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SAO JOSE DO RIO PRETO 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 586 km' ; altitude: 
475 m; temperaturas medias em oc: das maxi
mas, 30; das minimas, 11; precipitar;ao pluvio
metrica anual : 759 mm (1965). 

POPULAQAO - 84.039 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrlifica : 143 habitantes por quil6-
metro quadrado. Estimativa para 1966: 125.000 
habitantes; na cidade: 105.000. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Industrias . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 22 agencias 
bancarias, 3 agencias da Caixa Econ6mica Es
tadual e 1 da Federal. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 4.590 autom6veis e jipes, 1.422 cami
nh6es, 133 6nibus, 168 camionetas e 548 outros 
veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 26.699 ligar;oes eletricas, 
5.000 aparelhos telet6nicos; 22 hoteis, 9 pens6es 
e 25 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 6 hospitais com 493 lei
tos; 123 medicos, 88 dentistas, 9 entermeiros, 
no exercicio da profissao; 51 tarmacias e dro
garias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 15 grupos escolares, 6 
cursos primarios particulares e 1 anexo esta
dual, 2 escolas municipais, 9 escolas de emer
gencia e 45 escolas isoladas estaduais, no ensino 
primario; 12 estabelecimentos do ensino media, 
3 do ensino superior; 13 tipografias, 13 Zivra
rias, 2 bibliotecas, 4 jornais, 3 revistas, 7 cine
mas e 4 radiodifusoras. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 6,4; renda 
tributaria: 4,4; despesa fixada: 7,3. 

REPRESENTAQAO POLtTICA - 21 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho de capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, 
e,mbos da Diretoria de Documentagao e Divulga
gao do CNE. 



Palacio das Aguas 

ASPECTOS HIST6RJCOS 

NA SEGUNDA metade do seculo XIX surgiu a crvr
liza~ao nas terras do atual Municipio de Sao Jose 
do Rio Freta, quando Joao Bernardino de Seixas Ri
beiro ergueu a primeira casa no local da atual ci
dade, razao por que muitos o apontam como o fun
dador da mesmao 

Pesquisadores da vida do Municipio conferem, 
no entanto, a gloria deste fato a diversos cidadaos, 
surgindo, assim, varias vers6eso Uma das ma is es
clarecedoras e a de Abilio Abrunhosa Cavalheiro e 
Paulo Laurito, em uma publica<;ao de 1929, onde 
diz: "0 0 0 depreende-se que os verdadeiros f 1Jnda
dores de Rio Freta foram Luis Antonio da Silveira . 
e Joao Bernardino de Seixas Ribeiro. Embora urn 
e outro tenham chegado as cercar:ia.s da cidade em 
epocas diferentes, 0 que e fato e que, se urn de:sco
briu e ::irmou os lineamcnto.> do patrimonlu, o outro 
veio e edificou a primeira casa, dsndo a mata sel
V!l.gem, impregnada de indios e animais ferozes, o 
primeiro sopro de vida civillzada" 0 

Robustecendo e consolida.ndo a tese que apre
s~nta Joao Bernardino como detentor da h onra de 
iniciador do povoamento local, coadjuvado por Anto
nio da Silveira, os arquivos da cidade registram 
not.as esclarecedoras, quando informam que , em 1852, 
foi fundada a cidade de Sao Jose do Rio Freta, por 
Jo~io B~rnardino de Stixas Ribeiro, n ao podendo 
fixar dia preciso do ana, vindo a aliar-se mais tarde 
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ao cidadao Luis Antonio da Silveira, e tomando 
posse de todos os terrenos da regiao, entao deno
minada arraial de Sao Jose do Rio Preto. 

Visconde de Taunay, quando de sua estada no 
an·aial, em julho de 1869, hospedou-se na casa que 
Bernardino construira em 1861, em substituic;ao a 
primitiva, dizendo entre outras ~.:oisas, no seu li
vro Viagens de Outrora: "Ha uma igrejinha em cons
truc;ao e cremos que por muitos anos fique nesse 
es tado quando nao se arruine totalmente." 

0 progresso surgiu com a proximidade dos tri
lhos da estrada de ferro. Na data hist6rica de 9 de 
junho de 1912, o povo rio-preten se passou a usufruir 
dos beneficios de uma ferrovia, com a inaugurac;ao, 
em suas terras, do trafego da Estrada de Ferro Ara
raquara. 

Hoje Rio Preto e centro dominante da extensa 
e rica zona da Alto Araraquara, colocando-se com 
o se t progresso social e econ6mico, entre os mais 
adiantados :nunicipio::; de Sao Paulo. 

F01·nza[ao Administrativa e J udicidria 

0 nrsTRITO foi criado pela Lei n .0 4, de 21 de margo 
de 1879. 

Por f6rga da Lei cstadual n .o 294, datada de 19 
de julho de 1894, o Municipio foi criado com a de
nomin:o.c;ii.o de Sao Jose do Rio Preto e territ6rio 
desmembrado do de Jaboticabal, tendo sua sede re
cebido foros de cidade pela Lei municipal n.0 20, 
de 6 de outubro de 1904. 

0 Municipio teve seu top6nimo simplificado para 
Rio Preto pela Lei estadual n.0 1.021, de 6 de no
vembro de 1906. 

Pelo Decreta-lei estadual n.0 14.334, de 30 de 
novembro de 1944, o Municipio e o distrito de Rio 
Preto voltaram a denominar-se Sao Jose do Rio 
Preto, passando a 1.a e 2.a zonas distritais a deno
minar-se 1.0 e 2.0 subdistri tos. Assim, o Municipio 
de Sao Jose do Rio Preto ficou constituido dos se
guintes distritos: o da sede, compreendendo o .1.0 

e 20 subdistritos, Borboleta, Guapiac;u, Engenhe1ro 
Schmidt, Talhado e Ipigua. 

Em 1953 e 1959 perdeu, respectivamente, os dis
tritos de Borboleta e Guapiac;u, ficando dai em 
diante composto de 4 distritos: Sao Jose do Rio 
Preto (sede), Engenheiro Schmidt, Ipigua e Ta
lhado. 

A Comarca de Sao Jose do Rio Preto foi criada 
por f6rc;a da Lei n.0 903, de 9 de junho de 1904. 
Atualmente e Comarca de 4.a entrancia, com 6 varas, 
5 ja instaladas. 
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ASPECTOS FJSJCOS 

0 MUNICiPIO fica situado na Zona Fisiografica do 
Rio Preto. Limita-se com os municipius de Bady 
Bassitt, Cedral, Mirassol, Mirassolandia e Onda 
Verde. Possui area de 586 km2. 

A cidade, situada a 475 m de altitude, fica lo
calizada a 20° 48' 56" de latitude Sui e 49° 23' 08" 
de longitude W.Gr., distando, em linha reta, 421 km, 
rumo NNO, da Capital Estadual. 

0 clima tropical, com chuva.s de dezembro a 
marc;o, apresentou media, em 1965, das maximas 
30°C e das minimas 11°C. A precipita<;fW pluviome
trica foi de 759 mm (1965) . 

Dentre os rios destacam-se o Preto e Bora, e 
os c6rregos, Canela, Piedade, Macacos e Sao Pedro. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO os resultados preliminares do Censo De
mografico de 1960, existiam 84.039 habitantes assim 
distribuidos: 75.697 no distrito-sede, 4. 373 no de 
Engenheiro Schmidt, 2.710 no de Ipigua e 1.259 no 
de Talhado. 

A popula<;ao mu:1icipal e princ:palmente urba
na - 80,8%, restando so mente 16.118 pessoas na 
zona rural. 

A cidade de Sao Jose do Rio Preto cresceu no 
ultimo periodo intercensitario 79,9%, passando a 
66.476 habitantes; a vila de Engenheiro Schmidt 
eresceu 38,9%, Ipigua, 18,4% e Talhado passou a 
ter 182 habitantes. 

F.srola do SF.Ni\l 



A densidade demogrli.fica era de 143 pessoas por 
quilbmetro quadrado. 

For am contados 17.175 domicilios: 15 .576 em 
Sao Jose do Rio Preto, 840 em Engenheiro Schmidt, 
501 em Ipigua e 258 em Talhad;). 

Para 1966 estavam estimados 125 .000 habitan
tes para o Municipio, sen do 105.000 para a cidade. 

Movimento da Populafao 

FoRAM realizados, em 1965, 737 casamentos, regis
trados 4.603 nascimentos (4.487 vi\'os) e 1.007 6bi
tos em geral (202 de menos de 1 ana). 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A EOONoMrA do Municipio ap6ia-se na industria de 
transformagao. 

Censo Agricola 

0 cENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
minar, contou 1. 078 estabelecimentos, cobrindo area 
de 49.570 ha, dos quais 15.697 destinados as la
vouras. 

Segundo as areas, 415 tinham menos de 10 ha, 
cada urn; 555 de 10 a menos de 100; 105 de 100 a 
menos de 1. 000; e 3 de 1. 000 a menos de 10.000 
hectares. 

0 pessoal ocupado totalizou 6.112 pessoas. Ha
via 77 tratores e 1. 173 arados. 

Dos estabelecimentos recenseados, em 566 havia 
criar;ao de bovinos: 526 com menos de 100 cabegas; 
e 40 entre 100 a menos de 500 cabec;as. 

Agricultura 

A PRonuc;A.o agricola, em 1965, atingiu 1,7 milhao de 
cruzeiros novas, cobrindo 22.485 hectares. 

A agricultura e divers1ficada. 0 cafe contribuiu 
com 23,2% e produziu 1.575 t; o milho, com 22,6%, 
e 6.970 t; o arroz, com 22,5% e 3.949 t; o am,ndoim, 
com 10,3% e 1.089 t; o algodao, com 5,6% e 318 t; a 
laranja, com 5,3% e 45 milh6es de frutos. 

Os 10,5% restantes do valor foram cobertos pela 
mamona, mandioca, manga, banana, feijao, toma
te, tangerina, Jimao, cana-de-agucar e abacaxi. 

Estao sediados no Municipio o Escrit6rio Re
gional do INDA e a agencia do Institute Brasileiro 
do Cafe. 

Servem aos agricultores locais 17 agronomos. 
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GrujJo Escolar Pio X 

Pecttaria 

A cRrAgA.o de bovinos destina-se ao corte, produ
gao de Ieite e reprodugao, sendo as ragas preferi
das pelos criadores, a gir e a nelore. 

Anualmente e realizada Exposigao de Animais 
e Produtos Derivados, com o respectivo concurso. 
Tal certame se desenrola por uma semana, quan
do os melhores animais sao classificados e premia
dos, seeundo ragas e idades. 

0 recinto da exposigao e de carater perma
nente, propriedade estadual, especialmente cons
truido para tal fim, constando de varios pavilh6es 
com "stands" de casas comerciais, industrias e 
agencias bancarias. 

A populagao pecuaria, em 1964, totalizou 60.888 
cabegas, no valor de 3,8 milh6es de cruzeiros novos. 
Pre domina vam os bovinos, com 38.480 cabegas e 
86,8% do valor da produgao. Bern distanciados vi
nham os suinos com 14.000 cabegas e 6,8% do valor. 
Havia, ainda, 4. 600 eqi.iinos, 18 asininos, 1. 900 mua
res, 270 ovinos, 1. 600 caprinos e 20 bUfalos. 

A produgao do Ieite atingiu 9,1 milh6es de li
tros no valor de 544,3 milhares de cruzeiros novos. 

As aves existen tes compunham -se de 105. 500 
galinaceos ( 1.500 perus) e 1.100 palmipedes, va
!endo 75,3 milhares de cruzeiros novos. 

A produgao de avos foi de 300 mil duzias, va
lendo 60,0 milhares de cruzeiros novas. 

Ha no Municipio urn posto de Vigilancia Sa
nitaria Animal. Os pecuaristas sao atendidos por 
4 veterin.arios. 
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Censo Indttstrial 

0 cENso Industrial de 1960 encontrou, no Munici
pio, 209 estabelecimentos industriais, com 1. 018 
operarios em media mensa!, 1,1 milhao de cruzeiros 
novas de valor da produgao, sendo de 399,7 milhares 
o valor da transformagao industrial. As despesas de 
consumo atingiram 727,7 milhares de cruzeiros 
novas, sendo utilizados 3.742 cv de f6rga motriz. 

0 genera de industria que mais contribuiu para 
o valor total da produgao foi o de produtos ali
mentares, corr1 70 estabelecimentos, 281 operarios 
em media e 42,7 % do valor; bern distanciados vern 
o de textil, com 4 estabelecimentos, 34 operarios e 
21,1 %, e o de quimica, com 3 estabelecimentos, 134 
operarios e 16,4%. 

Havia, ainda, 42 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 8 de metalurgica, 2 de mecanica, 6 
de material de transporte, 8 de madeira, 25 de mo
biliario, 1 de borracha, 4 de couros e peles e pro
dutos similares, 1 de produtos farmac€mticos e me
dicinais, 2 de produtos de perfumaria, sab5es e 
velas, 10 de vestuario, calgado e artefatos de teci
dos, 4 de bebidas, 13 de editorial e grafica e 6 nao 
especificados. 

lndtlstria 

A PRODUQ.Ao industrial, em 1966, atingiu 19,4 milh5es 
de cruzeiros novas e ocupou 2.100 operarios em 
media mensal, nos seus 387 estabelecimentos. 

Destacava-se o genera de produtos alimentares 
com 123 estabelecimentos, 658 operarios e 45,3% 
do valor da produgao. 0 de textil vinha em 
2.o lugar, com 4 estabelecimentos, 94 operarios e 
18,9% do valor total; seguido do de mobiliario, 
com 36 estabelecimentos, 285 operarios e 6,6% do 
valor; o de vestuario, calgado e artefatos de tecidos, 
com 33 estabelecimentos, 161 operarios, 5,7 % do 
total; o de bebidas, com 9 estabelecimentos, 188 
operarios e 5,0% do valor ; o de minerais nao 
metalicos, com 72 estabelecimentos, 298 operarios 
e 4,4% do valor da produc;:ao. 

Existiam, ainda, 24 estabelecimentos de metalur
gica, _4 de mecanica, 2 de material eletrico e de co
municac;:5es, .,18 de madeira, 3 de papel e papelao, 
6 de borracha, 6 de couros, peles e produtos simila
tes 15 de quimica, 1 de produtos farmaceuticos e 
medicinals, -.7 de produtos de perfumarias, sab5es e 
velas, 1 de produtos de materias plasticas, 15 de edi
torial e grafica e 8 nao especificados. 
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Gado Abatido 

FoRAM abatidos, em 1964, 44.192 bovinos, 10.246 sui
nos, 6 ovinos e 18 caprinos. 0 produto do corte ren
deu 10. 842,2 toneladas, no valor de 5,6 milh6es de 
cruzeiros novos. 

A prodw;ao era constituida principalmente pela 
carne verde de bovino, com 6.546,3 t e 73,4% do valor 
total. A salsicharia a granel rendeu 1. 011,1 t e con
tribuiu com 11,4% para o valor; o charque de bo
vino rendeu 332,2 t e 3,7% do valor. 

Os 11,5% restantes foram cobertos pelos seguin
tes produtos: carnes verdes de suino, ovino e capri
no; couros verdes, seco e salgado de bovino; peles 
secas de ovino e caprino; toucinho fresco, banha re
finada, sebo; miudos frescos de bovino e salgados de 
suino; linguas frescas em geral; trip as salgadas de 
bovino e suino; ossos a granel, cerda; crina e pelo, 
adubo e farinha de ossos. 

Comercio e Bancos 

A ciDADE de Sao Jose do Rio Preto coloca-se entre 
as de comercio mais ativo no Estado de Sao Paulo, 
com 83 estabelecimentos atacadistas e 1. 228 vare
jistas. 

Os produtos industriais sao exportados para di
versas localidades do Estado de Sao Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso e Goias, havendo inclusive ex
portagao para fora do Pais. 

0 Municipio conta com agencias dos seguintes 
bancos: do Brasil, do Estado de Sao Paulo, de Minas 
Gerais, do Comercio e Industria de Sao Paulo, 
Federal Itau Sui Americana, Comercial do Es
tado de Sao Paulo, Portugues do Brasil, Brasileiro 
de Descontos, da Lavoura de Minas Gerais, Mercantil 
de Sao Paulo, Novo Mundo, de Sao Paulo, de 
Credito Real de Minas Gerais, Auxiliar de Sao 
Paulo, Comercial de Minas Gerais, da Bahia, 
Alfomares, Brasul de Sao Paulo, Bandeirantes do 
Comercio, Noroeste do Estado de Sao Paulo, 
Moreira Salles. 

Tres sao as agencias da Caixa Econ6mica Esta
dual e 1 da Ca1xa Economica Federal. 

Os saldos das principais cont.1s, em 31 de de
zembro de 1965 (milhares de cruzeiros novosl eram: 
caixa em moeda corren te, 1. 380,9; emprestimos em 
contas co:rentes, 2 065,7; emprestirr.os hipotecarios, 
15,0; titulos descontados, 17,112,8; depositos a vista e 
a curto prazo, 18.253,3; depositos a prazo, 317,4. 
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Pra.~a. Siio Jose, com a Catedral. 

A Camara de Compensa<;ao de Cheques de Sao 
Jose do Rio Preto apresentou o seguinte movimento 
no ana de 1966: numero de cheques, 1. 006 .291; valor 
total dos cheques, 484,8 milh6es de cruzeiros novas; 
valor media par cheque, 482 cruzeiros novas. Em 
21 de janeiro de 1967 foram compensados 78.881 
cheques no valor de 28,1 milh6es de cruzeiros novas. 
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ServifOS 

DENTRE os estabelecimentos de prestagao de servic;os 
de Sao Jose do Rio Preto, destacam-se 210 bares, 
22 hoteis, 9 pens6es e 25 restaurantes. 

Prestam seus servi<;os profissionais, no Munici
pio, 118 advogados e 35 engenheiros. 
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Trans porte T errestre 

S.Ao JOSE DO RIO PRETO e servido pela Estrada de 
Ferro Araraquara que liga o Municipio a Cedral, em 
18 minutos, a Mirassol, em 24 minutos e a Capital 

Estadual, em 8 horas 
p,c:MP•N•vE•or e 35 minutos, com 

baldea<;ao em Arara
quara. 

TALHADD E cortado pela ro-
.s JOSE 00 Rro PRE TO dovia f~deral BR-:153 

NGENHEIRO SCHMIDT e r0~0~11a~ estadUalS e 
·~AL muniCipals. 

-. P/SAO PAULO Sao Jose do Rio 
.---c-'oN~ve:;:..c;tEs~ Preto liga-se a Bra

RoDovrA FEDERAL- I silia-DF, em 12 ho-
RDDovrA ESTADUAL-1 Sl · t · 
ESTRADA DE FERRO- raS . e . ffilnU OS, Vla 
cAMPo DE Pouso T Colombia, Frutal, MG, 

e GoHlnia, GO. Com a 
Capital do Estado a 

ligagao se faz pelas rodovias Washington Luis e 
Anhangiiera, em 7 horas e 16 minutos. 

Sao os seguintes os tempos medias gastos, de 
onibus, ate as cidades de: Bady Bassitt (antiga Bor
boleta), 22 minutos; a Cedral, 18 minutos; a Miras
soldndia, 1 hora; a Mirassol, 12 minutos; a Onda 
Verde, 25 minutos e a Guapiat;u, 20 minutos. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
ate 31 de dezembro de 1966, os seguintes veiculos: 
4.590 autom6veis e jipes; 133 onibus, 1.422 cami
nh6es, 168 camionetas e 548 outros veiculos. 

Transpqrte Aereo 

S.Ao JOSE DO RIO PRETO possui aeroporto, para av10es 
de qualquer porte. E expressivo pela sua movimen
tagao. 

Em 1966, pousaram no aeroporto 3.136 aerona
ves e decolaram 3. 155, com o total de 4.033 passa
geiros desembarcados, 4. 345 embarcados e 5. 887 em 
transito. 0 movimento de corre:o foi de 688 kg e 
o de carga embarcada e desembarcada, 3,9 e 4,0 
toneladas, respectivamente. 

Comunicafoes 

EsT.Ao sediadas em Sao Jose do Rio Preto a Dire
toria Regional dos Correios e Telegrafos, com agen
cias do DCT, tambem nos distritos de Engenheiro 
Schmidt, Ipigua e Talhado. 

A Estrada de Ferro Araraq1Iarense possui ser
vigo de telegrafo para as cidades servidas pela fer
ravia. 
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A Companhia Telefonica Rio Preto executa os 
servi<;os urbana e parte do interurbano. A comple
menta<;ao deste ultimo e feita pela Companhia 
Telefonica Brasileira. Estavam instalados, ate 
dezembro de 1966, 5.000 aparelhos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Siio JosE: no RIO PRETO, em situa<;ao topografica pri
vilegiada, sofre o constante impulso do progresso. 
Vern se transformando urbanistica e ll,rquitetonica
mente com a constru<;ao de grandes edificios, que 
vieram embelezar especialmente a parte central. 

Cresce tanto no sentido horizontal como no ver
tical, com media diaria de constru<;ao calculada em 
4 predios . o aspecto urbana da cidade e dos mais 
modernos. 

Possui 869 ruas, muitas delas asfaltadas ou pa
vimentadas a paralelepipedos, especialmente as cen
trais. Existem 116 bairros, incluindo-se os loteamen
tos e 27 pra<;as bern ajardinadas. 

Dentre OS predios da cidade, 16.000 sao servidos 
pela rede de agua e 11 .300 pela de esgotos, com ex
tens6es de 200 km e 170 km, respectivamente. 

0 servi<;o de energia eletrica e · explorado pela 
Companhia Paulista de For<;a e Luz, contando-se 
18.467 liga<;6es domiciliares e 3.232 publicas. 

Assistencia Medico-Hospitalar 

A REDE hospitalar e formada pelos seguintes estabe
lecimen tos : Casa de Saude e Maternidade N. Sa. 
das Gra<;as, com 65 leitos; Casa de Saude Santa He
lena, com 40 leitos; Hospital Dr. Adolfo Bezen'a de 
Menezes, com 90 leitos; Liga Riopretense de Com
bate a Tuberculose, com 60 leitos; Instituto Orto
pectico Rio Preto, com 5 leitos, e Santa Casa de Mi
sericordia, com 233 leitos. 

Prestam tambem assistencia medica o Centro 
de Saude, Posta de Puericultura Synesio de Mello 
Oliveira, Posta de Puericultura Ugolino Ugolini, Pos
ta de Puericultura de Engenheiro Schmidt, Dele
gacia Regional da Lepra, Dispepsario de Tuberculo
se e Servi<;o de Erradica<;ao da Malaria, Profilaxia 
da Doen<;a de Chagas, Servi<;o de Campo da Febre 
Amarela, Ambulat6rio Medico do IAPFESP, Labora
t6rio do Instituto Adolfo Lutz, Delegacia Regional 
de Saude e 10 gabinetes dentarios, localizados em 
grupos escolares. 

Estavam no exercicio de suas profiss6es, 123 
medicos, 9 enfermeiros, 88 dentistas e 28 farinaceu
ticos. Em 1966 existiam 51 farmacias . 
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Assistencia Social 

A PREFEITURA Munici
pal, pela Lei n .o 1.071, 
de 5 de janeiro de 
1965, instituiu a Fun
dagtio Riopretense de 
Assistencia Socia l que, 
de ac6rdo corn o seu 
artigo 2~ e parigra
fos, tern como obj eti
vo assegurar a t6das 
as pessoas necessita
das, sern discrirnina-

Novo Pa~o Municipal gao religiosa, politica, 
social ou outra qual
quer, a assistemcia 

tendente a elirninar os efeitos da rniseria, da fame, 
das doengas, do desabrigo e do abandono. 

A assistencia se estendera as criangas, aos ve
lhos, as gestantes e parturientes, a todos OS doen
tes ern geral, a portadores de defeitos, deficiencias 
fisicas ou psiquicas, bern como vicios sociais e sera 
prestada de forma indireta, par rneio de instituig6es 
publicas ou privadas. 

Atende, tarnbern, a itinerantes deslocados, fla
gelados ou outros sernelhantes que necessitern de 
ajuda de ernergencia. 

A Fundagao compete que seja total e definiti
varnente elirninada a rnendicancia urbana e rural 
no Municipio. 

Para rnante-la foi instituido urn adicional de 
10% que incide sobre OS impastos predial, territo
rial urbana e rural, de industrias e profiss6es, li
cenga e de transrnissao "inter-vivos". 

Nos prirneiros seis rneses de atividade, de 19 de 
margo a 19 de seternbro de 1965, a Fundagao aten
deu a 1.789 casas novas, dos quais 461 itinerantes e 
encaminhou 859. Na farmicia o movimento foi de 
813 atendimentos. 

Dentre as entidades de assistencia mutuaria te
rnos o Circulo Operario RiopretanJ e o 5.0 Quartei
rao de Amigos de Sao Jose do Rio Preto. 

Com referencia as sociedades beneficentes e de 
assistencia social, citamos: Posta de Assistencia 
Margarida Guedes, Lar Nossa Senhora de Fatima, 
Creche Noemia Borirn Radman, Albergue Noturno 
Protetor dos Pobres, Cons6rcio de Menores da Alta 
Araraquarense, Ins ' ituto RiopretPnse dos Cegos Tra
balhadores, Instituto Social Santo Antonio, Juven
tude Espirita Joao Batista, Abrigo da Liga Rlopre
tense de Combate a Tuberculose, Lar Irma Estelita, 
SociPdade Evangelica Lar de Betania, Asilo Sao Vi-

14 -- SAO JOSE DO RIO PRtTo 



cente de Paulo, Parque Frederico Ozanan, Grupo 
Fraternidade Dias da Cruz, Sociedade Beneficente 
Damas de Acacia, Associagao dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais, alem da parte assi.stencial da Santa 
Casa de Misericordia e do Hospital Dr. Alfredo Be
zerra de Menezes. 

Religiao 

0 cuLTO catolico romano possui, em Sao Jose do Rio 
Preto, a Basilica Nossa Senhora Aparecida, Faro
quia de Sao Jose, 5 igrejas e 32 capelas. 

0 culto protestante ou evangelico esta repre
sentado par 23 templos, congregag6es ou igrejas. 

No culto espirita 14 sao os centros. 
Do ortodoxo ha a Catedral Ortodoxa de Sao 

Jorge. 

ASPECTOS CULTURAIS 

S.Ao JOSE no RIO PRETo ocupa pos1gao de estaque 
no setor cultural: com 3 graus de ensino- primario, 
media e superior - excelentes colegios com elevado 
indice de freqiiencia, alem de cursos avulsos, nu
merosas associag6es culturais, boas bibliotecas. 

E sede da Inspetoria do Ensino Superior, Ins
petoria do Ensino Secundario e Normal, Inspetoria 
Seccional do Ensino Secundario e da Delegacia do 
Ensino Elementar. 

Censo Escolar 

0 CENSO Escolar de 1964, segundo os dados prelimi
nares, contou 32 .903 criangas de 0 a 14 anos (5 .136 
na zona rural) : 13.857 ate 5 anos (2.104 na rural) ; 
2 .143 de 6 anos (360 na zona rural) ; 16 .903, de 7 a 
14 (2. 672 na rural). Destas tlltimas, 13.084 freqiien
ta vam escola (2 . 255 na rural) . 

Havia 34.4 professores regentes de classe, todos 
normalistas (37 na zona rural) : 331 do sexo femi
nino (36 na rural) e 13 do masculino (1 na rural). 

Hospital das Clinicas, em fase de acabamento 



Lecionavam, ainda, 62 profess6res nao regentes 
de classe, todos nas areas urbanas e suburbana (59 
do sexo femininol . 

En.rino Primario 

0 ENSINO primario e ministrado atraves de Uma 
rede de 14 grupos escolares, 6 cursos primarios par
ticulares, 1 Cur so Primario Anexo ( estad ualJ , 2 es
colas municipais, 9 escolas de emergencia e 45 es
colas isoladas estaduais. 

No inicio do ano letivo de 1966 a matricula era 
de 13.472 alunos nos seus 78 estabelecimentos pri
marios e lecionavam 376 profess6res. 

Ensino Medio 

Os ESTABELECIMENTOs de ensino mectio sao: Instituto 
de Educagao Monsenhor Gongalves, Colegio Estadual 
Alberto Andal6, Ginasio Estadual da Vila Ercilia, 
Ginasio Estadual Prof. Jose Felicio Miziara, Gina
sio Industrial Estadual, Colegio e Escola Normal 
Particular Santo Andre, Col€gio Sao Jose, Escola 
Tecnica de Quimica Industrial Riupretense. Cole
gio Comercial Riopretense, Faculdade de Cumercio 
D. Pedro II, Escola SENAC Paiva Meira, Escola 
SENAI de Sao Jose do Rio Preto. 

Havia 365 profess6res lecionando nesses esta
belecimen tos e 8. 629 al unos rna triculados no inicio 
do ano letivo de 1966. 

Ensino Superior 

QUANTo ao ensino superior conta o Municipio com 
3 Faculdades: a de Filosofia, Ciencias e Letras, C;Om 
cursos de Hist6ria Natural, Letras e Pedagogia, com 
47 profess6res e 419 alunos matriculados em 1966; 
a de C.i.encias Econ6micas, com 146 alunos e 16 pro
fess6res; e a de Direito Riopretense, com 158 alunos 
e 7 profess6res. 

Outros Ensinos 

ExrsTIAM ainda 20 cursos avulsos de ensino elemen
tar e medio, com 2.489 alunos matricu.lados, em 
1965, e 72 professores Iecionando. 

Bibliotecas 

FuNcroNAM duas bibliotecas: Dr. Fernando Costa, 
mantida pela municipalidade, com 7.128 volumes, e 
a da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, com 
50 .000 volumes. 
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Associa[oes Culturais e Recreativas 

SXo crNco as associagoes culturais: Sociedade de Me
dicina e Cirurgia, Associagao Odontol6gica, Asso
ciagao dos Engenheiros, Associagao XI de Agosto e 
Centro Cultural Farias Brito. 

As esportivas sao em numero de 9. Dentre os 
clubes destacam-se o America Futebol Clube, dispu
tando o campeonato Paulista de Futebol, na Divi
sao Especial, possuindo urn quadro de 5. 000 s6cios; 
o Rio Preto Esporte Clube, disputaLdo o Campeo
nato Paulista da Primeira Divisao, com 2. 500 asso
ciados. Ent re as recreativas podemos citar o Rio 
Preto Autom6vel Clube, com 2. 500 s6cios, o Clube 
Monte Libano, com 1.700 s6cios e o Jockey Club, 
com 1.800 s6cios. 

Cinema 
SETE sao OS cinemas em funcionamento: Rio Preto, 
com 2.114 lugares; Ipiranga, com 1. 875; Sao Paulo, 
com 1.120; Sao Jose, com 1.110; Boa Vista, com 915; 
Esplanada, com 600; e Tropical, com 600. 

CIRCULAM, dHtriamente, os seguintes jornais : Diario 
da Regiao, Correio Araraquarense, Folha de Rio 
Preto e A Noticia, com tiragem diaria total de 
7.600 exemplares. 

Com periodicidade trimestral, as revistas Top Set 
e Rio Preto Chic, e semestral, a Rio Preto em Re
vista, sendo as 2 primeiras com tiragem total de 
2 . 000 exemplares, e a ultima com 1 . 000. 

A Radio Rio Preto - PRB-8, transmite na fre
quencia de 640 kc/s, datando a primeira emissao 
de 1935; a Radio Independencia, ZYR-263, frequen
cia de 1 . 260 kc; s; a Difusora Riopretense, ZYR-224, 
em 1.400 kc/s; e a Cultura de Rio Preto, ZYR-242, 
na freqi.iencia de 900 kc/s, todas em ondas m edias . 

Contam-se 13 tipografias e 13 livrarias 

Rio Preto Automovcl Clube 



Festejos Po pulares 

ALEM das festividades religiosas, tradicionalmente 
celebradas, destacam-se as comemorag6es em hon
ra de Sao Jose, padroeiro local, a 19 de margo. 

Digna de nota e a Festa do Povo, instituida par 
Portaria n.0 2.392, de 12 de novembro de 1965, que 
se realiza anualmente, visando levar alegria e en
tretenimento as classes menos favorecidas, sem ne
nhum onus aos participantes. 

Consta de desfile militar, escolar e carnavalesco, 
com escolas de samba e carros aleg6ricos, desfile 
das ::lasses produtoras, disputas esportivas , queima 
de fogos de artificio e varios outros folguedos. 

Atra[oes T uris tic as 

PELO seu aspecto urbanistico e arquitetonico, Sao 
Jose do Rio Preto foi incluida no mapa turistico de 
Sao Paulo, pela Secretaria de Turismo. 

Na cidade destaca-se o magnifico Palacio das 
Aguas, propiciando, atraves do seu tratamento, uma 
das melhores aguas do Estado, em face de seu in
dice de purificagao e potabilidade, tratada com clo
ragao, sulfa tizagao e fluoretizagao. 

Dista 32 km da estancia Hidromineral de Ibira, 
ja famosa pelas qualidades medicinais de suas 
aguas. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EM SAO JOSE DO RIO PRETO estao sediadas, entre 
outras, as seguintes repartig6es: Exatoria Federal, 
Posta de Fiscalizagao do Ministerio da Industria e 
Comercio, agencias do INPS, Comissao de Estradas de 
Rodagem, Delegacia Regional da Fazenda, Posta 
Fiscal Estadual, Exatoria Estadual, Divisao Regio
nal do Trabalho e a Agenc~a Municipal de Esta
tistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finan[aS Pt.lblicas 

A UNIAO arrecadou, em 1965, 1,7 milhao de cruzei
ros novos, o Estado 2,3 milh6es e a Municipalidade 
6,6 milh6es. 

A despesa realizada pela Prefeitura foi de 4,4 
milh6es de cruzeiros novos. 

0 orgamento municipal para 1967 previa receita 
de 6,4 milh6es de cruzeiros novos, sendo 4,4 milh6es 
de renda tributaria, e fixava a despesa em 7,3 mi
lh6es de cruzeiros novos. 
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A Coletoria Estadual arrecada somente em Sao 
Jose do Rio Pre to . A Federal arrecada, tambem, nos 
municipios de Guapia<;u e Bady Bassitt. 

RepreJenta{ao Politica 

0 PODER Legislativo municipal e exercido par 21 ve
readores. 

Estavam inscritos, em dezembro de 1966, 35.860 
eleitores. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
maioria , fornecidas pelo Agente Municipal de Es
tatistica de Sao Jose do Rio Preto, Jose Baueb. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documenta<;ao municipal da Diretoria de Documen
ta<;ao e Divulga<;ao (Secretaria-Geral do CNE), da 
monografia da serie B, de Fernando Pereira Car
dim, e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;o Grajico do 
lEGE, aos vinte e dais dias do mes de agosto de mil 
novecentos e sessenta e sete, 32.0 da criar;ao do 
Instituto. 






