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Colegao de Monograjias 

N .o 422 

TAU BATE 
-SAO PAULO 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 665 km2; altitude da 
sede, 554 m ; temperaturas em °C: maxima, 36; 
minima, 5,8; precipitagao pluviometrica anual : 
1 .707 mm (1967). 

POPULAQAO - 89.172 habitantes (estimada para 
1.0 de julho de 1967); densidade demograjica : 
136 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 819 im6veis rurais, 158 
estabelecimentos industriais, 41 atacadistas, 882 
varejistas e 836 de prestagao de servigos; 13 
agencias bancarias e 2 da Caixa Econ6mica (1 
Federal). 

ASPECTOS CULTURAIS - 148 estabelecimentos es
colares do ensino primario comum, 14 estabeleci
mentos do media e 6 dO superior; 12 bibliotecas, 
4 jornais, 1 revista, 8 tipograjias, 8 livrarias, 
5 cinemas e 3 estag6es de radio. 

ASPECTOS URBANOS - 743 ruas, 49 avenidas e 41 
pragas, 17 parques, 17.264 predios; 13.054 ligag6es 
eletricas, 2.000 aparelhos telef6nicos; 10 hoteis, 
5 pens6es, 14 restaurantes, 366 bares; 78 sal6es 
de barbeiros e 21 de cabeleireiros para senhoras. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital, com 450 leitos ; 
3 pastas de saude, 1 de pronto socorro e 3 centros 
de puericuztura; 63 medicos, 53 dentistas, 32 jar
maceuticos, 20 enjermeiros; 26 jarmacias. 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Municipal 
em dezembro de 1967) - 3.071 autom6veis e ji
pes, 27 6nibus, 575 caminh6es, 413 camionetas e 
960 veiculos nao especijicados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PA.RA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 4,9 (renda 
tributaria: 2,6 ) ; despesa jixada: 4,9 . 

REPRESENTAQA.O POLiTIC A - 19 vereadores . 



Nasceu em Taubate um dos maiores escritores 
brasileiros: Monteiro Lobato - contista, autor de 
livros para crianqas, que se tornaram famosos, e de 
livros de impress6es de viagens, outros de natureza 
politica e com sentido polemico, na defesa dos mais 
altos interesses da economia nacional. As suas obras 
tem, ate hoje, tiragens sucessivas, sinal evidente de 
seu merito e perenidade. 

Monteiro Lobato (1882/1948) f ez os primeiros 
estudos em Taubate e diplomou-se em 1904, pela 
Faculdade de Direito de Sao Paulo. Ingressou no Mi
nisterio Publico, vivendo sete anos em Areias, como 
promotor. Abandonou a promotoria, tornando-se 
fazendeiro em Buquira e nessa epoca aparecem seus 
primeiros contos em "0 Estado de Sao Paulo" . Em 
1916 iniciou a publicaqao na Revista do Brasil, dos 
contos que seriam em 1918 reunidos sob o titulo de 
Urupes. Fundou a Edit6ra Monteiro Lobato, que mar
cou epoca, marco na hist6ria do livro brasileiro. De- · 
dicou-se a liter atura infantil, escrevendo obras que 
foram e sao o encanto das crianqas brasileiras -
obras que formam uma estante deliciosa para o pu
blico de menor idade. De 1926 a 1931 viveu como 
adido comercial nos Estados Unidos e de regresso, 
em 1932, publicou o livro de impress6es America. 

Empolgado pelo desenvolvimento industrial 
norte-americana, lanqou-se a uma campanha para 
dar aqo e petr6leo ao Brasil, escrevendo na ocasiao, 
Escandalo do Petr61eo e Escandalo do Ferro. Em 
virtude de suas ideias e de sua linha politica, o 
escritor toi condenado e preso. Mais tarde tentou 
jixar Tesidencia na Argentina, porem nao se acli
matou. 
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Foi um dos tundadores da Companhia Edit6ra 
Nacional e par sua contribuigiio a industria e co
mercia do livro e hoje seu patrono, sendo 0 dia do 
livro ligado a sua memoria. E um dos escritores 
mais lidos no pais. Suas obras completas, com tira
gem global uztrapassa a casa do milhiio de exem
plares, compreendem 30 volumes; 13 de literatura 
geral e 17 livros para criangas . Ao primeiro grupo 
pertencem os livros de cantos Urupes (1918), Cida
des Mortas (1919), Negrinha (1920), A Onda Verde 
(1921), Mundo da Lua (1923), 0 Macaco que se Fez 
Homem (1923) , alem de um romance e do livro de 
correspondencia com Godojredo Rangel, A Barca de 
Gleyre (1943). Entre as a bras de literatura injantil 
jiguram: A Menina do Narizinho Arrebitado (1921), 
0 Marques de Rabic6 (1922), A Cagada da Onc;a 
(1924 ), Viagem ao Ceu (1932), Novas Reinac;5es de 
Narizinho (1933), 0 Poc;o do Visconde (1937), 0 
Pica-Pau Amarelo (1939) , etc. 

Duas das figuras criadas por Lobato em suas obras para 
crian~as: o Narizinho Arrebitado e o Visconde de Sabugosa. 
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HIST6RICO 

ANTIGA aldeia de indios Guaianas, conhecida por Ita
boate, o Municipio nasceu numa area levemente 
ondulada, entre o c6rrego do Convento Velho e urn 
seu afluente, hoje canalizado. 

0 toponimo Taubate origina-se do tupi "Tab-a
-ete", taba verdadeira, residencia do chefe ou, se
gundo outros, "Tauha-b-ete", muito barro ou argila. 

Consta que, em 20 de janeiro de 1636, o sertanis
ta Jacques Felix, natural de Sao Paulo, foi incumbido 
pelo Capitao-mor Francisco da Rocha, entao gover
nador da Capitania de Itanhaem, de desbravar o 
sertao, com o intuito de demarcar as terras da Capi
tania de Sao Vicente, de propriedade de Dona Mari
ana de Souza e Guerra, Condessa de Vimieiro. Deslo
cando-se com sua familia, grande numero de escra
vos indios e cabegas de gado, Jacques Felix conseguiu 
impor-se na regiao conquistada e em 30 de junho 
de 1639 o Capitao-mor da Capitania, Vasco da Mota, 
concedeu terras de sesmarias aos povoadores. 

0 progresso logo se fez sentir, sendo iniciadas 
varias construg6es: igreja matriz, cadeia, casa de so
brado para o Conselho, moinho de trigo, engenho 
de agucar, etc. Em 13 de outubro de 1639 o sertanista 
recebeu ordens de informar sobre a data de conclu
sao das obras, a fim de que a povoagao fosse erigida 
em vila, o que se verificou em 5 de dezembro de 
1645, com o nome de Sao Francisco das Chagas de 
Taubate. Essa proclamagao foi feita por Antonio 
Barbosa de Aguiar, Capitao-mor Governador, Ouvi
dor e Alcaide-mor da Capitania da Condessa de 
Vimieiro. 

Em 1646, novamente, Jacques Felix foi encarre
gado de penetrar o sertao, em busca de minas, o 
que fez, transpondo a Mantiqueira, pela garganta do 
Embau e atingindo o planalto do rio Verde. Outros o 
sucederam, como Antonio Rodrigues Frazao, que em . 
1693 descobriu ouro nos sert6es de Cuiate, e Barto
lomeu Bueno de Siqueira, as minas de Itaverava. 

A noticia das expedig6es desencadeou a corrida 
do ouro, a ponto de determinar em 1695 o estabele
cimento da Casa de Fundigao, no antigo largo do 
Convento, hoje praga Monsenhor Silva Barros. Foi 
a primeira instalada no Brasil. Nessa epoca, Tauba
te surge como centro de irradiagao de bandeiras, 
comegando a se projetar no cenario da vida colonial. 

Passada a fase do ouro, aparece o cafeeiro e, ja 
em 1854, o Municipio se classifica entre os maiores 
produtores de cafe do vale do Paraiba. Cultivava 
ainda a cana-de-agucar, que ocupava posigao de 
destaque na produgao do Estado. 



Santmirio de Sant~. Terezinha 

F ormafaO Administrativo-J udiciaria 

A CRIAgAo do distrito data de 20 de janeiro de 1636 
e do Municipio de 5 de dezembro de 1645, com a de
nominagao de Sao Francisco das Chagas de Taubate. 
Lei provincial n.o 5, de 5 de fevereiro de 1842, elevou 
a sede municipal a categoria de cidade. 

De ac6rdo com a divisao administrativa do Bra
sil, referente ao ano de 1911, o Municipio se com
punha de urn s6 distrito. 

A partir da divisao territorial de 1933 figura 
com dois: Taubate e Quiririm, assim permanecendo 
ate hoje. 

A antiga segunda Comarca de Taubate foi criada 
em virtude de Lei Geral de 29 de dezembro de 1832, 
e Ato do Presidente da Provincia, em Conselho de 
23 de fevereiro de 1833. Suprimida em 30 de margo 
de 1858, pela Lei provincial n.0 16, restabeleceu-a a 
de n.O 26, de 6 de maio de 1859. 

A Comarca e hoje de 4.a entrancia, com duas va
ras. 

Prestam assistencia profissional 133 advogados. 



8 

ASPECTOS FlSICOS 

LocALIZADO na Zona Fisiognl.fica do Medio Paraiba, 
em uma das mais amplas bacias pliocenicas do Bra
sil tropical atlantico, Taubate ocupa posic;ao geogra
fica excepcional. Sua area e de 65b km2 e faz limite 
com os municipios de Monteiro Lobato, Tremembe, 
Pindamonhangaba, Roseira, Lagoinha; Sao Luis do 
Paraitinga, Redenc;ao da Serra e Cac;apava. 

A sede municipal, a 554 m de altitude, assenta na 
maior parte s6bre terrenos sedimentares. Dista 
126 km em linha reta, da Capital do Estado, rumo 
ENE e possui as ·seguintes coordenadas geograficas: 
23°01'29" de latitude Sul e 45°33'30" de longitude 
W.G. 

0 Municipio tern clima continental seco, e se
gundo a Estac;ao Climatol6gica Municipal, em 1967, 

, apresentou temperatura maxima de 36°C e minima 
de 5,8°. A precipitac;ao pluviometrica total, naquele 
ano, foi de 1.707 mm. No primeiro semestre de 
1968 a precipitac;ao ja havia totalizado 472,3 mm. 

Entre os morros e elevac;6es destacam-se o Fico 
Agudo, com 900 metros e os morros do Tira-Chapeu, 
do Malacacheta, da Pedra Grande e do Pinga. 

Entre os cursos dagua sobressai o rio Paraiba, 
navegavel por canoas e lanchas de pequeno calado, 
podendo mencionar-se ainda o rio Una, o Piracanga
gua e o Pinheirinho. 

A principal riqueza vegetal e o eucalipto, que em 
1967 produziu 2.752 m3, no valor de NCr$ 16,5 mi
lhares. 

Capela de Nossa Senhora do Pilar, construida em 1747, tombada 
pela Diretoria do Patrimonio Historico e Artistico Nacional 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

No PERfooo intercensitario 1950-60, a popula<;ao au
mentou de 48,6%, passando de 52.997 para 78.744 
habitantes. :E interessante observar que a urn acres
cimo de 83,3 %, nas zonas urbanas, correspondeu, 
em face da decadencia do cafe, decrescimo de 24,7% 
nas areas rurais. A cidade teve urn aumento de 84,5%, 
passando a 64.863 habitantes, e a vila de Quiririm 
de 29,2%. 0 numero de domicilios recenseados em 
1960 atingiu a 15.553. 

Segundo o ultimo Censo Demografico, a popu
la<;ao presente assim se distribuia: 

LOCALIZAQAO 
POPULAQAO PRF.SENTE 

Total Urbana Rural 
---~--------- - - -------- - ---

Municipio ... . 

Di~trito-sede .. 
Quiririm ... . 

78 744 

75 645 
3 099 

65 911 

64 ~63 
1 048 

12 833 

10 782 
2 051 

A urbaniza<;ao do Municipio desenvolveu-se com 
a sua industrializa<;ao, pois de 67,9%, em 1950, subiu 
para 83,7%, em 1960, a percentagem da popula<;ao 
nas suas areas urbanas e suburbanas. 

POPULACAO 

1950 1960 

• -•...:-< .. 
-~.. ""ir""1'f 

!' . ~·--~ . ' . -·r~ l .. 

' 
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0 Laborat6rio de Estatistica do IBE estimou em 
89.172 habitantes a populagao do Municipio para 
1.0 de julho de 1967, passando a densidade demogra
fica de 120 para 136 habitantes por quilometro 
quadrado. 

Registraram-se, em 1967, 3.417 nascimentos, 127 
nati-mortos, 646 casamentos e 1.094 6bitos, dos quais 
399 de menos de 1 ano. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Tau bate, cidade industrial 

A BASE economica do Municipio e de sua vida 
urbana passou a ser, no seculo XX, a atividade in
dustrial. 0 surto de industrializagao foi favorecido 
pela presenga de capitais locais, facilidade de co
municag6es e, sem duvida, pela vantajosa posigao 
geogratica da cidade, no conjunto da regiao. Teve 
tambem influencia indireta a eclosao das duas guer
ras mundiais: surgiram novas industrias, criaram
-se estabelecimentos ligados a pecuaria leiteira, bern 
assim a presenga de argilas nas varzeas, dando ori
gem as fabricas de louga. 

A partir de 1950, com a inauguragao da Via Du
tra, o processo de industrializagao recebeu novo im
pulso; estabelece-se em 1956 a primeira industria de 
base, a Mecanica Pesada S.A. 

0 Cehso Industrial de 1960 cadastrou 160 esta
belecimentos, nos quais trabalhavam 5.232 operarios, 
em media mensa!. A forga motriz empregada ele
vou-se a 12.651 cv e o valor da produgao a NCr$ 2,8 
milh6es, sendo de NCr$ 1,4 milhao o valor da trans
formagao industrial. 

Entre os estabelecimentos de transformagao des
tacavam-se 50 de produtos alimentares, 19 de mine
rais nao metalicos, 9 de metalurgica, 4 de mecani
ca, 2 de material de transporte, 10 de madeira, 13 de 
mobiliario, 1 de couros e peles e produtos similares, 
5 de quimica, 1 de produtos de perfumaria, sab6es 
e velas, 8 de textil, 5 de vestuario, calgado e arte
fatos de tecidos, 11 de bebidas, 11 de editorial e gra
fica e 5 de diversas. 

Em 1967 existiam 158 estabelecimentos indus
triais, on de trabalha vam 4. 384 operarios. o valor da 
produgao foi de NCr$ 77,5 milh6es, assim discrimina
do: 
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OPE- VALOR DA 
ESTA- RARIOS PRODUQAO 

CLASSES E BELECI- OCU- EM 1967 
GENEROS DE MENTOS PADOS 

1% sohre INDDSTRIA EM Numeros 
1.0 -!-1968 EM absolutos 

1967 (NCr$ 1 000) o total 

- ·- -
lndils!rias Extrativas de 

Produtos Minerais .. ... 7 31 192 0,2 

lndilstrias de Translor-
ma~ao (1) ......... . . 151 4 353 77 283 99,8 
Minerais nao metalicos 23 78 718 0,9 
Metalurgica ...... . . ... 14 120 773 1,0 
Mecfinica ..... ... .... . (x) 927 24 512 31,6 
Material de transporte (x) 609 11 903 15,4 
Madeira ............. . 7 80 694 0,9 
Mobilhlrio .. . .. . .. . . . . 13 25 281 0,4 
Qulmica ....... . ... ... 6 174 8 257 10,7 
TMil ............ .. .. 4 1 753 17 076 22,1) 
Vestuario, cal~ado ear-

tefatos de tecidos ... (x) 9 77 0,1 
Produtos alimentares . . 51 303 10 422 13,5 
Bebidas . .... ... .. . ... 10 68 619 0,8 
Editorial e gr:lfica .... 8 33 370 0,5 
Outros generos ........ 7 174 1 581 2,0 

TOTAL GERAL ... 
I 

158 4 384 77 475 100,00 

(1) Os dados om ltidos fazem parte do total. 

Lilll 
~ 

~ 

INDUS T RIA 

VALOR 

M ec6nica 

Text i I 

Materia l de transporte 

PESSOA L 

Pro dutos a limen t ares 

D Out ros 

j 
J 
j 



Edificio Industrial 

A diminuigao do mimero de estabelecimentos, em 
relacao aos resultados censitarios de 1960, resulta da 
diferenga de criterios para o cadastramento das uni
dades industriais no Censo e na apuragao estatistica 
anual. 

Como se observa na tabela, a industria de me
canica sobressai, de maneira marcante. Entre as em
presas, sao de destaque especial a Mecanica Pesada 
S.A. e a Willys Overland do Brasil S.A. Ind. Com. 
Na de textil destaca-se a Cia. Taubate Industrial e na 
de quimica as Industrias Quimicas Taubate S .A. 
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Alguns produtos sao exportados para a Capital 
Estadual e outras pragas do Pais. 

lliquezas Minerais 

CoMo principais riquezas minerais destacam-se a 
extragao de dolomita, que em 1966 alcangou o va
lor de NCr$ 23,4 milhares, e a produgao de agua 
mineral, 1,1 milhao de litros e NCr$ 60,0 milhares. 

A fonte de agua magnesiana esta localizada na 
Fazenda Caieiras, no bairro do mesmo nome, no 
distrito-sede. 

Gado Abatido 

0 ABATE elevou-se, em 1966, a 7.233 cabegas: 1.849 bo
vinos e 5. 384 suinos. 

A produgao rendeu 804,8 toneladas e NCr$ 1,3 
milhao, assim discriminada: 

VALOR 

PRODUTOS QUANTIDADE 
(kg) (NCr$ 1 000) % sobre Numeros 

absolutos o valot 

-----

Carne verde de bovina . 343 890 668 51,8 
Carne verde de sui no .. 185 900 349 27,2 
Couros seco e Salgado de 

bovina .. ,. 38 473 13 1,0 
Toucinho fresco . . .. . 236 565 258 20,0 

TOTAL. ... . . ·· · ·· · · 804 828 1 288 100,0 

/.?'ecuaria 

A PEcuARIA tern importancia na economia municipal, 
ocupando lugar de relevo a raga bovina que contri
buiu, em 1966, com 80,8% para o valor da produgao. 

A maior parte do rebanho bovina se destina a 
produgao de leite: 24,0 milhoes de litros, no 
valor de NCr$ 3,5 milh6es. Predomina o gado 
mestigo resultante do cruzamento das ragas holan
desa, gir e nelore. Ha exportagao de gado em pe 
para municipios vizinhos, principalmente Redengao 
da Serra, Sao Luis do Paraitinga, Lagoinha e Tre
membe. 0 Municipio importa gado para corte e 
produgao de leite (1. 200 cabegas em 1967). 



Os rebanhos existentes, em 1966, totalizaram 
67. 380 cabegas, valendo NCr$ 4,9 milh6es. 

VALOR 

POPULAQAO PECUARIA CABEQAS 
(numero) Nuroeros 

absolutos % sobre 

(NCr$ 1 000) o totr.l 

·--- -------

Bovinos. ... .... . . . . . . . . . 45 650 3 948 80,8 
Equinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 132 2,7 
Asininos .. .. .. .. . 10 1 0,0 
Muares . . .. . . . . · · ·•· · 1 100 66 1,4 
Suinos .. ... . . . .. . 17 120 715 14,6 
Ovinos .. ... . . . . . . . . 400 5 0,1 
Caprinos ... . . . 900 18 0,4 

TOTAL.. ..... .. . 67 380 4 885 100,00 

Vista Aerea da Cidade 

Os planteis avicolas, na mesma data, compu
nham-se de 178.250 galinaceos (750 perus) e 5.000 
palmipedes, avaliados em NCr$ 348,6 milhares. A 
produgao de ovos foi estimada em 500.000 duzias no 
valor de NCr$ 230,0 milhares. 

0 Municipio e sede da Regiao Zootecnica, da Re
giao Veterinaria e do Servigo de Fiscalizagao de Leite 
e Derivados, todos sob a orientagao do Ministerio da 
Agricultura. 

Prestam assistencia aos pecuaristas 5 veterina
rios. 

Agricultura 

SITUADo em regiao fertil, o Municipio apresenta 
agricultura bem diversificada, figurando o arroz co
mo principal produto. 
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0 Censo Agricola de 1960 cadastrou, segundo a 
condigao legal das terras, 293 estabelecimentos de 
terras pr6prias, 76 de arrendadas, 3 de ocupadas, 13 
de pr6prias e arrendadas e 4 de pr6prias e ocupadas. 
Em 245 estabelecimentos o responsavel era o pro
prietario. De acordo com a utilizagao das terras, 
4.589 ha se destinavam ao cultivo, 23.515 a criagao 
em pastagens naturais e 1.704 a formagao de pastos 
artificiais. 

Contaram-se 108 estabelecimentos de menos de 
10 ha, 183 de 10 a menos de 100, 95 de 100 a menos de 
1.000 e 3 de 1.000 a menos de 10.000. Achavam-se 
ocupados 2.378 homens (2.109 de 14 anos e mais) e 
494 mulheres (404 de 14 anos e mais), entre os quais 
1.815 eram empregados: 1.485 do sexo masculino 
0 . 313 de 14 anos e mais) e 330 do feminino (276 
de 14 anos e mais) . 

Quanto a atividade predominante, 232 estabele
cimentos dedicavam-se a agricultura e agropecuaria, 
130 somente a pecuaria, 11 a horticultura e flori
cultura, 7 a avicultura, 3 a invernadas e campos de 
engorda, 3 a extragao vegetal e 3 a experimentagao. 

Em 1967, a area cultivada foi de 6 . 814 ha, sendo 
que 2.800 ocupados pelo arroz, com rendimento de 
4,5 toneladas, e 250 pela batata inglesa (3 .000 t). 

A seguir, tabela discriminando os principais pro
dutos, segundo o valor: 

PRODUTOS AGR1COLAS 

Arroz .......... . ... . . . . 
Bat.ata inglesa .. 
Mandioca 
Milho ........ . . . . . . .. .. . . . . . .. . . 
Caqui.... . .. . . . . . .. . ... . ... . 
Tomate . . .... . . . .. . . . ..... . . . .. . 
Outros (1) .. .. . . . . .. . . ... .. . . . . 

TOTAL .. 

VALOR DA PRODU~AO 

Numcros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

1 110 
525 
2· 6 
217 
180 
180 
375 

2 883 

% ~:obre 
o total 

38,5 
1S,2 
10,3 
7,5 
6,2 
6,2 

13,1 

100,0 

(1) Em outros acham-se incluidos cana-de - a~ucar , laranja, 
abacaxi, feijii.o, tangerina, banana, uva, cafe , limii.o, pessego, 
cebola, fumo e figo. 

Prestam assistencia tecnica aos agricultores 20 
agr6nomos, 2 agrimensores e os seguintes 6rgaos: 
Posto Agropecuario, do Ministerio da Agricultura; 
Posto de Sementes, Casa da Lavoura e Delegacia 
Regional da Lavoura, da Secretaria da Agricultura; 
Escrit6rio Regional do Instituto Nacional de Desen
volvimento Agrario (!NDA) , Associac;ao Rural, Sindi
cato Rural de Empregadores ~ duas Cooperativas 
de Produgao. 

0 !BRA cadastrou, em 1966, 819 im6veis rurais. 



Vista parcial da Cidade 

Comercio e Bancos 

A PRAQA comercial de Taubate e considerada como 
das melhores da regiao e mantem intercambio ativo 
com todos os municipios do Vale do Paraiba. Ex
porta, entre outros produtos, leite, arroz, caqui, te
cidos de algodao, juta, rayon, bot6es plasticos, pegas 
para veiculos, motores diversos, equipamentos navais 
(motores "Diesel", etc.) e lougas. 

Ha 41 estabelecimentos atacadistas e 882 varejis
tas. :Estes ultimos se concentram em urn grande re
tangulo que se estende no sentido N-S, desde a rua 
Juca Esteves e area do Mercado, ate a rua 15 de 
Novembro. Ha 2 mercados e 1 supermercado. 

Entre os 836 estabelecimentos de prestagao de 
servigos destacam-se 366 bares, 78 sal6es de bar
beiros, 21 de cabeleireiros para senhoras, 10 hoteis, 
5 pens6es e 14 restaurantes. 

Ha 13 agencias de bancos: America, Auxiliar de 
Sao Paulo, Brasil, Brasileiro de Descontos, Comercial 
do Estado de Sao Paulo, Comercio e Industria de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, Industria e Comercio 
de Santa Catarina, Lavoura de Minas Gerais, Mer
cantil de Sao Paulo, Novo Mundo, Sao Paulo e 
Uniao de Bancos Brasileiros. 

Os saldos das principais contas bancarias em 
31 de dezembro de 1967 eram: 

CO NT AS .. ~ '":.•-~~ 
~~ 1.,;: >• ~ SALDOS 

.o.r . "': :,; (NCr$ 1.000) 

Caixa, em moeda corrente 1.164 

Emprestimos em contas-correntes .... . :.:._. 2.643 

Titulos descontados ...... .. ..... .. .... , . . 14.384 

Depositos a vista e a curto prazo . _. ·. ::~ . 18.571 
~ ·} 

Depositos a prazo . _ . ... . _ . . . . ..... . ':'!:·.·-: . 1.128 
•...if'IX..,. • .... .... • 

Em 1967, a Camara de Compensagao movimen
tou 366.671 cheques, no valor de NCr$ 150,0 milh6es, 
sendo de NCr$ 409,12 o valor medio por cheque. 

Funcionam, no Municipio, 1 Agencia da Caixa 
Economica Federal e 1 da Estadual, com 2 Sub
Agencias. Ha 7 Cooperativas de Consumo e 3 de 
Produgao. 
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TRANSPORTES E COMUNICA<';OES 

TAUBATE disp6e de boas vias de comunicagao, sendo 
cortado pela Estrada de Ferro Central do Brasil e 
por estradas de rodagem municipais e estaduais, bern 
assim pela BR-116, Via Dutra. 

:E grande o nfunero de veiculos particulares 
(97% do total); 95,5% correspondem a bicicletas, 
meio de transporte popular por excelencia. 

Ha no Municipio urn campo de pouso de pro
priedade da Willys-Overland do Brasil, situado no 
Parque das Industrias, com pista de 900 x 40 m. 

Ferrovia 

A ESTRADA de Ferro Central do Brasil (inicio em 
1890), ramal de Sao Paulo, possui estagao locali
zada no Parque Dr. Barbosa de Oliveira. Liga 
o Municipio as seguintes cidades: Sao Paulo, em 2 
horas e 51 minutos (NCr$ 4,10 a passagem, em trem 
de ago, em abril de 1968); Cagapava, em 17 minutos 
(NCr$ 1,30); Monteiro Lobato, via Sao Jose dos 
Campos, em 39 minutes (NCr$ 1,30); Pindamonhan
gaba, em 16 minutes (NCr$ 1,30) ; Roseira, em 
49 minutes; Aparecida, em 45 minutos (NCr$ 1,30) 
e Guaratingueta, em 50 minutes (NCr$ 1,30). 

Estao sediadas em Taubate as seguintes reparti
g6es da EFCB: 11.a Inspetoria de Eletrotecnica, 
Agencia da Estrada de Ferro, 2.0 Distrito da 
4.a Inspetoria da Linha e 6.a Inspetoria Regional do 
Trafego. 

Rodovia 

0 MUNICiPIO e cortado por 1 rodovia federal, a 
BR-116, asfaltada, 6 estaduais e 14 municipais. 

As ligag6es com as capitais federal e estadual e 
cidades vizinhas sao feitas, em media, de onibus, 
nos seguintes tempos e pregos (em abril de 1968): 
Distrito Federal, via Sao Paulo, Colombia, Frutal 
(MG) e Goiania (GO), em 20 horas e 29 minutes; 
Sao Paulo, em 2 horas (NCr$ 3,40 a passagem) ; Ca
gapava, em 20 minutes (NCr$ 0,52); Lagoinha, 
em 1 hora e 7 minutes; Monteiro Lobato, em 
68 minutes; Pindamonhangaba, em 30 minutes 
(NCr$ 0,47) ; Redengao da Serra, em 35 minutes 
(NCr$ 1,00); Roseira, em 30 minutes; Tremembe, 
em 15 minutes (NCr$ 0,21) ; Sao Jose dos Campos, 
em 50 minutes (NCr$ 1,12); Aparecida, em 45 mi
nutes (NCr$ 1,09); Guaratingueta, em 50 minutes 
(NCr$ 1,27) ; Sao Luis do Paraitinga, em 1 hora e 
15 minutes (NCr$ 1,34). 
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Entre as repartig6es publicas existentes desta
cam-se o 8.0 Distrito Rodoviario Federal CDNER), 
Policia Rodoviaria Estadual e Departamento de Es
tradas de Rodagem. 

Em dezembro de 1967 estavam registrados, na 
Prefeitura Municipal, 5.046 veiculos, dos quais 3.071 
autom6veis e jipes, 27 onibus, 575 caminh6es, 413 
camionetas e 960 nao especificados. 

Servem ao Municipio as seguintes empresas de 
onibus com linhas inter-municipais: Passaro Mar
ron, Expresso Rodoviario Atlantica, Expresso ABC 
de Turismo e Transportes, Transportes Coletivos 
Santa Maria, Santa Cruz e Viagao Sampaio. 

P/CAMPOS 00 JOROAO 

P/ S.PA/J/.1) 

Comunicafoes 

CONVEN{:OES : 

ROOOVIA FEOERA4 
ROOO VIA ESTAO/JAL _ 

FERROV/A -+--> 

·~ 
.J 

PonEM ser considerados bons os meios de comu
nicag6es de uso publico e particular. Ha 2 agencias 
do DCT: a Postal-Telegrafica (rua Engenheiro Fer
nando de Matos, 215) e Postal CDistrito de Quiririm), 
ambas de uso publico. De uso particular sao: o 
Posto Telegrafico da EFCB, a Estagao Radiofonica e 
Radiotelegrafica do 5.0 Batalhao Policial, a Estagao 
Radiotelegrafica da Delegacia Regional de Policia, 
as da Delegacia Regional de Fazenda e do Depar
tamento de Estradas de Rodagem, a Estagao Radio
fonica da Policia Rodoviaria Federal, as da Cia. 
Melhoramentos de Paraibuna, do Departamento Na
cional de Obras Sanitarias e da Empresa de 6nibus 
Passaro Marron. 

0 servigo telef6nico, inaugurado em 1893, conta 
com 2.000 aparelhos automaticos. Esta prevista a ex
tensao da recte para instalagao de mais de 1.000 apa
relhos. A Companhia Telef6nica Brasileira tern li
gag6es com a de Telecomunicag6es do Estado de 
Sao Paulo (COTESP). 



Esta~iio da Estrada de Ferro Central do Brasil 

ASPECTOS SO CIAlS 

Urbaniza[ao 

A CIDADE, apesar das suaves ondulag6es do terrene, 
foi inicialmente projetada em forma de tabuleiro de 
xadrez. 

Hoje , tendo em vista a exiguidade de sua parte 
central, comega a expandir-se fora do plano e apre
senta aspectos paisagisticos de grande beleza. E a 
principal cidade do vale do Paraiba, em territ6rio 
paulista, possuidora de algumas reliquias do passa
do, velhos casar6es de taipa do seculo XIX com 
enxaimeis de caviuna e assoalhos de pinho de riga. 

0 trecho compreendido entre as ruas Sao Jose e 
Bispo Rodovalho, da Fraga D. Epaminondas ate a 
Rua 15 de Novembro, e considerado o verdadeiro co
ragao da cidade. E o local de maior movimento de 
veiculos e pedestres, ponto de encontro obrigat6rio 
da populagao. 

Todo o centro urbana e pavimentado, havendo 
em alguns bairros ruas asfaltadas. Ha 743 ruas, 49 
avenidas, 41 pragas e 17 jardins e parques, ao longo 
das quais se erguem 17.264 prectios. 

A energia eletrica e fornecida pela Cia. de Ele
tricidade Sao Paulo e Rio (grupo Light) . Em 1967 
havia 13.054 ligag6es domiciliares e 476 logradouros 
beneficiados com iluminagao publica e 497 coni do
miciliar. 

0 servigo de agua, instalado em 1881, tern rede 
de 47,7 km de extensao e abastece a 7.867 predios e 
221 logradouros. 

Os esgotos possuem 56,4 km de rede e servem 
a 5.756 predios, em 183 logradouros. 

Servem a populagao, profissionalmente, 44 en
genheiros. 

Saude 

A ASSISTENCIA medica e prestada pelo Hospital 
Santa Izabel, que disp6e de 450 leitos. 

Contam-se ainda 3 postos de saude, 1 pronto
-socorro e 3 centres de puericultura. 

Acha-se em fase adiantada de construgao o Hos-



21 

pita! da Base da 3.a Zona Hospitalar, com capacida
de para 500 leitos. 

Funcionam 26 farmacias e prestam assisten
cia profissional 63 medicos, 32 farmaceuticos, 20 
enfermeiras e 53 dentistas. 

Tern sede no Municipio as seguintes repartig6es, 
na area da Saude Publica: Servigo Nacional da Le
pra, Servigo Nacional de Tuberculose, Delegacia Re
gional de Saude, Delegacia Regional do Departa
mento de Profilaxia da Lepra, Centro de Saude de 
Taubate, Sub-Postos de Saude da Vila Nossa Se
nhora das Gragas e do Distrito de Quiririm, Postos de 
Puericultura numeros 1 e 2 e Casa de Custodia e 
Tratamento de Taubate. 
Religiao 
0 cuLTO catolico conta com 7 paroquias (uma 
no distrito de Quiririm), com 1 catedral e 59 tem
plos. Destacam-se a Catedral de Sao Francisco das 
Chagas (sede da Diocese) e o Santuario de Santa 
Terezinha. Uma das igrejas fica no Convento de 
Santa Clara. 

Ha 10 templos protestantes e 7 sal6es. Atinge 
a 10 o numero de centros espiritas. 0 culto umban
dista possui 7 unidades, entre tendas, cruzadas, nu
cleos e grupos. 

Assistencia Social 
CoNTA o Municipio com 11 entidades de assis
tencia social: Casa Sao Francisco de Velhos e Inva
lidos e o Conselho Particular da Soc. Sao Vicente de 
Paula, com asilam.ento para velhos; Instituto Sao 
Rafael (abrigo para cegos) ; Associagao de Protegao 
a Maternidade e a Infancia (distribuigao de Ieite) ; 
Obras Sociais de Santa Luiza de Marillac (mantem 
uma vila de casas para pobres) ; Centro Espirita 
Uniao e Caridade (albergue noturno) ; Irmandade 
de Misericordia de Taubate (assistencia hospitalar); 
e 4 outras entidades que proporcionam refeig6es e 
distribuem generos alimentares, remedios, roupas, 
etc. 

Parque Dr. Barbosa Oliveira 
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A SPECTOS CULTURAIS }<'?!~~·~~~ 

FORAM tombados pelo Patrim6nio Hist6rico e Artis
tico Nacional a Capela de Nossa Senhora do Pilar, 
de 1747, e a Casa de Monteiro Lobato. 

Ensino Primario 

TAUBATE possui 6tima recte escolar, sendo bas
tante elevado seu grau de escolaridade. 

Segundo o Censo Escolar de 1964, 77,7% das 
criangas em idade escolar eram alfabetizadas (no 
Estado 73,6%) . Nas areas urbanas e suburbanas, a 
porcentagem das que frequentavam escolas subia 
a 81 ,0% e na rural se reduzia a 56,9% . 

As criangas recenseadas foram assim distribui
das : 

CRIANQAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 

anos Freqiie:~tam Total Escola 
-------------··--- ------ ·-----

Municipio . ......... ..... . ... 34 263 16 604 12 905 

Areas urbana e suburbana 29 383 14 321 11 606 
Area rural. .... .. ........ 4 880 2 283 1 299 

0 corpo docente se compunha de 371 profes
s6res regentes de classe (29 na area rural e do sexo 
feminino) e 87 nao regentes, localizados na area 
urbana e todos do sexo feminino. Dos regentes de 
classe 369 eram normalistas (9 do sexo masculino 
e nas areas urbanas) e 2 nao normalistas, na 
zona urbana, do sexo feminino. 

Em 1968, eram 148 os estabelecimentos esco
lares para o ensino primario, nilles lecionando 458 
profess6res. Elevava-se a 15.297 o numero de alunos 
matriculados no inicio do ano letivo. 0 Municipio 
dispunha, tambem, de 48 cursos de Educagao de 
Adultos e 7 Pre-Primarios estaduais, 13 municipais 
e 4 particulares. Havia 13 grupos escolares. 

Ensino Media 

ENTRE as repartig6es publicas da area da ins
trugao localizadas no Municipio citam-se a Inspe
toria Seccional do Ensino· Secundario, a Inspetoria 
Regional do Ensino Comercial e a 19.a Inspetoria do 
Ensino Secundario e Normal. 



Casa onde nasceu Monteiro Lobato. Ao fundo, a capela da 
Chacara do Visconde 

0 ensino de grau mectio, em 1968, dispunha de 
14 estabelecimentos escolares, com 338 professores 
e 7 . 923 alunos matriculados no inicio do ano letivo. 

Os educandarios sao: Instituto de Educagao 
Monteiro Lobato, com 75 profess6res e 2.720 alunos; 
Instituto Diocesano de Ensino Santo Antonio, com 
35 profess6res e 915 alunos; Ginasio Escola Normal 
N. s.a do Born Conselho, com 8 profess6res e 202 alu
nos ; Escola Normal Dolores Barreto Coelho, com 14 
profess6res e 194 alunos; ColE~gio Comercial de Tau
bate, com 24 professores e 315 alunos; Ginasio Mu
nicipal de Aplicagao, com 29 profess6res e 1.030 alu
nos; Ginasio Olegario de Barros, com 20 professores 
e 263 alunos; Ginasio Taubateano, com 16 profes
s6res e 393 alunos; Escola Normal e Ginasio 
N. s.a das Gragas, com 23 professores e 406 alunos; 
Escola SENAC Marcelino de Carvalho, com 25 pro
fess6res e 287 alunos; Ginasio Padre Anchieta, com 
17 profess6res e 128 alunos; Ginasio Estadual do 
Bairro · da Independencia, com 13 professores e 
317 alunos, Ginasio Estadual do Bairro da Estiva, 
com 17 professores e 324 alunos e Escola SENAI 
Felix Guisard (ensino industrial) , com 24 pro
fess6res e 429 alunos matriculados. 

Ensino Superior 
0 MUNICiPIO disp6e de 6 faculdades, todas per
tencentes a Universidade Municipal de Taubate. Sao 
elas: Filosofia, Ciencias e Letras, com os cursos de 
pedagogia, letras, hist6ria, matematica, ciencias ge
rais e biol6gicas e fisica, com 49 professores e 964 
alunos; Direito, com 29 profess6res e 1.059 alunos; 
Ciencias Economicas e Administrativas (ciencias 



Vista aerea da Faculdade de Medicina 

econ6micas, administra(!ao de empresas e ciencias 
contabeis), com 18 profess6res e 290 alunos; Servi(!o 
Social, com 22 profess6res e 185 alunos; Engenharia, 
com 61 profess6res e 625 alunos e de Medicina, com 
42 profess6res e 142 alunos matriculados. 

Existem, ainda, o Instituto Teol6gico do Con
vente do Sagrado Cora(!ao de Jesus (forma(!ao de 
sacerdotes cat6licos) e a Escola de Musica e Artes 
Plasticas. 

Foram criadas pelo Municipio, ainda nao insta
ladas, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de 
Taubate e a Escola de Belas Artes. 

Cut"sos A vulsos 

SA.o em numero de 31 os cursos avulsos, com 40 
profess6res e 1. 02·5 alunos matriculados. Desses, 4 
sao de datilografia, 6 de auto-escolas, 8 de corte e 
costura, 1 de desenho mecanico e tecnologia, 1 de 
mecanografia, 1 de escola para excepcionais (Centro 
Educacional Boa Esperan(!a) e 4 de madureza e de 
prepara(!ao para ingresso em escolas superiores. 

Ha ainda 4 cursos de idiomas: Uniao Cultural 
Brasil-Estados Unidos, Alian(!::>. Francesa, Ourso de 
Idiomas Yazigi e Institute Cultural Anhangiiera. 

Bibliotecas 

FuNcroNAM 12 bibliotecas: Publica, Oscar do Amaral 
05.020 volumes) ; da Agencia Municipal de Es
tatistica (2 .132); Helvino de Morais (1.030); do 
Convento Sagrado Cora(!ao de Jesus (5.671); da Fa
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras (7.735); da 
Faculdade de Direito (6.107); da Faculdade de Cien
cias Econ6micas e Administrativa de Taubate 
(1.142); da Escola de Engenharia (700); da Casa de 
Custodia e Tratamento de Taubate (400); da Fa
culdade de Servi(!o Social (1.400) ; do 5.o B. P. da 
F6r(!a Policial do Estado de Sao Paulo (1.547); c Ger
mano Emilio dos Anjos (661). 

Funcionam 8 livrarias. 
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Cinema 

Os CINEMAS, em nfunero de 5, sao: Pal as ( 1. 590 
lugares), Urupes (1.729), Metr6pole (721), Boa Vista 
(983) e Odeon (650). Acham-se todos localizados 
numa area bern definida, uma especie de "Cinelan
dia." Na Fazenda da Santa foram instalados os es
tudios cinematograficos da PAM-Produ~;6es Amacio 
Mazzaropi. 

Imprensa, Radio e Televisao 

EM 1861 come~;ou a circular o 1.0 jornal - o Pro
gresso. Atualmente existem 4, sendo 2 diarios -
A Tribuna e A Voz do Vale do Paraiba, com tira
gens de 2.500 e 1.000 exemplares, respectivamente, 1 
semanal - 0 Taubateano (1.000) e 1 mensa! -
A Gazeta da Estiva (2.500 exemplares). Existe ain
da 1 revista, Fagulhas, trimestral, com 5. 000 exem
plares. Ha 8 tipografias. 

As radioemissoras sao : Cacique de Taubate, fun
cionando desde 1956, prefixo ZYR-28, em ondas me
dias; Cultura de Taubate, desde 1963, prefixo ZYR
-267, em ondas medias, e Radio Difusora de Taubate 
(1941), prefixos ZYA-8 e ZYR-61, em ondas medias, 
tropicais e freqiiencia modulada. 0 Municipio recebe 
programas de tehwisao das esta~;6es TV-Tupi, canal 
4 e TV-Record, canal 7, ambas de Sao Paulo. 

Associafoes Culturais e Recreativas 

HA 43 associa~;6es entre culturais e desportivo
-recreativas, totalizando 8.755 s6cios, das quais desta
cam-se: Taubate Country Club (2.400 s6cios), Clube 
Atletico Ceteiense (1.531), Recreativo Abaete (1.300), 
Esporte Clube Taubate (502) , Atletico Mecanica Pe
sada (410), Willys-Overland Esporte Clube (412), e 
ainda a Sociedade Cultural de Taubate, Taubate Es
peranto Klubo, Associagao de Artistas Plasticos, 
Associagao Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira 
"Taubate" e Uniao Brasileira de Trovadores. 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura 



Monumento ao 
Cristo Redentor 

TURISMO ::r.' 

ENTRE os pontos turisticos 
mencionam-se: 

Monumento ao Cristo 
Redentor, erguido numa 
colina, de onde se descor
tina magnifico panorama 
da cidade . No pedestral ha 
uma capela, dedicada a 
Nossa Senhora da Paz. 

Altos de Sao Joao e Sao Pedro, refUgios do fol
clore e de artistas da arte figurativa popular; 

Convento de Santa Clara, antigo templo dos fra
des Capuchinhos, como seu hist6rico torreao de 1674; 

Capela do Pilar, tradicional templo em estilo co
lonial, construido em 1747 pelos Bandeirantes que 
ali faziam preces antes de suas entradas pelo sertao; 

Santwirio de Santa Teresinha, cujo estilo ar
quitetonico e uma preciosa obra de arte; 

Casa de Monteiro Lobato, denominada Chacara 
do Visconde, futura sede do Museu Hist6rico Peda
g6gico e de Folclore "Monteiro Lobato" e o Sitio do 
Pica-Pau Amarelo; e, finalmente, a 

Tradicional e pitoresca "Breganha" - funcio
na aos domingos, ao lado do Mercado Municipal, onde 
se realiza toda especie de troca, compra e venda de 
objetos usados. 

Festividades 

TRADICIONALMENTE, comemoram-se datas e cele
bram-se festividades populares, como a Semana de 
Monteiro Lobato (mes de abril) , sempre naquela 
em que se inclua o dia 18, data de nascimento do 
ilustre escritor; realizam-se conferencias, palestras, 
competig6es esportivas, etc ., motivo de atragao para 
os taubateanos e pessoas de cidades vizinhas; festas 
juninas, no bairro Alto de Sao Joao; e Dia da Inde
pendencia, festejado com imponente desfile, no qual 
tomam parte o 5.o Batalhao de Policia e quase a to
talidade dos alunos dos estabelecimentos de ensino. 
Das cerimonias religiosas destacam-se a de Sao 
Francisco das Chagas, padroeiro da cidade, e de 
Corpus Christi. 

Hospedagem 

!NcLufnA no roteiro turistico do Estado, Taubate 
disp6e de bans hoteis : o Sao Nicolau (com aparta
mentos), Rio Branco e Vit6ria, cujas diarias, sem re
feig6es, eram, em junho de 1968, de NCr$ 18,00, 10,00 
e 8,00 para casais e NCr$ 12,00, 5,00 e 4,00 para sol
teiros. Conta, ainda, com o Hotel Metro (NCr$ 18,00 
para casais e NCr$ 9,00 para solteiros, com refei
g6es). 
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Entre as pens6es citam-se: Bela Vale e Sao Pau
lo. Restaurantes: Taubate, centenario e Augusta's, 
entre outros. b Bar do Alemao e especialista em 
chopes e frios. 

ASPECTOS ADMIN ISTRATIVOS 
E POLITICOS . 

ALEM das repartig6es ja citadas nos capitulos pr6-
prios, acham-se sediadas em Tau bate: Delegacia Sec
cional do Impasto de Renda, Inspetoria Fiscal de 
Rendas Internas (13 .a zona), Exatoria Federal, De
legacia Regional de Fazenda e Coletoria Estadual, 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
IBE, Divisao Regional do Trabalho, Junta de Con
ciliagao e Julgamento de Taubate, 12.0 Distrito Fede
ral de Obras e Saneamento <DNOS). 

A UNIAo a r r e cad o u, em 1967, 
NCr$ 4,4 milhoes (NCr$ 3,8 milh6es 
de rehda tributaria) , o Estado 
NCr$ 8,7 milh6es; e o Municipio 
NCr$ 3,6 milh6es (NCr$ 2,3 milh6es 
de renda tributaria). No mesmo 
ano a Prefeitura realizou despesas 
no valor de NCr$ 3,3 milh6es. 

0 orgamento municipal para o 
exercicio de 1968 preve receita de 
NCr$ 4,9 milh6es e fixa igual des
pesa. Para a renda tributaria a pre
visao e de NCr$ 2,6 milh6es. 

Representa[ao Politica 

ARRECAOACAO 
19 67 

12] EST ADO ( S2 % 1 

~ UN IAO t 26% l 

0 MUNICiPIO ( 22°/o l 

A CAMARA Municipal e composta de 19 vereadores; 
foram inscritos 30.590 eleitores, ate 30 de abril de 
1968. 
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dezembro de mil novecentos e sessenta e oito. 



Depoimentos de viajantes ilustres como Spix, Martins, Debret, 
Saint'Hilaire e outros, retratam Taubate na primeira metade 
do seculo XIX, como nucleo urbano modesto, apesar de jii ter 
posi~iio de destaque como "cHula-mater" da regiiio. - Taubate 

em prim6rdios do seculo XIX. 

Estampa de Jean Baptiste Debret 




