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Coler;ao de Monograjias - N.o 352 
(2.a edir;;ao) 

RIO CLARO 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 710 km' (1960); alti
tude: 610 m; temperaturas, em oc, maximas: 
entre 22 e 37; minimas: 9 e 14; precipitar;;ao 
anual: 1 269 mm. 

POPULAQiW - 60 681 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); 
densidade demograjica: 85 habitantes par qui
l6metro quadrado. Estimativa para 1965: 
70 000 habitantes. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria de trans
jormar;;ao ( medinica). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 10 agencias 
bancarias e agencias das Caixas Econ6micas 
Federal e Estadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 1 639 autom6veis, 236 jipes, 825 ca
minh6es, 340 camionetas, 591 motonetas, 19 
6nibus, 260 peruas, 30 jurg6es, 22 cavalos-me
canicos e 28 reboques. 

ASPECTOS URBANOS - 12 365 ligar;;6es eletricas, 
2 000 aparelhos telej6nicos; 7 hoteis, 3 pens6es, 
9 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 5 hospitais com 437 
leitos; 37 medicos, 52 dentistas, 34 enjermeiros, 
no exercicio da projissao; 23 jarmacias e 
drogarias . 

. ASPECTOS CULTURAIS - 54 escolas ·e 8 grupos 
escolares de ensino primario, 10 estabelecimen
tos de ensino media e 1 do ensino superior; 7 
tipograjias, 8 livrarias, 8 bibliotecas, 3 museus 
e 2 jornais; 4 cinemas e 1 estar;;ao de radiodi
jusao. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (bilhao de 
"cruzeiros) receita prevista: 1,0; despesa 
jixada: 1,4. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 19 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 
Desenho da capa de Q. Ca.mpofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

RIO CLARO teve de inicio outras denominac;6es: Sao 
Joao Batista do Ribeirao Claro ou Sao Joao Batista 
do Morro Azul. 

No seculo XVIII, em demanda das jazidas auri
feras de Cuiaba, os paulistas ja cruzavam os Campos 
ou Sert6es de Araraquara, que compreendiam alem 
de Rio Claro, os atuais territ6rios dos municipio.s de 
Araraquara, Sao Carlos e Descalvado. Jose Inacio 
Ribeiro, na segunda metade daquele seculo, obteve 
sesmarias na regiao chegando, a.ssim, a possuir 13 
leguas quadradas de terras. 

Os informes exatos a respeito de Morro Azul 
comec;aram a aparecer, entretanto, no primeiro vin
tenio do seculo XIX, quando a vila de Mogi-Mirim 
para la enviou os primeiros povoadores. Em 1817, 
a familia Galvao, procedente de Itu, consegue terras 
nessas paragens. 0 Senador Nicolau Vergueiro, as
sociado ao Brigadeiro Luis Antonio, fundou ai o 
engenho de Ibicaba, realizando urn grande trabalho 
de colonizac;ao. 

Proximo ao ribeirao Claro, Antonio Pereira 
conseguiu terras, conhecidas por "Curral dos Pe
reiras", onde, em 1822, com a criac;ao da vila de 
Constituigao - hoje Piracicaba -, comec;ou a 
formar-se urn povoado, que se denominou Sao Joao 
Batista do Ribeirao Claro. Outra sesmaria impor
tante foi concedida, as margens do Corumbatai: a 
do Capitao Francisco da Costa Alves, em cuja 
fazenda se erigiu uma capela, sob a invocac;ao de 
Sao Joao Batista. 

Em 1826, quando se cogitou da transformacao 
do lugarejo em capela curada, houve divergen.cia 
quanto a fixac;ao da localidade, ViStO que tanto OS 

que possuiam propriedades ao sui do Curral dos 
Pereiras como os que as possuiam ao norte da fa
zenda de Costa Alves se avocavam esse direito. 
Antonio Paes de Barros, mais tarde barao de Pira
cicaba, a quem foram delegados poderes para esco
lha do local, deliberou f6ssem comprados o.s terrenos 
do cha:padao~confinantescom o "C'urral dos Pereiras" 
e pertencentes a Manuel Paes de Arruda e Manuel 
Afonso de Taborda. Neste sentido alguns moradores 
dirigiram petic;ao ao vigario capitular, em Sao 
Paulo, em que se mostrava a conveniencia de ser 
criada a capela curada em Sao Joao Batista do 
Ribeirao Claro, sendo ?. pretensao atendida em 20 
de julho de 1827. Com o nome de Sao Joao do Rio 
Claro foi a capela elevada a freguesia, em 9 de 
dezembro de 1830. 

Urn ano de decadencia forc;ou a criac;ao da 
Sociedade do Bern Comum, que, administrando ate 
1839, os interesses de Rio Claro, a revelia. da Ca-
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mara de Constituigao e mesmo do Governo da 
Provincia, incrementou o progresso da localidade. 

0 Municipio surgiu em 1845, quando ganhou a 
sua autonomia administrativa, com a denominagao 
de Sao Joiio do Rio Claro, tendo seu nome simpli
ficado para o atual em 1905. 

Formarao Administratiz ·a 

0 DISTRITo foi criado pelo Decreta de 9 de dezembro 
de 1830, sendo transferido do Municipio de Consti
tuiQao (depois Piracicaba) para o de Limeira pela 
Lei provincial n.0 25 , de 8 de margo de 1842. 

A Lei provincial n .o 13, de 7 de margo de 1845, 
criou o Municipio com o nome de Sao Joao do Rio 
Claro, com territ6rio desmembrado de Limeira e 
Mogi-Mirim. 

A sede municipal foi elevada a categoria de 
cidade, par forga da Lei provincial n.0 44, de 30 de 
abril de 1857, tomando a denominagao de Rio Claro 
pela Lei estadual n.0 975 , de 20 de dezembro de 
1905, modificagao esta extensiva ao Municipio e 
ao distrito. 

Segundo a divisao administrativa referente ao 
ano de 1911, o Municipio compunha-se de 4 distri
tos: Rio Claro, Ipoj uca, Itaqueri da Serra e Itira
pina. No Recenseamento de 1920 sofrera reformu
lagao administrativa, aparecendo com mais 1 
distrito - Santa Gertrudes. 

Na divisao administrativa referente ao ano de 
1933, o Municipio se comp6e dos distritos de Rio 
Claro, Corumbatai, Ipojuca, Itaqueri da Serra, 
Itirapina e Santa Gertrudes. No Decreta-lei nt'i.mero 
9 073, de 31 de marc;o de 1938, desapareceram os 
distritos de Itaqueri da Serra e Itirapina (para for
mar o Municipio com esta ultima denominac;aol. 
Esta situagao permaneceu ate a Lei n.o 233, de 24 
de dezembro de 1948, quando aparece com os dis
tritos de Rio Claro, Assistencia , Ijapi (estes dais 
criados nesta data) e Ipeuna (ex-Ipojuca) , tendo 
perdido os distritos de Corumbatai e Santa Gertru
des, elevados a Municipios . Pela Lei estadual nt'i.mero 
8 092, de 28 de fevereiro de 1964, o distrito de Ipeuna 
foi desmembrado de Rio Claro constituindo-se em 
Municipio. 

Formafao Judicidria 

A coMARCA de Sao Joao do Rio Claro foi criada em 
6 de maio de 1859, pela Lei n .0 26, tomando a 
denominagao de Rio Claro pela de n.0 975, de 20 de 
dezembro de 1905. 
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Pra~a da Liberdade, veildo-se o Obelisco comemorativo 
da funda~iio 

:E sede de comarca de 4.a entrancia com os 
termos de Analandia, Corumbatai, Ipetma, Itirapina 
e Santa Gertrudes, possuindo 2 varas com os res
pectivos Juizes titulares e 2 Promotores Publicos. 

Funcionam no Municipio 3 cart6rios de Registro 
Civil, 2 de Registro de Im6veis, 3 Tabelionatos e 4 
outros destinados a diversos fins. 

Existem 66 funcionarios no poder judiciario. 

ASPECTOS F1SICOS 

Rro CLARO fica situado na regiiio fisiografica de 
igual nome. 

Limita-se com os municipios de Corumbatai, 
Araras, Santa Gertrudes, Piracicaba, Ipeuna e Iti
rapina. 

Possuia, em 1960, area de 710 km2
• Ap6s OS 

desmembramentos estima-se em 540 km2
• Fica lo

calizada a 220 24' 36" de latitude sul, 47° 33' 36" 
de longitude W. Gr., distando, em linha reta, 
162 km", rumo NNO, da Capital do Estado. 

0 clima e do tipo subtropical, com tempera
tura entre 22° e 37°C no veriio, durante o dia, caindo 
urn pouco a noite. No inverno a temperatura media 
esta em t6rno de 14° durante o dia e 9° a noite . 
As temperaturas atingem as maximas, em janeiro 
e fevereiro. 

As chuvas tern distribuic;iio normal, ocorrendo 
maior frequencia no verao. A precipitac;iio pluvio
metrica anual atinge 1 269 mm. 

Dentre os rios destacam-se o Corumbatai e 
afluentes, o ribeiriio C1aro, o Passa Cinco e o ribei
riio do Roque, afluente do Mogi-Guac;u. 

0 Municipio possui quedas de agua, de vital im
portancia para sua vida econ6mica, como a Corum
batai, no rio do mesmo nome, com potencia cal
culada em 2 000 HP, utilizados pela Central Eletrica 
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de Rio Claro, e a cachoeira de Wiechmann, com 
potencial de 800 HP. 

Rio Claro e rico em jazidas calcareas e de ar
gilas. Ha indicios de petr6leo no distrito de Assis
tencia. Em 1958, a Petrobras perfurou um pogo 
pioneiro no Municipio. 

Rio Claro e centro do maior plano de cultura 
de eucaliptos de Sao Paulo. Estao plantados 20 
milh6es de pes. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULAgl\o Municipal em 1872 era de 12 203 habi
tantes. No censo de 1900, ja contava com 31 891 
habitantes; no de 1920, 50 416; no de 1940, 47 287; 
em 1950, 47 073. 

Segundo resultados preliminares do Censo De
mografico de 1960, os 60 681 habitantes estavam 
assim distribuidos: 55 465 no distrito sede, 1577 em 
Ajapi, 1 480 em As.sistencia e 2 159 em Ipeuna. 

A populagao municipal e principalmente urba
na - 81,5 %, restando somente 11197 pessoas na 
zona rural. 

A cidade de Rio Claro cresceu no ultimo periodo 
intercensitario 40,2%, passando a 48 548 habitantes; 
a vila de Ipeuna cresceu 10,3% e as vilas de Ajapi e 
Assistencia passaram a ter 175 e 143 habitantes. 

A densidade demografica era de 85 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Foram contados 13 179 domicilios: 12 167 no 
distrito de Rio Claro, 278 em Ajapi e tambem em 
Assistencia, 456 em Ipeuna . 

0 Censo Escolar realizado em 1964 encontrou 
em todo o Municipio 64 190 habitantes, sendo na 
cidade 53 424. 

Para 1965 estava estimada uma populagao de 
70 000 para o Municipio e 60 000 para a Cidade, 
apesar do desmembramento havido. 

Movimento da Populafao 

FORAM realizados, em 1965, 483 casamentos, regis
trades 1 814 nascimentos e 577 6bitos em geral, dos 
quais 43 natimortos e 130 com menos de 1 ano. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A EOONOMIA do Municipio ap6ia-se na industria de 
transformagao, principalmente no genera de meca
nica. A Cia. Paulista de Estradas de Ferro mantem 
ali oficinas onde sao fabricados e recuperados 
vag6es, maquina.s e pegas considerados de alta 
precisao. 

6 - RIO CLARO 



fforto Florcstal, rcsidencia do Engenheiro-Chefe 

Cemo Agricola 

0 cENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
minar, contou 938 estabelecimentos, cobrindo area 
de 70 150 hectares, dos quais 16 456 destinados as 
lavouras. 

Segundo as areas, 163 possuiam area de menos 
de 10 ha, cada urn; 642 de 10 a menos de 100; 125 
de 100 a menos de 1 000; 7 de 1 000 a me nos de 
10 000 ; e 1 nao declarou a area. 

0 pessoal ocupado totalizou 4 182 pessoas. Ravia 
115 tratores e 964 arados. 

Dos estabelecimentos recenseados, em 598 havia 
criac;ao de bovinos: 560 com m enos de 100 cabec;as; 
35 com 100 a menos de 500; e 3 com 500 e mais . 

Agriculturct 

A PRonugA.o agricola, em 1964, atingiu 2,0 bilh5es 
de cruzeiros, cobrindo 11 807 hectares. 

0 principal produto, a cana-de-a<;(lcar, contri
buiu com 68,0 % para o valor total, rendeu 190 mil 
toneladas e cobriu 3 872 hectares da area cultivada. 
Em segundo Iugar vern o arroz, com 12,3 % do valor , 
2 400 t e 2 662 ha; seguido do algodao, com 5,5 %, 
570 t e 640 hectares; do milho, com 4,6%, 1800 t 
e 2 286 hectares. 

Os 9,6 % restantes do valor da produc;ao foram 
cobertos pelos seguintes produtos: mandioca , 9 mil 
toneladas; banana, 124 mil cachos; feijao, 300 t; 
cafe, 180 t; laranja, 12 mi!h5es de frutos; cebola, 
60 t ; batata-inglesa, 144 t ; abacaxi 100 mil frutos; 
alho, 14 t; tangerina, 2 milhoes e 500 mil frutos ; 
melancia, 30 mil frutos ; uva, 16 t; tomate, 30 t; e 
amendoim, 19 t . 

A agricultura em 1965 utilizou 11 807 ha e rendeu 
3,2 bilh5es de cruzeiros. 
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Pecudria 
A cRrAgii.o de bovinos destina-se ao corte e produc;ao 
de leite. Os eqiiinos puro sangue sao criados para 
corridas, na Fazenda Sao Jose. 

Funcivnam, em Rio Claro, sob a fiscalizac;ao do 
DPA, B!l.nheiro Carrapaticida, Fiscalizac;ao de Caga 
e Pesca, Fiscaliza<;ao Sanitaria da carne e de L!l.
ticinios. 

A popula c;ao pecuaria, em 1964, totalizou 33 512 
cabec;as, no valor de 1,1 bilhao de cruzeiros. 

Predominavam os bovinos, com 18 000 cabec;as e 
62,9% do valor total, seguido dos muares, com 3 000 
cabec;as e 15,9% do valor, dos suinos, com 8 000 
cabec;as e 11,4 % , e dos eqiiinos, com 2 500 cabe<;as 
e 8,8%. Havia, ainda, 2 000 caprinos e 12 asininos. 

A produc;ao de leite alcanc;ou 3,8 milh6es de 
litros, valendo 235,6 milh6es de cruzeiros . 

As aves existentes eram 250 500 galinaceos (500 
perus) e 2 000 palmipedes, valendo 222,5 e 1,6 milhao 
de cruzeiros, respectivamente . 

A produc;ao de ovos de galinha alcan~;ou 750 mil 
duzias, no valor de 142,3 milh6es de cruzeiros. 

0 Municipio produziu, ainda, no mesmo ana, 30 
toneladas de mel e 600 quilos de cera de abelha, 
valendo, respectivamente, 19,6 milh6es e 420 milhares 
de cruzeiros . 

Fonte local estimava, para 1965, o valor total 
da produ<;ao pecuaria em 4 bilhoes de cruzeiros. 

Os pecuaristas de Rio Claro sao assistidos por 
4 veterinarios . 

Censo Industrial 
0 CENSO INDUSTRIAL de 1960 encontrOU no Muni
cipio, 315 estabelecimentos industriais, com 2 698 
operarios em media mensal, 1,6 bilhao de valor da 
produc;ao, sendo de 909,9 milh6es de cruzeiros o valor 
da transformagao industrial. As despesas de con
sumo atingiram 664,6 milh6es de cruzeiros e foram 
utilizados 5 944 cv de forca motriz. 

0 genera de industria que mais contribuiu para 
o valor total da produc;ao foi o de bebidas, com 6 
estabelecimentos, 470 operarios em media e 36,0% do 
valor; bem distanciado vern o de produtos alimen
tares, com 75 estabelecimentos, 315 operarios e 16,3%; 
o de textil, com 7 estabelecimentos, 426 operarios e 
10,5% do valor total. Havia, ainda, 92 estabeleci
mentos de minerais nao metalicos, 35 do mobiliario, 
22 de vestuario, calc;ados e artefatos de tecidos, 13 de 
madeira; material de transporte. quimica e editorial 
e grafica: 10 ca.da urn; metalurgica e mecanica: 9 
cada; couros e peles, 5 estabelecimentos; material 
eletrico e de comuniea<;6es, 3; produtos farmaceu
ticos e medicinais, produtos de perfumaria, saboes 
e velas : 1 de cada. Existiam, ainda, 7 estabeleci
mentos nao especificados. 
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Pra~a 15 de Novembro 

Industria 

A PRINCIPAL industria de RiO Claro e a de transfor
mac,;ao, destacando-se o g€mero de mecanica, com 
a Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

0 valor da produc,;ao industrial em 1965 foi 
estimado em cerca de 50 bilh6es de cruzeiros. 
Estavam instaladas no Municipio 445 industrias, 
das quais 145 empregavam mais de 5 openirios. 
Nao foi contada, nestes totais, a Cia. Paulista de 
Estrada.s de Ferro que empregava em suas oficinas 
2 000 operarios. 

Os 48 principais estabelecimentos assim se 
discriminavam segundo o genera : 8 de mecanica, 
8 de produtos alimentares, 6 de quimica, 6 de 
bebidas, 4 de textil, 4 de couros e peles e produtos 
similares, 3 de mobiliario, 3 de vestuario, calgados e 
artefatos de tecidos, 2 de material eletrico e de co
municagao, 2 de material de transportes, 1 de meta
lurgica e 1 de papel e papelao. Somente estas 
industrias ocupavam 10 000 operarios em seus 
estabelecimentos. 

Gada Abatido 

FoRAM abatidas 8 051 cabecas de bovinos, 4 041 de 
suinos e 60 de caprinos, em 1964, rendendo 2 221,1 
toneladas de produtos, no valor de 1,1 bilhao d e 
cruzeiros. 

A produgao era constituida principalmente pehi 
carne verde de bovina, com 1 255,5 t e 60,1 % do 
valor total. A carne verde de aves rendeu 172,6 t e 
contribuiu com 10,1% para o valor; o toucinho fresco, 
162,3 t e 8,6% ; a salsicharia a granel, 148,4 t e 7,7 % ; 
a carne verde suina, 116,8 t e 6,5 % ; e o charque de 
bovina, 65 ,1 t e 2,7% . 

Os 4,3 % do valor foram cobertos pelo presunto 
cozido, couros verde e seco de bovina, pele seca de 
caprino, toucinho defumado, sebo, miudos frescos de 
bovinos, suinos e aves , linguas frescas em geral, 
tripa fresca de suino, ossos e carne verde de caprino. 
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Comercio 

DADA a proximidade de gra.ndes centros como a 
Capital do Estado, Campinas, Limeira, Sao Carlos 
e Piracicaba, t6das ligadas a Rio Claro por estradas 
asfaltadas, a maior parte do abastecimento e feita 
diretamen te por aquelas pragas. 

0 comercio varejista e bern movimentado. Os 
principais ramos de atividade sao os secas e mo
lhados, tecidos, material de construgao, aparelhos 
domesticos, produtos farmaceuticos , etc. 0 comercio 
varejista conta com 745 estabelecimentos. 

Funcionam na cidade os Armazens Gerais da 
Companhia de Armazens Gerais do Estado de Sao 
Paulo (CAGESP), e uma Associagao Comercial e 
Industrial e Agricola de Rio Claro. 

ServifOS 

DENTRE os estabelecimentos que prestam seus 
servigos aos mo·radores de Rio Claro destacam-se 
173 bares e botequins, 165 oficinas de consertos 
e 242 outros nao especificados. No servigo de aloja
mento e alimentagao existem 7 hoteis, destacando-se 
o Grande Hotel Hermano com 18 apartamentos, 
o Lider Hotel com 10, o Rio Claro Hotel com 9; 
e ainda 3 pens6es e 9 restaurantes. 

Prestam seus servit;os profissionais no Muni
cipio 33 advogados, 19 engenheiros e 11 top6grafos. 

Existem 5 Cooperativas de Consumo e 1 de 
Produgao. As associac:;6es de carater mutuario eram 
6, em dezembro de 1965. 

Trans partes Fenovidrios 

Rio CLARO e servido pela Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro. Na linha-tronco - bitola larga 
e eletrificada - estiio as estag6es de Rio Claro, 
Batovi, Camaqua e Itape. No ramal bitola estreita, 
Rio Claro-Analandia, as estag6es de Ajapi e Ferraz. 
Mais de 20 trens diarios de passageiros param na 
cidade, indo ou vindo da Capital do Estado, numa 
distancia de 194 km (2 horas e 46 minutos). 

As ligag6es com os municipios vizinhos sao 
feitas nos seguintes tempos: Araras - 39 minutos; 
Itirapina - 39 minutos e Santa Gertrudes -
8 minutos. 

Transportes Rodovidrios 

0 MUNICIPIO e cortado pela Via Washington Luis 
BR-364, rodovias estaduais e municipais. 
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Rio Cla.ro liga-se a Brasilia, DF, em 15 horas e 
36 minutos, via Colombia, Frutal, MG e Goiania, GO. 
Com a Capital do Estado circula-se pelas rodovias 
Washington Luis e Anhangliera, em 2 horas e 
52 minutos. 

Sao OS seguintes os tempos medios gastos de 
onjbus, ate as cidades de: Araras - 33 minutos; 
Corumbatai - 56 minutos; Piracicaba, por estrada 
asfalta.da, em 34 minutos; Santa Gertrudes -
6 minutos. 

As vilas de Ajapi e Assistencia ficam a 28 e 10 
minutos, respectivamente. 

Ha 2 empresas de transporte de passageiros 
com sede no Municipio. A Empresa Jose Alexandre 
Junior, com 6nibus circulares urbanos e a linha 
Rio Claro-Corumbatai; a Via<;iio Cidade Azul Ltda., 
com itinerario Rio Claro-Sao Paulo. 

0 transporte de carga conta com o Expresso 
Rodoviario Partezani e Expresso Rodoviario 
Rio Claro. 

Na cidade existem 2 unidades do Departamento 
de Estradas de Rodagem. 

P/BRAStLIA P}RIBEIRAo Pfiiro 

J..UMBATA\. 
A)op/ 

•1 ARARAS 

CONV£Ny0£S 

RODOVJA FED£RAL -

, ' ..... 

I/ tSTAOVA~- J/11 
FERROV!A ......., 

P/ S.PAIJ/.0' 

Estavam licenciados na Prefeitu ra, em 1965, 
3 990 veiculos assLm distribuidos: passageiros -
1 639 autom6veis, 236 jipes, 19 6nibus, 260 peruas e 
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591 motonetas ; trMlSporte de carga- 825 caminh6es, 
340 camionetas, 30 furg6es, 22 cavalos-mecanicos 
e 28 reboques. 

T ran.rpOfte Aereo 

.RIO CLARO e servido pelo Aeroporto Adhemar de 
Barro.s de propriedade municipal. Dista 1 500 metrc>s 
do centro da cidade e possui pista de 1 450 m , ofi
-cina, torre de controle e cantina. 

Comunicafoes 

0 SERVI90 Postal Telegrafico e executado pelo 
Departamento dos Correios e Telegrafos, com 
agencia postal telegrafica na cidade e agencias 
postais no bairro de Aparecida, n as vilas de Ajapi 
e Assistencia e 1 em Ferraz. 

0 Servi<;o Telefonico e de re.sponsabilidade da 
·CTB que , em convenio com a Prefeitura Municipal, 
administra e executa. o servi<;o urbana de telefone 
automatico. Para as liga <;6es interurbanas o servi<;o 
e privativo da Companhia Telefonica Brasileira. 
Estao instalados 2 000 aparelhos automaticos. 

Sao 12 os radioamadores. 

B an cos 

.A REDE bancaria de Rio Claro e comnosta de 10 
.agencias de bancos, 1 da Caixa Economica Federal, 
1 da Caixa Economica Estadual na cidade e 1 sub
agencia em cada bairro de Aparecida e Santana. 

Eram as seguintes as agencias bancarias que 
.operavam na pra<;a de Rio Claro em 1965: do Banco 
do Brasil, do Estado de Sao Paulo, do Comercio e 
.Industria de Sao Paulo, do Mercantil de Sao Paulo, 
do Brasileiro de Descontos, do Moreira Salles, do 
Comercial do Estado de Sao Paulo, do Federal de 
!tau, do Libanes do Comercio e da Bahia. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
.zembro de 1965 (em milh6es de cruzeiros) : caixa 
em moeda corrente 396,2 ; emprestimos em contas 
correntes 760,8; emprestimos hipotecarios 1,8 ; titu
los descontados 3 983 ,9; depositos a vista e a curta 
prazo 7 056,3; dep6sitos a prazo 44 ,8 . 

A Camara de Compensagao de Cheques de Rio 
Claro apresentou o seguinte movimento nos 20 dias 
·do mes de setembro de 1966 : numero de cheques, 
16 757 valor total dos cheques, 6 610 milh6es de cru
zeiros; valor media por cheque, 394,5 milhares de 
cruzeiros. 
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Vista aerea 

ProfJriedade lmobiliaria 

EM 1963, foram feitas 136 inscngoes hipotecarias, 
no valor de 183,8 milh6es de cruzeiros; 609 trans
crig6es de transmiss6es de imoveis, no valor de 59,9 
milh6es de cruzeiros, sendo 353 par compra e venda 
(33,7 milh6es de cruzeiros), 6 por permut1, 9 par 
doagao, 1 par partilha e 240 outros. 

Foram feitas 2 245 escrituYas, no valor de 738,0 
milh6es de cruzeiros. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Rro CLARO fica situado em regmo planaltina, com 
elevagao media de 610 metres. Na parte onde se 
localiza a cidade o terreno e mais ou menos plano 
e dista 3 km do ribeirio Claro, em cujas margens 
se iniciou a povoagao. 

Ravia, em 1.0 de janeiro de 1966, 14 316 prectios 
dos quais, 12 467 possuiam ligag6es de agua, 10 250 
estavam ligados a rede de esgotos e 12 365 a rede 
de iluminagao domiciliar. Eram 160 os logradouros 
publicos, a maioria com calgamento de asfalto ou 
paralelepipedos, arborizados ou ajardinados. 

Os Servigos de Agua e Esgotos e de Limpeza 
Publica sao de responsabilidade da Prefeitura Muni
cipal. 

Existiam, em 1963, 2 rese::vat6rios com capaci
dade de 2 200 m"; as linhas adutoras se estendiam 
por 6,1 km, as distribuidoras por 155,8 km. A rede 
de esgoto tinha extens§.o de 88,4 km. 

A iluminagao publica e a domiciliaria e.stao a 
cargo da empresa S/ A Central Eletrica Rio Claro, 
subsidiaria da CHERP. A corrente e alternada, de 
110 volts e 60 ciclos. 

Funcionam 2 sindicatos dos empregadores, 4 dos 
empregados, 3 delegacias sindicais e 17 associag6es 
de classes. H:i uma Junta de Conciliagao e Justiga 
do Trabalho funcionando desde 24 de novembro 
de 1962. 
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Assistencia Medico-Hospitalar 

A REDE hospitalar e formada pelos seguintes estabe
lecimentos: Casa de Saude Bezerra de Menezes, para 
doenc;as mentais, com 100 leitos; casa de Saude e 
Maternidade Santa Filomena, com 28 leitos; Hos
pital Evangelico "Cel. Joaquim Ribeiro", com 23 
leitos; Santa Casa de Misericordia, com 237 leitos 
gerais e 49 s6 na maternidade. 

Conta com os servic;os de 1 Delegacia de Saude, 
Centro de Saude, 1 Posto de Saude na Vila de 
Aparecida, 2 pastas de Puericultura- "Getulinho" e 
"Dr. Rui Ladislau" - SAMDU, Posta do Servigo 
Obstetrico Domiciliar, Servic;o Regional Dentario 
Escolar, Ambulat6rio do IAPFESP, 1 Dispensario 
Dermatol6gico Regional, Pronto Socorro Municipal, 
Ambulat6rio Odontol6gico do SESI e ainda 1 ambu
lat6rio do Circulo Operario Rioclarense e 1 p6sto 
particular de Puericultura, no bairro da Boa Marte. 

Estavam no exercicio de suas profiss5es 37 
medicos, 34 enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 
52 dentistas, 28 farmaceutkos. Existiam 23 farma
c~as em funcionamento. 

Assistencia Social 

As oBRAS de assistencia social sio executadas por 16 
associac;5es em carater permanente; 9 entidades 
mantem apenas servic;os de beneficencia. Prestando 
assistencia a seus associados existem agencias do 
IAPC, IAPFESP, !API, IAPETC e SESI. 

Os necessitados de t6da.s as idades e sexos sao 
amparados por 12 asilos; existem 6 associac;oes 
mutuarias no Municipio e 5 cooperativas de 
consumo. 

Religiao 
0 CULTO cat6lico possui 4 par6quias, 46 templos e 12 
ordens religiosas. Esta subordinado a Diocese de 
Piracicaba. 

0 culto protestante ou evangelico esta repre
sentado par 20 entidades aut6nomas, com 17 templos 
e 23 saloes. 

Do culto espirita ha 13 centros. 

ASPECTOS CULTURAIS 

RIO CLARO possui os 3 graus de ensino: primario, 
mectio e superior, com bans colegios e 6tima fre
qiiencia, alem de cursos avulsos. 

Ha uma Delegacia Regional do Ensino ai 
sediada. 
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Igreja Matriz de Sao J olio Batista 

Censa Escalar 

0 CENSO Escolar de 1964, segundo dados prelimi
nares, contou 22 417 crianc;:as de 0 a 14 anos (4 594 
na zona rural); 9 503 de 5 anos (1 985 na rural); 
1 669 de 6 anos (364 na rural); e 11 245 de 7 a 14 
anos (2 245 na rural). Destas ultimas, 8 882 crian
c;:as frequentavam escolas (1414 na zona rural). 

Havia 205 profess6res regentes de classe, todos 
normalistas (37 na zona rural:< , 5 do sexo masculine. 
Lecionavam, ainda, 83 profes.s6res nao regentes de 
classe, todos nas zonas urbana. e suburbana. 

Emina Prinzaria 

0 ENSINo primario e ministrado atraves de uma 
rede de 44 escolas isoladas e dos grupos escolares: 
Barao de Piracicaba, Diva Marques Gouveia, Indaia, 
Irineu Penteado, Joaquim Salles, Marcelo Schmidt, 
Prof. Marciano de Toledo Piza e Vila Operaria. 
Destes grupos escolares, 5 sao de construc;:ao recente 
e estao localizados nos bairros da cidade. Ha ainda, 
7 escolas municipais e 3 particulares. 

Estavam matriculados no inicio do ano letivo 
de 1966, 7 373 alunos, nos 52 estabelecimentos esta
duais, 159 nas escolas municipais e 702 nas parti
culares. Nos primeiros estabelecimentos lecionavam 
344 profess6res, 7 nos segundos e 27 nos terceiros. 

Emina Media 

0 ENSINO medio era ministrado nos estabelecimentos 
estaduais, Professor Joao Batista Leme, Ginasio 
Vocacional de Rio Claro, Industrial Estadual 
Prof. Armando B. da Silva, Institute de Educac;:ao 

RIO CLARO - 15 



Coronel Joaquim Ribeiro e em 6 estabelecLmentos 
particulares. 

No inicio do ana letivo de 1966, os estabeleci
mentos estaduais mantinham 15 cursas, com 124 
profess6re.s e matricula de 2 928 alunos; os parti
culares tinham 14 cursos, 100 profess6res e 2 041 
alunos. Os cursos ministrados naqueles estabeleci
mentos eram secundario, normal, colegial, colegial
-comercial e ginasiais (vocacional, comercial e in
dustria.l). 

EI!Jino Superior 

0 ENSINO superior e ministradO pela Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, instalada em 27 de se
tembro de 1958. 

No inicio do ana letivo de 1966, exi.stiam 6 
cursos, 98 profess6res e 417 alunos matriculados. 

0 utro.r Eminos 

EXISTE ainda outros cursos ministrados pelo SESI, 
escolas de Datilografia, Musica, etc. 

Eram 12 os estabelecimentos desta especie, com 
18 cursos, 29 profess6res e 1 812 alunos matriculados, 
no inicio do ana letivo de 1966. 

Bibliotecas e Museu.r 

As BIBLIOTECAS publicas sao em numero de 8, das 
quais 2 possuem mais de 10 000 volumes. 0 atendi
mento anual e estimado em 20 000 consulentes. 

Existem 3 museus em Rio Claro. 

AJSocia{OeJ EsportiuaJ e Recreativa.r 

ERAM 25 as associag6es culturais, 11 esportivas, 6 
recreativas e 7 grupos teatrais amadores. Dentre 
os clubes da cidade destacam-se o ABCD-Bandei
rantes, de atividades desportiva, beneficente e cul
tural, o Aero Clube de Rio Claro, de incentivo ao 
desenvolvimento da aviagao, Associagao Esportiva 
Belo-Rioclarense, desportivo , Clube Filatelico Rio
clarense, Clube de Natagao do Ginasio "Koelle", 
Gremio Recreativo dos Empregados da Companhia 
Paulista, natagao e recreagao, Grupo Ginastico 
Rioclarense, recreativo e desportivo, Rio Claro coun
try Clube, campestre, Sociedade Filarmonica Riocla
rense, recreativo. 
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Herma de Siqueira Campos 

Cinema 

FuNciONAM, em Rio Claro, os cinemas Excelsior com 
capacidade para 1 500 espectadores, Tabajara, com 
1 300 lugares, Cine Teatro Variedades, com 915 e 
Cinema do Ferrovbl.rio, com 1 000 lugares. :Este ul
timo funciona em regime de cooperativa. 

f ornais e Radio 

CIRCULAM, em Rio Claro, os jornais : Cidade de Rio 
ClarG, fundado em 9 de setembro de 1934, e o Diario 
de Rio Cla ro, fundado em 1 de se tembro de 1886. 
Ambos de circula<;ao dia ria e matutina . 

A Radio Clube de Rio Cla.ro, prefixo PRF-2, 
transmite em onda media, na freqii€mcia de 
1460 kc/ s, datando sua primeira emissao de junho 
de 1934 . Funciona, ainda, o servigo de Alto-Falante 
Primavera. 

Contam-se 7 tipografias e 8 livrarias. 

A tt"afoes T uristicas 

CoMo ponto de atrac;ao turistica ha o Horto Flo
restal da Cia. Paulista, a cerca de 2 km da cidade, 
com locais de muita beleza : bosques, rio, lago, 
jardins. 0 museu ali instalado foi organizado pelo 
Dr . Edmundo Navarro de Andrade, con tendo 
importante mostruario de tudo quanta se relacione 
com o eucalipto. 

No Museu Geologico e Mineral6gico Rioclarense, 
de propriedade particular, encontra-se vasta cole
gao de amostras geol6gica.s e de minerios e amos
tras raras de pal eon tologia local. 

0 Museu Hist6rico e Pedag6gico Amador Bueno 
da Veiga, de propriedade do Estado, esta .em fase 
de organizagao. 

Sao dignas de nota 27 obras de arte que memo
rizam fatos e pessoas ilustres relacionadas com a 
sua hist6ria . 
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A Fazenda Haras Sao Jose, particular, desperta 
a atengao do visitante, pais ali se criam os parelhei
ros da Caudelaria Paula Machado. A Chfi.eara 
Searpa e tambem recanto de excencional beleza. 
Diversas grutas: a do Parnaiba, no distrito de Aja
pi e as da serra de Itaqui, dentre as mais visitadas 
a da Toea, Facta, Boca do Sapo e Campestre - sen
do t6das servidas por caminhos carrogaveis. 

Dentre os templos ressaltam-se a Igreja Matriz 
de Sao Joao Batista, em cujo alta-mor esta a 
imagem original que deu o nome a povoagao; a 
Matriz de Nossa Senhora da Aparecid.'it e a Igreja 
de Santa Cruz por suas linhas modernas; e a Igreja 
Luterana, construida de ac6rdo com as caracteristi
cas nacionais de seus adeptos, em 1883. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EM Rio Claro estao instalados, entre outros, os 
seguintes 6rgaos da administragao federal: Ministe
rio da Guerra - Delegacia de Recrutamento Mili
tar, Tiro de Guerra n.O 40; Ministerio da Fazenda: 
Delegacia Seccional do Imp6sto de Renda, Exatoria 
F'ederal, Inspetoria Fiscal de Rendas Internas, 
Coletoria Federal, Delegacia Regional das Caixas 
Econ6micas; Ministerio do Trabalho - P6sto de 
Identificagao e Fiscalizagao do Trabalho; e a Ag€m
cia Municipal de Esta.tistica, 6rgao de coleta do 
IBGE. 

Da administragao estadual: Coletoria Estadual, 
Delegacia Regional da Fazenda - DRF-13, P6sto 
Fiscal; Cadeia Publica de Rio Claro; Delegacia de 
Policia, Destacamento Policial, Destacamento Es
pecial da Policia Florestal de Rio Claro, Delegacia 
Regional da Federagao Paulista de Natagao, Depar
tamento de Educagao Fisica e Esportes (Inspetoria), 
Escrit6rio Regional da Junta Comercial do Estado 
de Sao Paulo, Forum, Servigo Florestal do Estado e 
Casa da Lavoura. 

Da administragao municipal: Camara Munici
pal, Prefeitura Municipal, Mercado, Matadouro, 
Ginasio Municipal de Esportes, Conselho Municipal 
de Turismo e Cultura, Cemiterio S:'io Joao Batista, 
Comissao Central de Esportes da 18.a Regiao, Liga 
Municipal de Futebol. 

Funcionam, ainda, a Agencia Consolare D'Italia 
e Delegacia Regional do Sindicato dos Trabalha
dores em Empresas Ferroviarias da Zona Paulista. 
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Finan[as Pzlblicas 

A Uniao arrecadou, no Municipio, em 1965, 3,5 
bilh6es de cruzeiros e o Estado 2,4 bilh6es; e a 
municipalidade 1,7 bilhao de cruzeiros, sendo 456,2 
milh6es de renda tributaria. A despesa da Prefeitu
ra ultra.passou a receita em 35 ,0 milh6es de cru
zeiros. 
0 OR((AMENTo municipal para 1966 previa receita de 
1,0 bilhao de cruzeiros, a renda tributaria de 394,6 
milh6es de cruzeiros e fixava a despesa em 1,4 bi
lhao . 

Representa[tio Politica 

0 PODER legislativo municipal e exercido pela Camara 
de Rio Claro, composta de 19 ·vereadores. 

A qua.lifica<;ao de eleitores registrados na llo.a 
Zona Eleitoral, ate 31 de mar<;o de 1966, registrou 
15 744 homens, 12 246 mulheres nas 95 sec<;6es exis
tentes . 

PONTES 

As INFORMA96Es divulgadas r.este trabalho foram, 
na maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Rio Claro, Enoc:k Borges de Oliveira . 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documenta<;iio municipal da Diretoria de Documen
ta<;ao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE), 
da 1.a edigao da monografia e de diversos 6rgaos 
do sistema estatistico brasileiro. 

EST A publicagiio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagiio e Divul{lagiio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolur.;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagiio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por is so, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboragiio, especial
mente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Gera l: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLEC::oES DE MONOGRAFIAS 
4." serie A 

300 - Sao lllateus, 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 - Assarc, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 
- Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Uba jara , CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u , SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as , PR. 318 - Cajun:, SP. 319 - Araxa, MG 
(2." cdi~iio) . 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Be1em, PA. 
322 - Siio Jose do Rio P a rdo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2." e di ~iio). 325 - Brasilia, DF (2." edi~iio). 326 
- Campinas, SP (2." edi~iio). 327 - Sao Paulo de Oliven
~a, AM. 328 - Itapemirim, ES . 329 - Maceio, AL (2." edi~iio). 
330 - Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 
333 - Guidoval , MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeiriio 
Preto , SP (3." edi~iio). 336 - Bauru, SP (2.a cdi~iio). 337 -
Cara ngola, MG. 338 - Cristalina, G O. 339 - Manhua~u, MG. 
340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 
343 - Patos d e Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a. MG. 345 
- Cabo Verde, MG. 346 - Cor uripe, AL. 347 - Campo Belo, 
MG. 348 - Mi g- uel Pereira, RJ. 349 - Tcresopolis, RJ (2." edi 
~iio ). 350 - Mage, RJ. 351 - Aimores, MG. 352 - Rio Claro, 
SP ( 2." edi~iin). 

I - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Siio Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divin6polis , MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachiio do Dantas, SE. 10 - Siio 
Cristoviio, SE. 11 - Siio Mateus , ES. 12 - Cod6, MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Po r to Seguro, BA. 15 - Maues, AM. 16 
- leo, CE. 17 - M arau , BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirunept';, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Je.cobin:t, BA. 22 - Tres J~:tgoas, 
MT. 23 - Pianc6, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. :~8 - Saura 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabralia, BA. 
31 - Jardim do Serid6, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea, 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Caruta pera, MA. 36 - Ararangua, 
SC. 37 - Santa na do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
llma, ES. 40 - Siio Joaquim, SC. 41 - Porto Uniiio, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 -
lbicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tutoia , MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia , SP. 51 - Ba rcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC . 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acarait, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS . 61 - Vitt\ria 
de Santo Antiio, PE . 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goiiis, GO. 
64 - Itame.ran diba, MG. 65 - Ma raba, PA. 66 - Bacabal, 
MA. 67 - Luis Correia, P I. 68 - Pedro Vclho , RN. 69 -
Orlc ar!"-i , SC. 70 - Sao FI'C'.ncisr. o de Assis. RS. 71 - Do:..trados, 
MT. 72 - Itapetinga, EA. 73 - Rosa rio Oeste, l\'IT. 74 -
In humas, GO. 75 - Sao Borja. RS. 76 - Silo M a teus do Sui , 
PR. 77 - Barra do Gar~as, l\'IT. 78 - Camocim, CE. 79 -
C~nceiciio do Rio Verd ~, MG. 80 - Santia ~,; o. RS. 81 -
Caceqni, RS. 82 - (>bidos, PA. 83 - Jaicos, PI. 84 - Quarai, 
RS. ·35 - Ma.n garatiba, RJ. 86 - Clevelandia, PR. 87 -
Jaguari, RS . . 88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra 
.do Pirai, RJ . 91 - Perdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 -
Ce.ravelas, BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 
96 - Cabedelo; PB. 

Acabou-se de imprimir no Servic;o Grdfico do 
I BGE, aos dais dias do m es de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e sete, 31.0 da criac;Cio do 
I nstituto. 


