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Coler;;ao de Monograjias - N.o 388 

PRESIDENTE PRUDENTE 
SAO PAULO 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 554 km' ; altitude da 
sede: 467 m; temperatura em oc: maxima, 35,2; 
minima, 10,8; precipitar;;ao pluviometrica anual 
(sede ) : 1.194 mm (1965). 

POPULA9AO - 78.739 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1965) ; densidade demograjica: 
142 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 279 estabelecimentos 
industriais, 15 de .comercio atacadista. 1.980 de 
vare jista ; 2 matrizes e 20 agencias bancarias, 
2 agencias de Caixas Econ6micas (federa l e 
estadualJ. 

ASPECTOS CULTURAIS - 23 grupos escolares. 
17 escolas primarias de emergencia, 26 escolas 
mistas de ensino primario; 11 estabelecimentos 
de ensino media e 2 de ensino superior; 4 ci
nemas, 7 tipograjias, 22 liVJ·arias, 5 bibliotecas. 
5 jornais e 4 estar;;6es radiodijusoras. 

ASPECTOS URBANOS - 387 ruas, 10 avenidas, 
10 largos e prac;;as, 19.200 predios, 16.383 ligac;;6es 
eletricas, 2.519 aparelhos telej6nicos; 13 hoteis, 
18 pens6es, 21 restaurantes, 217 bares e bote
quins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 11 hospitais corn 337 lei
tos (146 gratuitos); 85 medicos, 61 dentistas, 
21 jarmaceuticos, no exercicio da projissao; 
29 tarmacias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal em 1966) - 3.858 autom6veis e jipes, 
1.096 caminh6es, 255 camionetas, 117 6nibus, 
100 jurg6es, 124 rnotonetas e 201 veiculos nao 
especijicados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (rnilh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 6,0; renda 
tributaria: 4,2 despesa jixada: 6,0. 

REPRESENTA9AO POL!TICA - 19 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita de Lima Medeiros e desenho 
do brasao de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao 
do !BE. Diagramac;ao de Valdemar Cavalcanti. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A MAIS antiga noticia das terras hoje pertencentes 
ao Municipio de Presidente Prudente consta da 
escritura pela qual seu dominio e transferido por 
Jose Antonio Gouvea a familia Alves Lima, por volta 
de 1850. Desta ultima passa a propriedade de Ma
nuel Pereira Goulart, que explora a regiao entre 
1884 e 1890 e contrata com o Governo Provis6rio a 
colonizagao de 50 alqueires daquelas terras. 

Em 1917, Francisco de Paula Goulart, filho de 
Manuel e residente em Assis, dirige-se, pela Estrada 
dl' Ferro Sorocabana ate Indiana, entao ponto ter 
minal da ferrovia, e dali ate Veado, a fim de dar 
prosseguimento a obra colonizadora do pai. Acom
panham-no Guilherme Tomaz de Andrade, Joao 
Leone! e varios agricultores de Campos Novos, Pi
raju e outros lugares e a 14 de setembro - data 
em que atualmente se comemora a fundagao da 
cidade - procede a primeira derrubada da mata 
virgem (de que o Bosque Municipal ainda hoje 
constitui recordagao). 

A Joao Carlos Fairbanks, engenheiro da Sora
cabana que trabalhava no prolongamento das linhas, 
atribui Goulart a incumbencia de levantar a planta 
da futura cidade e em 1918 acha-se o trabalho con
cluido, com o tragado de ruas e avenidas largas e 
retas e pragas espagosas. 

No mesmo ano, segundo alguns testemunhos, 
atinge a ferrovia a localidade, na qual a "Casa 
Americana" e ainda o unico estabelecimento co
mercia!. 

A 19 de janeiro de 1919, inaugura-se oficial
mente o transporte de passageiros e de carga. A 
via ferrea divide o lugarejo em duas partes: a mais 
ampla, em nivel mais baixo, passa a denominar-se 
Vila Goulart; a outra, Vila Marcondes, homenagem 
a Jose Soares Marcondes, um dos colonizadores. 

As terras virgens e ferteis atraem mineiros e 
nortistas, assim como imigrantes portugueses, es
panh6is, italianos e, principalmente japoneses e, em 
1921, ao ser criado o Municipio, e escolhido o atual 
.toponimo de Presidente Prudente, homenagP'Tl a 
Prudente de Morais. 

FORMA(A.O ADMINISTRATIV A 
E JUDICIARIA 

A LEI estadual n.0 1.798, de 28 de novembro de 1921, 
criou o Distrito e o Municipio, com territ6rio des
membrado de Campos Novos e Conceigao de Monte 
Alegre, e ao mesmo t empo, elevou a sede a cate
goria de cidade. A instalagao se verificou em 13 de 
margo de 1923. 
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Comp6e-se atualmente o Municipio de 5 dis
tritos: Presidente Prudente (sede), Eneida, Mon
talvao, Ameli6polis e Floresta do Sul. 

A Comarca, de 4.a entrancia, foi criada pela Lei 
n° 1.887, de 8 de dezembro de 1922. 

LOCALIZA(AO JVfUNICIPAL 

PRESIDENTE PRUDENTE e Uffi dOS 17 ffiUlllClplOS que 
integram a zona fisiografica estadual de igual nome. 
Localizado no setor sudoeste do Planalto Ocidental 
Paulista, possui solo predominantemente arenitico 
ou areno-argiloso. Seus 554 quil6metros quadrados 
sao delimitados pelos municipios de Florida Paulista, 
Mariapolis, Caiabu, Indiana, Regente Feij6, Anhu
mas, Pirapozinho, Alvares Machado, Alfredo Mar
condes, Santo Expedito e Flora Rica. 

A cidade, a 467 metros de altitude, dista 
520 quil6metros, em linha reta, da Capital do Es
tado e apresenta as coordenadas geograficas de 
22° 07' 04" de latitude Sul e 51° 22' 57" de longitude 
W.Gr. 

POPULA(AO 

DE Ac6RDo com o ultimo Recenseamento, era a se
guinte a populagao de Presidente Prudente, em 1960: 

POPULAQAO PRESJ~NTR 
LOCALJZAQAO DA POPULA('AO 

Total Urban~ Hural 

Municipio . .. .. . . 72 .782 54. 980 17.802 

Distri to-sede ... . .. · ···· 61. 124 54 .055 7.069 

Montalvao . . .. .. . ... . ... . . .. .. 4.716 137 4 .579 

Ameli6polis .. . . . . . . . . . . . . . .. 3.663 366 3.297 

Floresta do Sui. . ..... . .. . . . . ... 1.721 211 1.510 

Eneida .. . . . .. . . 1.558 211 1.347 

Como se observa, pelo quadro acima, a popula
gao tende a concentrar-se na cidade, que absorvia, 
a epoca do censo, cerca de 75 % dos efetivos demo
graficos. A situagao se inverte nos distritos de 
Montalvao, Ameli6polis, Floresta do Sul e Eneida, 
cujas sedes acusavam numero reduzido de mora
dares. 
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Catedral de Sao Sebastiiio 

No grifico seguinte apresenta-se a distribuiGao 
da popula~ao nos censos de 1940, 1950 e 1960: 

1940 

URBANA E 
SUBURBANA 

1950 1960 

D RURAL 

0 incremento populacional observado na cidade, 
entre os dois ultimos censos, foi da ordem de 101 % . 

Em todo o Municipio, segundo estimativa do 
. Laborat6rio de Estatistica do IBE, os efetivos de

magnificos ja atingiam a cota de 78.700 habitan
tes, em julho de 1965 e a densidade geral a 142 
l; abitantes por quil6metro quadrado. 

0 movimento do Registro Civil, em 1966, revela 
3.599 nascimentos (3.055 na cidade) , 648 casamentos 
(542 na cidade) e 1.065 6bitos (1.007 na cidade). 

INDUSTRIA 

0 DESENVOLVIMENTO industrial do Municipio justifica 
a concentragao do elemento humano nos limites da 
cidade. Ja em 1960, o Recenseamento Geral apurava 
a existencia de 152 estabelecimentos industriais, aos 
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qua is prestavam servigos cerca de 1.000 opcranos 
(media mensal). A produgao ultrapassava o mon
tante de NCr$ 1,4 milhao. 

Em 1965, h avia 236 est abelecimentos com 
1.432 openi rios, assim distribuidos: 

NUJVIE RO VALOR DA 

DE PESSOAL PRODUQAO 

CLASSE E GENEROS EST ABE- OCUPADO 
F-M 196fi 

DE INDUSTRIAS LECI- E?\1 
ME 1TOS 31-12-1965 Nurneros % 
31-12- 1965 absolutos sobre 

(NCr$) o total 
- ----· --- - - ·------ -----

lndustrias de transforma~ao 

Minemis niio metalicos ... 28 83 333.338 0,7 
MetalurgiCa . . . . . . . . . . . . . . 15 71 268.228 0,5 
Mecauica .. ... 2 14 52.381 0,1 
Material eletrico e de co-
mun i ca~oes ... 2 I 49 494.288 1,0 

Material de transporte .. 13 I 71 400.937 0,8 
Madeira .. 10 1 84 308 .787 0,6 
Mobiliario .... . ... .... ... 37 75 229.279 0,4 
Papel e papeliio .. ... 2 8 2.691 0,0 
Couros e peles e produtos 

similares .. .. ... 3 93 78i .198 1,5 
Quimica . .... .. . . .. . . 10 693 13.787.320 26,6 
Produtos de perf umaria, 

saboes e vel as .. 1 1 1.633 0,0 
Produtos de matcrias phis-

ticas .. . . . . . ... 1 3 573 0,0 
Textil. . .. ... 6 69 1.12l.160 1·.2,2 
Vestuario, cal1·ado c arte-

iat.os de tecidos . . . . . . 53 164 1.174.209 2,3 
Pr odu tos al imen tares . ... 72 886 31.108.485 60,1 
Bebidas ..... ... .. 1J 141 1.234.875 2,4 
Editoria l e gnifira . . .. . ll 63 433.657 0,8 
Diversas . . . . .. 2 5 9.208 0,0 

TOTAL. . 279 2.573 51 .748 .247 100,0 

No genero de produtos alimen tares predominam 
o aba te, os oleos vegetais, entre outros; n o de 
quimica, os oleos de m amon a e de soja, em l:Jruto . 

• 1BATE DE GADO 

A INDUSTRIA de carnes constitui uma das fontes 
mais importan tes de r enda do Municipio com larga 
expor taGao dos produtos fr igorificados. 
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Vista parcial da Pra~a 9 d e Julho 

Em 1965 foram abatidos 168.430 bovinos, 4.654 
suinos e 426 caprinos. 0 produto do corte totalizou 
49.441 toneladas , no valor de NCr$ 26,6 milh6es: 

PRODlTOS 

Came fri gorificada de bo'iino .. .. 
Charque de bo·.- i no .. 
Came vcrr!e de bovino ... 
Sebo 
Couro salgado de bovino .. 
M i(u1os frigor ificados de bovinos 
Alimentr.s pa ra animais .. 
Outros .. 

TOTAL. . 

VALOH. 
QUANTI-1------,----

DADE :\umcros ('"' sobre 0 
absolutos 0 

(t) (~Cr$ 1.000) total 

26.902 
2.797 
4.026 
3.023 
4.634 
1. 035 
2.926 
4.038 

49 .441 

16.195 
2.566 
2.4.63 
l.f\28 
1.!53 

493 
445 

1. 692 

26 .635 

60,8 
9,6 
9,3 
6, 1 
4,3 
1,9 
I ,7 
6,3 

100,0 

Em 1966 o abate alcancou 173.646 bovinos e 
2.511 suinos. -

Contam-se 3 grandes frigorificos em Presidente 
Prudente, a lem de 5 matadouros municipais. 

PECUA.RIA 

PARALELAMENTE ao cultivo da terra, as atividades 
relacionadas a pecuaria, com vista, principalmente, 
ao corte e prodw;ao de carnes frigorificadas, con
tribuiram em alta escala pa ra a economia do Mu-
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Esta~iio da Sorocabana 

ni cipio. A populagao pecuaria elevava -se , em 1965, a 
208.260 cabegas, no valor de NCr$ 19,9 milh6es e 
assim discriminados: 

Bovinos 
Eqiiinos . .. . . . .. . 
Asininos .. . . .... . . 
Muares . . 
Suinos . . . . . . . .. . . .. . . 
Caprinos 
BUfalos 

135.000 
3.200 
1.420 
3.740 

60.000 
5.300 

600 

Predominam, entre os bovinos, as r agas india
nas. Naquele ano, bovinos e suinos contribuiram 
com 79,3 % e 17 ,4%, respectivamente , para o valor 
total dos rebanhos. 

Atendendo ao setor da pccua ria , funcionam em 
Presidente Prudente urn P6sto de Monta e uma 
Segao de Veterinaria da Secretaria da Agricultura 
de Sao Paulo, e sao em numero de 14 os veterina rios 
que dao assistencia aos criadores. 

AGRlCULTURA 

A AGRICULTURA e uma das atividades de maior signi
ficagao econ6mica para o Municipio, motivo por que 
anualmente, no recinto do Ginasio "Sao Paulo", a 
Associa<;ao Cultural, Agricola e Esportiva de Presi
dente Prudente realiza uma exposigao de produtos 
colhidos pelos lavradores da regiao. 

0 Censo Agricola de 1960 cadastrou 2.492 esta
belecimentos, com a a rea total de 47.878 h ectares, 
dos quais 18.284 destinados a lavoura. A distribuigao 
por a rea apontava a existencia de 1.545 estabeleci
mentos com m enos de 10 h ectares, 912 de 10 a m e
nos de 100, 29 de 100 a menos de 1.000, 4 de 1.000 
a m enos de 10.000 e 2 com areas n ao declaradas. 
Naquela ocasiao, 134 tratores e 2.741 a r ados con
corriam para o cultivo da terra e aum ento da pro
dugao. 
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Em 1965, a a rea cultivada elevou-se a mais de 
44 mil h ectares, e a produc;ao alcan c;ou o valor de 
NCr$ 8,4 milh6es, assim se discriminando : 

PRODUTOS AGRICOLAS 

----

Amendoim .. . . ... ..... 
Caf6. .. . ..... ... .. . ... 
Algodiio . . .. 
Batata-ingl6sa .. 
Milho ........ . 
Banana .. .. . . .. . ... . 
Outroa . * .... 

TOTAL. . 

VALOR DA PRODUQAO 

N!1meros 
absolutos 

(NCr$ 1.000) 

4.605 
1. 213 

918 
822 
358 
175 
284 

8.375 

% sobre 
o total 

55,0 
14,5 
11,0 
9,8 
4,3 
2,1 
3,3 

100,0 

• Acham-se incluidos feij~fo, arroz, uva, mandioca, tomate, abacaxi , caqui, 
cebola, pfu'a, mamona, melancia, abacate e alho. 

Como 6rgaos de fomento agricola e j e assis
ti'~nc ia tecnica, funcionavam no Municipio, em 1966, 
o Departamento de Mecanizac;ao Agricola, a Casa 
da Lavoura, o P6sto de Sementes e uma Segao de 
Exten sao Agricola da Secret aria da Agricultura do 
Estado, sendo de 23 o numero de agr6nomos em 
exercicio . 

COi\lBRCIO £ BANCOS 
CENTRO econ6mico da r egiao, Presiden te Prudente 
comanda as a tividades comerciais de certo numero 
de municipios pr6ximos, com os quais m antem ativo 
intercambio. 0 comercio exter r!o, a lem dessas pra 
c;as, e feito principalmente com a Capital do Estado 
e com a Guanabara. Como a rtigos de exportagao, 

· figuram as carnes frigorificadas e derivados, pro
dutos agricolas, quimicos e t exteis. Ha 1.980 esta
belecimen tos va rejistas, 15 a tacadist as e 423 de pres
tacao de servicos . 

· 0 Municipio disp6e de 21 armazens e silos, sen
do de 26.874 m" a a rea u t il d os armazens. Os silos 
tern 20 celulas, com capacidade util de 55 .700 to 
n eladas. 

Para a a rmazen agem e estocagem a fr io h a 
9 armazen s fr igorificos, com 1.190 m2 de area l'1til 
de resfr iamento e capacidade util de esfriamento 
de 1.337 toneladas. 

Com referencia ao movimento bancario, faz-se 
este atraves de 2 m atrizes e 20 agencias ou sucursais 
bancarias e das agencias das Caixas Econ6micas 
fede ral e estadual. 
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' 
PLANTA DA PARTE liENTRAL DA CIDADE 

1 - Colegio Sao Paulo. 2 - Agencia do Departamento dos 8 - Prat;:a 9 .1-e J ulho . 9 - Cine J oao G omes . 10 - M ercado 
Correios e T elegratos. 3 _ Instituto Cristo Rei. 4 _ Santa Municipal. 11 - A ssociat;ao Prudentina de Esportes A tleti cos 

. . . _ · - ( APEA ). 12 - E sporte C l11be Corintian s. 13 - Cine Fenix. 
Casa de Mtsenc6rdta. 5 - Catedral de Sao Sebastwo . 6 - 14 - Estrada de Ferro Sorocabana. 15 - Ed i /ici.o R osa Peretti 
Cine Presidente . 7 - I n stituto d e Educacao Fernando Costa. • ( o rnais elevado). 



Em 31 de dezembro de 1965, registraram-se os 
seguintes saldos bancarios (em milhares de cruzei
ros novosl: caixa, em moeda cmTente, 1.313,3; em
prestimos em contas correntes, 1.105,9; titulos des
contados, 12 .218,6; depositos a vista e a curto prazo, 
16 .055,8; depositos a prazo, 430,6. 

Em 1966, a Camara de Compensac;ao de Che
ques movimentou 1. 276 .686 cheques, no valor de 
NCrS 494,3 milh6es. Ate abril de 1967, foram com
pensados 374.150 cheques , no valor de NCr$ 158,2 
milh6es. 

TRAN SPORTES 

CoRTADO por boas rodovias estaduais e mumcrpais 
c servido pela Estrada de Ferro Sorocabana, Pre
sidente Prudente ainda se liga a outros pontos do 
Pais por via aerea. 

Dista, em media, de rodovia, de Alfredo Mar
condes, 50 minutos; de Alvares Machado, 15 minu
tos; de Caiabu, 1 hora e 25 minutos; de Regente 
F eij6, 20 minutos ; de Flora Rica, 2 horas e 5 mi
nutos ; de Presidente Bernardes, 25 minutos ; de 
Florida Paulista, 2 horas e 50 minutos; de Pirapo
zinho, 20 minutos ; de Santo Expedito , 1 hora e 
25 minutos ; de Mariapolis, 1 hora e 55 minutos ; de 
Ameli6polis, 1 horae 45 minutos; de Ene ida, 1 hora ; 
de Floresta do Sul, 50 minutos ; de Montalvao, 
30 minutos. 

For ferrovia , liga-se a : Alvares Machado, em 
19 minutos; Presidente B ernardes, em 38 minutos; 
Pirapozinho, em 51 minutos ; e Regente Feij6, em 
25 minutos. 

Com a Capital do Estado , as comunicac;6es ro
doviarias sao feitas em 9 horas e 30 minutos ; a 
ferroviaria, em 16 horas e 40 minutos, e, por aviao , 
em 1 hora e 45 minutos. 

Com Brasilia
-DIF, a ligac;ao 
rodoviaria e feita 
em cerca de 17 
horas, via Co
lombia, F rut a l 
CMG) e Goiania 
(GO). 

Tres empresas 
de transporte ro
doviario ligam o 
Municipio ao sul 
de Mato Grosso e 
leste do Paran a, 
utilizando 1 0 5 
6n ibus, com ca
P a c i d a d e para 
3.751 passageiros. 
Em 1966, o ntl-

~LORA RILA rulRIOA PAUUSTA 

SANTO E~XPEOITO~•Ame /O::~~:POLIS 
Ff'CUIA&{ AlF RE Ene/do 

~
ROO Floresfo do SUI 

I
• 6cAIA8U 

~.alI 
ALVARES MACHADO • PRESIDENTE PRUDENTE 

CONVEN(:OES 
!iODOVIA FEDERAL -

RO!XNIA ESTAOUAL -

F ERR O VIA 

I~ 
A EGENTE fEt JO 
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mero aproximado de viaj an tes atingiu a 2.600.000 
pessoas. 

A m atricula de veiculos na Prefeitura acusava, 
em 1966, 3.858 a utom6veis e jipes, 255 camionetas, 
1.096 caminh6es, 117 6nibus, 100 furg6es, 124 moto
netas e 201 veiculos n ao especificados o 

0 aeroporto possui pista asfaltada , de 1.500 
metros por 350 :E servido pela VASP e pela VARIG, 
e conta com servi<;o de taxis aereos. 

Em 1965, foi o seguinte o movimento de trans
porte aereo: 

Numero de pousos ... . . . . 956 

Passageiros transportados 
Embarcados . . . . . . . . 0 0 0 0 . 0 0 30271 

3.326 
70806 

Desembarcados 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
Em transito .. 0 0 0 0 . .. 0 .. 

Carga (kg ) 
Carregada 0. 

Descarregada 

Correia (kg) 
Carregado 
Descarregado 

2NSIN O 

11.779 
23.448 

614 
619 

:E ANIMADORA a situa<;ao do ensino em Presidente 
Prudente , onde os municipes podem ingressar no 
jardim de infancia e freqiientar , subseqiientemente, 
todos os graus de ensino ate o superior, a lem de 
cursos de arte. 

Primario 

0 CENso escolar de 1964 demonstrou que 79,0 % das 
crian<;as em idade escolar freqiientavam escolas: 

CRIANQAS DE 
CRIANQAS 7 A H ANOS 

ESPECIFICAQAO DE 0 A 14 
ANOS 

F'reqiientam Total Escola 
--------- -- --- --

Municipio . . 32 . 965 16 .309 12 .887 

Areas urbana e suburbana 26.436 130322 100 892 
Area rural. 6. 509 2.987 I. 995 
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Edific io Rosa Peretti , o mais alto d a Cida d e 

A freqii€mcia escolar e boa; 66 ,8% das criangas 
de 7 a 14 an os, estudam nas areas urban a e subur
bana e 81 ,8% na area rural. 

Contaram-se 264 profess6res regentes de clas
se (2 18 n as areas urbana e suburbana) dos quais 
252 eram do sexo feminino (207 nas areas urbana 
e suburbana ) . Na regencia de classe, apenas dois 
profess6res, em area rural, nao eram normalistas 
ldo sexo feminino) ; e dos normalistas, 12 eram do 
sexo masculino (11 nas areas urbana e suburbana) 
e 250 do feminino (207 n as areas urbana e subur
bana) . Havia 25 profess6res nao regentes d e classe, 
todos nas areas urbana e suburbana, dos quais 24 · 
eram do sexo feminino. 

Em 1967, o ensino primario era ministrado em 
23 grupos escolares, 17 escolas de emergencia e · 
26 escolas mistas. A matricula, no inicio do ano 
letivo, foi de 12 .265 alunos e existiam 364 profes
s6res. 

iHedio 

No INicro Jo ano letivo de 1967, foram m atriculados 
10.369 alunos (5.379 meninas), nos 11 estabeleci
mentos existentes. Foram aprovados, em 1966, 
6.717 estudantes (3.388 meninas). Lecionam 472 
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profess6res, que ministram o ensino secundario, o 
normal, o comercial, alem do agricola (lideran(fa 
rural) e do tecnico industrial. 

Ensino Superior 

PRESIDENTE PRUDENTE conta com Faculdades de Di
reito e de Filosofia, Ciencias e Letras, com 62 pro
fess6res. 

Na Faculdade de Direito m atricularam-se, no 
ano letivo de 1967, 534 alunos (59 m6<;as). No ano 
anterior, haviam sido aprovados 489 estudantes 
(60 m6gas). 

Na Faculdade de Filosofia, segundo os cursos, 
assim se distribuiam as matriculas em 1967: Mate
matica, 83 (36 m6gasl ; Ciencias Sociais , 52 (36 m6-
<;asl; Geografia, 60 (44 m6gas); Pedagogia, 103 
(97 m6gas). Foram aprovados, em 1966, nos diversos 
cursos, 211 alunos (157 m6gas). 

Oulros Ensinos 

HA. 2 conservat6rios de musica que , em 1965, con
tavam com 396 alunos e 16 profess6res. 

Cumpre mencionar, ainda, no corrente ano 
0967) 29 cursos avulsos de ensino elementar e 
medio . 

SA ODE 

Os SERVH(OS oficiais e particulares de saude tem 
acompanhado o desenvolvimento de Presidente Pru
dente e sua situac.ao pode ser definida pelos dados 
numericos que seguem. 

De responsabilidade privada, ha 11 estabeleci
mentos, com um total de 337 leitos, dos quais 146 
gratuitos. Disp6em esses estabelecimentos de 10 
aparelhos de Raios X, 4 de eletrocardiografia, 1 
de radioterapia, 1 de metabolismo basal , 9 salas de 
parto, 13 salas de operagao, 8 salas de esterilizagao, 
52 bergos, 8 incubadoras e 2 ambulfmcias. 0 corpo 
clinico e de auxiliares se comp6e de 189 profissionais. 
Em 1966, foram internados 9.360 doentes e atendi
dos em ambulat6rios 4.335. 

Os servigos oficiais de saude publica, mantidos 
principalmente pelo Governo Estadual, sao em 
numero de 14 e ocupam 237 pessoas. 

Em 1966, 4.644 gestantes se inscreveram para 
tratamento pre-natal. Dessas, 125 foram encami
nhadas a maternidades. 

No servigo de Higiene Infantil , para menores 
de 1 ano, inscreveram-se 2.084 criangas, sendo rei
dratadas 1.517, receberam alimentagao no lactario 
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196 crianc;as e vacinaram-se: 8.021 , contra paralisia 
infantil; 964, contra tuberculose; 851, contra 
difteria ; 818, contra tetano ; 537 contra variola e 
357 contra coqueluche. 

Em servic;os de higiene pre-escolar e escolar 
(de 1 a 14 anos), foram inscritas 1.906 crianc;as. A 
imuniza<;ao contra paralisia infantil abrangeu 
37.530 crianc;as ; contra variola, 8.693 ; contra 
difteria, 2.775; contra febre tif6ide, 638; contra 
tetano, 138 ; contra coqueluche, 113 e contra outras 
doenc;as, 215. 

Para higiene dentaria a escolares e pre-esco
lares, inscreveram-se 4.843 crianc;as. Em 1966, com
pareceram 4.898 crianc;as e registraram-se 6.380 
extrac;6es. 

Aos servic;os de assistencia medica a adultos 
compareceram 7.617 pessoas para consultas. 

Exercem a profissao, em Presidente Prudente, 
85 medicos, 61 dentistas e 21 farmaceuticos. Existem 
29 farmacias. 

nNAN(:AS PrJBLICAS 

EM 1966, a Uniao arrecadou NCr;;, 1,9 milhao, o 
Estado NCr$ 11,9 milh6es e o Municipio NCr$ 4,1 mi
lh6es (NCr$ 1,8 milhao relativo a renda tributaria). 
A Prefeitura realizou despesas de NCr$ 4,0 milh6es . 

0 orc;amento municipal para 1967 preve receita 
de NCr$ 6,0 milh6es e fixa igual despesa, sendo 
a renda tributaria prevista de NCrS 4,2 milh6es. 

OUTROS ASPECTOS DO i\tlUN ICIPIO 

EM 1965, a Secretaria de Turismo de Sao Paulo, 
com a cooperac;ao do IBE, incluiu Presidente Pru
dente entre as cidades turisticas do Estado "pela 
sua grandeza e dinamismo urbana". 

A cidade, que se fundou com base eHl moderno ' 
plano urbanistico, cresceu harmoniosamente. As 
suas 4 avenidas, constantes do plano inicial elabo
rado pelo engenheiro Joao Carlos Fairbanks e hoje 
arborizadas, pavimentadas e dotadas de iluminac;ao 
fluorescente, c01·tam a cidade em quatro direc;6es, 
delimitando urn retangulo de 25 quarteir6es, no 
qual se situa o centro comercial e ficam localizados 
os mais importantes edificios, que variam de 10 a 
20 andares. Possui a cidade, presentemente, perto 
de 19.000 edificac;6es. 

Contam-se 387 ruas 022 pavimentadas), 10 
avenidas (7 pavimentadas), 2 alamedas e 2 travessas. 
Estao arborizadas: 215 ruas, 3 avenidas e 8 pra
c;as, das quais 4 tam bern aj ardinadas. Existem 106 
bairros. 0 servic;o de abastecimento dagua atende 
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Vista parcial da Cidade 

8. 9.016 predios (8.912 com hidr6metros ). A capaci
dade de capta9a0 e de 10 milhoes de metros c'Ubicos 
de agua, em 24 horas. As linhas adutoras medem 
7,6 km e as distribuidoras 47,0 km. Ha rede de es
gotos, com 31,2 km, sendo de 12,6 km a extensao do 
emissario. Sao em numero de 3.660 os predios esgo
tados. 

0 fornecimento de energia eletrica esta a cargo 
da Companhia Eletrica Caiua, atraves das Usinas 
de Quatiara, Laranjal Doce Chidreletricas) e das 
Usinas Eletricas Vale do Paranapanema. Em de
zembro de 1966, 433 logradouros se achavam ilumi
nados, totalizando 5.678 focos. A ilumina9ao domi
ciliaria registra va 10.790 liga96es. 

Havia 2.519 telefones instalados, em 10 de ja
neiro de 1967, e 1.100 pedidos de instala9ao. 

0 Municipio e sede de uma Federa9ao do Teatro 
Amador. Merece men9ao o Teatro Estudantil Pru
dentino. Ha 32 associa96es culturais, desportivas e 
recreativas, 5 bibliotecas, 5 jornais, 10 revistas e 
folhetos, 7 tipografias e 22 livrarias e papelarias, 
4 esta96es radiodifusoras : "A Voz do .Sertao", pre
fixo PRI-5 e ZYR-59, em ondas medias e tropicais; 
"Radio Difusora Prudentina", "Radio Presidente Pru
dente" e "Radio Comercial de Presidente Prudente", 
t6das em ondas medias. A popula9ao disp6e de 
4 cinemas, com capacidade total para 4.290 espec
tadores. 

Entre os profissionais liberais em atividade, ci
tam-se 49 advogados, 31 engenheiros e 5 agrimen
sores. 

Sede de Diocese, desde 1960, possui um Semina
rio inaugurado em mar9o de 1966, a Catedral de Sao 
Sebastiao, as matrizes de Nossa Senhora Aparecida 
e Nossa Senhora de Fatima, alem de 27 capelas. 0 
culto Protestante disp6e de 16 templos e sal6es e 
os Budistas possuem para o culto 3 templos, e a 
Sociedade de Estudos Filos6fico:7 Seicho-No-Ie. Exis
tem, ainda, 6 centros Espiritas Kardecistas . 
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Em homenagem a Sao Sebastiao, Padroeiro da 
cidade, r ealizam-se solenidades r eligiosas anuais, 
entre elas a procissao, a 20 de janeiro. Dos festej os 
com que se comemora a data da fundagao da cidade 
- 14 de set embro - participa t6da a populagao, 
com carros aleg6ricos e concursos de fanfarras. 

Eram 15 as associag6es assistenciais em funcio
namento em 1966. Ha 9 sindicatos de classes. 

A Corporagao de Bombeiros presta igualmente 
seus servigos de utilidade publica a cidade. 

Entre os 423 estabelecimentos de prestagao de 
servigos registrados em 1966, h avia 13 hoteis, 18 
pens6es, 21 restaurantes, 217 bares e botequins, 54 
institutos de beleza e 91 barbearias. 

Estao sediadas no Municipio, 23 repartig6es 
federais e 36 estaduais. 

0 Bosque Municipal, muito visitado, e uma re
miniscencia da mata virgem em que se abriu a area 
da cidade, na epoca de sua fundagao. 

0 Legislativo local comp6e-se de 19 edis e o 
eleitorado do Municipio e form ado por 27.845 elei
tores (1966) . 

FONTES 

As injormcu;oes dtvu!gadas neste traba!ho toram, em sua 
maioria, tornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Presidente Prudente, Rubens Mendes F elix. 

Uti!izados, t ambt!m, dados dos arquivos de documentcu;iio 
municipal do !BE e de diversos 6rgiios do sistema estat istico 
brasi!eiro . 
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