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PLANT! 

1 - Oficinas e Parque Ferrovi~rio da E. F. So
rocabana 

2 - Faculdade de Direito e Faculdade de Fila
sofia Ci~ncias e Letras 

3 - Est~dio do Scarpa 
4 - Praca da Bandeira 
5 - Cia. Fia~;ao e Tecidos N. S. do Carmo 
6 - F~brica Santo AntOnio da Cia. Nacional de 

Estamparia 
7 - Mercado Municipal 
a - Esta~;ao Rodovi~ria 

9 - Pra~;a Comendador Nicolau Scarpa 



DA CIDADE 

10 - Pra~a Cet. Fernando Prestes (Pra~a prin· 
cipal da cidade) 

11 - Prefeitura Municipal 
12 - Praca Dr. Ferreira Braga 
13 - Cot~gio Santa Escot;§stica 
14- Forum 
15 - Praca Frei Barauna 
16 - Mosteiro de Slio Bento 
17 - Gin;§sio Municipal de Esportes 
18· - Est;§dio do Esporte Clube Slio Bento 
19 - santa casa de Miseric6rdia 
20 - F;§brica SAo Paulo da Cia. Nacional de 

Estamparia 
21 - Ag~ncia Municipal de Estatrstica 



Cole(}lio de 
Monograjias- N.o 444 
(3.a edit;iio) 
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SAO PAULO 

ASPECTOS FISICOS - Area: 456 km',· altitude da 
sede: 550 m; temperaturas medias, em °C: das 
mtixtmas, 26,3; das minimas, 13,6 (1968); preci
pitat;iio pluviometrica total: 871,5 mm. 

POPULAQAO - 142.835 haoitar;rj;~~ (estiJnativa em 
1.0 de julho de 1968); densidade deriwgrtijica: 
313 habttantes por quiliJmetro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS.- 1.381 im6vei$ rutlf.fs 
(IBRA); 342 estaoelecimentos industriais; 53 
atacadistas, 1.623 var.ejistas e 20 mistos; 20 
agencias banctirias e 4 de caixas economicas 
(federal e estadual) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 155 unidades escolares 
de ensino primario comum, 25 de ensino medio 
e 5 do superior; 13 bibliotecas, 3 jornais, 10 li
vrarias, 7 tipograjias, 6 cinemas e 3 emissoras. 

ASPECTOS URBANOS - 1.487 ruas, 87 prat;as e 12 
jardins e parques; 25.611 ligac;6es eletricas; 5.225 
aparelhos telef6nicos; 8 hoteis, 3 pens6es, 23 res
taurantes e 793 bares e botequins. 

ASSIST~NCIA MEDICA - 11 hospitais, com 835 lei
tos; 23 postos de saude e ambulat6rios; 122 me
dicos; 66 jarmaceuticos, 87 dentistas e 45 enter
metros; 48 jarmricias. 

VEICULOS REGISTRADOS - (na Prejeitura Mu
nicipal em 31-12-67) - 7.079 autom6veis e jipes, 
.2.718 caminh6es, 94 6nibus, e 101 camionetas e 
134 outros veiculos nlio especijicados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 - (milh6es 
de cruzeiros novos) - receita prevista : 10,6; des· 
pesa jtxada: 10,6. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 21 vereadores. 



VIsta notuma da rua de Sao Bento. 

ASPECTOS HISTORJCOS 

"Ei-las, as toscas naus de borda rastejante 
A flor das aguas, naus de estreitos rios quietos; 
Ei-las, prestes a abrir para o sertao distante, 
Para assombros de gloria, o seu voo de insetos 

"Longe, na solidao do campo undoso e verde, 
0 rio serpenteia. Em cada contorsao 
Mais se afasta. E a fugir, pouco a pouco se perde 
No magestoso, vago, infinito sertao .. . " 
<Vicente de Carvalho- A Partida da Monc;ao). 



Rodovl& do Oeste. 

As primeiras noticias sobre 0 povoamento da 
regiao de Sorocaba datam de 1589 e se referem a 
construc;ao de uma casa pelo pauUsta Afonso Sar
dinha, "o Moc;o", o mesmo que, juntamente com seu 
pal, Afonso Sardinha, havia descoberto o ouro de 
lavagem em terras de Sao Paulo. Vincula-se a cons
truc;ao daquela moradia a montagem de dois enge
nhos de fundic;ao de ferro, no morro de Arac;oiaba, 
um dos quais foi mais tarde doado a D. Francisco 
de Souza, Govern.ador-Geral do Brasil (1591-1602), 
quando a colonia passara ao dorninio da Espanha, 
sob Felipe ll. 

0 engenho de D. Francisco de Souza deu ori
gem ao povoado de Itapeboc;u ou, segundo alguns, 
de Nossa Senhora de Monte Serrat, denominac;ao 
mais tarde mudada para Sao Felipe, como homena
gem a Fellpe ill de Espanha. Isto ocorreu em 1611, 
quando ja o BrasU fora dividido em duas adminis
trac;oes, passando D. Francisco de Souza a governar 
a "Repartic;ao-do-Sul", constituida pelas capitanias 
do Rio de Janeiro, Espirito Santo, S. Vicente e San
to Amaro. Essa divisii.o durou ate 1709, quando fol 
crtada a capitania de Sao Paulo e Minas do Ouro. 

Em 1654, estabeleceu-se na varzea, a belra rio, 
Baltazar Fernandes, que viera de Parnaiba acom
panhado de seus familiares e escravarla, e que ali 
construiu capela, dedicada a Nossa Senhora da Pon-



te. A partir de entao, passou o pQvoado a ser 
conhecido como Nossa Senhora da Ponte de Soro
caba . 

Tempos depois, quando a povoa(fao se expandia 
e fazia jus a categorta de vila, conforme fora reque
rido por Baltazar Fernandes, doou este aos manges 
de Sao Bento terras, escravos e gada, a fim de que 
pudessem manter o convento e a capela. 

A muda.n(fa do pelourtnho, da antiga Sao Felipe 
para a povoa(fao nova, verificou-se a 3 de mar(fo 
de 1661, por determina~iio do Governador Salvador 
Correa de Sa e Benevides, recebendo a localidade 
foros de vila. 

Na Ultima decada do seculo XVI, ocorreu a des
coberta de ouro no territ6rio paulista, conforme 
referido acima. In.iciava-se o movimento ba.ndeiran
te, dentro do qual Sorocaba se tornou o centro do 
cham ado "ciclo das moncoes", ou ciclo sorocabano. 
Dali sairam os descobridores de Mato Grosso, Pascoal 
Moreira Cabral Leme, que encontrou o primeiro ouro 
matogrossense, no Capix6-Mirim, em 1719, e Miguel 
Sutil, que, com a sua lavra do Sutil, plantou as 
primeiras casas da futura Cuiaba. For am os soroca
banos Artur Pais de Barros e seu irmao Fernando 
que, em 1736, fundaram urn povoado de que se orl
ginou a hoje cidade de Mato Grosso. 

De Sorocaba tambem partiram Manuel Felix de 
Lima, que desceria o rio Madeira ate o Amazonas 
(1742), e AntOnio Pinho de Azevedo, AntOnio Aranha 
e Manuel Cardoso (1747) , descobridores da regiao 
de Diamantino, onde encontraram diamante e fun
daram povoa~ao. 

Manteve-se permanentemente Sorocaba na !ren
te plonelra do progresso de Sao Paulo, atraves dos 
seculos XVIII e XIX. Posta em situa~;ao vantajosa, 
no cruzamento de caminhos de penetra~ao e comu
nica(f6es entre centros economicos diverslficados e 
em desenvolvimento, fora provavelmente, segundo 
Sergio Buarque de Holanda, a primeira localidade 
de toda a America a fundir o ferro, no primitlvo 
engenho de Aracoiaba , 

Durante o seculo XIX, tornou-se uma das ci
dades mals importantes da Provincia, sendo famosas 
as suas "feiras de burros", nas quais se abasteciam 
de animals cargueiros os moradores das zonas de 
minera~ao ou de explora(fao florestal e agricola . Foi 
o "clclo do muar", cujo declinlo teve come(fo com a 
inauguracao da Estrada de Ferro Sorocabana, em 
1875 (10 de junho) . 

A hist6ria de Sorocaba registra alnda a Revo
lucao de 1842, movimento de cunho liberal chefiado 
pelo Brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar e pelo 



5 

Casa da Marquesa de Santos, Museu. 

lgreJa de Aparecida. 
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Padre Diogo Antonio Fe1j6 e domlnado gra.;as a 
a.;ao de Caxlas e a falta de apoio de elementos ll
berais de outras Provincias do Imperio. 

Cumpre destacar al.rula que partiu de Sorocaba 
a iniciativa do plantio do algodio em sao Paulo e 
da industria manufatureira para o seu aproveita.
mento, o que s6 se concretlzou muitos an.os depois, 
com a inaugura.;ao do estabelecimento fabril em 
dezembro de 1882. 

Em nossos dias, o grande Municipio partlcipa 
attvamente do crescimento do Estado e as atividades 
industrials constituem a base de sua economia. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITO de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba 
foi crtado em 1654. 

A Provlsao de 3 de mar~o de 1661 crtou o Mu
nicipio, tendo recebldo a sede municipal foros de 
cidade, por efeito da Lei provincial n.o 5, de 5 de 
feverelro de 1842. 

De acordo com as dlvis6es admlnistrativas, refe
rentes aos anos de 1911 e 1933, o Municipio se com
punha de 4 distrttos: Nossa Senhora da Ponte de 
Sorocaba, Nossa Senhora do Rosario, Salto de Pira
pora e Votorantlm (observe-se que, em 1933, o dis
trito de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba se 
denominava apenas Nossa Senhora da Ponte). 

Por ocasiao da divisao territorial de 1936, o Mu
nicipio se integrava dos seguintes distritos: Nos
sa Senhora da Ponte, Brtgadelro Tobias, Campo 
Largo de Sorocaba, N . Sa. do Rosario, Salto de 
Pirapora e Votorantim; na de 1937, figuram os refe
ridos distritos, com exce.;ao do de campo Largo de 
Sorocaba. 

Em 1938, o Municipio de Sorocaba se achava 
asslm dividldo: Sorocaba, subdlvldldo em 2 zonas: 
t.a - N. Sa. da Ponte, 2.8 - N. Sa. do Rosario; 
Brigadelro Tobias, Salto de Pirapora e Votorantim. 
Por for.;a da Lei estadual n.0 233, de 24 de dezembro 
de 1948, foi criado o distrito de Eden, passando o 
Municipio a figurar com os dlstritos de: Sorocaba, 
Brigadeiro Tobias, .Eden, Salta de Pirapora e voto
rantlm. A Lei estadual n.0 2.456, de 31 de dezembro 
de 1953, fe-lo perder para o novo Municipio de Salto 
de Pirapora o distrlto do mesmo nome . 
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Seguiu-se, por Lei estadual n.O 5.285, de 18 de 
feverelro de 1959, nova reformulac;ao aclministrativa, 
com a cria~ao do distrito de Cajuru do Sul, passan
do o Municipio a compor-se dos dlstritos de Soro
caba, Brlgadeiro Tobias, Eden, Votorantim e Cajuru 
do Sul. Sofreu novo desmembramento com a eleva
c;ao do entao distrito de Votorantim a Munlcfplo, 
atraves da Lei estadual n..o 8.092, de 28 de feverelro 
de 1964. Atualmente, e fonnado pelos dlstritos de 
Sorocaba (l.O e 2.o subdistritos) , Brigadeiro Tobias, 
Eden e Caj uru do Sul. 

:E sede de Comarca, com j urisdlc;ao sobre os 
municipios de Arac;oiaba da Serra, Capela do Alto, 
Saito de Plrapora e votorantim. 

ASPECTOS F15/COS 

!NTEGRADO na zona fislograflca de sao Paulo, llmlta
-se com os municipios de Arac;oiaba da Serra, Porto 
Feliz, Itu, Mairinque, Saito de Plrapora e Votoran
tim. 

Ocupa area de 456 km•, segundo a sec;ao de 
C{llculo do Instituto Brasileiro de Geografla, apre
sentando relevo montanhoso em grande parte. Na 
parte norte, o relevo e constltuido de colinas alon
gadas e baixas, com amplos vales fluviais; ao centro, 
uma grande planfcle onde corre o Sorocaba, forma
da pela confluencia do Sorocamirlm e do Soroca
buc;u; ao sul, numerosos montes e vales constituem 
parte do Planalto Cristalino Paulista. A regiao e 
cortada ainda pelos rios Piragibu e Ipanema. 

Aventda General Carneiro 
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0 clima e quente com inverno seco. Em 1968, a 
temperatura media foi de 19°C, sendo de 26,3°C 
a media das maximas e de 13,6°C a das minimas. 
A epoca das chuvas ocorre no periodo de outubro 
a fevereiro; a precipita~ao pluviometrlca, na sede 
municipal, no ano referido fol de 871,5 mm. 

A cidade esta a 550 metros de altitude, dista 
87 km em linha reta da Capital Estadual, rumo 
ONO e tern as seguintes coordenadas geograficas: 
230 29' 57" de latitude Sul e 470 27' 25" de longitude 
W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO o Censo de 1960, havla no Municipio .... 
138.323 habitantes, revelando-se urn crescimento de 
47,3%, em rela~ao ao censo de 1950. Desse nfunero, 
a zona urbana absorvia 119.477 (86,4%), restando 
para a rural 18.846 (13,6%) . E, portanto, uma po
pulac;ao preponderantemente urbana. Por isto mes
mo, dos 29. 751 domicilios registrados, foram conta-

POPULACAO 

ZONA URBANA 

ZONA RURAL 

dos 24.896 no distrito
sede, 617 em Brigadeiro 
Tobias, 323 em Cajuru 
do Sul, 255 em Eden e 
3.660 em Votorantim. 

0 distrito de Soroca
ba era o mais populoso, 
com 115.536 habitantes, 
seguido do de Votoran
tim, com 17.347, Brlga
deiro Tobias, com 2.773, 
Cajuru do Sul, com 
1.482 e Eden com 1.185. 

Segundo estimativa 
do Laborat6rio de Esta
tistica do mE, em 1.0 
de julho de 1968 Soro
caba ocupava o 6.0 lu
gar entre os munlcipios 
mais populosos do Es
tado, apesar de ter so

frido grandes desmembramentos. A populac;ao do 
Municipio era de 142.835 habitantes, passando a den
sidade demografica de 220, em 1960, para 313 habl
tantes por quilometro quadrado. 

Em 1967, registraram-se 4.087 nascimentos I 151 
nascidos mortos), 1.498 6b1tos em geral (469 meno
res de 1 ano) e 1.113 casamentos. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

Sorocaba e conhecida como a "Manchester Pau
lista", titulo que conquistou pelo pioneirismo indus
trial no Estado, desde fins do seculo pass ado. 

AD lado da industria, que ja ocupa posi~ao de 
relevo na vida economica do Municipio, vern sendo 
encetado urn movimento visando a incrementar a 
agrlcultura e pecuaria locals. Para tanto, veem-se 
reallzando, desde 1964, as Feiras Agropecuarias e In
dustrials. 

Com elevado numero de expositores, visitac;ao 
de mais de 200.000 pessoas as FAPIS contam com 
juizes internacionais para julgamento dos animals. 

Em 1967, surgiu a Associa~ao Agropecuaria So
rocabana, entidade especialmente criada com o ob
jetivo de promover a realizagao das FAPIS. 

Industria 

EM 1965, elevou-se a NCr$ 80,1 mllhoes o valor da 
produ<;ao do seu parque industrial, no qual aparecem 
com destaque a fia~ao e tecelagem, ao lado da es
tamparia. 

Entre os principals estabelecimentos fabris do 
genero, citam-se a Companhia Naclonal de Estam
paria, com a Fabrica Sao Paulo, a Santa Rosalia e 
a Fabrica Santo AntOnio; a Industria Textil Barbero 
S.A; a Companhia Fia<;i'io e Tecidos Nossa Senhora 
do Carmo e a Fiac;ao e Tecidos Santa Marla. A tece
lagem, propriamente, representava mais de 50% do 
valor da produc;ao. Sorocaba e o malor produtor de 
llnha do Estado. 

As industrias do genero metalurgico ocupam 
tambem lugar de relevo, seguido do de transforma
<;ao de minerals nao metallcos e de produtos allmen
tares. Nestes dois Ultimos destacam-se a Cia. de 
Cimento Ipanema e a Cooperativa de Laticinios de 
Sorocaba (leite pasteurizado) e lbel S.A. Conservas 
Allmenticlas. 



10 

Merecem destaque tambem a fundi~ de ferro 
e ac;o e a fabrica~o de transformadores para radio 
e TV. 

A tabela a seguir especifica. por classes e g~ne
ros de indU.Strtas o movimento industrial: 

VALOR DA 
ESTA- OPE- PRODUCAO 

CLASSES E BELECI- RARios EM 1965 
o:e;NEROS DE MENTOS EM 
IND"OSTRIAS EM 1965 Ndmeros 1•-I-1966 absolutos % ~bte 

(NCr$ 1 000) 0 total 

lndustrias Extrativas de ~--

Produtos Minerals .... 8 50 
,., 

216 0,3 

Industria de Transforma-
;io (1) ... ..... ...... 334 11 445 79 915 99,7 
Minerais n11o meUiicos 66 521 4 405 5,5 

Metah1rgiea .......... 0 23 1 045 9150 11,4 
MecWca ...... o.ooo•O 5 107 483 0,6 
Material eMtrico e de 
comuni~···o••o 7 137 1 356 1,7 

MateriRI de transporte 11 149 1 067 1,3 
Madeira ........ 0 0 o··· 12 128 387 0,5 
Mobili!Tio .. o ..... 0 o .. 21 139 1 396 1,7 
Papel e papeliio ... .... (x) (x) (x) (:t) 
Borrach:i .... 0 0. 0 0 o .. . (x) (x) (x) (l) 
Couros e peles e Jl'o-

dutos aimilares ...... 5 47 219 0,3 
Qn!miea ....... ..... o. 7 32 386 0,5 
Produtos de perfuma-

ria, sa bOOs e vel as . . (x) (x) (:~.) (x) 
Prooutos de mnteriaa 

pl&9ticas ............ (x) (l) (x) (x) 
T6xtil ...... o ......... 68 8299 54 567 68,1 
Vestuirio, cal~ado ear-

tefatoa de teeidos ... 23 169 780 1,0 
Produtos alimentares .. 66 460 4 795 6,0 
Bebidas .. o 0 0 ••••• 0 •• 0 (x) (x) (7) (x) 
Editorial e grjfiea . .. . 10 90 276 0,3 
Diversas ...... o ... .. . 0 (r.) (>) (x) (7) 

TOTAL GERAL (1) 34.2 . 11 495 80 131 100,0 

(I) 0. dadoe omitidoo fuem parte doe tolais. 



INDUSTRIA 
VALOR ·OPERARIOS 

b25l TEXTIL 

[] METALURGIC A 

'UIJ!A PRODUTOS ALIMENTARES 

D OUTROS 

Abate de Reses 

EM 1966, foram abatldos 6.038 bovlnos, 14.647 suinos, 
174 caprlnos e 35 ovlnos. 0 total do abate rendeu 
2. 767 toneladas no valor de NCr$ 3,7 m1lh6es. A 
malor parcela coube a carne verde de bovlno com 
1.275 toneladas, cobrindo 54,7% do valor . Em se
gulda a carne verde de suino com 22,9% e 580 t e 
o toucinho fresco com 15,7% e 577 t. 

Vista da Feira dos Produtos. 



Canhoes na Praca Dr. Ferreira Braga , simbollzando a 
Revolucio de 1842 

Pewaria 

E DE relativa importancia economica a pecuaria no 
Municipio, predominando o gado bovino, destinado 
ao corte e a produ~ao de leite. Em 1967 foram im
portadas 65.000 cabe~as. 

Em 1966, no setor da pecuaria, apresentavam-se 
os seguintes dados, relativos ao rebanho existente : 

Especies 

Bovinos 
Eqliinos 
Muares 
Suinos 
Ovinos ... . ..... . ...... .. .... . . .. . 
Caprinos 
Blifalos 

Cabecas 

5.720 
900 
600 

22.450 
150 
150 
250 

~sse gado, considerado em globo alcaJ:11tou o va
lor total de NCr$ 3,0 milh6es, dos quais 49,5% se 
referiam aos bovinos, e 41,9% aos suinos. Foram 
colhidos 432 mil litros de leite, calculados em 
NCr$ 90,7 milhares . 

Estimava-se em 143.600 cabeQas o plantel avi
eola, no valor de NCr$ 226,9 milhares, sendo 141.400 
cabeQas de galinaceos (200 perus), valendo . . ..... . 
NCr$ 223,6 milhares . A produQao de ovos de galinha 
foi aproximadamente de 375 .000 dlizias, e o seu va
lor de NCr$ 225,0 mllhares. 

Em atividade profissional junto aos pecuaristas 
de Sorocaba, havia 3 veterinarios. Aten.de aos pe
cuaristas urn Posto Agropecuario . 



Agricultura 

EM 1967, a lavoura em Sorocaba utilizou 7.227 hec
tares de terras e registrou os maiores valores de 
produc;ao nas culturas de milho, tomate e cebola. 

A maior area, 3.000 ha, era ocupada pelo milho, 
seguindo-se o feijao, com 1. 700 ha, e a cebola com 
420 ha. 

A tabela a seguir discrimina os principais pro
dutos segundo o valor: 

PRODUTOS AGRfOOLAS 

Milho ...................... . ........... . 
Tomate .................. ..... ......... . . 
Cebola ................................ .. 
Feijiio ................................... . 
Batata-ingl~a .............. ... .. .... .... . 
Outros1 ..• ................... . ......•.. 

TOTAL.. ..... ...... ......... .. ..... . 

VALOR DA 
PRODUCAO 

Numeros 
absolutos % s6bre 

(NCr$ o total 
1 000) 

900 22,6 
461 11,5 
454 11,4 
381 9,6 
367 9,2 

1 421 35,7 

3 984 100,0 

Ill Inclu•.IIHie: mandioca, limaa, tangerina, abacat.e, laranja, pka, a.rroo,~ a.bo.· 
cui, uva, banana, ca!6, mela.ncia e amendoim. -

MILHO 

TOMAT£ 

CEBOLA 

BATATA 
INGLESA 

OUTROS 

PRINCIPAlS PROOUTOS AGRiCOLAS 

0 300 600 900 1200 

NCrS 1.000 
~--------------



0 mllho rendeu 4.500 t, o tomate, 1.440 t, a ce
bola, 1.512 t, o feijao, 915 t e a batata-lngl~sa. 2.430 t. 

A casa da Lavoura e a Delegacia Agricola assis
tem aos agricultores, aos quais prestam assistencia 
tecnica 4 agronomos. o mRA cadastrou, em 1967, 
1.381 imoveis rurais. 

Comercio e Bancos 

SoROCABA mantem intercambio comercial com as 
pra~as de Sao Paulo, Tatui, Itu, Porto Feliz. Pleda
de, Ara~oiaba da Serra, Saito de Pirapora, Votoran
tim e outros municipios vizinhos alem de outros 
Estados e o Exterior. Em 1967, havia 53 casas de 
atacado, 1.623 firmas varejistas e 20 empresas mistas. 

A rede bancaria, em 1968, compunha-se das 
agencias dos bancos: Seguran~a de Sao Paulo, Bra
sileiro de Descontos, Brasul de Sao Paulo, comercial 
do Estado de Sao Paulo, Brasil, comercio e Indlis-



VIsta parcial. 

tria de sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Lavoura de 
Minas Gerais, Mercantll de Sao Paulo, Nacional de 
Minas Gerais, Noroeste do Estado de Sao Paulo, 
Frances e Italiano para a America do Sui, Portu
gues do Brasil, Sao Paulo, America, Federal Itau Sul
Americano, Mercantll e Industrial de Sao Paulo e 
duas agencias da Uniao de Bancos Braslleiros, alem 
de 4 agencias das Caixas Economicas federal (2) e 
estadual (2) . 

Os saldos das principals contas, em 31 de de
zembro de 1967, eram, em m.ilhoes de cruzeiros no
vos: caixa, em moeda corrente, 1,9; emprestlmos em 
contas correntes, 7,6; titulos descontados, 21,3; de
p6sitos a vista e a curto prazo, 32,1; titulos descon
tados, 1,6. 

0 movlmento da Camara de Compensa~ao de 
Cheques, em 1968, elevou-se a 830.368 cheques, no 
valor de NCr$ 619,7 mllhoes, sendo o valor medio 
por cheque de NCr$ 746,3. 

0 cooperatlvismo e representado pelo Banco de 
Credito Popular Sorocabano, a Cooperativa de Cre
dito Mutuo e Agricola de Sorocaba e a Cooperatlva 
Agro-Industrial de Credito Mutuo Manchester. 
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TRANSPORTES E COMUNICAc;OES 

0 MmnciPro e servido pelas rodovlas Raposo Tava
res, Itu--Sorocaba, Sorocaba--Votorantim e Soroca
ba--Salto de Pirapora, t6das asfaltadas, alem de 
456,8 km de estradas municipais, das quais 256,8 km 
com leito melhorado. 

A Estrada de Ferro Sorocabana, com 30 km de 
trilhos no Municipio, representa importante elo de 
comunlca~;ao, nao s6 ligando Sorocaba a sao Paulo, 
como tambem a Santos, via Malrinque, ao Norte 
do Parana, via Ourinhos, a Alta Paulista e a regiao 
da Noroeste . 

A rodovia Raposo Tavares e a via de penetra~;ao 
natural para as regioes Sul, Oeste e Noroeste do 
Pais, facilitando o lntercamblo comercial, cultural e 
humano entre Sorocaba, a cidade de Sao Paulo, e 
aquelas regioes . 

Com as capitals estadual e federal e OS munici
pios vizinhos existem as seguintes vias de liga~o e 
respectivas distancias: Ara~oiaba da Serra, pela ro
dovia Raposo Tavares, em 27 minutos; Itu, via 
Eden e Cajuru do Sui, em 35 minutos; P6rto Feliz, 
via balrros Indaiatuba e Palmital, em 1 hora e 
12 minutos; Salto de Pirapora, rodovla Raposo 
Tavares, em 50 minutos; Votorantim, em 4 minutos; 
Mairinque, rodovia Raposo Tavares, em 33 minutos; 
Sao Paulo - Capital, rodovla Raposo Tavares, 
em 1 hora e 40 minutos; e a Brasilia-DF, via Co
lombia, Frutal (MG) e Goiania (GO), em 18 horas 
e22 minutos; e por ferrovia a Itu, em 2 horas e 
22 minutos; Votorantim, em 20 minutos; Mairinque, 
em 41 minutos; e Sao Paulo - Capital, em 1 hora e 
55 minutos. 
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0 servi~;o de transporte rodoviinio com a Capital 
do Estado e feito pelo Via~;ao Cometa S. A. e o de 
transportes urbanos por 12 empresas. 

CONVEN COES : 
ROOOVIA FEDERAlS 
ROOOVIAS ESTAOUAIS -
fER ROVIAS -

Na Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 
1967, achavam-se registrados 7.079 autom6veis e 
jipes, 2.718 caminhoes, 94 onibus, 101 camionetas e 
134 outros veiculos nao especificados. 

Os servi~;os de comunica~ao, de uso publico, con
tam com 1 agencia postal-telegrafica e 3 postais, da 
ECT, e com 22 postos telefonicos. 

0 servl~o telefonico urbano e executado pela 
Companhia Rede Telefonica Sorocabana, com sis
tema de chamada automatica, integrada, para tra
fego interurbano, com a Companhia Telef6nica 
Brasileira. Ate 31 de dezembro de 1967, havia '5.225 
aparelhos instalados . 

FJ.culdade de Medicina 
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ASPECTOS CULTURAIS 

DoTADA de rede escolar excelente, composta de unl
dades de grau primario, secundarlo tecnlco e supe
rior, e Borocaba urn dos principals centros educacio
nais do Estado. 

Censo Escolar 

Os RESULTADOS preUminares do Censo Escolar de 
1964 apuraram uma populac;ao de 147.484 habitan
tes, sen.do 55. 87(} na faixa de 0 a 14 anos. 0 indlce 
de escolaridade era de 79,4%, superior, portanto, ao 
do Estado - 73,6%, e do Pais - 66,1%. 

Na cidade, o indice de escolaridade eleva-se a 
81,3%, descendo na zona rural para 68,8%. 

Se, hlstOricamente, tem passado o Municipio por 
diferentes ciclos, entre os quais o do tropelro e o da 
industria, atravessa atualmente o clico do estudante. 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 
14 anos Total 

Freqiifntam 
escola 

Municipio .................. 55 870 27 991 22 225 
Areas urbana 'e suburbana 4.7 407 23 731 19 292 
Area rtl!'al ... : . .... ... .. . 8463 4260 2 933 

Ginaslo de Esportes 
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Contavam-1:1e 611 professores regentes de classe 
(546 na cldade) - sendo 584 do sexo feminino e 93 
nao regentes- 86 do sexo femlnlno. 

Dos regentes, 605 eram normallstas - 578 do 
sexo femlnlno e 6 nao normallstas, todos do sexo 
feminlno. 

Ensino Primario 

EM 1967, o nfunero de unidades escolares de enslno 
primarlo comum era de 155. No mesmo ano apurou
-se a exlstencia de 358 professores, e 21.315 alunos, 
matrlculados no lnicio do ano letivo. 

Acha-se instalada no Municipio uma Delegac1a 
do Ensino Elementar. 

Ensino Medio 

No TOCANTE ao ensino de grau medio, 0 n\imero de 
estabelecimentos, em 1967, era de 12: 2 municipals, 
4 estaduals e 6 partlculares. 

Havla 25 unidades escolares: 12 do ensino se
cundarlo, com 262 professores e 7.677 alunos matri
culados no infcio do ano letlvo; 4 do comerc1al, com 
44 profess6res e 611 alunos; 3 do industrial, com 53 
professores e 1.295 alunos e 6 do normal, com 96 
professores e 1.806 alunos. 

Ensino Superior 

JA EM rela~ao ao nivel superior, existem escolas de 
Medicina, Direito, Filosofia, Clencias e Letras, En
fermagem e Administra~ao de Empresas, num total 
de 5 unidades, com 173 professores e 1.498 alunos 
matriculados, em 1967. Jl!sses estabelecimentos sao 
todos particulares. 

Outros Ensinos 

CoNTAVAM-SE, ainda, 27 unidades escolares de cursos 
avulsos do ensino elementar e medio, com 149 pro
fessores e 3.880 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo de 1967. 

Cultura 

PARA atender a sede de saber e ao gosto pela leitura, 
sorocabanos dlspoem de 13 bibllotecas: do Gabinete 
de Leitura Sorocabano, com 11.623 volumes; da Fa
culdade de Filosofia, com 8. 855; da Faculdade de 



Torre da Matriz de Sorocaba. 

Avenida Sao Paulo. 



IgreJa de Sao Bento e estatua de Baltazar Fernandes. 

Monumento do Tropeiro. 
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Medicina, com 7. 780; Operaria de Sorocabana, com 
5.077; da Faculdade de Direito, com 4.200; da So
ciedade Beneficente 25 de Julho, com 3.465; da 
Uniao Espirita Sorocaba.na, com 2.280; da Sociedade 
Benefieente 25 de Dezembro, com 1.928; do Tatwa 
Jesus Cristo, com 1.520; do Sindlcato dos Trabalha
dores na Industria de Fla~;ao, com 1. 500; da EScola 
de En.fermagem, com 1.420; da Beneflcente Socie
dade Protetora dos Empregados na EFS, com 1.237 
e do Centro Operarlo Cat6llco Beneflcente, com 639. 
Existem na cidade 9 livrarias. 

Circulam regularmente os jomats dia.rtos: Cru
zeiro do Sul, com tiragem de '5.000 exemplares, Dla
rlo de Sorocaba, com 4.160, e Folha Popular, com 
5.400. Ha 7 tlpografias. 

No setor radiofonlco, acham-se em ativldade: a 
Emissora Vanguarda ZYI-8, ondas medias, 1.560 
kc/s, desde 1957; Radio Clube de Sorocaba, PRD-7, 
ondas medias, 1.080 kC/S, desde 1933; Radio Caci
que de Sorocaba, ZYR-43, ondas medias, 1.250 kc/s, 
desde 1951; ZYR-29, ondas medias, 680 kc/s, desde 
1954; e ZYR-99, ondas troplcals, 2.460 kc/s. 

Quanto aos cinemas, exlstem: Lider, com 1.200 
lugares; Sao Bento, com 940; Sao Jose, com 1.800; 
Santa Rosa.Ila, com 800; Santo AntOnio, com 200 e 
Carante, com 941. Ha 27 associa~;oes culturals, re
creatlvas e desportivas. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao 

SoRocABA conserva muito do antigo dentro do mo
derno, enquanto cresce e se desenvolve, a passos 
glgantescos, para um futuro promlssor. 

Quem dela conhece apenas o centro comercial 
Ionge esta de avaliar quao extensa e a area cons
truida, que se expande pelos bairros tabrls, estu
da.ntls e resldencials, em varlas dire~;aes. 

Dlspondo de caracteristlcas especlals, a cidade 
divlde-se, praticamente, em tres nucleos populaclo
nals urbanos: Centro, Alem-ponte e Alem-linha. 



Capela do Convento santa Clara. 

Treeho da eldade. 
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0 quadro urbano da sede compreende 1.592 lo
gradouros publicos, distribuidos em 1.487 ruas, 87 
pragas, 12 jardins e parques e 6 outros. 

A energia eletrica e fornecida pela Sao Paulo 
Servic;o de Eletricidade S. A., estendendo-se pelas 
zonas urbana e rural. A corrente e de origem ter
mica e hidraulica, alternada, com freqiiencia de 60 
ciclos e voltagem de 220 e 110 volts. 

0 servigo de lluminac;ao publica abrange 606 
logradouros em t6da a extensao e 214 parcialmente. 
Ha 5 . 877 focos de eletricidade, sendo de 11 horas a 

Zool6gico de Sorocaba. 

Lago no Jardlm Zool6gico. 
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media de funcionamento dlario. A iluminac;ao do
miciliaria atende a 876 logradouros com 25.611 li
gac;oes. 

Em 1967, 26.770 predios eram abastecldos pela 
rede de agua e 35.000 servidos pela rMe de esgotos. 

Assistencia Social 

No sETOR de assistencia social existem em Sorocaba 
17 entldades que prestam auxillos e beneficlos lntei
ramente gratuitos: 

Assistencia Infantil - Lar Escola Monteiro Lo
bato de Sorocaba, Lar Educandarlo Bezerra de Me
nezes, Sociedade do Educandario Santo Agostinho e 
Sociedade Mantenedora do Instituto Humberto de 
Campos. 

Asilos para velhice desamparada - Asllo Sao 
Vicente de Paulo e Vila dos Velhinhos de Sorocaba . 

Funcionam como albergues noturnos, a Associa
c;ao Mantenedora do Albergue Noturno e Sociedade 
da Casa Transit6ria Andre Luis. 

Prestam assistencia medica e hospitalar a Asso
ciac;ao Protetora dos Insanos de Sorocaba e Irman
dade da Santa Casa de Misericordia . 

Mantem servic;os de dlstribuic;ao de generos e 
utilidades a Associac;ao de Carldade Dr. Mario dos 
Santos, a Associac;[o Sorocabana de Ac;ao Social, o 
Departamento Feminino Eloi Lacerda, o Departa
mento Asslstenclal do centro Espirlta Fe em Deus, 
a Legiao da Boa Vontade, a Sociedade Cultural Es
pirita Irmaos de Caridade e a Sociedade Dorcas. 

Assistencia Medico-H ospitalar 

CoNSTITUINDO motivo de justo orgulho da gente so
rocabana, ergue-se na cidade urn dos maiores cen
tros medicos do interior do Estado, formado pelos 
seguintes hospltais: Regional (estadual), Santa Lu
cinda, Evangellco, Sao Severino, Geral e Materni
dade Santa Edwiges, Instituto de Higiene Mental 
Dr. Luis Vergueiro, Instituto Psiquiatrico Professor 
Andre Teixeira Lima, Santa casa de Miseric6rdia de 
Sorocaba, Instituto de Fraturas e Acidentes Sao Lu
cas, Hospital Samar1tano e Sanat6rio Da. Leonor 
Mendes de Barros (estadual). Ao todo, 835 leltos. 

Os servic;os oflciais de saude publica sao: Ser
vic;o de Assistencia Medica e Domiciliar de Urgencia 
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(SAMDU), Departamento de Endemias Rurals, As
sistencta Publica de Sorocaba, centro de Saude de 
sorocaba, Clinica Dentarta Infantil, Dispensario 
Regional da Lepra, Dispensario Regional de Tuber
culose, Dlspensario Oftalmo16gico, Servl~o de Erra
dica~ao da Malaria, Servi~o Obstetrlco Domiciliar, 
6 Postos de Puericultura e 8 ambulat6rios. 

Para atender a popula<;ao, contam-se 122 medi
cos 66 farmaceuticos, 87 dentistas e 45 enfermeiros. e 
ha 48 farmacias em funcionamento. 

FINANr;AS 

EM 1967, a Unlii.o arrecadou no Municipio NCr$ 17,6 
milhoes, o Estado NCr$ 23,1 mllhoes e a Prefeitura 
NCr$ 8,0 mllhoes. As despesas realizadas pela Mu
nicipalidade, no mesmo ano, atingiram NCr$ 5,7 
milhoes . 

0 or<;amento municipal para 1969 preve recelta 
de NCr$ 10,6 milhoes e flxa igual despesa.. 

OUTROS ASPECTOS MUNICIPAlS 

SoROCABA e sede de Diocese e conta com 6 par6quias, 
14 templos de cultos protestantes e 52 centros es
piritas. 

Funcionavam, em 1967, 122 saloes de barbeiro, 
81 de cabeleireiros, 23 restaurantes, 793 bares e bo
tequins, 8 hotels e 3 pens6es. 

Em atividade profisslonal, ha 48 advogados e 34 
engenheiros. Como entldades de classe, 13 sindica
tos, sendo 10 de empregados, 2 de empregadores e 
1 liberal. 
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A Camara Municipal compoe-se de 21 edis. Ate 
28 de fevere1ro de 1967 havla 56.855 eleltores ins
cr1tos. 

Instaladas e em funcionamento, igualmente, 
podem citar-se entre outras as seguintes repartic;oes 
publ1cas federais, autarquicas e estaduais: .Agencia 
de Estatistica (6rgao de coleta do mE), Coletoria 
Estadual, Exatoria Federal, Delegacia Regional do 
Trabalho, 14.8 Circunscri~ao do Servic;o Militar, 
Delegacia Seccional do Impasto Sabre a Renda e 
Quartel do 7.0 B. P. da For~a Publica. 

FONTES 

As tntorma(:iies dtvu!gadas neste traba!ho toram, ·em su.a 
matoria, tornectdas pelo Agente Municipal de Estatfstica de 
Sorocaba, Ltno Silva. 

Uttllzactos, tambem, dados ctos arqutvos de ctocumenta(:do 
municipaL ao IBE, de diversos 6rgdos do sistema estatfstico bra
sileiro e da 2.• edi{;fio da Mo-rwgratia. 





COLEI;.\0 DE MONOGRAFIAS 

5.• serie A 

400 - Urugualana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 
402 - Arapongas, PR. 403 - Ouro Pr~to, MG (2.• edi
~ao). 404 - Botucatu, SP (2.• edt~:llo). 405 - Cachoeiro 
de Itapemlrlm, ES (2.• edl~:ao). 406 - Paranavai, PR. 
407 - Nova Frlburgo, RJ (2.• edt~io). 408 - Florlan6-
polis, sc (3.• edt~ao). 409 - Anapolis, GO (3.• edt~:ao). 
410 - Llmelra, SP. 411 - Jtaperuna, RJ. 412 - acapa. 
AP. 413 - Recife, PE (3.• edi~io). 414 - Vallnhos, SP 
415 - Porecatu, PR. 416 - Ollnda, PE. 417 - Boa Vlsta, 
RR. 418 - Canoas, RS. 419 - Porto vetho, RO. 420 -
Palmares, PE. 421 - Santo Angelo, RS. 422 - Taubate, 
SP. 423 - Tlradentes, MG. 424 - Belo norlzonte, MG 
(2.• edll)io). 425 - Vi~:osa, AL. 426 - Caruaru, PE. 4?1 
- MariUa, SP (3 ... edi~io). 428 - Slo Sebastiio do Alto, 
RJ. 429 - Slo Leopoldo, RS. 430 - Ilheus, BA. 431 -
!tapioca, CE. 432 - Barbacena, MG (2.• edi~io) . 433 -
Ponta Grossa, PR (3.• edij;iO). 434 - Cameta, PA (2 ... 
edi~<llo). 435 - Piui, MG. 436 - Vit6ria da Conquts:a , 
BA (2.• edlj;ll.o). 437 - Itabuna, BA (3.• edlj;lo). 438 -
Londrina, PR. 439 - Tupi, SP (2.• edi~io). 440 - Catu, 
BA. 441 - Nlter6i, RJ. 442 - Angra dos Rels, RJ. 443 -
- Santo Andre, SP. 444 - Sorocaba, SP (3.• edl~lo). 

2.• serle B 

101 - Marulm, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 -
Jatai, GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 
106 - Pato Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Plra
curuca, Pl. 109 - Linhares, ES. 110 - Pendenclas, RN. 
111 - Carlacica, ES. 112 - Te6tuo Otonl, MG. 113 -
lguatu, CE. 114 - Golanlnha, RN. 115 - Ne6poUs, SE. 
116 - Capela, SE. 117 - Jacuplranga, SP. 118 - Nova 
Lima, MG. 119 - Condeias, BA. 120 - Castanhal, PA. 
121 - Mlmoso do Sul, ES. - 122 - Ca::hoelra do Ararl, 
PA. 123 - Guadalupe, PI, 124 - Delmlro Gouveia, AL. 
125 - Caracarai, RR. 126 - Mazaglo, AP. 1n - Ama
rante, PI. 128 - NiqueUndla, GO. 129 - Marechal neo
doro, AL. 130 - Amapa, AP. 131 - lguarape-Mirl, PA. 
132 - Rio do Sui, SC. 133 - Jtamonte, MG. 134 - Do
mingos Martins, ES. 135 - Bom Jesus, RS. 135 - Con
cel~:io da Barra, ES. 137 - Oleo, SP. 138 - Nova v~necla, 
ES. 139 - Tres Rlos, RJ. 140 - Laranjal Paullsta, SP. 
141 - Cerqueira Cesar, SP. 142 - .Jabotlcabal, SP. 143 
- Guarlba, SP. 144 - Ita~u. BA. 

Acabou -se cte i mprimtr, no Servtl)o G rd.ttco eta Fun 
da~4o IBGE, aos vtnte e tr~s ctlas do mb d e julho de m il 
novecentos e eessenta e nooe - 1590. 
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FOTO DA CAPA: 
Avenida S4c PaulO, uma 

.etas radials que integram o 
- --.-;:·~f'IJlno Dtretor do Municipio. 




