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Coler;;ao de Monograjias - N.0 401 

SAO JOSE DOS CAMPOS 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.142 km'; altitude 
da sede: 650 m; temperatura media em °C: das 
maximas, 27; das minimas, 18; precipitar;;aol 
pluviometrica total (1966): 1. 419,6 mm. 

POPULAQAO - 88 .136 habitantes (estimativa para 
1.o de j?llho de 1967) ; densidade demogrrijica: 
77 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 23.239 estabelecimen
tos agricolas, 143 industriais, 1 de comercio ata
cadista e 1.066 de varejista, 430 de prestac;ao 
de servir;;o, 16 agencias bancarias, 1 da Caixa 
Econ6mica Federal e 2 da Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS - 40 unidades de ensino 
primario comum, 10 estabelecimentos de ensino 
media, 6 de ensino superior e 21 cursos avulsos; 
12 tipograjias, 11 livrarias, 5 bibliotecas, 4 pe
ri6dicos; 5 cinemas, 3 cine-teatros e 3 radiodi
jusora. 

ASPECTOS URBANOS - 547 ruas, 60 pragas, 31 
avenidas, 23 travessas, 2 largos, 1 alameda; 
11.884 ligar;;6es eletricas domiciliarias, 3. 709 to
cos de iluminagao publica, 2.000 aparelhos tele
f6nicos; 8 hoteis, 6 pens6es, 322 restaurantes, 
bares e congeneres. 

ASSISTENCIA MEDICA - 10 hospitais com 1.081 
leitos; 55 medicos, 61 dentistas, 20 enjermeiros, 
15 jarmaceuticos; 25 jarmacias, 2 drogarias, 4 
labora~6rios de analises clinicas. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal, em 31-12-1966) - 2.074 autom6veis e jipes, 
571 caminh6es, 573 camionetas, 534 motonetas 
e motociclos, 122 6nibus e micro-6nibus, 75 fur
goes e 56 veiculos a motor, niio especiji_cados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - Receita prevista: 5,0; renda 
tributaria: 2,0; despesa jixada : 5,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita de Lima Medeiros, desenhos 
da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos e bico-de
-pena de Jose Maria Machado, graficos de Guilherme 
Camarinha Martins, todos da Diretoria de Documen
taQao e Divulgagao do !BE. Diagramagao de 
Valdemar Cavalcanti. 



HIST6RICO 

Goianazes (origimirio 
de Guaia ou Guaina -
irmao, em tupi) , "os 
mais cultos e melhores 
indios da America Ori
ental", no dizer de Ro
cha Pombo, foram os 
primitivos habitantes 
do atual Municipio de 
Sao Jose dos Campos. 

Em principios do 
seculo XVII, a 10 qui
l6metros da atual Ci
dade, para as bandas 
do Leste, figurava o al
deamento de Sao Jose, 
situado no alto do Rio 
Comprido. Por ordem 
de SeUS superiores, va- lgreja Matriz 

rios jesuitas tentaram 
vitalizar o aldeamento, nao o conseguindo em virtude 
das precarias condig6es das terras a cultivar. Vol
taram, entao, as vistas para a planicie que, nao 
Ionge, se estendia, obtendo para os indios diversas 
datas de terras ou, precisamente, quatro leguas em 
quadra, de 1643 a 1660. A doagao, concedida por 
Luiz Mafra, foi lavrada no Livro 11 de Sesmarias 
Antigas, atualmente arquivado na Tesouraria da 
Fazenda Nacional. 

A tarefa de construgao do novo aldeamento 
il:iciou-se com a da residencia dos padres, no atual 
Largo da Matriz, seguida de numerosas cabanas, 
esparsas no trecho em que, mais tarde, foi cons
truida a Avenida Sao Jose. 0 local preterido pas
sou a ser identificado como Vila Velha, nome pelo 
qual ainda hoje e conhecido. 

Na aldeia, ja denominada Vila Nova de Sii.o 
Jose, apareceram Antonio Siqueira Affonso, sua mu
lher e Francisco Joao Leme, alegando posse de ses
marias, por escrituras lavradas no Livro 11 e no 
13 de Sesmarias Antigas, isso em 1650. 0 primeiro 
permaneceu nas imediag6es do aldeamento, onde 
veio a falecer; o segundo iniciou e desenvolveu sua 
fazenda, para os !ados do atual Bairro do Jardim, 
sem conseguir desviar a diregao do nucleo popula
cional, que se manteve em maos dos jesuitas. :Estes 
construiram Convento e Igreja Matriz, ligados, se
gundo se diz, por galeria subterranea. 

No local conhecido como Tanque dos indios, 
procedeu- se extragao de ouro, em beneficia da Com
panhia de Jesus. 
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Ginasio da Associa~ao Esportiva 

Expulsos os jesuitas, em 1769, coube ao Capi
tao-Mor de Jacarei, Jose de Araujo Goimbra, a 
diregao do povoado, que dois anos antes, passara 
a Vila, sem haver sido freguesia. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

A 27 DE JULHo de 1767, foi criada a Vila de Sao 
Jose do Paraiba, com o territ6rio desmembrado do 
termo da antiga Vila de Jacarei, verificando-se a 
criagao do distrito a 3 de novembro do ano se
guinte. 

A Lei Provincial n.0 27, de 22 de abril de 1864, 
concedeu a sede municipal foros de cidade, com a 
denominagao de Sao Jose dos Campos, extendida 
ao Municipio, pela Lei n.0 47, de 2 de abril de 1871. 

Comp6e-se atualmente de 3 distritos: Sao Jose 
dos Campos (com seus 2 subdistritos), Eugenio de 
M.elo e Sao Francisco Xavier. 

A Comarca, atualmente de 4.a entrancia, foi 
criada em 6 de abril de 1872, por f6rga da Lei 
n.0 46. 

CENTRO TECNICO DE AERONAUTICA 

0 Centro Tecnico de Aeronautica, idealizado por 
Santos Dumont, e estabelecimento de ensino supe
rior, de pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico, 
criado e mantido pelo Ministerio da Aeroml.utica, 
coerente com a politica aeron\iutica nacional. 

Situado a margem da Rodovia Presidente Du
tra, na Cidade, dista 320 quil6metros do Rio de 
Janeiro e 85 de Sao Paulo, ocupa cerca de 12 mi-
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!hoes de metros quadrados da area. Disp6e de pre
di.os destinados a institutos, laborat6rios, oficinas, 
administragao, hotel, restaurante, cinema, aloja
mento coletivo para alunos, residencias para diri
gentes, professores, pesquisadores, tecnicos e ser
vidores em geral, alem de campos de esportes, pis
cina, estradas de acesso, aeroporto, pequeno agude 
e estagao de tratamento de agua. 

Tern por finalidade: 
a) preparar engenheiros de aeronautica, de 

eletronica e de mecanica, tecnicos para o Servigo 
de Protegao ao Voo e oficiais para a Reserva Tec
nica da Aeronautica; 

b) promover e executar investigag6es de in
teresse para o progresso da tecnica, da ciencia, es
pecialmente da aeronautica e industrias correlatas, 
homologar novas aeronaves e as modificag6es ou 
alterag6es de avi6es e estabelecer padr6es e normas 
sobre material de emprego na aeronautica, em geral; 

c) cooperar para o fomento da industria na
cional, em geral e, especialmente, da industria aero
nautica e industrias subsidiarias ou correlatas. 

Para o desempenho das tarefas que lhe sao 
atribuidas, a Diretoria Geral do Centro Tecnico de 
Aeronautica supervisiona e coordena as atividades 
do Instituto Tecnol6gico de Aeronautica (ITA), do 
Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD), do 
Curso de Comunicag6es e Protec;ao ao Voo (CCPV) 
e do Centro de Preparagao de Oficiais da Reserva 
da Aeronautica (CPOR-Aer/Sj). 

Nos 15 anos de atividade, o ITA formou (ate 
dezembro de 1965) 798 engenheiros, sendo 718 ci
vis e 80 oficiais-engenheiros da FAB. Desse total, 
384 civis e 62 oficiais diplomaram-se no curso de 
Aeronautica, 297 civis e 14 oficiais no de Eletronica 
e 37 civis e 4 oficiais no de Mecanica. 

0 Curso de Comunicag6es e Protegao ao Voo, 
com duragao de nove meses, data de 1961. Ate 1965, 
diplomou 45 oficiais da FAB. 

Criado em 1953, o CPOR-Aer;SJ formou 396 As
pirantes, ate 1965. 

Partes importantes da organizac;ao do Centro 
Tecnico de Aeronautica sao OS Laborat6rios, OS 6r
gaos oficiais e a Biblioteca Central e seus ramais, 
que tern por finalidade dar apoio a todo trabalho 
cientifico e tecnol6gico, de ensino ou de pesquisas 
e desenvolv-imento em execuc;ao no CTA. 

Entre os diversos laborat6rios, destacam-se o 
instalado no Fico de Itapeva, na Serra da Man
tiqueira, a 2.400 metros de altitude, para estudos 
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Sede de uma das escolas do Centro Tecnico 
de Aeron:iutica 

dos raios cosmicos e pesquisas, e ensaios sobre co
municag6es e emprego niio continuo ; o de Energia 
Nuclear; o de Ensaios de Solos; o de Transmissiio 
de Calor; o do Departamento de Engenharia Ele
tronical o de Fisica dos Semicondutores e o de Aero
dinamica e T1meis Especiais. Merecem citagao, tam
bern, o Forno Solar, a Usina Kroll e o Observatorio 
Astronomico, modernamente aparelhado. 

Os clubes ligados ao Centro Tecnico de Aero
nautica oferecem campo para desenvolvimento pes
soal em assuntos de aeronautica e objetivam a pra
tica de desportos aereos. Sao eles: Aeroclube de 
Sao Jose dos Campos, Clube de Voo a Vela do CTA 
e Clube de Para-quedismo . 

Alem dos cursos regulares, ha cursos extracur
riculares, de aperfeigoamento e extensao universi
taria. 

Em 1961, iniciaram-se os cursos pos-graduac:;ao, 
com os titulos de Mestre em Ciencias (minima de 
1 ano) e Doutor em Ciencias (minima de 3 anos) . 

OBSERV AT6RIO ASTRONOMICO 
GALILEU GALILEI 

ALEM do Observatorio Astronomico do Institute Tec
nologico de Aeronautica, acha-se instalado em Sao 
Jose dos Campos o Observat6rio Astron6mico Ga
lileu Galilei conhecido internacionalmente como 
dos mais completes, no campo da iniciativa par
ticular. 

No Galileu Galilei, ministram-se, periodicamen
te, aulas e cursos sobre astronomia a estudantes de 
varias cidades do Estado e do Pais e tem-se alo
jado grupos de cientistas que recorrem a seu ex
celente equipamento em ocasioes de estudos e ob
servag6es especiais sobre corpos celestes. 
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Ostenta entre outros os titulos de Membre Ti
tulaire de la Societe de France, Membra da Liga 
Latina-Americana de Astronomia, S6cio Honoraria 
do Centro de Estudos de Astronomia, Correspon
dente da National Aeronautic and Space Adminis
tration e dos Observat6rios de Monte Palomar e 
Wilson, do Observat6rio de Astronomia de Arcetri, 
Specula Vaticana e Castel Gandolfo e Jardel Bank. 

As observag6es astron6micas ou meteorol6gi
cas registradas sao divulgadas atraves de nidio ou 
por via postal. Pela importancia de suas pesquisas 
no campo da Astronomia, Sao Jose dos Campos re
cebeu o titulo de CIDADE QUE TEM OS OLHOS FI
XOS NO INFINITO. 

CONGRESSOS 

PROMOVIDAS pelas faculdades interessadas, realizam
-se anualmente a Semana de Estudos Juridicos, a 
de Estudos Econ6micos, a do Incisivo, cumprindo-se 
programas de conferencias, cursos e simp6sios. 

Alem desses conclaves, Sao Jose dos Campos 
foi sede, em 1966, do V Congresso Nacional de Ma
tematica (com representantes da Belgica, Estados 
Unidos e Frangal , do I Simp6sio Brasileiro de Trans
ferencia de Calor e Mecanica dos Fluidos (com de
legados da Franga, Estados Unidos e Inglaterra), de 
Competig6es de Atletismo (entre o Instituto Tecno-
16gico de Aeronautica e a Universidade Nacional da 
Republica da Colombia), I Jogos de Guerra (par
ticipagao de Oficiais da Escola de Comando do 
Estado Maior da Aeronautical, II e III Jogos de 
Empresa e Campeonato Paulista Infanto-Juvenil de 
Natagao; em 1967 (ate abrill, da Quinzena de Ana
llse Funcional e Equag5es Diferenciais e Derivadas 
Parciais, da Mesa Redonda Sabre o Plano Coopera
tivo Industria-Escola, dos Jogos Universitarios do 
Vale do Paraiba e do Campeonato Infanto-Juvenil 
de Natagao do Interior do Estado. 

F aculdade de Direito 



Parte do centro residencial do CTA 

LOCALIZA(JiO DO MUNICIPIO 

GALGANDO ao norte a Serra da Mantiqueira e esten~ 
dendo-se ao sul a do Mar, Sao Jose dos Campos e 
urn dos municipios que integram a Zona Fisiogra
fica do Media Paraiba. 

Seus 1.142 km" estao limitados ao Norte, pelo 
Municipio de Camanducaia (MG) ; a Leste, pelos de 
Monteiro Lobato e Cagapava; ao Sul, pelos de Jam
beiro e Jacarei e a Oeste, pelos de Joan6polis, Pi
racaia e Igarata, todos paulistas. 

A Cidade, cortada pelo Paraiba do Sul, esta si
tuada a 650 m acima do nivel do mar, distando 
88 km, em linha reta, da Capital do Estado, rumo 
ENE. Sua posigao geografica e determinada pelas 
seguintes coordenadas: 23° 13' 53" de latitude Sul 
e 45° 51' 21" de longitude W . Gr. 

Clima - considerado tropical de altitude . No in-
verna o term6metro oscila entre 11 e 18 

graus, podendo baixar ate 0°. No verao, de 23 a 30 
graus elevando-se, excepcionalmente, a 36°C. Na 
maior parte do ana, ha maximas de 25° e minimas 
de 18° o que torna o clima ameno, figurando entre 
os melhoreS' do Pais. Em 1966, a media das tempe
ra.turas maximas foi de 27°C, das minimas, 18o e 
compensada de 22,5. A precipitagiio pluviometrica 
totalizou 1.419,6 mm. 0 Decreta 7.007, de 12 de mar
go de 1935, conferiu a Sao Jose dos Campos a ca
tegoria de Estancia Climaterica e de Repouso. Par 
propiciar oportunidades de recuperagao a portado-
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res de les6es pulmonares, foi cognominada ''Cidade 
da Esperanga". 

A Lei n .0 1, de 18 setembro de 1947 (Lei Orga
nica dos Municipios), atribuiu-lhe categoria de Es
tancia Hidromineral Natural. 

POPULA(JIO 

PoR ocAsr~o do Censo de 1940, contava 36.279 ha
bitantes; em 1950, 44.804 e, em 1960, 77.533. Foi o 
7.0 municipio paulista de maior crescimento no !Ul
timo decenio intercensitario, o 2.0 mais populoso 
da zona fisiografica que integra. 

No distrito-sede havia 70.554 habitantes (55.349 
nas zonas urbana e suburbana) , no de Eugenio de 
Melo, 3.598 ( 1.175 nas urbana e suburbana) e no de 
Sao Francisco Xavier, 3. 381, (358 nas urbana e 
suburbana) . 

Estavam nas cidade e vilas 73,4% da popula
c;ao municipal dando-lhe uma caracteristica urbana. 

A seguir e apresentado a marcha de cresci
mento urbano nos tres ultimos Censos: 

1940 

40"1. 

P O PULA (: AO 

1950 

60% 

D ZO NA URBANA E SU BURB A NA 

ml ZONA RUR AL 

196 0 

73% 

De acordo com estimativa do Laborat6rio de 
Estatistica do !BE, para 1.0 de julho de 1967, a po
pulac;ao era de 88.136 habitantes. A densidade demo
grafica passara de 69 hab/km' para 77. 

lNDUSTRIA 

A INDUSTRIA e a principal atividade economica de 
Sao Jose dos Campos atraindo 71,4% da populac;ao. 

SAO JOSE DOS CAMPOS - 9 



A seguir, quadro do Registro Industrial, refe
rente ao movimento de 1965: 

CLASSES E 
GENEROS DE 
INDUS TRIAS 

lndustrias Extrativas de 
Produtos M inerais .... 

I ndustrias de Transfor· 
ma~ao .... . . .......... 

Minerais n ao metalicos 

Metalurgiea ..... .. . ... 

Material elctrico e de 
romunica9oes ....... 

Material de transports 

Madeira ........ . ..... 

Motiliario .. . .. . . . ... 

Quimica ........ ...... 

Produtos de materias 
plastica~ . .. ........ 

Textil. . .. . . ... . .. . . 

Vestm.rio, cal9ado e 
artefatos de tecidos 

I rodutos alimzntarcs .. 

Bebidas ... . ...... . ... 

Editorial e Grafica . ... 

Diversos ........... .. . 

TOTAL GERAL 

ESTA
BELECI
MENTOS 
1.0-1-1966 

\ 

2 

141 

43 

18 

8 

3 

3 

9 

3 

1 

6 

2 

31 

2 

11 

1 

143 

OPE
RARIOS 
OCUPA

DOS, 
EM 
1965 

5 

9 ~56 

8!4 

643 

780 

1 231 

6 

28 

9 

7 

3 772 

1 318 

447 I 
5 

40 

426 

9 561 

VALOR DAS 
V}~NDAS 
EM 1965 

NCr$1 COO % sobre 
o total 

39,1 0,0 

134 195,8 100,0 

2 540,0 1,9 

6 346,1 4,7 

17 140,2 12,8 

26 072,3 19,4 

6,0 0,0 

98,2 0,1 

63,9 0,0 

66,2 0,1 

54 748,0 40,8 

15 042,6 11,2 

5 687,6 4,2 

0,6 0,0 

104,1 . 0,1 

6 2RO,O 4,7 

134 234,9 100,0. 

-
Embora haja predominancia de alguns produ

tos (textil, material de transporte e material ele
trico e de comunicag6es), a industria, de modo ge
ral, e bastante diversificada. 

0 genera textil, que em 1965 foi o mais im
portante, par ocasiao do Recenseamento Geral de 
1960 colocou-se em 3.0 lugar, contribuindo com 16% 
para o valor da produgao industrial do Municipio, 
precedido do de mecanica (19,1 %) e do de quimica 
(41,9%). 
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VALOR DA PRODUCAO OPERARIOS 

IJ] TEXTIL 
~ VESTUARIO, CAU;AQQ, 
~ ARTEFATOS DE TECIDOS 

EEEl MATERIAL ELI~,TRICO E OE COMUNICACOES 

UllliJ MATER! AL DE TRANSPORTE 0 OUTROS 

AGRICULTURA 

RACIONAL e bern orientada e a agricultura praticada 
na parte baixa, as margens do Paraiba do Sul. A 
predominancia da pequena e media propriedade 
propicia formac;ao de elevado numero de chacaras 
e granjas, produtoras de frutas e hortalic;as que 
abastecem o mercado local e sao exportadas para 
municipios vizinhos e para a Capital do Estado. 

A safra dos principais produtos agricolas, em 
1966, foi avaliada em NCr$ 6,9 milh6es, assim dis
tribuida: 

FRODUTOS AGRfCOLAS 

Arroz ..... . .............. . .. .. 

Batata-inglesa .... ... .. .. . . .. .. . . 

Man~.ioca .. .. ............. . ... ... . . . ...... .. . 

Cana-de-a~ucar .. 

Outros (!) .............. . .. ...... .. .... . ... .. 

TOTAL.. ... . .... . . . .. . . . .. ... ...... · .. ·· 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Numeros o/c sobre 
absolutos 0 

1 (NCr$ I 000) 0 tota 

4 590,0 66,4 

871,2 12,6 

725,0 10,5 

350,0 5,1 

380,3 5,4 

6 916,5 100,0 

(1) Em "outros" incluem-se : tomate, batata-doce, milho, 
feijiio, ab6bora e frutos citricos . 
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Parte das instala~oes do Instituto Tecnologico 
de Aeronautica 

A mecanizac;ao se efetiva pelo emprego de 260 
tratores e 12 combinadas para colheita do arroz. 
90% da area em que este cereal foi cultivado sofreu 
irrigac;ao por inundac;ao e 80% das sementes uti
lizadas foram selecionadas e distribuidas pela Se
cretaria de Agricultura, atraves da Casa da Lavoura. 

0 cultivo da batata inglesa utiliza, de ordina
ria, as varzeas do rio Paraiba, na chamada "ter
ceira epoca", em rodizio com a cultura do arroz. 

0 Recenseamento Geral de 1960 cadastrou 1.271 
estabelecimentos agropecuarios, figurando Sao Jose 
dos Campos como o Municipio de maior n1umero 
de estabelecimentos na sua zona fisiografica. 0 
IBRA cadastrou 23 .239 im6veis rurais, ate 1.0 de 
janeiro de 1966. 

PECUARIA 

A PECUARIA se desenvolve, preferentemente, na parte 
alta do Municipio. 0 rebanho e constituido das ra
gas holandesa, guernesey, jersey e dinamarquesa. 
Entre as vacas leiteiras estabuladas, algumas pro
duzem ate 40 litros diarios de leite, num periodo 
de lactac;ao de cerca de 300 dias. Especimes locais, 
freqi.ientemente, conquistam premios em exposic;6es 
promovidas pelo Estado. Para a excelencia do gado, 
muito contribuem as pastagens de "gordura", bern 
como o interesse pela formac;ao de capineiras e si
lagem de rac;6es, destinadas aos periodos de seca. 
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Dados locais revelam que, em 1966, a popula
<;iio pecuaria era constituida de 65.316 cabegas, obe
decendo a seguinte distribuigao: 

Bovinos .... . ... . 
Suinos ........ . . 
Eqiiinos .. . . .. .. . 
Caprinos ... ... . . 
Muares ... .. . .. . 
Ovinos ...... ... . 
Biifalos ... . . ... . 
Asininos ... . . .. . 

45 000 
16 000 

2 100 
1 000 

500 
421 
245 
50 

Alem de leite pasteurizado, a Cooperativa de 
Laticinios de Sao Jose dos Campos, dos 13.763.569 
litros de leite que lhe foram entregues, em 1966, 
produziu 328,2 toneladas de creme e 222,7 t de man
teiga, nos valores de NCr$ 484,1 milhares e NCr$ 616,9 
milhares, respectivamente. 

COMERCIO E BANCOS 

S~o PAULO (Capital) e Rio de Janeiro (GB) sao OS 

dois grandes centros para onde se escoa a produ
gao municipal, baseada no leite e derivados, no 
arroz, batata e tecidos. 

Em 1.0 de janeiro de 1967, havia 1.066 estabe
lecimentos de comercio varejista, 16 agencias ban
carias, 1 agencia da Caixa Economica Federal e 2 
da Estadual. 

Registravam-se os seguintes saldos bancarios, em 
31 de dezembro de 1965, em milhares de cruzeiros 
novas: caixa, em moeda corrente, 748,7; empresti
mos em contas correntes, 578,2 ; emprestimos hipo
tecarios, 6,5; titulos descontados, 3.336,6; depositos 
a vista e a curta prazo, 4.995,5; depositos a prazo 6,4. 

Em 1966 foram compensados 515.846 cheques, no 
valor de NCr$ 120,4 milh6es, com a media de 
NCr$ 233,43 por cheque. No primeiro semestre de 
1967 aquele movimento tinha atingido 261 .326 che
ques, no valor de NCr$ 78,4 milh6es. 

TRANSPORTES 

ALEM de servido pela Rede Ferrovhiria Federal, o 
Municipio e cortado pela Rodovia Federal Presidente 
Dutra (BR-116) , por duas estradas estaduais e por 
uma rede de estradas municipais de 177 km de ex
tensao, transitaveis em qualquer epoca do ano. 

o tempo media gasto ate a Capital, em rodo
via, e de 1 hora e 30 minutos e, em ferrovia, de 2 
horas e 15 minutos; Cac;apava, de 20 minutos, 

SAO JOSE DOS CAMPOS - 13 



quer em rodovia, quer em ferrovia; Igarata, 1 hora 
em 10 minutos de rodovia ; Jacarei, 20 minutos de 
rodovia ou 25 minutos de ferrovia; Jambeiro, 45 mi
nutos (rodovia) ; Joan6polis, 1 hora e 30 minutos 
(rodovia) ; Monteiro Lobato, 25 minutos (rodovia) ; 
Piracaia, 2 horas e 30 minutos (rodovia) . 

ROOOVIA ~DERAL -

ROOOVIA CSTAOUAL -
FER ROVIA 

A ligagao rodoviaria com Brasilia (DF) e feita 
em 18 horas e 30 minutos, via Colombia, Frutal 
(MG) e Goiania (GO) . 

INSTRU(AO 

CONSTITUiDA, em grande parte, de estudantes uni
versitarios e por pessoas em busca de cura, a po
pulagao de Sao Jose dos Campos apresenta ele
vado indice de alfabetizagiio, dos mais altos do 
Pais. 

Levantamento realizado pelo Censo Escolar de 
1964 demonstra que 74,5% das criangas em idade 
escolar frequentavam escolas, naquele ano : 

CRIANQAS REC)mSEADAS 

ESPECIFICAQAO 
De 7 a 14 a nos 

De 0 a 14 Fre-a nos Total qiientam 
escola 

- - -------·-- - --- --- ·----
Municipio .. .. ... .. . .. . ... . ..... . 38 555 17 947 13 366 

Areas urbana e sub urbana ... . . . 

I 
28 267 13 332 10 917 

Area rural. ... . . .. .. . . ... . . .. . 10 288 4 615 2 449 

Havia 331 profess6res regentes de classe, dos 
quais 325 eram normalistas (321 do sexo feminino) . 
Sem a responsabilidade de regencia, 14 (12 do sexo 
feminino). 
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Em 1.0 de maio de 1967, eram em numero de 
40 as unidades escolares de ensino primario geral : 
14 mantidas pelo Estado, 20 pelo Municipio e 6 par 
particulares. No inicio do ana letivo, matricularam
-se 17.800 alunos, sob orientagiio de 496 profess6res. 

Ensino Medio 

0 ENSINO media era ministrado em 10 estabeleci
mentos (4 mantidos pelo Estado e 6 par par
ticulares) . 

208 profess6res compunham os .corpos docentes, 
no inicio do ana letivo de 1967, quando se matri
cularam 5.260 alunos. 

Ensino Superior 

Dos 6 estabelecimentos escolares de ensino superior, 
1 e mantido pela Uniiio, 1 pelo Estado e 4 par par
ticulares. 

Duzentos e sessenta e quatro profess6res mi
nist ram aulas a 2.277 alunos, matriculados no ini
cio do ana letivo de 1967. 

MATR I"cU L AS- 1967 

1.4 JLHA RES 
0£ ALUNOS 

20----------

0 
ENSI NO ENSJNO ENS INO 

PR JMA"RIO MEDI C SU PE RIOR 

0 ulfos Ensinos 

FUNCIONAM, ainda, 21 cursos e escolas avulsas, dos 
quais 3 interessam a Seguranga Nacional: Curso de 
Pil6to-Civil, de V6o a Vela e de Para-quedismo. 

SAO DE 

A ASSISTENCIA mectico-hospitalar e prestada em 10 
hospitais, com 1. 081 leitos. 

SAO JOSE DOS CAMPOS - 15 



Pra~a Afonso Pena e Edificio Cinelandia 

Sao em mimero de 14 os Servit;os Oficiais de 
Saude Publica, de 4 OS laborat6rios de analises cli
nicas, 25 as farmacias e 2 as drogarias. No exerci
cio das respectivas profiss6es, ha 55 medicos, 61 
dentistas, 20 enfermeiros e 15 farmaceuticos. Exis
tem, ainda, 15 organizag6es de assistencia social 
aos menos favorecidos. 

FINANC:AS POBLICAS 

0 CRESCIMENTO da arrecadagao geral no Municipio 
pode ser acompanhado no quadro abaixo, a partir 
de 1945 : 

ANOS 

1945." .. .. " .. . 
1950 .. .... ... . .. 
1955 ... .. ...... . 
1960 .. . .... .. .. . 
1965 ...... .... .. 

Federal 

3 823,39 
9 690,14 

51 794,72 
274 346,02 

8 380 471,69 

RECEITA (NCr$) 

Estadual 

3 064,84 
10 098,87 
45 69:J,il6 

288 420,35 
8 653 685,00 

Municipal 

1 414,50 
4 26g,22 

16 463,40 
75 244,91 

1 891 195,80 

Em 1966, a Uniao arrecadou NCr$ 7,3 milh6es, 
dos quais NCr$ 7,1 milh6es foram cobertos pela ren~ 
da tributaria. A arrecadagao municipal atingiu va
lor de NCr$ 4,0 milh6es (NCr$ 1,2 milhao relativos 
a renda tributaria) e realizou despesas avaliadas 
em NCr$ 3,8 milh6es. 

0 Orgamento Municipal aprovado para o exer
cicio de 1967 preve receita de NCr$ 5,0 milh6es 
(NCr$ 2,0 milh6es de renda tributaria) e fixa des
pesas de igual valor. 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

LocALIZADA num planalto, a Cidade de Sao Jose dos 
Campos possui 664 logradouros publicos: 547 ruas, 
60 pra<;as, 31 avenidas, 23 travessas, 2 largos e 1 
alameda, grupadas, por consenso geral, em zonas, 
bairros, vilas e jardins. Assim, conhecem-se 9 zo
nas: 8 distribuidas segundo os pontos cardeais e 
colaterais e uma central. 

A energia eletrica e fornecida pelo sistema 
Cubatao, Furnas, Lage e outros. Em 1966, havia 
3.709 focos de ilumina<;ao publica e 11.844 liga<;6es 
domiciliares. A recte de abastecimento de agua be
neficiava 11.374 predios e a de esgotos 5.470. 

Em 1.0 de janeiro de 1967, funcionavam 430 es
tabelecimentos de presta<;ao de servi<;os, entre os 
quais 322 restaurantes, bares e cong€meres, 8 hoteis, 
6 pens6es, 25 institutos de beleza, 2 massagistas e 
ginastas, 7 fot6grafos, 16 postos de gasolina e 15 
la vanderias. 

As 5 bibliotecas de que disp6em os municipes 
t ?m acervo de 72.820 volumes e 16.293 revistas e 
peri6dicos. Circulam 2 diarios : 0 "Valeparaibano" 
e o ''Diario de Sao Jose dos Campos", com tiragens 
de 2 mil e 1.200 exemplares, respectivamente, e 2 
semanarios, "0 Labaro" e "Correia Joseense" . Das 
3 radioemissoras de Sao Jose dos Campos, 2 trans
mitem em ondas medias, a terceira em ondas curtas. 
5 cinemas e 3 cine-teatros estao em funcionamento. 

Existem 8 associa<;6es de classe, 23 desportivas, 
15 literarias, 10 artisticas e 1 cientifica. 

0 Legislativo Municipal conta com 17 verea
dores em exercicio. Ate 1.0 de janeiro de 1967 havia 
30 . 186 eleitores inscritos. 
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FONTES 

As rNFORMA<;iiES divulgadas neste trabalho foram, em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de Estatlstica de 
Sao Jose dos campos, Ivan da Cunha Pinto, com assistencia 
do Agente Itinerante Jose Miller da Silveira. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentac;ao 
municipal do IBE e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
bras!le!ro e das publlcac;iies: Centro Tecnico Aerontiutica 
(1963); sua Visita ao Centro Tecnico de Aerontiutica (1966); 
Aspectos de Silo Jose dos Campos (1966) e Cattilogo dos Cursos 
de Engenharia do Instituto Tecnol6gico de Aerontiutica (1967). 

Esta publica r;;ao taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela D iretoria de Documen
tar;; ao e D ivulgar;;ao do Instituto Brasileiro de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolur;;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;;ao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, nao 
sendo raros as equivocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa . Par isso, o !BE acolheria com a maior 
interesse qualquer colaborar;;ao, especialmente de 
historiadores e ge6gratos. 
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ilzdustl"ial dos mais importantes de Sao 
Paulo - Sede do Centro Tecnico de 
Aeronautica Estancia hidromineral 
natural. 
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