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ASPECTOS FiSICOS - Area: 581 km2; altitude da 
sede: 611 m; temperatura, em °C: maxima, 31; 
minima, 7; precipitac;tio pluviometrica anual: 
1.252 mm (1965). 

POPULAQAO - 42.858 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1965); densidade demogrlifica: 
74 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS- 645 im6veis rurais; 195 
estabelecimentos industriais, 6 de comercio ata
cadista e 619 de varejista, 7 agencias banccirias, 
1 agencia da Caixa Economica Federal e 1 da 
Estadual. 

ASPECTOS URBANOS - 6.250 ligac;6es eletricas, 
1.000 aparelhos telefonicos; 2 hoteis, 2 pens6es, 
6 restaurantes, 68 bares e botequins; 36 barbea
rias e 13 cabeleireiros. 

ASPECTOS CULTURAIS - 80 u111idades escolares de 
ensino primcirio, 6 estabelecimentos de ensino 
medJio; 2 cinemas, 3 tipogratias, 4 livrarias , 
1 biblioteca, 1 jornal, 2 revistas, 2 radiotrans
missoras, 1 museu. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 hospitais com 366 lei
tos; 17 medicos, 30 dentistas, 35 enfermeiros e 
auxiliares; 20 tarmcicias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Preteitura Munici
pal em 1.0 -1-1967) - 974 autom6veis e jipes, 8 
onibus e micro-6nibus, 823 caminh6es e 812 vei
culos ntio especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 2,1 ; des
pesa tixada: 2,1. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Guilherme Camarinha Martins e dese
nho do brasiio de Jorge Coelho Alves de Mattos , 
ambos da Diretoria de Documentagiio e Divulgagiio 
do IBE. Foto da capa : igreja matriz. Diagramagao 
de Valdemar Cavalcanti. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

0 VALE do ribeirao das Araras comec;ou a ser povoa
do em principios do segundo quartel do seculo XVIII, 
em virtude, segundo documento da epoca, da ex
pansao do nucleo demogr::1.fico de Mogi-Guac;u, ca
minho do sertao das minas dos "quaiases". 

Acredita-se que o primeiro morador daquelas 
paragens tenha sido Manoel de Miranda Freire, an
tigo meirinho e escrivao da correc;ao da comarca 
de Sao Paulo. Pela carta de 22 de outubro de 1727, 
expedida por Caldeira Pimentel, Capitao-General de 
Sao Pau1o e das minas de Paranapanema e Cuiaba, 
Miranda Freire obteve uma sesmaria de legua e meia 
entre os ribeir6es Itapuca e das Araras. 

Deve-se, no entanto, a fundac;ao da cidade, de
nominada sucessivamente Samambaia, Sitio Born 
Sucesso, Sitio das Araras, Capela Nova das Araras, 
Nossa Senhora do Patrocinio das Araras, aos ir
maos Bento Lacerda Guimaraes e Jose de Lacerda 
Guimaraes, aos quais o Imperio concedeu titulos de 
Barao de Araras e Barao de Arary, respectivamente. 

0 inicio da formac;ao da cidade pode ser tornado 
a partir de 19 de maio de 1865, quando Bento de 
Lacerda Guimaraes, sua esp6sa e Jose de Lacerda 
Guimaraes fizeram doac;ao de urn terreno para o 
patrim6nio da Igreja, dedicada a Nossa Senhora do 
Patrocinio. 

Antecipando-se a emancipac;ao da escravatura, 
a 8 de abril de 1888 foi festejada a libertac;ao do 
ultimo escravo existente no Municipio . 

Vista da Pral.!a Barao de Araras 



Formafao Administrativo-Judiciaria 

PELA Lei provincial n.0 42, de 12 de julho de 1869, 
foi criado o distrito de Araras e pela Lei n.o 29, de 
24 de mar~to de 1871, foi elevado a categoria de Mu
nicipio, com territ6rio desmembrado do de Limeira. 

A sede municipal adquiriu foros de cidade, par 
f6r~ta da Lei provincial n.0 27, datada de 2 de abril 
de 1879. 

De acordo com a divisao administrativa vigente 
o Municipio de Araras e composto apenas do distrito 
da sede. 

A comarca de Araras foi criada par f6r~ta da 
Lei estadual n.0 80, de 25 de ag6sto de 1892, e e de 
3.a entrancia. 

ASPECTOS FlSICOS 

ARARAs situa-se na zona fisiogn'tfica denominada de 
Rio Claro, ocupando area de 581 kmz, e limita-se com 
os municipios de Arthur Nogueira, Conchal, Cordei
r6polis, Leme, Limeira, Mogi-Gui:u;u, Rio Claro e 
Santa Gertrudes. 

A sede municipal, a 611 m de altitude, dista 
155 quil6metros, em linha reta, da Capital Estadual, 
rumo NNO, tendo as seguintes coordenadas geogra
ficas: 22° 24' 00" de latitude Sul e 47° 27' 21" de 
longitude W. Gr. 

Os principals rios existentes no Municipio sao: 
Mogi-Gua<;u , Ribeirao das Araras, Ribeirao do Pi
nhal, Ribeirao do Ferraz, Ribeirao das Furnas, Ri
beirao do Facao. Lagos, tres : o da Fazenda Campo 
Alto, o da Fazenda Araras e o do Parque Municipal 
Fabio da Silva Prado, este localizado no centro da 
cidade, com barcos movidos a pedal para recrea
<;ao dos visitantes. 

0 clima e quente, seco e salubre. :Epoca de 
chuvas: de outubro a margo. A precipitagao pluvio
metrica no ano de 1965 totalizou 1.252 mm. Tempe
raturas registradas: maxima 31°C e minima 7°. 

Entre as riquezas minerais existentes no Muni
cipio encontram-se areia, no rio Mogi-Guagu, e pe~ 
dreiras, no Bairro do Lageado e Usina Santa Lucia, 
que estao send a exploradas. Ha uma area de 3.433 
hectares cultivada com eucaliptos: 9.000.000 de pes. 
No Horta da Cia. Paulista de Estrada de Ferro, lo-. 
calizado na Estagao de Loreto, ha 1.200.000 pes para 
extragao de madeira. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A srNOPSE preliminar do Censo Demografico de 1960 
revelou a existencia de 39.102 habitantes no Mu
nicipio, verificando-se urn acrescimo de 36,7% s6bre 
o Censo anterior . 
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Clube Ararense 

A populagao e principalmente urbana, onde es
tavam 61 ,1% das pessoas. 

A cidade cresceu de 93,8 % no ultimo intervalo 
censitario, passando a 23.898 habitantes. 

A densidade demografica era de 67 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Foram contados, em todo o Municipio , 7.530 do
micilios. 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatisti
ca do IBE, a populagao de Araras era de 42.858 
habitantes, passando assim a densidade demogra
fica para 74 habitantes. 

Em 1965 foram registrados 1 . 701 nascimentos 
e 457 6bitos. Realizaram-se 352 casamentos. 

ASPECTOS ECON01viiCOS 

EM JULGAMENTO realizado pelas autoridades do Ins
tituto Nacional do Desenvolvimento Agrario (INDAJ, 
o Municipio de Araras foi classificado como Muni
cipio Agricola Modelo do Brasil, classificagao essa va
lida por tres anos, a partir de 12 de margo de 1966. 
Em concursos realizados pelo Instituto Brasileiro de 
·Administragao Municipal (!BAM), Arm·as foi con
siderado o Municipio de maior progresso do Pais, 
por duas vezes consecutivas, em 1954 e 1955. Assim 

_ se colocou como Municipio Modelo, na parte de ur
banismo, de administra9ao e no setor agricola . 

Censo Agricola 

0 cENso Agricola de 1960, segundo sinopse preli
minar, cadastrou 412 estabelecimentos. A area em 
que se localizavam esses estabelecimentos m edia 
.53.050 hectares, dos quais 29.872 esta vam destinados 
a lavouras 
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Quanta ao tamanho, h avia 62 estabelecimentos 
com menos de 10 hectares, cada um; 278 com 10 a 
menos de 100 ; 62 com 100 a menos de 1.000; 10 com 
1.000 a menos de 10.000 hectares. 

Verifi cou-se que em 204 estabelecimentos cria
vam-se bovinos, sendo que em 188 havia menos de 
100 cabegas, em cada um; 12 de 100 a menos de 
500 ; e em 4, de 500 e mais cabegas. 

0 pessoal ocupado era em numero de 9.005. Ra
via 251 tratores (1.200 em 1966) e 571 arados. 

Ag,-icztltztra 

0 CULTIVO de produtos agricolas, em 1965, esten
deu-se por 18.584 hectares, sendo a safra avaliada em 
5,1 milh6es de cruzeiros ncvos. 

0 produto de m aior contribuigiio econ6mica foi 
a cana-de-agucar, que utilizou 4.000 hectares, ren·
deu 220.000 toneladas e representou 38,4% do valor 
total. Seguiram-no : a laranja, com 3.430 ha, 150 mi
lh6es de frutos e 17,5% do valor; a mandioca, com 
3.000 ha, 54 .000 t e 15,7%; o milho, com 4 .000 ha, 
6.748 t e 9,2 %; o cafe, coml.348 ha, 1.650 t e 8,0 %; 
e o algodiio, com 1.573 ha, 1.413 t e 7,3% . 

Completaram os 3,9% do valor total os seguintes 
produtos: arroz, amendoim, feijiio, banana, abacate 
e limao. 

Ra 9 agronomos prestando assistencia aos agri
cultores de Araras. 

Foram cadastrados, pelo !BRA, em 31 de de
zembro de 1966, 645 im6veis rurais. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1964 totalizava 27.330 cabegas, 
no valor de 1,5 milhiio de cruzeiros novas. Os bo
vinos, em numero de 10.000, contribuiram com 50,5% 
para o valor, seguidos dos suinos, com 12.000 cabe
gas e 25,5%, dos muares, com 1.800 cabegas e 12,1 %; 
e dos equinos, com 2.000 cabegas e 9,4 %. Ravia, 
ainda, 30 asininos, 500 ovinos e 1.000 caprinos. 

A produgiio de leite alcangou 730 mil litros, no 
valor de 63,5 milhares de cruzeiros novos. 

0 planter avicola compunha-se de 85.500 gali
naceos (500 perus) e 4.500 palmipedes, valendo 90,5 
milhares (86,0 milhares os galinaceos). Foram pro
duzidas 233 mil duzias de avos, rendendo 74,6 mi
lhares. 

0 mel e a cera de abelha, 9 e 0,5 toneladas, con
tribuiram com 5,4 e 0,6 milhares de cruzeiros novas, 
respectivamente. 
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Censo Industrial 

0 cENso Industrial de 1960 registrou a exist€mcia de 
urn estabelecimento de industria extrativa de pro
dutos minerais e 152 da de transformagao. 0 valor 
total da produgao desses estabelecimentos foi de 3,1 
milh6es de cruzeiros novos, sendo 1,4 milhao de 
transformagao industrial. A media mensa! de opera
rios ocupados foi de 2.277 e a f6rga motriz utilizada 
de 16.674 cv. Foi gasto 1,2 milhao de cruzeiros novos 
com materias-primas. 

0 principal genero era o de produtos alimenta
res, que contribuiu com 80,8% para o valor total da 
produgao, ocupou 1.126 operarios em media mensa!, 
utilizou 13.927 cv de f6rga, nos seus 63 estabeleci
mentos. Em segundo lugar o de textil, com 9,1 % do 
valor, 518 operarios ocupados, 969 cv de f6rga utili
zados nos seus 12 estabflecimentos; o de meca
nica, com 4,9% do valor, 245 operarios ocupados, 
760 cv de f6rca utilizados nos seus 7 estabeleci-
mentos. -

Existiam, ainda, 21 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 8 de metalurgica, 4 de material de 
transporte, 6 de madeira, 14 de mobiliario, 5 de 
couros e peles e produtos similares, 2 de quimica, 
1 de produtos farmaceuticos e medicinais, 5 de ves
tuario, calgado e artefatos de tecidos, 3 oficinas gra
ficas, e 1 estabelecimento de genero nao especificado. 

lndzls tria 

A PRODUQAo industrial atingiu, em 1965, o valor de 
80,7 milh6es de cruzeiros novos, achando-se em ati
vidade 195 estabelecimentos, nos quais estavam 
ocupados 3.489 cperarios. 

Biblioteca Martinico Prado 



Vista aerea da cidade 

0 gen era de produtos alimentares ocupou o 
primeiro luga r, com 72 estabelecimentos, 1.559 ope
nirios e contribuiu de 73 ,9% para o valor total. 
Seguiram-se ode metalurgica , com 20 estabelecimen
tos, 534 operarios e 12,7% do valor, o de textil, com 
18 estabelecimentos, 736 operarios e 8,5 % do 
valor. 

Completara m os 4,9% do valor da produc;ao: 31 
estabelecimentos de minera is nao metaJicos, com 
Hi7 operarios; 4 de mecanica, com 22 operarios · 4 de 
material eletrico e de comunicac;6es, com' 130; 
5 de material de transporte, com 1; 7 de 
m adeira, com 17 ; 20 de mobiliario , com 98; 
2 de papel e papelao, com 125 ; 2 de couros, 
peles e produtos similares, com 38 ; 1 de 
quimica, com 6; 1 de produtos farmaceuticos e 
medicinais, com 2; 1 de produtos de m aterias 
plasticas, com 4; 1 de produtos de perfumaria, 

I 
I 

sab6es e velas, com 2; 3 de vestuario , calc; ado e 

1 artefatos de tecidos, com 15; 2 de editorial e grafica , -
com 17 ; e 1 nao especificado, com 6 operarios. 

Entre os estabelecimentos industriais des
tacam-se: a Usina Sao Joao , Ac;ucareira Ararense e 
a Usina Santa Lucia (fabrica<;ao de ac;ucar e alcool) -
que empregavam 460 openirios e contribuiram com 
25,5 milh6es de cruzeiros novos para o valor da pro
duc;ao. Havia ainda a Companhia Metalurgica e 
Equipamentos Industri ai s com fabrica de pec;as para 
usinas de ac;ucar. 

A primeira fabrica Nestle no Brasil foi cons
truida em Araras, t endo produzido, pela primeira 
vez, o leite condensado e o cafe soluvel n o Pais. Em-
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pregou 676 openirios e e 0 principal estabelecimento 
local. Fabrica, a inda, produtos desidratados para 
caldos e sop as. 

Produfao de cames 

EM 1964, foram abatidos 3.018 bovinos e 3.733 suinos. 
Os produtos do abate r enderam 1.167,8 ton eladas e 
1,4 milhao de cruzeiros novas. 

A sopa desidratada contribuiu com 191,5 tone
ladas e 39,3% do valor total. Em seguida, vinha a 
carne de bovina, com 573,1 t e 31,9% do valor ; a 
carne desidratada de bovina, com 53,8 t e 14,0% do 
valor ; o toucinho fresco, com 102,1 t e 5,8% do 
valor ; e a carne verde de suino , com 81,4 t e 4,2% 
do valor. 

Completara m os 4,8 % do valor a salsich a ria a 
granel, couros verde e seco de bovina, couro verde 
de suino, pele salgada comestivel suina, banha re
finada , torresmo, miudos frescos de suino, linguas 
frescas em geral, tripa fresca de suino e ossos a 
gran el. 

A carne de ave desidratada, no mesmo ana, ren
deu 90,7 toneladas e 392,5 milhares de cruzeiros 
novas. 

C omercio e Ban cos 

0 MuNiciPIO contava, em 1965, com 619 estabeleci
mentos do com ercio varejista e 6 do atacadista. 

Ara ras e atendida pelas agencias dos seguintes 
bancos: Alfomares, Brasul de Sao Pa ulo , do Brasil , 
do Comercio e Industria de Sao Paulo , do Estado de 
Sao P aulo, Mercantil de Sao P aulo e Moreira Salles. 

Em 31 de dezembro de 1965 eram os seguin tes 
os saldos das principais contas banca rias (milhares 
de cruzeiros novas): caixa em moeda corrente, 378,0; 
emprestimos em contas correntes, 1.419,9; titulos 
descontados, 5.598,4; depositos a vista e a curta 
prazo, 5.914,4; depositos a prazo, 58,3 . 

Maternidadc HCondessa Marina Crespi" 



Na Camara de Compensagao de Cheques foram 
movimentados, em 1966, 411.399 cheques, no valor 
total de 6,8 milhoes de cruzeiros novas, dando 169 
cruzeiros novas de valor media por cheque. 

Existem uma agencia da Caixa Econ6mica Fe
deral e outra Estadual, 2 coopera tivas de consumo e 
3 de produgao. 

Servifos 

Dos 180 estabelecimentos de prestagao de servigos 
destacam-se: 2 hot<~is, 2 pensoes, 6 restaurantes, 
68 ba res e botequins, 36 barbearias e 13 cabeleireiros 
de senhoras. 

Servem a populagao de Araras, profissionalmen
te, 16' advogados e 8 engenheiros e construtores 
licenciados. 

Estao instal ados 1 . 000 aparelhos telef6nicos . 

Tram portes 

ARARAS e ser vido pela Companhia Paulista de Estra
das de Ferro a traves do seu ramal de Descalvado, 
com as estag6es de Remanso, Araras, Loreto , Elihu 
Root, Sao Ben to, rodovias estaduais e municipais, 
alem de 1 campo de pouso. 

Existem varias li
nhas de 6nibus 
que ligam Araras 
a Capital Esta
dual e a van as 
cidades paulist as . 

RODOVIA. FEDERAL -

ESTAOUAL -
F ERRO VIA 

P/ SPAUlfJ 

Gastam-se, em 
m edia, 3 horas e 
20 minutos de fer
ravia ou 2 h oras e 
50 minutos de ro
dovia a te Sao Pau
lo; 16 horas e 12 
min utos de ro
dovia ate Brasi
Zia-DF, via Ubera
ba, MG, Goiania, W=======----_J 
GO ; 53 minutos de rodovia ate Artur Nogueira, via 
Limeira, de 6nibus ; 25 minutos a te Conchal, de 6ni
bus; 21 minutos de ferrovia ou 19 minutos de 6nibus 
ate Cordeir6polis; 34 minutos de ferrovia ou 22 mi
nutos de rodovia ate Leme; 38 minutos de ferrovia 
ou 24 minutos de rodovia ate Limei r a; 58 minutos 
de rodovia a te Mogi-Guac;u; 47 minutos de ferrovia 
ou 33 minutos de 6nibus, via Cordeir6polis e Santa 

10 - ARARAS 



Trevo Rodoviario 

Gertrudes, ate Rio Claro; 30 minutes de ferrovia ou 
27 minutes, de 6nibus, via Cordeir6polis, ate Santa 
Gertrudes. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1.0 de janeiro de 1967, 974 autom6veis e jipes, 
8 6nibus e micro-6nibus, 823 caminh6es e 812 outros 
tipos de veiculos . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE foi fundada as margens do ribeirao das 
Araras, em terras que se estendem de norte a sui, 
por vasta planicie, levemente montanhosa, na dire
gao sudoeste. Foi cognominada Princesinha do Ra
mal pelo paroco local, em 1956. 

As ruas sao planas, tragadas em xadrez, quase 
t6das pavimentadas. o calgamento foi iniciado em 
1948. Os pisos das calgadas sao, em geral, em pedras 
portuguesas, com desenhos uniformes. 0 numero de 
·ruas existentes na cidade e de 310. 

Ha oito pragas, t6das pavimentadas e ajardina
das destacando-se a de Barao de Araras, uma das 
maiores do interior do Estado de Sao Paulo, com 
quatro quarteir6es num total de 39.000 m2 e com 
duas fontes luminosas, e a Dr. Narciso Gomes. 

0 numero de predios, em 1.0 de janeiro de 1966, 
de ac6rdo com o cadastre da prefeitura, era de 6.873. 
Os bairros existentes atualmente sao: Jardim Bel
vedere, Vila Industrial, Born Jesus, Jardim Candida, 
Anhangiiera, Sobradinho, Via Borela, Jardim Sao 
Joao, Alvorada, Santa Rosa, Jardim Fatima, Vila 
Rodoni e Campinho. 
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0 servic;o de abastecimento de agua foi inaugu
rado em 6 de outubro de 1895, estando em fase de 
construgao a rede de distribuic;ao de aguas nos bai
ros acima. Em 1.0 de janeiro de 1966, o numero de 
pn)dios abastecidos era de 6.873 e a extensao das 
li.nhas de distribuic;ao de 67,1 km . 

A cidade e servida por uma rede de esgotos que 
atende a 5.499 predios (ha, ainda, 1.374 predios com 
fossas) . A extensao da rede construida era de 59,4 
quil6metros, sendo a de emissario de 11,5 km . 

Araras e bern iluminada pela rede de energia 
eletrica da Companhia Hidreletrica Rio Pardo 
(CHERP). Era o seguinte o numero de Iigac;6es ele
t ricas, em 30 de setembro de 1966 : domiciliares 
5. 089 ; comercial, 619; industrial, 192 ; e na zona 
rural, 350. A voltagem e de 110 e a freqliencia de 60. 

0 servigo de energia eletrica foi inteiramente 
remodelado com a encampac;ao, pela CHERP, da an
tiga fomecedora (Central Eletrica Rio Claro S.A.), 
encampac;ao que beneficiou t6da a coletividade ara
ren se . 

Assistencia Medico-Hospitalar 

A ASSISTENCIA bospltalar e prestada por 2 bospitais: 
Hospital Sao Luis, da Irmandade da santa casa de 
Misericordia de Araras, e Sanatoria Antonio Luis 
Sayao, particular. 0 numero de leitos existentes 
totaliza 366. 

Prest am servic;os profissionais 17 medicos, 35 en
fermeiros e auxiliares, 30 dentistas. Contam-se 20 
farmacias. 

Servic;os Oficiais de Saude Publica: Centro de 
Saude de Araras, Subp6sto de Saude do Bairro de 
Belvedere, P6sto de Puericultura de Araras, P6sto 
de Puericultura Dona Joaquina Delamain, Dispen
sario Regional de Lepra de Ar m·as e mais seis gabi
netes dentarios, instalados em 4 grupos escolares e 
em dois parques infan tis. 

Gin asio e Escola Normal 



ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENSo Escolar de 1964, segundo dados prelimina
res, contou 18.803 crian<;as de 0 a 14 anos: 9.581 ate 
5 anos (2.950 na zona rural), 1.170 de 6 anos (441 
na rural) e 8.052 de 7 a 14 anos (3.061 na rural). 
Destas 1lltimas, 5.834 freqiientavam escola (1.912 
na rural). 

Contavam-se 173 profess6res regentes de classe, 
todos normalistas, 165 do sexo feminino (63 na ru
ral) e 8 do sexo masculino (1 na rural) . Dos 48 nao 
regentes de classe, 46 eram do sexo feminino (2 na 
rural) e 2 do masculino, todos das zonas urbana e 
suburbana. 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario, em 30 de setembro de 1966, 
contava com 80 unidades escolares, 198 profess6res 
e 6.312 alunos matriculados no inicio do ano letivo. 
Entre os estabelecimentos existentes contavam-se g 
grupos escolares: Inacio Zurita Junior, Cel. W. Oli
veira, Senador Vergueiro (no bairro Belvedere) , 
Jardim Candida, Jose Ometo (Usina Sao Joao' , 
Lions Clube (Jardim Fatima) , Nova Araras (Jardim 
Belvedere), Usina Palmeiras (Usinas) e ModiHo . 

Ensino Medio 

CoNTAVA o ensino medio, em 1966, com seis estabele
cimentos: Ginasio Industrial Estadual de Araras, 
Colegio Comercial Conde Silvio Alvares Penteado, 
Escola Tecnica de Comercio de Araras, Instituto de 
Educagao Dr. Cesario Coimbra, Instituto Nossa Se
nhora Auxiliadora e Ginasio "Monsenhor Quercia". 
Havia 99 profess6res e 2.496 alunos matriculados no 
inicio do ano letivo de 1966. 

Em 1965 contavam-se 3 cursos secundarios 
ginasial, 1 secundario colegial, 2 comercial ginasial, 
2 comercial colegial, 2 normal colegial e 1 industrial 

. ginasial, em funcionamento. 

Cultura 

ARARAs conta com a Biblioteca Municipal Martinico 
do Prado e com duas estag6es de radio : Radio Cen
tenario de Araras, inaugurada a 7 de novembro de 
1965, prefixo ZYR-269, ondas medias, 1.570 kc/S, e 
Radio Clube Ararense, prefixo ZYR-93, ondas me-
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dias, 630 kc/s. Foi criado, em 1965, o Museu Muni
cipal de Araras. 

Existem 3 tipografias, 4 livrarias, 2 cinemas: 
Cine Araruna, com capacidade de 1.100 lugares, ~ 
Cine Santa Helena, com 900. Associag6es culturais 
ou esportivo-culturais: Centro de Estudos e Difusao 
Cultural, com 310 s6cios, e Associagao Atletica 
Ararense, com 750. 

Como veiculos de divulgagao existem o semanario 
"Tribuna do Povo" e os mensarios "Araras" e 
"OpinHio". 

Festejos 

A PRINCIPAL festa popular e realizada a 15 de ag6sto, 
em louvor da Padroeira da cidade, Nossa Senhora do 

111 
Patrocinio. A 6 de ag6sto, em homenagem a Born ' 
Jesus de Pirapora, ha uma festa religiosa e popular, 
na par6quia de igual nome, no bairro Born Jesus . 

A primeira festa da arvore no Brasil e na Ame
rica Latina foi realizada em Araras, em 2 de junho 
de 1902, com a presenga de Coelho Netto, que foi o 
orador da solenidade . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

FUNCIONAM em Araras, entre outras repartig6es, co
letorias federal e estadual, a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBE, uma agencia de 
correios e telegrafos do DCT, urn P6sto Agropecuario 
e o Tiro de Guerra TG-182. 

Pinan[as Ptlblicas 

A ARRECADAQAO federal , em 1965, foi de 2,1 milh6es de 
cruzeiros novos e a do Estado, 3,9 milh6es. 

A arrecadagao municipal, no mesmo ano, foi de· 
1,5 milhao de cruzeiros novos e a despesa, de 1,6 
milhao. 

0 orgamento municipal para 1967 previa receita 
de 2,1 milh6es de cruzeiros novos e fixava igual des
pesa. 

Representa[ao Politica 

A CAMARA Municipal de .Araras e composta de 15 ve
readores. Estavam inscritos 11.764 eleitores, ate 7 de 
setembro de 1966. 
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FONTES 

As injor ma<;6es d ivulgadas n este trabalho joram, em sua 
m aioria, j ornecidas p elo Agent e M unicipal de Estatistica de 
Araras, Adalberto M artins Per eira . 

For am u t ilizados, tam bem, dados dos arquivos de documen 
t a<;ao municipal d a Diretoria de Docum enta<;ao e D ivulga<;iio 
do !BE, da primeira edit;:ao da mon ogra jia, de Celia Cortes de 
Fi gueir edo Murta, e de diversos 6rgaos do sist ema estatistico 
brasileir o . 

'EST A publicat; tio taz parte da sene de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Docurmen
tac;tio e Divulgac;tio do Instituto Brasileiro de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos da evo
luc;tio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;tio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em aiguns casas, divergencias 
de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Par isso, o !BE acolheria com 

, o maior interesse qualquer colaborac;ao, especial
mente de historiadores e ge6gratos. 
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