 1965, era 
representado pelos seguintes estabelecimentos: 
Escola de Artes Plasticas, Escola de Enfermagem, 
Faculdade de Ciencias Econ6micas, Faculdade de 
Direito Laudo Camargo, Faculdade de Farmacia e 
Odontologia, Faculdade de Servic;o Social, Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras e Faculdade de Me-
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dicina. Em 1965 havia 293 professores lecionando e 
1969 alunos matriculados no inicio do ano letivo. 

Espera-se para muito breve a inaugura<;ao da 
Escola de Engenharia e Agronomia. A Lei n .o 8 289, 
de 4 de setembro de 1964, criou a Faculdade de 
Direito de Ribeirao Preto, como estabelecimento 
isolado. 

Bibliotecas e Museus 

ENCONTRAM-SE em funcionamento em Ribeirao Preto, 
13 bibliotecas: do Centro Medico, do Centro Cultu
ral Jose Bonifacio, do Centro de Estudos do Hos
pital Sao Francisco, Cultural Altino Arantes, da 
Associa<;ao Medica da Santa Casa, da Escola de 
Enfermagem, da Sociedade Uniao dos Viajantes, de 
Estudos Gastao Vidigal, Publica da Sociedade Legiao 
Brasileira e das Faculdades de Direito Laudo de 
Camargo, de Farmacia e Odontologia, de Medicina 
e de Servi<;o Social. 

As 5 bibliotecas publicas existentes em 1964 
possuiam urn acervo de 23 928 volumes e apresen
taram urn movimento de 103 855 consultas. 

Museus ha dois : o Municipal, de carater geral 
e o Museu do Cafe Francisco Schmidt. 

Associafoes Culturai.r 

As AssociAg6Es culturais Oiterarias, cientificas e 
artisticas) eram: Academia Ribeirao-pretana de 
Letras 09 s6cios), Centro Cultural Jose Bonifacio 
(65) e Sociedade LegHio Brasileira (29), literarias ; 
Associagao dos Medicos do Hospital Imaculada Con
ceigao (25), Associagao Medica da Santa Casa (76 ), 
Centro de Estudos do Hospital Sao Francisco (51), 
Centro Medico de Ribeirao Preto (351), t6das cien
tificas; Cine Foto Clube de Ribeirao Preto (150), 
Sociedade Litera-Musical de Ribeirao Preto (654), 
artisticas; Liga Brasileira de Combate a Molestia de 
Chagas (82), de educagao sanitaria. 

ErfJorte, Diversao e Recreafao 

As AssociA<;6Es desportivas e recreativas, em 1965, 
eram 22, com o total de 25 604 associados. Destaca
vam-se, pelo numero de associados existentes a 31 
de dezembro de 1964, o Comercial Futebol Cl11be, 
com 5 322, o Clube de Regatas Ribeirao Preto, com 
4 730, o Botafogo Futebol Clube, com 4 111, a Socie
dade Recreativa e de Esportes de Ribeirao Preto, 
com 3 483, e o Palestra Italia Esporte Clube, com 
3 364. 
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No mesmo ano havia 11 cinemas: Cines Bel, 
Cairo, Campos Eliseos, Centenario, Marrocos, Sao 
Jorge (1 682 lugares), Sao Pa ulo, Santana, Santa 
Teresinha, Suez e Vit6ria , com acomoda~iio total 
para 7 595 espectadores. 

A cidade possui, ainda, o excelente e tradicional 
Teatro Pedro II, construido em estilo Luis XVI, que 
disp6e de 1 964 lugares, funcionando tambem como 
cine-teatro. 

Em 1964, o numero de espectadores elevou-se a 
1 541490. 

Radiodifusao e Radiotelet:isao 

FUNCIONAM as seguintes emissoras de radio: Radio 
Brasiliense de Ribeiriio Preto, prefixo ZYR-229, 
ondas medias, em 1 270 kc/ s; Clube de Ribeiriio 
Pre to, PR-7 e ZYR- 202, ondas medias e curtas, em 
730 e 14 415 kc/ s; Colorado, ZYR-221 e ZYR-255, em 
ondas medias e freqiiencia modulada, 680 kc/s e 
88,1 MC; Cultura de Ribeiriio Preto, ZYR-240, ondas 
medias, 1 090 kc/ s; e Radio Ribeiriio Preto, ZYR-79 
e ZYR-92, em ondas medias e tropicais, freqiiencia 
de 780 e 3 265 kc/ s. 

Essas esta~6es transmitiram 33 316 horas de 
irradia<;ao durante o ano de 1964. 

A radiotelevisao e representada pela TV Tupi de 
Ribeiriio Preto, canal 4, desde 1959. 

Inzprensa, Tipografia e LiVJ·aria 

CrRcULAM diariamente os jornais: A Cidade, Diario 
da Manha, Diario de Noticias e 0 Diario. Edita-se, 
tambem, semanalmente, o peri6dico A Palavra. Em 
1964, a tiragem das edi<;6es comuns foi de 25 038 
exemplares. 

Ainda no setor de divulgat;ao citam- se 21 tipo
grafias e 14 livrarias. 

Teatro D. Pedro II 



Festejos Populare.r 
0 CARNAVAL e 0 principal festejo popular. Entre as 
comemorag6es religiosas destacam-se a Semana 
Santa e a data de 20 de janeiro, dia de Sao Sebas
tiao, padroeiro da cidade. 

Festeja-se, ainda, o dia 19 de junho, data fixada 
para comemorar a fundagao da cidade. 

Turismo 

ENTRE os diversos atrativos da cidade, o visitante 
en con trara: 

0 Campus, da Faculdade de Medicina; 
0 Bosque Municipal Fabio Barreto - situado 

em plena cidade, tern como principal atragao o 
Jardim Zool6gico, alem do Orquidario C6nego 
Barros; 

A Catedral de Silo Sebastiiio- templo de linhas 
g6ticas, onde, entre vitrais, afrescos e telas de reno
mados mestres, destacam-se seis telas de Benedito 
Calixto, pintadas em 1917, sabre a "Vida e Martirio 
de sao Sebastiao"; 

0 Santuario das Sete Capelas - cada uma dedi
cada a um padroeiro - idealizado pelos monges da 
Ordem Beneditina-Olivetana e construido no alto do 
morro Sao Bento, de onde se descortina bela vista 
panoramica da cidade; 

0 Clube de Regatas Ribeiriio Preto; 
A Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribei

riio Preto, uma das mais importantes do interior do 
Estado, dotada de piscina olimpica, quadras de tenis, 
pista de atletismo, quadras de v6lei e basquete, gi
nasio e grande salao de festas; 

0 Museu Municipal - localizado na sede senho
rial da antiga Fazenda Monte Alegre, onde residiu 
o "Rei do Cafe", Coronel Francisco Schmidt, e cujos 
sal6es guardam entre centenas de pegas, preciosas 
telas, esculturas, valiosas coleg6es numismaticas, 
etnograficas e objetos antigos; e 

0 Museu do Cate Francisco Schmidt - insta
lado em sede especialmente construida, junto ao 
Museu Municipal, possuindo material de inestimavel 
valor, sobre t6da a hist6ria do cafe. 

ASPECTOS AD/v1INISTRATIVOS 
E POLITICOS 

0 IBGE mantem a Agencia Municipal de Estatistica, 
6rgao de coleta do sistema estatistico brasileiro. Os 
governos federal e estadual mantem suas respec
tivas coletorias. 
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Finanfas 

A FEDERAQAO arrecadou, em 1965, 7,2 bilh6es de cru
zeiros (7,0 de renda tributaria), o Estado 17,8 bilh6es 
(11,1 de renda tributaria) e a Municipalidade, 3,5 
bilh6es 0,5 de renda tributaria). 

As despesas, no ana em referencia, realizadas 
pelo Estado alcangaram 6,7 bilh6es de cruzeiros e 
pela Municipalidade, 2,9 bilh6es de cruzeiros. 

Representafao Politica 

0 LEGISLATive local e composto de 21 membros. Ate 
31 de dezembro de 1965, estavam inscritos 64 835 
eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAC,.:6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Ribeirao Preto, Silvado de Melo. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de Do
cumentagao e Divulgagao (Secretaria-Geral do 
CNE), da 2.a edigao da monografia e de diversos 
6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publicat;)tio taz parte da serie de monogratms 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta~tio e Divulga~ao do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota tntrodut6ria, sabre aspectos 
da evolu~ao hist6rtca do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com 
adequada sistematiza~tio, elementos esparsos em 
diferentes documentos . Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opinitio, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias tontes de pesquisa . Par isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
()iio, especialmente de histortadores e ge6gratos. 



JBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campoa 

Secretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia , PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.a edi<;iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Beh!m, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.a edi~iio). 325 - Brasilia, Dl<' (2." edi<;ao). 
326 - Campinas, SP (2.a edi~iio) . 327 - Sao Paulo de Oli
ven<;a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2.a edi
<;iio). 330 - Jan , SP. 331 - Caete, MG. n2 - ,Jose de Frei
tas, Pl. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasilcia, .<\C. 335 - Ri 
beiriio Preto, SP. 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;o Gratico do 
IBGE, aos 27 dias do mes de julho de mil 
novecentos e sessenta e seis, 30.0 da criagao do Ins
tituto. 


