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DE 
MONOGRAFIA 
N.O 458 

can1pos 
do jordao 

SAO PAULO 

ASPECTOS FJSICOS 
- Area: 269 km 2 ; alti'tude da sede: 

1.700 m ; temperatura, em "C: ma
xima, 28; minima, 8; precipitaQiio 
pluviometrica anual: 1.550,8 mm. 

POPULA()A.O 
19.676 habitantes (estimativa em 
1• de julho de 1968); densidade 
demogratica: 73 habitantes par 
quiltlmetro quadrado. 

ECONOMIA 
24 estabelecimentos industriais, 1 
atacadista, 299 varejistas e 38 de 
prestagiio de serviqos; 505 i m6veis 
,·urais (!BRA); 4 agencias banca
rias e 2 das Caixas Econtlmicas 
Federal e Estadual. 

CULTURA 
36 unidades escalaTes de ensino 
primario comum, 1 estabelecimen
to de ensino media, 4 bibliotecas, 
3 livmTias, 3 tipograji'as, 1 jornal, 
1 mdiodijusora, 1 cinema e 6 socie
dades esportivo-recreativas. 

URBANIZA()li..O 
- 224 logradouros, 12 avenidas, 2 pra

gas, 208 ruas, 2 travessas, 2.622 pre
dios, 3.056 ligagoes eletricas domi
ciliaTes. 1.950 aparelhos telejoni
cos; 17 hoteis, 4 pensoes, 9 res
taumntes, 54 bares e botequins. 

SA ODE 
- 14 hospitais com 1 .919 leitos, 4 

pastas de saude; 10 medicos, 6 
dentistas, 1 tarmaceutico, 13 enjer
tneiros,· 4 farmdcias . 

VEJCULOS 
- 274 autom6veis e jipes, 5 tlnibus, 

85 caminhoes, 38 camionetas e 135 
veiculos niio especificados. 

FINAN()AS 
- Orgamento municipal para 1970 

(milhoes de cruzeiros novas) 
receita pTevista e despesa fixada: 
4,8 (2,3 de Tenda tributtiria). 

POLITIC A 
--· 11 vereadoTes. 
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/1SPECTOS HIST6RICOS 

EM 1720, Gaspar Vaz, alcunhado o "Oyaguara", abre 
o primeiro caminho de Pindamonhangaba ao Vale 
do Sapucai. Como o objetivo era s6 o de transportar, 
por ali, o ouro das minas de I t ajuba, por ordem 
real, mais tarde esse caminho fc·i fechado, embora 
Gaspar Vaz, influenciado pela "fertilidade do solo, 
e pela opulencia da vegetagao e amenidade do eli
rna" tenha se apaixonado pela regii'io, nela se esta
belecendo com fazenda de criar, transformando-a, 
acs poucos, em importante centro comercial de gado. 
No ano de 1771, Inacio Caetano ~vieira de Carvalho 
foi atraido pelos encantos da Mantiqueira. Estabe
leceu-se, tambem, com fazenda de criar e a 27 de 
setembro de 1790, obteve sesmaria por carta do Go
vernador da Capitania de Sao Paulo. Morrendo em 
1825, seus herdeiros vendem a gleba ao Brigadeiro 
Manoel Rodrigues Jordao, figura ligada a nossa In
dependencia. Gozava de largo prestigio e por isso o 
povo, que chamava o local, simplesmente, de "os 
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campos", passou a denomina-lo "os campos do Jor
dao" . Dai a origem do nome da localidade. Matheus 
da Costa Pinto, em 1874, nas terras que adquirira 
dos herdeiros de Manoel Rodrigues Jordao, fundou 
o povoado de Sao Matheus do Imbiri, hoje denomi
nado Vila Jaguaribe, em homenagem ao Dr. Do
mingos Jose Nogueira Jaguaribe, que sucedendo a 
Matheus da Costa Pinto, introduziu no povoado im
portantes melhoramentos. A Estrada de Ferro Cam
pos do Jordao, tern a sua primeira estaca batida a 
27 de abril de 1912, gragas aos esf6rgos que nesse 
sentido desenvolveram os medicos Emilio Ribas e 
Victor Godinho. Essa tarefa foi confiada ao portu
gues Sebastiao de Oliveira Damas que, arros
tando t6das as dificuldades, conseguiu levar-la a 
born termo. Assim e que, alguns meses depois, os 
trilhos chegaram ao ponto terminal, abrindo uma 
era de progresso e desenvolvimento para Campos do 
Jordao. 

F ormarao Administrativo-J ttdiciaria 

0 DISTRITO de Campos do Jordao foi criado pela Lei 
Estadual n.0 1.471, de 29 de outubro de 1915, com 
sede no povoado de Vila Jaguaribe. No quadro da 
divisao administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1933, o Distrito de Campos do Jordao figurava 
como integrante do Municipio de Sao Bento de Sa
pucai, perdurando a situagao ate que o Decreta n.o 
6 . 501 , de 19 de junho de 1934, disp6s sabre a criagao, 
em carater especial, do Municipio. 

Segundo a divisao territorial de 31-XII-1936, o 
Municipio se compunha, entao, dos distritos de Cam
pos do Jordao e Santo Antonio do Pinhal, assim 
permanecendo no quadro fixado pelo Decreta-lei 
estadual n .0 9 . 775, de 30 de novembro de 1938, para 
o qi.iinqi.ienio 1939-1943. 

Em virtude do Decreta-lei estadual n.0 14.334, 
de 30 de novembro de 1944, perdeu o distrito de 
Santo Antonio do Pinhal, transferido para o Muni
cipio de Sao Bento do Sapucai. 0 mesmo ato criou o 
Termo e Comarca de Campos do Jordao. No foro 
local havia 6 advogados em atividade, no ano de 
1969. 
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ASPECTOS FlSICOS 

0 MuNICiPIO se localiza na zona leste de Sao Paulo, 
tendo a posigao geograJica determinada pelas coor
denadas de 22° 44 ' de latitude Sul e 450 30 ' de lon
gitude W. Gr. Dista, em linha reta, da Capital do 
Estado, 141 quil6metros, rumo E~E. 

Area municipal , 269 km". Limita-se com os 
Municipios de Sao Bento do Sapucai, Pindamo
nhangaba, Santo Antonio do Pinhal e Guaratingue
ta (Estado de Sao Paulo) e com Itajuba, Pirangugu 
e Wenceslau Braz (Estado de Minas Gerais) . 

Seu principal curso dagua e o rio Capivari, que 
ap6s receber alguns afluentes se transforma no 
Sapucai- Guagu, tributario do Rio Grande. Tanto o 
Capivari como o Sapucai-Guagu constituem atra
goes turisticas, compondo com os pinheirais uma 
bela paisagem. 

A epoca das chuvas abrange os meses de ou
tubro , novembro , dezembro , janeiro e fevereiro. A 
precipitagao, em 1967, totalizou 1. 550,8 mm. 



Fa1'f1Le Estadual 

Situado a uma altitude de 1. 700 mEtros, Cam
pos do Jordao tern clima tropical de mor:tanha. 

Em uma am\.lise dos fat6res climati~os , iguala, 
c;uando nao supera, as mais famosas es-;ancias dos 
Alpes Suic;os, como par exemplo Davos-?latz, a de 
maior rename. 

Dad as comparatives: 
Temperaturas: Campos do Jordao - maxima, 

230 - minima soc· 
Davos-Platz -'maxima, 290 - m inlma, 18,4.0 ; 
Luminosidades: Campos do Jordao - 53 % ; 
Davos-Platz - 45% ; 
Altitudes medias: Campos do JordEo - 1. 700 

metros; 
Davos-Platz - 1. 560 metros. 
0 tear de oxigenac;ao e ozona de Campos do 

Jordao e superior ao de Chamonix, estancia fran
cesa famosa pel a pureza do ar, a 2. 800 metros de 
altitude. 
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TURISMO 

Na zona leste de Sao Paulo, no dorsa das pri
meiras elevac;6es da Mantiqueira, protegido pela 
Serra do Mar, a altitude media de 1.700 m , surge 
Campos do Jordao. 

Sua privilegiada localizac;ao entre tres grandes 
capitais - Sao Paulo, Rio de Janeiro e Belo Hori
zonte, e a distancia relativamente pequena que a 
separa desses grandes centros garantem-lhe fre
qilencia apreciavel de turistas. 

0 turismo constitui, assim, a maior fonte de ri
queza do Municipio. 

seu clima excepcional, a vegetac;ao exuberante, 
os especimes raros de sua flora, os passaros que po
voam suas matas, suas flares, suas aguas comp6em, 
com os melhoramentos introduzidos pelo homem, 
um conjunto de condic;6es notaveis para o viajante 
em busca de recuperac;ao para o corpo e para o es
pirito. 
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Floradas na Serra 

Campos do Jordao oterece um dos mais belos 
espetaculos naturais: a geada . 0 gelo pulverizado 
embranquece os mon·os, as arvores e as casas. 

QuEm nao queira ver a geada deve subir a serra 
na primavera, quando os campos ondulados da Man
tiqueira se recobrem de flares. 

A escritora Dinah Silveira de Queir6s entusias
mada com esse cenario, imortalizou Campos do Jor
dao, em seu romance - Floradas na Serra. 

Campos do Jor dao e tormado par tres nucleos, 
que, ao longo do vale, se desenvolveram com a ca
racteristica de vilas: Abernessia, Capivari e Jagua 
ribe . 

Jaguaribe foi o primeiro ~liicleo a aparecer, 
quando, ali, Matheus da Costa Pinto fundou a Vila 
de Sao Matheus do Imbiri, em terras adquiridas do 
Brigadeiro Manoel Rodrigues Jor dao e que ja erarn 
chamadas de Campos do Jordiio . 

Abernessia origina-se de Aberdeen e Inverness, 
localidades escocesas. Robert John Reid, fundador do 
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Vil a A!;ern essia 

nucleo e natural da Esc6cia, tez a fustio das duas 
palavras, aportuguesando-a. 

Capivari, surgiu no inicio do seculo pelos estor
<;os urbanisticos de Emilio Ribas e, pelo seu acurado 
planejamento, tornou-se 0 nucleo mais importante, 
sob o aspecto turistico. 

Um pequeno bonde faz a ligagtio das tres vilas, 
podendo os passeios serem feitos de autom6vel au a 
cavalo. 

Entre as inumeros recantos jordanenses, sobres
saem os seguintes : 

PICO DO IT AP EVA - Adentrando a divisu de 
Pindamonhangaba, distante do centro da cidade 
13 quil6metros, na altitude de 2 . 030 metros, oterece 
um panorama de rara beleza . Dali se divisa quase 
todo o vale do Paraiba, suas cidades e o hist6rico 
rio. 

PARQUE ESTADUAL - Distando 14 quil6me
tros do centro urbana, o Parque Estadual au Horta 
Florestal e um passeio instrutivo e ao mesmo tem
po belissimo; encontra ali o visitante a maior re
serva de coniferas do Estado : "Araucaria Brasilien
sis" "Pinus Elliottis" "Pinaster" "Insulares" "Tae
da'< "Patula" e ouiras essencias, cuidados~mente 
plantadas, constituindo cenario impressionante. 

No Parque Estadual foi instalado recentemente 
um P6sto de Salmonicultura, com a finalidade 
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Vila Capi,;ari 

de criaqao de trutas para o peixamento constan
te dos rios e lagos da regiao. 

0 Posta vem cumprindo essa finalidade e ja os 
pescadores encontram esses peixes em diversos luga
res da Estancia. 

No caminho do Parque Estadual, veem-se ainda 
o bairro elegante do Jardim do Embaixador, a Fa
zenda Lagoinha, o Camping Club do Brasil e o flo
rescente bairro de Descans6polis com o Clube e 
Hotel Rancho Alegre, a Capela deN. s.a da Saudade 
e a Casa do Poeta. 

PALACIO DO GOVERNO- No Alto da Boa Vis
ta, a 3,5 km de Abernessia, o Palacio de Verda do 
Governador, do qual se descortina belissima vista da 
Pedra do Bau; pode ser visitado as quintas, sabados 
e domingos. ,. 

PEDRA DO BA(J - Inicialmente Pedra do Em
bah1t (Vigia) e hodiernamente batizada pelo povo 
de "Bau", em virtude do jormato retangular. Impo
nente bloco de granito com seus seiscentos degraus 
cravados na rocha e uma altitude de 1.950 metros. 
Seu acesso se jaz par uma rodovia de 25 quil6metros, 
a que acrescem ainda 3 quil6metros, a pe ou a ca
valo. 
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VALE DO BAU - Centro de produgao de frutas 
e legumes. 

MORRO DO ELEFANTE- 1.800 metros de alti
tude . Div isa-se belissimo panorama da Vila Capiva
ri de onde dista apenas 2 km. No seu ponto culmi
nante hti urn moderno restaurante. 

GRUTA DOS CRIOULOS - Ampla gruta onde, 
no passado, segundo a lenda, escondiam-se as es
cravos foragidos das fazendas vizinhas. A 8 km 
"de Abernessia ou de Capivari, na estrada da Pedra 
do Bau, pode ser visitada a qualquer hora. 

DUCHAS DE PRATA - Situadas na Avenida 
Senador Roberto Simonsen, que demanda o Pica do 
Itapeva e os hoteis Vila Inglesa e Refugio Alpino, as 
Duchas sao atrativos de primeira linha. Tres duchas 
volumosas que se despencam em cachoeira formada 
pelo ribeiriio das Perdizes permitem uso simultdneo 
par adultos e criangas; azem de ser muito pitoresco 
o local. 

PARQUE RECANTO FELIZ - Agradtivel area 
com exuberante arboriza<;;ao natural, e local indicado 
para excurs6es, piqueniques e eventualmente para 
acampamento. 

AGUA SANTA - Dista 11 km de Abernessia e 
7 de Capivari; aprazivel local onde se encontra a 
Fonte Marisa, com vasao de 1.728.000 litros em 
24 horas. Trata-se de tigua radioativa, oligo-minera
lizada, bicarbonatada, silicatada e sulfatada, com 
pH 7, 8, dominando em sua composigao as cations 
magnesia, s6dio e ctilcio, com urn residua· a t8ooc de 
0,0947 gramo por litro . A Fonte Agua Santa, no mes
mo local, tis margens do Ribeirao dos Marmelos, nu
ma altitude de 1.350 metros, tern caracteristicas 
identicas e abast ece uma piscina natural revestida 
de dolornita. As aguas da Fonte Marisa sao engar
rafadas e exportadas. 

FONTES - Alem das citadas, Campos do Jordti.o 
possui outras famosas fontes hidrominerais : 
N. s.a das Grac;as, em Descans6polis, Simao, em 
Capivari e Renata, no Parque do Grande Hotel . 

POMARES - A Estancia ostenta profusao de 
pomares. Na primavera, completamente floridos, ofe
recem urn espetaculo de extraordintiria beleza: pe
reiras, pessegueiros , ameixeiras, macieiras _e as ce
rejeiras ornamentais formam urn con7unto de 
matizes que atraem nessa epoca do ano, milhares de 
turistas. Em Jaguaribe, a Chticara Utyama, que pas
sui especimes de cerejeiras Taizan, Ioshino e Botan, 
plantadas hti varios anos, e 0 local que maior atra
tivo oferece na epoca da Primavera: sao as "Flora
das na Serra". A beleza dos pomares e ch ticaras , 
entre as quais sao dignas de registro a da Ba.ron~sa 
von Leithner e a Fracalanza, soma-se a dos 7ardms 
publicos e partir.ulares e m esmo a das e!2costa~ e 
ravinas das mont anhas, com sua florac;ao natwa. 



Grutc dos Crioulos 

M orro do Elefante 

_veu da Noiva 
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Esta em formac;ao, junto ao Palacio do Gom~rno, 
o Parque das Cerejeiras, em area onde se constr6i 
um dos "campings" pioneiros do Estado. Ali, toram 
plantadas 500 mudas de cerejeiras ornamentais, vin
das diretamente do Japao. 

MIRANTE BOA VISTA- Pouco adiante do Pa
lacio do Governo ha um mirante do qual se des
cortina amplo panorama de montanhas, inclusive do 
Estado de Minas Gerais e, em angulo muito feliz, a 
famosa Pedra do Bait. 

OBSERVAT6RIO UMUARAMA - Na proprieda
de do antigo Hotel Umuarama, as margens do belo 
lago, no Observat6rio Astron6mico, permanecem dois 
cientistas, em observac;ao aos fen6menos atmosteri
cos e astron6micos. 

VEU DA NOIVA - Cachoeira do Ribeirao Ca
pivari, bem proximo a Vila do mesmo nome, num 
recanto pitoresco, a cachoeira Veu da Noiva e 
ponto digno de ser visitado. 

OUTROS PONTOS DE ATRAQAO - Sao incon
taveis os pontos de atrac;ao turistica de Campos do 
Jordao, incluindo-se alguns da iniciativa particu
lar. Destacamos: parque do Hotel Toriba, Cate Ter
rac;o dos Lagos, ColOnia de Ferias dos Oficiais da 
F6rc;a Publica do Estado de Sao Paulo, Jardins da 
Mansao Leithner, Campos do Jordao Tenis Clube, 
Colonia de Ferias da Associac;ao dos Funcionarios 
Publicos do Estado de Sao Paulo e Sociedade Hipica. 

Ainda entre suas atracoes os souvenirs - ar
tigos de madeira, comuns em algumas lojas, junta
mente com artigos de malha de za. 

Festejos Popu!ares 

ENTRE as festividades habitualmente realizadas 
no municipio, destacam-se: 

Festa do Pinhao - promog6es diversas, expo
sigao de produtos agricolas da regiao e artesanato 
local. Bailes e desfiles. Festas comemorativas da 
fundac;ao da Cidade, cuja data exata e a 29 de 
abril. 

Temporada de Inverno - festividades desen
volvidas durante o mes de julho, notando-se a tem
porada hipica, bailes, desfiles de modas, festival de 
arte musical, jogos de inverno no Estadio Munici
pal, patinac;ao no gelo, equitac;ao. 

Festas da Primavera - em homenagem a che
gada das flares que cobrem a serra, no mes de se
tembro, realizam-se algumas festividades, entre as 
qlJais a "festa da cerejeira", visita a pomares e bai
les. 
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Vi~a ln!'ie.:a. 

..'i<otel Toriba 

Ter.J. ·~;o:-ada Cultural - Nos meses de outubro e 
nonrnJ::i:,, ef;:)tuam-sE ciclos de palestras sabre te
ma.s c"llturais e da atualidade. 

1\Jti?s ot~· Hospedagtm 

CAuPo3 de Jordao IXJSsui hoteis de pri:neira or
dem. as quais reunem todos os requisitos de conf6rto, 
aliadm. l:. Lm gosto arquitet6nico em haiTllonia com 
a r~giiJ Grande Horel, com 72 apartamentos e 34 
qt:artos... HJtEZ Toriba., com 47 apartamentos, Hotel 
Vil:z Ir.r,le;.;a, com 46 apartamentos, Hotzl Estoril, 
33 a:;Jart~rr,er:tos, Hotel Bolonga, com 30 apartamen
tos, HJt~l Rej1tgio Atpino, com 18 apart::..mentos e 
25 c;:ua:ios, .'ardim C:.o Embaixador, Hot~l Monta
nh~:;, :ntre outros. lli, tambem, 4 Col6nins de Fe
ria.:;. 

! 
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POPULAC:AU 

CAMPOS do Jordao contava, par ocasmo do Censo de 
1960, com uma populagao de 16.665 habitantes, ou 
seja, urn acrescimo de 27,8 % s6bre o efetivo apurado 
pelo censo anterior. 

Aos quadros urbanos pertenciam 64,3 % e ao> 
rurais 35,7% daqueles habitantes. 

0 Laborat6rio de Estatistica do IBE estimou a 
populagao municipal em 19.676 habitantes em re 
ferencia a 1.0 de julho de 1968. A densidade demo
gni.fica, que era de 62 habitantes par quil6metro 
quadrado em 1960, passou para 73 hab/km". 

0 Registro Civil, em 1968, anotou 807 nascimen
tos (740 nascidos vivos), 329 6bitos (63 com menos 
de urn ano) e 141 casamentos. 



17 

Grant!e Hotel 

-POPULACAO 

RURAL 



18 

ASPECTOS ECONO!vliCOS 

A BASE da economia municipal assenta no turismo e 
na agricultura. 

Somente no periodo de 14-4-1968 a 31-12-1968, 
mais de 90 mil pessoas visitaram campos do Jordao, 
em 20.162 autom6veis de passeio = 317 6nibus. 

Agricultura 

A PRonuc;.Ao agricola, em 1967, . ale anc;ou o montante 
de NCr$ 1,5 milhao, havendo as plantac;6es coberto 
uma area de 478 hectares. Segundo o valor, essa 
produc;ao estava assim distribuida: 
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VALOR DA PRODGQAO 

PRODUTOS AGRfCOLAS Numeros 
absolutos % sobre 

(NCr$ 1 000) o total 

Tomate . .... .. . . · · · · · . . . . . 375 24,4 
Azeitona ... .. . .. . . . . . . . 331 21,5 
Pcra .. ·· · ··· · 288 18,7 
Batata-inglcsa. . . . ~10 13,6 
),fu9ii. 130 8,4 
Cebola . . .. . . . 49 3,2 
Outros (1). !57 l0,2 

TOTAL.. . . . .. . . . . . . . 1 540 100,0 

(1) Incluem-se pessego, laranja, feijao, milho, castanha, 
banana, figo, batata-doce, cana-de-a<;ucar e limao. 

AGR!CULTURA- 1967 -

LEGEND/!. 

ITII[] Tomote 

• Azeitonc 

EillJ Pera 

D Botota inQI~sa 

HE Ma~ii 

mffi Outros 

Em 1968, a produgao agricola ja atingia a 
NCr$ 1,9 milhao: em 1.0 Iugar a pera, com 26 % do 
valor, seguida do tomate, com 19% e da azeitona, 
com 15 %. 

0 numero de propriedades rurais cadastradas 
pelo !BRA, ate 31 de dezembro de 1967, era de 505 . 
Para atender aos agricultores, havia 2 engenheiros 
agr6nomos no Municipio. 
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Em abril, anualmente, realiza-se uma concorrida 
exposigao agricola, em que, a par dos produtos in 
natura, aparecem frutas e legumes industrializados. 

Pecu!tria 

A CRIAglio de bovinos destina-se principalmente ao 
corte e revenda, sendo as rac;as preferidas pelos 
criadores, as zebuinas e holandesa. 

A populagao pecuaria somava, em 1967, 17.169 
cabec;as, avaliadas em NCr$ 2,2 milh6es e assim dis
criminadas: 

Bovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 445 
Eqi.iinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 
Asininos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Muares . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Suinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 
Ovinos . . . . . . . . . 350 
Caprinos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 

Os bovinos representavam 52,4 % do valor glo
bal , seguidos pelos suinos, com 31,5% . 

A produgao de leite, no ano em referfmcia, ele
vou-se a 721 mil litros , no valor de NCr$ 201,8 mi
lhares. 

0 plantel avicola estava estimado em 34.400 
cabec;as, no valor de NCr$ 86,6 milhares, aproxima
damente. Quanto a produgao de ovos, calculou-se em 
100.000 duzias, no valor de NCr$ 90 ,0 milhares. 

0 Municipio produziu, tambem, 6 toneladas de 
mel e cera de abelha, avaliadas em NCr$ 14,5 mi
lhares, e 500 quilos de la em bruto, no valor de 
NCr$ 1,8 milhares. 

Ha 1 veterinario no exercicio da profissao. 

PECUlR!A- 1967 

L £GENO A 

j:;:;:::;{ j Bov i nes 

~ Sulnos 

D Outros es pec ies 
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ProdufaO Extrativa Vegetal 

EM 1968 produziram-se 10 mil esteres de lenha, no 
valor de NCr$ 100,0 milhares. Foram colhidas 700 to
neladas de pinhao, no valor de NCr$ 70,0 milhares. 

Indtlstria 

A INDUSTRIA de transformagao, em 1967, teve sua 
produgao calculada em NCr$ 903,4 milhares, utili
zando os servigos de 158 pessoas, em seus 24 esta
belecimen tos: 

VALOR DA 
NUMERO OPE- PHODUCAO 

CLASSE E DB ESTA- RAmos DB 1967 
GENBROS DB BELECI- OCUPA-

IND1}STRIA 1\IEl\'TOS DOS EM Kumeros 
31-12-1967 31-12-1967 absolutos % sobr? 

(NCr$) o total 

- - - - - - ---- - -------- - - -

I nd iistrias de transfor· 
ma~ao. 24 158 903 392 100,0 
Minerais nao metalicos 3 33 47 608 5,3 
lVladeira ... 4 22 183 879 20,4 
Textil. 4 14 62 109 6,9 
Produtos alimentares .. 8 70 531 221 58,8 
Outros generos ........ 5 19 78 575 8,6 

(1) Em outros generos estiio incluidos 2 estabelecimentos 
de Mobiliario, 1 de Bebidas e 2 de Editorial e Gratica. 

INDUSTRIA- 1967 

L £ GENOA 

• Produtos olimenta res 

1!!1 Modeiro 

IT2J Textil 

D Outros 



Pe-·.eiras em fl .. r 

As princ:i.pais atividades, na industria, se acham 
lig10.das a al::mentagac. Ha, de fato, inc:lus:rializac;aJ 
de frutas o<; fabrico de doces, em franco desenvol
vimento, aproveitandc a produc;ao local dE fru';as de 
clima tempe ~ado. 

G.uio Abat;.do 

FOi'.AM abatUos, em 1967, 1.975 bovi::lo;;, .... t46 suinos., 
41 caprinos, no total C.e 5.192 toneladaf: de produto::~ 
estimados em NCr$ 1,1 milhao. Desses to:ais, refe
riam-se a cane verde de bovina 414 ,8 t e 91,0% do 
va~or, e a dE suino 24 5 t e 5,0 % . 

0 valor restante era representado p=la carnE
de eaprino, couro salgado de bovina, pel=s eeca e sal
gada de cap~ino e toucinho fresco. 



23 

Comercio e Bancos 

0 INTERCAMBIO comercial e mais intenso com as pra
gas de Sao Paulo, Rio de Janeiro e municipios do 
Vale do Paraiba. 

A exportagao compreende produtos agricolas e 
industriais, entre os quais figuram, principalmente, 
as malhas de la, a agua mineral, a madeira e as 
frutas. 

Constituem a praga comercial de Campos do 
Jordao, em 1969, 1 estabelecimento atacadista (ce
reais) e 305 varejistas, juntamente com as agen
cias dos bancos do Estado de Sao Paulo, da Lavoura 
qe Minas Gerais, Mercantil de Sao Paulo e Uniao 
de Bancos Brasileiros. As Caixau Econ6micas Fede
ral e Estadual mantem agencias no Municipio. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968, eram (em milhares de cru
zeiros novas) : caixa, 385; emprestimos, 2. 211; de
positos a vista e a curta prazo, 2. 894 e depositos 
a media prazo, 192. 

Presta{ao de Servi{OS 

Os servigos de alojamento e alimentagao sao assegu
rados por 17 hoteis, 4 pens6es, 9 restaurantes e 54 
bares, botequins e estabelecimentos congeneres, en
quanta 10 barbearias e 5 cabeleireiros proporcionam 
os servigos de higiene pessoal. Os pastas de gasolina 
sao em numero de 6, no atendimento a urn volume 
de trafego que vai sempre em aumento. 

Tt"cmspo1"te.r 

0 ACEsso de visitantes ao Municipio e assegurado 
pela rodovia estadual Campos do Jordao - Sao Jose 
dos Campos, que entronca com a Presidente Dutra 
nesta ultima cidade, bern assim pela Estrada de Fer
ro Campos do Jordao, com as estag6es de Emilio 
Ribas, Jaguaribe e Abernessia. Para Sao Bento do 
Sapucai, rodovia, que pode ser percorrida em 50 mi
nutos; para Sao Jose dos Campos, o percurso e de 
3 horas; e ate Parais6polis (MG) gasta-se 2 horas 
e 40 minutos; ate Sao Paulo, via Presidente Dutra, 
4 horas e 30 minutos; ate Brasilia (DF), via Sao 
Paulo, 26 horas e 30 minutos. 

Par estrada de ferro estabelece-se comunicagao 
com Pindomonhangaba, em 2 horas; com Sao Paulo, 
em 5 horas e 8 minutos; e passando pela capital do 
Estado, com Brasilia. 
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I S 

CONVENC0Es 

ROOOVIA FEDERAL -
RODOV/A ESTADUAL -
FERROVIA 

A Companhia Hotel dos Lagos mantem duas li
nhas urbanas. A EMA Expresso da Mantiqueira, 
com sede em Sao Paulo, possui as linhas Sao Paule 
- Campos do Jordao e Sao Paulo - Parais6polis 

Estavam registrados na Prefeitura local, em de
zembro de 1967, 274 autom6veis e jipes, 5 6nibus, 85 
caminh6es, 38 camionetas e 135 veiculos nao espe
cificados. 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos fun
ciona no Municipio atraves de uma agencia postal to 
uma postal-telegrafica. 

0 Servi<;o Telef6nico pertence a Estrada de Fer
ro Campos do Jordao, que dispunha de 1. 950 apare
lhos instalados e faz conexao com a Companhi:o. 
Telef6nica Brasileira . 

0 Municipio recebe programas de televisao dos 
eanais da Capital do Estado. 
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ASPECTOS CULTU RA IS 

I n.rt /'llfao 

0 U LTIMO censo Escolar apurou q·1e 73 ,9 % das crian
c.as em idade escolar frequent:.vam escola. Esta 
percentagem subia a 75,7 % nas i reas urbana e su
burbana e baixa va a 69 '!o , nas areas rurais. :Esses 
indices ultrapassavam os do Est:tdo - · 73,6 % , e do 
Pa is - 66,1 % . De um total de 3. 237 crian c.as 
de 7 a 14 anos, pertenciam as zonas urban as 2 . 347 
e freqiientavam escolas 1. 777. N•J meio rural havia 
890 crianc;as do mesmo grupo etario, das quais 612 
estavam matriculadas. 

Lecion avam 80 professores: ~6 regentes e 4 nao 
regentes. Dos primeiros, 74 eram normalistas ( 72 do 
sexo feminine) . 



Cerejeiras em flor 

Ensino Primario 

EM 1968, o ensino primario comum foi ministrado em 
36 unidades escol~res, sob a orienta<;ao de 102 pro
fess6res , verificando-se c. matricula de 3. 047 alu
nos, no inicio do ano letivo . 

Ensino M edio 
CoMo estabelecimentos de ensino media existem o 
Colegio e Escola Normal Estadual, com os cursos gi
r,asial, colegial e normal. 0 corpo docente se com
punha, em 1968, de 24 profess6res do ciclo colegial 
e 12 do normal , havendo 658 alunos matriculados 
no primeiro e 94 no segundo. 

Havia, ainda, 1 curso avulso de ensino elemen
tar e m edia, no qual lecic·nava 1 professor e se ma
tricularam 26 alunos. 

Outros aspectos culturais 

As 4 bibliotecas existentes no Municipio possuem 
urn acervo de 14.520 volumes, aproximadamente. Tres 
livrarias e 3 tipografias abrem suas portas ao pu
blico. 

A imprensa esta representada pelos 6rgaos Ci
dade de Campos do Jordao, quinzen al. No setor da 
radiodifusao , funciona a Radio Emissora de cam
pos do Jordao - ZYL-6, ondas medias , freqi.iencia 
de 1.MO kc/s. 

As associa<;6es esportivas e r ecreativas sao em 
numero de 6 . 
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SAO DE 

DAnA a sua condic;ao de estancia hidromineral e 
tambem climatica, Campos do Jordao teve sua epoca 
como renomado centro de cura de doenc;as pulmo
nares, surgindo no periodo de 1830 a 1950 a sua mo
delar rede de hospitais, construidos em zona pro
pria. 

Em 1969 contavam-se os s~guintes sanatorios: 
Divina Providencia, Sao Paulo, 3anta Cruz, Popula
res S/ 2 e S/ 3, Bandeira Paulista , Sao Francisco 
Xavier, N. s.a das Merces, Sao \'icente de Paulo, Si
rio e Sao Cristovao, totalizando 1. 429 leitos. 

Disp6e, ainda, Campos do Jordao, do Prevento
ria Santa Clara, educandario em regime especial 
para crianc;as predispostas, com 275 leitos; o hospi
tal infantil Casa da Crianc;a, com 51 leitos e a Santa 
Casa "Adhemar de Barros", co:n 94 leitos . 

Completam a rede de serric;os de saude, urn 
pronto-socorro municipal, urn p6sto de saude, 2 pos
tos de puericultura e urn dispensario de tuberculose. 

Quanto ao pessoal de sau:ie, achavam-se em 
atividade 10 medicos, 13 enfermeiros, 6 dentistas e 
1 farmaceutico. Ravia 4 farmacias em funciona
mento. 
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FINANc;As PUBLICA5 

A UNrlio arrecadou no Municipio , em 1968, NCr$ 243,(' 
milhares, o Estado NCr$ 2,9 milhoes e o Municipio . 
1,3 milhiio. 

0 orgamento municipal para 1970 preve uma re 
ceita de NCr$ 4,8 milhoes, senjo NCr$ 2,3 milhoes 
de renda tributaria, e fixa igual despesa . 
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OUTROS ASPECTOS DO j'viUNIC1PIO 

Situada entre montanhas, d:ispondo dos servi
<;os ptlblicos caracteristicos de uma cidade confor
tavel, Campos do Jordao se corr_poe de varios nu
cleos, pitorescamente dispostos , o que representa um 
dos seus atrativos turisticos. 

A cidade se distribui por 224 logradouros (57 
pavimentados): 208 ruas, 12 avenidas, 2 pra<;as, ~ 
travessas. Os mais destacados sao as avenidas 
Dr. Januario Miraglia , Macedo Soares e Emilie 
Ribas. 

A energia eletrica e fornecida pelas Centrais 
Eletricas de Sao Paulo S/ A hav:mdo 3.056 liga<;oes 
domiciliares e 211 logradouros iluminados. 0 abaste-



Matriz d e Santa T er esin.·w - Abernessia 

Igre j a de Sao B en edito - Capivari 
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cimento dagua beneficia 2. 202 predios e o servigo 
de esgotos, 1.261. 

A mais completa obra de assist€mcia a crianga 
tuberculosa - Sanatoria Sao Vicente de Paulo, e urn 
cartao de visita que os jordanenses exibem aos vi
sitantes. No mesmo campo da assistencia social a 
infilncia, existem o Preventoria Santa Clara, para 
meninas filhas de tuberculosos, o Educandario Santo 
Antonio, a Casa da Sagrada Familia, para meninas 
desamparadas, o Lar da Crianga e o Recanto In
fantil Santa Marta, alem de outras instituig6es. 

A maioria da populagao e cat6lica e tern ao seu 
dispor a Matriz e as igrejas de N. s.a da Saude e 
Sao Benedito. Representam outros cultos a Igreja 
Metodista e a Assembleia de Deus. 

Entre as festividades religiosas sao dignas de 
mengao a de Santa Teresinha do Menino Jesus, pa
droeira do Municipio, a de Sao Benedito e a de N. s.a 
da Saude. 

Acha-se instalada no Municipio uma agencia do 
IBE. 

No que tange a representagao politica, cabe 
referir que a Camara Municipal se comp6e de 11 
vereadores e que o corpo de eleitores era formado, 
em 31 de dezembro de 1968, de 5. 861 eleitores. 



Festa da Cerejeira 

Duchas de Prata 

FONTES 

As injormag6es divulgadas neste trabalho toram, em sua maio
ria, tornecidas pelo Agente de Estatistica de Campos do Jordiio, 
Rogerio Machado Ribeiro . 

Utilizaram-se tambem dados dos arquivos de Documen
tagao e Divulgagao do !BE, de diversos 6rgiios do sistema es
tatistico brasilecro e da Diretoria de Turismo, Cultura e Esporte 
de Campos do Jordao (Capitulo de Turismo) . 

0 hist6rico do Municipio joi elaborado por Joaquim Cor
rea Cintra, DiTetor de Turismo, Cultura e Esporte de Campos 
do Jordao . 



COLEQAO DE MONOGRAFIA 

s.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 
401 - Sao Jose dos Campos, 

SP. 
402 - Araponga s, PR. 
403 - Ouro Preto, MG (2 ." 

ed.) 
404 Botucatu, SP (2.a ed.) 
405 Cachoeiro d e Itapemi

mirim. ES (2a ed .) 
406 Parana vai , PR. 
407 Nova Friburgo , RJ (2 .' 

ed.) 
408 - F lorian6p olis, S C (3 ." 

edigiio). 
409 - Am'tpolis, GO (3.a ed .) 
410 - Limeira, SP . 
411 - Itaperuna, RJ. 
412 - Macapa, AP. 
413 - Recife , PE (3a eel .) 
414- Valinh os , SP_ 
415 - Poreca tu , PR. 
416 - Olinda , PE . 
417 - Boa Vi st a , RR . 
418 - Canoa s, RS . 
419 - Porto Velho, RO. 
420 - Palma res, PE. 
421 - Santo Angelo, RS. 
422 - Taubate, SP. 
423 - Tira clent es, MG. 
424 - Belo H orizonte, MG 

(2 .a ed.) 
425 - Vig osa, AI. 
426 - Caruaru, PE ( 2.a ed .) 
427 - M a rili a , SP (3.a ed. ) 

428 - Sao Sebastiao do Alto. 
RJ . 

429 - Sao L eopoldo, H.S. 
430 - !lheus, BA (2.a ed.) 
431 - !tap ipoca , CE. 
432 - Barbacena, MG (2.a ed.) 
433 - Ponta Grossa, PR (3 ." 

ed . ) 
434 - Cameta , PA (2 .a ed .) 
435 - Piili, MG. 
436 - Vit6ria da Conquista , 

BA (2.a ed .) 
437 - Itabuna , BA (3 .a eel.) 
438 - Londrina, PR. 
439 - Tupa, SP (2.a ed. ) 
440 - Catu, BA. 
441 - Niter6i, RJ . 
442 - Angra clos R eis , RJ (2.' 

ed.) 
443 - Santo An dr<' , SP. 
444 - Sorocaba, SP (3.a .ed .) 
445 - Ara gatuba, SP. 
446 - Duque d e C-txias , UJ. 
447 - Feira de Santana, BA 

( 2a ed.) 
448- Blumenau, SC (2.a ed .) 
449 - Sao Luiz Gonza ga, F.5 . 
450 - Jaboat ao, PE (2.a ed .) 
451 Vassouras , RJ (2.a eel.) 
452 - Araraquara , SP (2.a 

ed.) 
453 - Campo Grande. MT 
454 - S ete Lagoas, MG. 
455 - Petr6p olis , RJ (3a ed.) 
458 - Campos do Jordiio, SP. 
457 - Palmeira dos indios. 

AL (2a ed. ) 
456 - Ca mpos , RJ . 

Aca !Jou -sc cle int]Jrimir , no Serviqo Grdjico d a Fu ndaQiiO 
I B GE aos v inte e oit o dia s do mes d e janeiro de ntH not;ecentos 
e se ten ta . - 2507. 
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