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Cole<;ao 
de Monografias 
N .O 463 

lUND IAI 
Siio Paulo 

ASPECTOS FISICOS - Area : 432 km' ; altitude da 
sede: 707 m ; temperaturas extr em as em °C: 
maxim a, 36; minima, 2; precipita<;iio pluviome
trica anual : 1.208,1 m m (1969). 

POPUL M;Ao - 124.368 h abi t antes (estimativa em 
1.0 de ju lho de 1968); densidade demograf ica : 
288 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICO S - 487 estabelecimentos 
industr iais, 1 . 827 comer cia is varejistas; 2. 340 
im6veis rurais (IBRAJ; 25 agencias banctirias e 
4 de Caixa Economica ( 1 federal e 3 estaduais) . 

ASPECTOS CULT URAIS - 217 estabelecimentos es
colares de ensino primario comum, 14 ae ensino 
media, 4 de ensino superior; 8 bibliotecas, 5 li
vrarias, 8 tipografias, 3 jornais, 2 esta<;6es ra
diodifusoTas; 7 cinemas, 1 museu, 38 associa<;6es 
culturais e esportivo-1·ecreativas. 

ASPECT OS URBANOS - 1.254 ruas, 34 pra<;as, 8 
jardins, 32.000 predios, 28.079 l iga<;6es eletricas 
domiciliares, 10.090 aparelhos telet6nicos, 9 ho
teis, 9 pens6es, 17 restaurantes, 780 bares e bote
quins. 

ASSI STtN CIA MEDICA - 7 hospitais com 611 le i tos, 
1 centro de saude, 1 pronto- socorro, 3 postos de 
puericultura, 2 ambu lat6rios e 1 servi<;o obste
trico domiciliar; 66 medicos, 74 dentistas, 21 tar 
maceuticos, 33 enfermeiros no exer cicio da pro
f issao; 42 tarmticias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Pref eitura Munici 
pal em 1969) - 9.005 autom6veis e jipes, 165 
6nibus, 2 . 750 caminh6es, e camionetas "pick 
-ups", 544 motocic letas, lambretas e vespas e 
43 de outros tipos. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prev ista e despesa 
fixada: 21,0 (renda tributtiri a, 5,6). 

REPRESENTA9AO POLITICA - 17 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

JuNDIAi e urn dos mais antigos municipios paulistas 
e as controversias surgidas em torno de sua fundac;ao 
e da etimologia do seu toponimo foram esclarecidas 
pelo trabalho Elementos para a hist6ria de Jundiai, 
elaborado em 1955 pela sub-comissao do "Marco His
t6rico da Comissao de Cultura" que, sob a presi
dencia do Senhor Valentim Alves da Silva, fora 
incumbida de estudar a hist6ria da cidade, em seus 
diferentes aspectos, bern como dirimir duvidas 
existentes quanta aos fundadores da localidade e 
ao proprio significado do toponimo Jundiai. 

Concluiu a sub-comissao que Jundiai e corrup
tela de Yfr-ndi-ai - "alagadic;os e muita folhagem 
e galhos secas" (rio dos bagres, no dizer de von 
Marthius) - e que os fundadores teriam sido Rafael 
de Oliveira e sua esposa Petronilha Rodrigues 
Antunes. 

Diz a tradic;ao que Rafael de Oliveira, notavel 
sertanista, participou, em 1613, da bandeira de Andre 
Fernandes, tomando conhecimento da regiao onde 
se localiza hoje o Municipio. 

Posteriormente, em 1615, volta a Sao Paulo e, 
incurso no crime de bandeirismo, no qual tambem 
incidiram os Rodrigues Antunes, dirigiu-se para a 
regiao de Mato Grosso de Jundiai e abrigou-se numa 
colina, a margem esquerda do rio Jundiai. Mais tarde 
teria obtido perdao, em face de relevantes servic;os, 
de carater militar, prestados ao Reina. 

Nas paragens escolhidas, formosas por natureza 
- receberam depois o nome de "Vila Formosa de 
Nossa Senhora do Desterro" - foi edificada uma 
capela sob aquela invocac;ao. 

Convem frisar que os primeiros povoadores ti
veram origem na mais nobre estirpe bandeirante 
cJmo Andre Fernandes, Domingos Jorge Velho e 
Fernao Dias Paes Leme. Cite-se ainda, para dar 
maior realce a hist6ria do Municipio, o fato de ter 
como autor de seu brasao Affonso de E. Taunay, que 
nele rememora Jundiai porta do sertao, guarda 
avanc;ada da civilizac;ao, escrevendo no listel: Etiam 
per me Brasilia magna - Tambem grac;as a mim o 
Brasil se tornou grande. 

Hoje o surto de progresso e tao extraordinario 
que o Municipio, de ano para ano, adquire nova fei
c;ao, moderniza-se, agita-se, assumindo inegi:wel
mente posic;ao de lideranc;a na regiao. 

Fonna[ao Administt"ativa e Judiciaria 

0 DISTRITo de Jundiai foi criado em 1651 e em 14 
de dezembro de 1655 o Municipio, pelo Capitao-m6r 
Manuel de Quevedo Vasconcelos, como lugar-tenente 
e procurador do entao donatario da Capitania de 
Sao Vicente. 
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A 28 de margo de 1865 a Lei provincial n .0 24 ele
vou a sede a categoria de cidade. 

De 1911 a 1948, segundo os quadros ofici a is 
vigentes para a divisao territorial e administrativa, 
o Municipio constituia-se dos di stritos de Jundiai e 
Rocinha. 

No quadro referente ao periodo 1949-53 figura 
somente 0 distrito de Jundiai ; este , em 31 de dezem
bro de 1953, segundo a Lei n .o 2.456, cedeu territ6rio 
para formagao dos novos distritos de Campo Limpo, 
Itupeva e Secundino Veiga. 

Por ocasiao do Recenseamento de 1960 a for
macao administra tiva era a mesma, passando, porem, 
o d-istrito de Secundino Veiga a chamar-se Varzea 
Paulist a . 

Em 28 de fevereiro de 1964, a Lei n .0 8.092 trans
formou os distritos de Campo Limpo, Itupeva e Var
zea Paulista em municipios, ficando Jundiai redu
zido apenas ao distrito do mesmo nome. 

A Comarca foi criada por forga da Lei provincial 
n .o 29, de 17 de abril de 1875. 

ASPECTOS F1SICOS 

OcUPA o Municipio uma area de 432 m' , limitada 
pelos de Louveira, Itatiba, Jarinu, Campo Limpo, 
Varzea Paulista, Franco da Rocha, Cajamar, Pirapo
ra do Born Jesus, Cabreuva, Itupeva e Vinhedo. 

0 solo e argiloso, com manchas do tipo massape, 
e a regiao caracteriza-se pela abundancia de agua
das e nascentes, formadoras e alimentadoras de c6r
regos, ribeir6es e rios, entre os quais os de Jundiai e 
Guapeva , utilizados como escoadouro do sistema de 
esgotos e o Jundia i-Mirim que abastece de agua a 
cidade. 

A sede municipal, a 707 m de altitude, dista 
48 km, em linha reta, da capital estadual rumo 
NNO. Tern como coordenadas geograticas 23oll'36" 
de latitude Sul e 46°52 '36" de longit ude W . Gr. 0 
clima e ameno, havendo oscilado as temperaturas 
extremas, em 1969, entre 350 e 2oc . 

Chove, com normalidade, de novembro a feve
reiro e ocasionalmente em maio e setembro. Em 
1969, a precipitagao pluviometrica foi de 1.208,1 mm. 

A topografia e acidentada, destacando-se as ele
va<;Oes maiores das serras <.io J api e dos Cristais. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

REDUZIDO em sua expressao territorial pelos desmem
bramentos sofridos para formagao de outros munici
pios, Jundiai alcangou por outro lado consideravel 
expansao demografica, sendo de ressaltar a partici
pa~;ao estrangeira, especialmente italiana e portu
guesa . 
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0 Cen so DemograJico de 1960 apontara popula
gao de 118.874 habitantes (69 .165 em 1950), distri
buidos como segue : 

MUNICIPIO POPULAQAO 

E PRESENTE 

DISTRITOS 
Total Urbana 

Municipi o .. . ............ .. 118 874 84 010 
Jundiai ·· ·· ·· ·· · · ... . . . . . 105 335 79 536 
Campo Limpo .. .... . ... . . .. . . 4 181 2 293 
Itupeva . . . . . . .. .. .. 3 813 459 
Varzea Paulista ... ..... . . . . 5 545 1 722 

POPU LACAO 
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Esta('iio de T ra tamento de Agua 

Com o se ve, predominava a popula <;ao urban a 
(70,7% ). No ultimo in tervale intercensitario, o cres
cimento demografico foi de 71 ,9% (115,3 % na zona 
urbana) . S6 a cidade cresceu 103,9% , passando a 
79 .536 h abitantes. 

0 Laborat6rio de Esta tistica do IBE estimou 
a populac;:ao m unicipal para 1.0 de julho de 1968, 
em 124.368 pessoas, com a densidade demogratica 
de 288 habitantes par quilometro quadra do. 

Apesar dos desmembramentos sofridos em 1964, 
quando ficou reduzido a apenas ao distrito-sede , 
Jundiai esta colocado, a t ualmente, em 10.0 lu6ar 
entre os m ais populosos do Estado. 

0 registro civil acusou movimento, em 1969, 
de 3.951 n ascimen tos (168 natimortos) , 1.451 6bitos 
em geral (319 de menos de urn ana) e 1.073 casa
men tos . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A CHAMADA zona industrial do planalto atlantica 
estende-se a te Jundiai, cuja economia tern como base 
a industria de t ransformac;:ao, com destaque para 
os produtos alimentares, t exteis, material de trans
porte, minerais nao metalicos, metalurgica, vestua
rios, calc;:ados, etc. 

Segue-se, n a escala de impor tancia , a agricul
tura , sobressaindo as culturas de uva e tomate. 

lndtl stria 

J uNDIAi deve seu crescimento industrial a uma sen e 
de fa tores, principalmerte a localizac;:ao geografica, 
per to da capital estadual, facilidade de comunica 
c;:ao com diversos pontos do Pa is e a implantac;:ao de 
varias unidades industriais. Seu parque industrial 
e de grandes proporc;:6es e se distingue, principal
mente, pela riqueza e variedade . 
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0 Censo Industrial de 1960 cadastrou 367 esta
belecimentos industriais em funcionamento, nos 
quais trabalhavam 140098 operarios, em media 
m ensal. A f6rga motriz utilizada e r a d e 55o330 cv, o 
valor da produgao, no ano do censo, d e NCr$ 8,5 
milh6es e o da transformagiio industrial de NCr 4,0 
milh6eso 

Em 1967, a produgao industrial alcangou 
NCr$ 337,7 milh6es, empregando 19 0 681 pessoas 
( 17 0663 operarios) em seus 487 estabelecimentos, 
assim discrimina dos: 

PESSOAL VALOR DA 
ESTA- 0 UPADO PRODUc;'AO 

CLASSES E BELE;- EM EM 1967 
G:fi:NEROS DE CIMEN- 31-12-1967 

INDDSTRIAS TOS EM 
31-12-1967 Opera- Numeros I % 

Total absolutos sobre 
rios (1'\Cr$ 1 000) o total 

---- --

lnd fistrias extrativas 
de produtos minerais 5 12 8 0~1 8 0,1 

I ndfistria s de transfer 0 
ma~ao o. 482 19 669 17 655 337 501 99,9 

Minerais niio meta-
licos o . . . . 144 2 992 2 736 25 501 7,6 

Metah\rgica .. 39 602 586 11 462 3,4 
Mecanica .. .. . . 16 2 560 2 141 20 040 5,9 
Material rletrico e 

de comunica~oes 11 519 453 10 211 3,0 
Material de trans- -

porte .. ..... 6 1 154 1 042 31 018 9,2 
Madeira ... . ·•O 23 1 333 1 298 22 153 6,6 
Mobiliario .. . .. 0. 32 460 420 3 736 1,1 
Borracha . . 7 300 263 3 853 1,1 
Qu!mica . . . 9 763 653 18 073 5,4 
Produtos de mat6-

rias plastir.as . 0 . 5 45 43 313 0,1 
TMil. . .... .. .. . 24 4 395 4 214 42 456 12,6 
Vestuario, ca l~ado 

e artefatos de 
tecidos o ... . . 28 1 129 1 051 18 675 5,5 

Produtos alimenta-
res .. . .... ... 74 2 180 1 682 106 486 31,5 

Bebidas . ... ... . 2 568 456 13 708 4,1 
F.ditorial e grafica 17 233 205 3 436 1,0 
Outra2 industrias . 19 436 412 6 380 1,8 

TOTAL GE RAL 487 19 681 17 663 337 714 100,0 
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Vila Aren s - nucleo industria l 

Na zona urbana encontram-se 34 importantes 
estabelecimentos, que dispensam ampla assistemcia 
aos openi.rios, destacando-se, dentre outros, a Gaspar 
Gasparian Industrial (textil) ; Argos Industrial S/ A 
(textil) ; Andrade Latorre S/ A (fabric a<;ao de f6s
fo ros) ; Cia Industrial de Conservas Alimenticias 
- CICA ; Vigorelli do Brasil S/ A (maquinas de cos-

INDUSTRIA - 196 7 
PESSOAL OCUPAOO VALOR DA PRODUC AO 

D n xt il • Minerais nao meU iicos 

~ Mec§nica B Produtos alimentares 

1m Material de t ransport• D Outras 

tura); Dubar S/ A (bebidas); Indust ria Brasileira 
de Cal<;ados Vulcanizados Vulcabni.s; F ermento 
Fleischmann e Royal ; Mecanica J undiai ; Sifco do 
Brasil S/ A (metalurgia) ; Duratex S/ A (madeira 
prensada) e Industrias Fran cisco Pozzani Oou<;as 
domest icas l. 

A hate de Gada 

EM 1967, for am abatidos 100 bovinos, 2.586 suinos, 152 
ovinos, 308 caprinos, 408 coelhos e 1.076.536 aves, 
representando 1. 794,9 t de produtos, no valor de 
NCr$ 3,7 milh6es. 
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Com referencia ao abate de aves, Jundiai si
tuava-se em 4.0 lugar entre os municipios maiores 
abatedores do Pais : 

Rio de J aneiro . . . .. . . . .. .. . 
Sao Paulo . . .. . . . . . . . .. ... . 
Bastos . ... . .. ..... ... . ... . . 
Jundia i .. ... .. .. . . . . ..... . . 
Concordia .... . . ... . . . . . . .. . 

Cabe<;as 
4 . 791.060 
4.140 . 907 
2. 223.926 
1.076 .536 

811 .808 

A principal produ<;ao referiu-se a carne fri
gorificada de aves, que somou 1.414,4 t e re
presentou 80,6% do valor global; muito distancia
dos seguiam-se os miudos frigorificados de aves, 
com 154,3 t e 8,6 % do valor ; salsicharia a granel, 
com 100,9 t e 5,1% ; carnes verde, frigorificada, sal
gada e defumada de suino, com 53,6 t e 2,9%. 0 valor 
restante (2,8% ) foi coberto por carne de sol de bo
vina, carnes verdes de bovino, ovino e caprino, pre
sunto cozido, carne frigorificada de coelho, co~ro 
seco de bovino, peles secas de ovino e caprino, tou
cinho fresco e defumado e miudos frigorificados 
de suinos. 

Ha no Municipio importa<;ao de gado para abate. 
No ano de 1968 foram importados 92 .587 bovin.os e 
28.514 suinos. 

Agricultttra 

0 CENso Agricola de 1960 contou 869 estabeleci
mentos com area total de 42 .183 ha. Segundo a con
di<;ao legal das terras, 768 estabelecimentos eram de 
t erras pr6prias, 90 de arrendadas (2 . 537 h a) , 8 
ocupadas (164 ha) e 3 de pr6prias e arrendadas 
(332 ha) . 

Em 613 estabelecimentos, o responsavel era o 
proprietario, em 90 o arrendatario, em 8 o ocupan te 
e em 158 o administrador . 

356 possuiam menos de 10 ha, 453 de 10 a menos 
de 100 ha, 56 de 100 a menos de 1.000 h a e 4 de 
1.000 a menos de 10.000 h a . Ocupavam, ao t odo, 
3.960 homens (3.720 de 14 anos e mais ) e 822 mu
lheres (729 de 14 anos e mais ). 

Quanto a utilizac;ao das terras, h avia 8.637 ha 
de lavouras, 11.350 ha de pastagens naturals e 1.248 
ha de pastos artificiais. 

Em 746 estabelecimentos predominavam a agri
cultura e agropecuaria , em 52 a pecuaria, em 24 a 
horticultura e floricultura, em 28 a avicultura, em 1 
a apicultura , cunicultura e sericicultura, em 6 as in
vernadas e campos de engorda, em 9 a extra<;ao ve
getal e em 3 a experimenta<;ao. 
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A agricultura representa fator importante n a 
economia municipal; atende ao consumo local e fi
gura na exporta<;aoo A uva avulta como produto 
principal, colocando Jundiai em 11.0 lugar, no Pais, 
entre os maiores produtores de uvas finas de mesa e 
de vinhoo 

Em 1968, conforme revela a tabela seguinte, as 
culturas renderam NCr$ 4,6 milh6es, sendo de 
20904 ha a area utilizadao 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Uva o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
Tomate ....... 0 0 00 00 0 
Pessego ... . 0. 0 0 0 0 0. 
Milho . . . . 
Arroz . 0 0 •• 

Pera .. oo . 

Outros (1)0 0 . . .......... 0 0 .. 

TOTAL .. . . . 0 . 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros 
absolutos 

( Cr$ 1 000) 

3 433 
355 
210 
158 
90 
60 

285 

4 591 

%sabre 
o total 

74,8 
7,7 
4,6 
3,4 
2,0 
1,3 
6,2 

100,0 

(1) Em outros estao lncluidos ma.ndloca, cafe, banana, 
maga, f!go , laranja., llmao, caqul, feljao, abacate, cebola., tan
gerlna, cana-de-agucar, a.mendolm e nozo 

A produ<;ao de uva abrangeu uma area de 
1.237 ha e alcan<;ou 130730 t; a de tomate, 46 h a e 
1.224 t; de pessego, 29 ha e 40420 mil frutos e a de 
milho, 1.020 ha e 1.530 to Referencia especial se deve 
ainda a horticultura (verduras em geral) e a cul
tura de palmas holandesas destinadas a exporta<;aoo 

Outras frutas de clima temperado sao cultiva 
das com exito, destacando-se o morango, gra<;as ao 
trabalho de colonias japonesaso A epoca da colheita 
vai de julho a novembro e o Municipio situa-se en
tre os maiores produtores da America do Sul. Expor
ta para a capital estadual, municipios do interior e 
estado da Guanabarao 

A produ<;ao de morango, no trienio 1966-68, foi 
a seguinte : 

ANO 

1966 
1967 
1968 

QUANTIDADE 
(t) 

400 
450 
473 

VALOR 
(NCr$) 

240 
293 
456 
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PRODUCAO DE MORANGOS 

OUANTIOADE 

lonelodos 

500 

400 

300 

20io-~------+-----~ 200 

I00--1--...--f----"'-j 100 

0--L-----~----~ 0 

1966 1967 1968 

VALOR 

NCr$ 

/ 
~ 

1966 1967 

/ 

1968 

Em 31 de dezembro de 1969 estavam cadastrados 
pelo !BRA 2.340 im6veis rurais e os agricultores 
dispunham dos servic;os profissionais de 8 agr6-
nomos. 

Entre outros estabelecimentos ligados as ativi
dades rurais, funcionam no Municipio a Delegacia 
Regional Agricola de Jundiai, a Cooperativa de Pro
duc;ao Agricola, a Casa da Lavoura, o Departamen
to Estadual de Mecanizac;ao Agricola, a Cooperativa 
Sul Brasil e o Posta de En alogia . 

Produflto Florestal 

A PRonugA:o de lenha e de taros de eucalipto, em 1967, 
elevou-se a 125.000 e 164.000 m•, respectivamente , 
avaliados em NCr$ 475,0 e 820,0 milhares. 

Pecuaria 

EM 1968 o gada existente soma ·a 6.923 cabegas, no 
valor de NCr$ 895,7 milhares, e assim se distribuia : 

VALOR 
C>;Ul\IERO 

ESPECIFICA9AO DJ.J Numeros % CABEQAS absolutos sobre 
(NCr$ l 000) 0 total 

- -- - -- -----

Bovinos 2 923 537 I 59,9 ... 
Equinos . . ... . ... 2CO 26 2,9 
Asininos . . .. . .... .. 2 1 0,1 
Muares .. .. 200 .'iO 5,6 
Sufnos. . .. .. . ... . . .. 3 378 275 30,7 
Ovinos .. .. .. . . ····· 40 2 0,2 
Capri nos ..... ······ ... l 0 5 0,6 

TOTAl .... . .. .... 6 923 696 100,0 
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Na p ecuaria predominam os bovinos, sendo pre
feridas as ra<;as holandesa e zebu, para produ<;ao de 
Ieite e corte. A de Ieite, no mesmo ana, alcan<;ou 
680.000 litros e NCr$ 217 ,6 milhares . 

Existia urn plantel avicola de 99.300 aves, no valor 
de NCr$ 308,6 milhares. A produ<;ao de avos alcan<;ou 
400.000 duzias, no valor de NCr$ 360,0 milhares. 

Os pecuaristas contam com a assisten cia tecnica 
de 3 veterinaries e do Departamento de Pesquisas e 
Experimenta<;ao Agropecuaria . 

Comercio e BarJCos 
0 rNTENso movimento comercial e feito atraves de 
cerca de 1.827 estabelecimentos diversos, processan
do-se transa <;6es, principalmen te, com as pra<;as de 
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bela Horizonte, Sal
vador, Recife e Brasilia, para as quais se exportam 
lou<;as domesticas e sanitarias, portas de ferro , ma
quinas de costura, transformadores eletricos, ma
quinas para industrias, chapas de madeira Duratex, 
papel, tecidos em geral, ca lgados para homens, mas
sas alimenticias, doces em conserva, bebidas, frutas 
(uva, morango, pessego e figo) e palmas holandesas. 

A rede banca ria, em 1969, se compunha de 25 
agencias dos bancos do Brasil, Estado de Sao Paulo, 
Sao Paulo, Mercantil de Sao Paulo, Andrade Arnaud, 
Bandeirantes do Comercio, Comercial do Estado de 
Sao Paulo, Auxiliar de Sao Paulo (2 agencias) , Sao 
Caetano do Sui, Lavoura de Minas Gerais, No
roeste do Estado de Sao Paulo, Brasileiro de Des
cantos, America do Sui, Nacional de Minas Gerais, 
Itau America (2 agencias) , Brasul de Sao Paulo, 
Mercantil e Industrial de Sao Paulo, Comercio e 
Industria de Sao Paulo, Crectito Nacional, Frances 
e Italiano para a America do Sui , Comercio e Indus
tria de Minas Gerais, Lar Brasileiro e Uniao de 
Bancos Brasileiros. 

Havia uma a~encia da Caixa Econ6mica Federal 
e tres da Caixa Econ6mica do Estado de Sao Paulo. 

0 saldo das principals contas bancarias, em 31 
de dezembro de 1968, era (em milhoes de cruzeiros 
novas): caixa, 9,2 ; emprestimos 59,6 ; depositos a vis
ta e a curta prazo, 65 ,3 e depositos a media prazo, 1,9. 

A Camara de Compensa<;ao de Cheques, em 1968, 
movimentou 860.491 cheques, no valor de NCr$ 622,8 
milh6es (NCr$ 723,78 o valor media par cheque) . Ate 
novembro de 1969, o numero foi de 951.081 e o valor 
a tingiu NCr$ 748,3 milhoes. 

Ser·vi f OS 

ENTRE os estabelecimentos de presta<;ao de servigos 
existiam, em 1969, 104 saloes de barbeiro, 68 de ca
beleireiro para senhoras, 9 hoteis, 9 pensoes, 17 res
taurantes, 26 pastas de gasolina e 780 ba res, bote
quins e semelhantes. 

Os principais hoteis sao o Grande Hotel, Rosario, 
e o Hotel e Restaurante Canarias, que possuem apar
tamentos. 
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T1'ampo1't es e Comuni caf8es 

JUNDIAi e urn dos mais importantes centros ferrovia
rios do Estado e possui excelente rede de rodovias 
estaduais e municipais. 

Na cidade, propriamente, o transporte esta a 
cargo de varias empresas de 6nibus, que unem o 
centro aos bairros mais distantes; o servic;o inter
municipal estabelece ligac;6es com as capitais do 
Estado e do Pais e imi.meras outras cidades. As linhas 
urbanas se elevam a 16 e as de percurso inter
municipal a 11, duas das quais com sede em Jundiai, 
a Auto-6nibus Jundiai S/ A e a Auto-6nibus Chechi
nato Ltda. 

Ha tambem urn campo de pouso, com pista pa
vimentada de 1.180 x 30 m de largura. 

No setor ferroviario ha 3 linhas com estac;6es em 
Jundiai: Cia. Paulista de Estradas de Ferro, Es
trada de Ferro Sorocabana e Estrada de Ferro San
tos-Jundi:li. Esta ultima esta intimamente ligada ao 
desenvolvimento industrial do Municipio. 

Eis o esquema das principais ligac;6es: Brasi
lia-DF, por estrada de rodagem, via Campinas, Ara
r::.quara, Barretos-SP, Frutal-MG e Goiania-GO, em 
17 horas e 26 minutos; misto, ferrovia, via Cam
pinas, Ribeirao Preto-SP, Araguari-MG e Anapolis
-GO, em 32 horas e 28 minutos e dai rodoviario, em 
2 horas; Sao Paulo, rodovia, via An:uangiiera e fer
ravia, em 1 hora; Louveira, rodovia, em 25 minutos 
e ferrovia, em 20; Itatiba, rodovia, em 25 minutos; 
Jarinu, rodovia, em 45 minutos; Campo Limpo, ro
dovia, em 25 minutos e ferrovia, em 12; Varzea Pau
lista, rodovia, em 10 minutos e ferrovia, em 5; Fran
co da Rocha, rodovia, em 50 minutos e ferrovia, em 
25; Cajamar, rodovia, via Anhangiiera, em 20 mi-
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Vis ta parcial da cidade 

nutos; Pirapora do Bam Jesus, rodovia, em 1 h ora : 
Cabreuva, rodovia, via estrada de Pirapora, em 30 
minutos ; Itupeva , rodovia, em 35 minutos ; Vinhedo, 
rodovia, em 30 minutos; Colombia, rodovia, em 6 ho
ras e 50 minutos . 

PI RAPORA DO BOM J£SUS 

CO NV E N ~OES : 

RODOVIA FEDERAL -
ROOOVIA E!TAOUAL
f'ERROVIA ......, 

P/BELD HORIZONT£ 

PJS . PAULO 
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Em 31 de dezembro de 1969 havia 12.307 veiculos 
registrados na Prefeitura, dos quais 9.005 automoveis, 
peruas e jipes, 2.750 caminh6es, inclusive camionetas 
e "pick-ups", 165 6nibus, 544 motocicletas, lambretas, 
e vespas e 43 de outros tipos. 

0 Municipio possui servi<;o telefonico, a cargo 
da telefonica Jundiai S/A, que ate 1969 instalou 
10.090 aparelhos e mantem intercambio com a Com
panhia Telefonica Brasileira. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
possui duas agen.cias, uma postal-telegni.fica, na 
rua do Rosario, 237, e outra postal, na rua Visconde 
de Taunay, 245 , vila Arens. 

0 Departamento de Estradas de Rodagem disp6e 
de uma reparti<;ao no Municipio. 

Comtru[oes 

OBSERVA-SE, em Jundiai, urn grande incremento no 
setor de constru<;6es. Assim e que em 1968 foram 
concedidas 978 licen<;as para construir, sendo a area 
dos terrenos de 226.109 m•, das edifica<;6es de .... 
114.307 m• e da residencial de 87.086 m". 

Nas licen<;as predominavam as destinadas as 
casas residenciais (896) com area dos terrenos de 
189.681 m•, das edifica<;6es de 85 .892 m•, residencial de 
79.922 m• e valor de NCr$ 10,2 milh6es; 7 licen<;as 
para fins industriais, 20 para armazens gerais, trapi
ches e depositos, 15 para casas residenciais com lojas 
e 14 para lojas. 

Quanto ao "habite-se", concederam-se 735 para 
uma area dos terrenos de 165.966 m• e das edifica
<;6es de 87.798 m• (residencial de 65 .055) , no valor 
de NCr 12,3 milh6es. Destes, 648 eram para casas 
residenciais, 19 para casas residenciais com lojas, 16 
para fins industriais, 19 para loj as e 12 para ar
mazens gerais, trapiches e depositos. 
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Conjunto R esidencial de Vila Alvorada 

Ainda com relagao ao "habite-se", e segundo os 
pavimentos, 3 era m para 9 apartamentos de 10 a 19 
andares, com area de 9.785 m" (3.414 r esidencial) . 

Houve tambem 187 licengas para ampliagao de 
110 dormit6rios e 105 vagas para autom6veis. Era de 
10 .865 m ' a area das edificag6es e de 4 . 679 a 
residencial. 

ASPECTOS CULTURAJS 

Ensino Primario 

SEGUNDo o Censo Escolar de 1964, o indice de escola
ridade em Jundiai era de 76,9%, superior ao do Es
tado, que nao passara de 73 ,6% e do Pa is 66 ,1%. Nas 
areas urbana e suburbana a percentagem alcanc;ou 
83,4%. 

As criangas, em idade escolar, estavam assim 
distribuidas: 

ClUANQAS RECENSEADA 

LOCALIZA<;'AO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 
14 anos Total Freqiienta-

vam escola 

Municipio. . . . . . . . . . . 52 687 25 309 1 9 459 

Areas urbana e suburbana 31 502 15 436 12 79 
Area rural. .. ·· ··· .. . 21 1 5 9 73 6 5 0 
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Colegio Padre Anch ieta 

Havia 513 profess6res regentes de classe e 23 nao 
regentes. Dos primeiros, 497 eram normalistas 08 do 
sexo masculino - 6 da area rural - e 479 do femini
no - 120 na zona rural ) e 16 nao normalistas, todos 
do sexo feminino e lotados nas areas urbana e subur
na. Dos 23 nao regentes 22 eram do sexo feminino e 
nas areas urbana e suburbana. 

0 ensino primario disp6e de 217 estabelecimen
tos: estaduais - 21 Grupos Escolares e 97 unidades 
isoladas ; SESI, com 83 unidades ; e municipais, com 
16 unidades. No inicio do ana letivo de 1969 matri
cularam-se 19.782 alunos e havia 608 profess6res. 

Ensino M edia 

PARA 0 ensino de grau medio, a populagao dispunha, 
em 1969, de 14 estabelecimentos, com 11.091 alunos 
matriculados no inicio do ana e 421 profess6res. 

Os estabelecimentos eram a Escola Padre An
chieta, com os cursos ginasial, normal e comercial , 
e quimica industrial, 77 profess6res e 2.967 alunos; 
o Instituto de Educagao Experimental de Jundiai, 
ginasial, colegial e normal, 59 profess6res e 1.339 

Coll!oio T ecnico de J ttndiai 
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alunos; o Colegio Dr. Jose Romeiro Pereira, ginasial 
e colegial, 38 profess6res e 1.313 alunos; o Colegio 
Divino Salvador, ginasial e colegial, 21 profess6res e 
560 alunos; a Escola Tecnica de Comercio e o Gi
nasio Professor Luiz Rosa, ginasial, e tecnico comer
cia!, 35 profess6res e 988 alunos; o Ginasio Sao Vi
cente de Paulo, ginasial, 20 profess6res e 180 alunos; 
o Ginasio Industrial Estadual Dr. Antenor Soares 
Gan dra, ginasial, 48 profess6res e 1.015 alunos; o Gi
nasio Pio XII, ginasial, 13 profess6res e 327 alunos ; 
o Colegio Tecnico de Jundiai, Agrimen.sura, Edifi
cac;oes e Estradas, 
29 profess6res e 303 
alunos ; o Ginasio 
E::;tadual Profess6ra 
Ana Pinto Duarte 
Paes, ginasial, 26 
profess6res e 1.060 
alunos; o Ginasio 
Estadual da Vila 
Progresso Professor 
J o s e Feliciano de 
Oliveira, ginasial, 17 
profess6res e 465 
alunos; o 1.0 Gina 
sic Estadual de Jun
diai, ginasial, 15 
profess6res e 351 
alunos o 2.o Ginasio 
Estadual de Jundiai, 

MATRlCULA ESCOLAR- 1968 

Mil olun os 
20----

10 
':}· 

PRIMARIO MEDIO SUPE RIOR 

ginasial, 12 profess6res e 193 alunos e o Colegio Tec
nico Agricola Estadual de Jundiai, colegial, tecnico 
e agricola, 10 profess6res e 30 alunos. 

Ensino Superior 

EM 1969, havia quatro estabelecimentos de ensino 
superior, a Faculdade de Ciemcias Contabeis e Ad
ministrac;ao de Empresas, "Escola Padre Anchieta", 
com o curso de ciencias econ6micas, 24 profess6res 
e 384 alunos m atriculados; a Faculdacte de Educa
c;ao Padre Anchieta, com 6 profess6res e 104 alunos; 
a Faculdade de Direito Padre Anchieta, com 6 pro
fess6res e 115 alunos e a Faculdade de Medicina de 
Jundiai, com 4 profess6res e 61 alunos matriculados. 
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Outros aspectos 

DAs 8 bibliotecas existentes, seis sao particulares e 
duas semi-publicas. As mais importantes sao : Ruy 
Barbosa, da Associagao Gabinete de Leitura Ruy 
Barbosa, cujo acervo se eleva a 12.000 obras ; a das 
Escolas Padre Anchieta, com 11.728 volumes ; Dr. 
Jaime Pereira de Ulh6a Cintra, pertencente a Asso
cia<;ao dos Empregados no Comercio de Jundiai, com 
2.607 volumes e Ernesto Diederichsen, da Associagao 
dos Empregados da Argos Industrial S/ A, com 1.067 ; 
a do Colegio Tecnico de Jundiai, com 726 e da Escola 
SENAI, com 661. 

Quanta a cinemas, o Teatro Politeama tern ca
pacidade para 1.200 espectadores ; o Ipiranga, 1.450 ; 
o Maraba, 1.000; o Vit6ria, 430 ; o Republica, 900 ; 
o Vila Arens, 840 e o Alvorada, 400. 

Circulam tres jornais diarios, o Didrio de Jun
diai, com tiragem media de 3.900 exemplares, o Jor
nal de Jundiai, com 4.500 e o Jornal da Cidade, com 
4.000 exemplares. Ha oito tipografias e cinco livra
rias . 

A Radio Santos Dumont, prefixo ZYR-214, em 
740 kc/ s, inaugurada em 1946 e Radio Difusora de 
Jundiai, ZYE-6 em 1.570 kc/ s, cuja emissao data de 
1958, funcionam como radio transmissoras de ondas 
medias. 

Os programas de televisao sao bern recebidos, es
pecialmente os dos canais 2, 5 e 13 . 

Exercem atividades profissionais no Municipio 
95 advogados e 90 engenheiros e construtores. 

Ha 38 a ssociag6es, entre culturais, recreativas e 
desportivas, destacando-se a Sociedade Recreativa 
e Beneficente 28 de Setembro, a mais antiga , fun
dada em 1897 e possuindo 354 s6cios ; a Associagao 
dos Empregados no Comercio, com 1.712 s6cios ; a 
AssociaGao Gabinete de Leitura Ruy Barbosa , com 
1.200; a Sociedade Jundiaiense de Cultura Artistica , 
com 180 ; a Sociedade Musical Recreativa Uniao Bra
sileira, com 700; o Gremio Recreativo dos Emprega
dos da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, com 3.000 ; 
o Clube Jundiaiense, com 3.050 ; a Associagao Espor
tiva Jundiaiense, a que congrega maior numero de 
associados, com 9.287 ; o Paulista Futebol Clube, com 
1.042; o Clube Atletico Comercial, com 350; a Asso
ciagao Primavera de Esportes, com 520 a Sociedade 
Esportiva Caxambu, com 370; o Jau Futebol Clube, 
com 550 ; a Sociedade Recreativa dos Cagadores, 
com 480; e a Associagao Esportiva Anhangabau, com 
320; 

0 Municipio possui ainda o Museu Hist6rico e 
Cultural Publico de Jundiai , criado par Lei Mu
nicipal n .0 406, de 10 de junho de 1955. Todavia s6 
mais tarde, em 15 de maio de 1964, foi indicado o 
seu orientador, o Pe. Antonio Maria Stafuzza, que 
nessa data iniciou sua instalagao. 

18 



Conta, atualmente, com valioso acervo, distri 
buido nas diversas sec;6es de Hist6ria, Biologia Geral, 
Mineralogia, Pintura, Escultura e Numismatica. 

A festa religiosa mais concorrida e a consagrada 
a Nossa Senhora do Desterro, padroeira da cidade, 
a 15 de ag6sto e que tern inicio com novenas. No dia, 
considerado feriado municipal, realizam-se missa, 
procissao e quermesses. 

Festejam-se tambem Sao Joao Batista, padroei
ro do bairro Ponte de Sao Joao; Nossa Senhora 
Imaculada Conceigao, do ba irro Vilares, a 8 de de
zembro, e a consagrada ao pudroeiro do bairro do 
Anhangabau, Santo AntOnio de Padua, a 13 de 
junh o. 

TURISMO 

ENTRE os motivos de atrac;ao turistica, avulta a tra
dicional Festa da Uva, oficializada por Lei municipal 
de 1952 e incluida no Calendario Turistico da Se
cretaria de Turismo de Sao Paulo. Realiza-se, con
juntamente com a Feira Industrial de Jundia i, 
com apoio das industrias, comercio, Iavoura, Lions 
Club e poderes publicos, sob a coordenac;ao do 
Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal. 

Vista do Bairro Anh angabaiL 

Instala-se no Parque Comendador Antonio Car
bonari, de suntuosa entrada, com quatro port6es e 
bilheterias. 0 recinto comporta varios pavilh6es e 
tern capacidade para acomodar um parque de diver
sees. Nos periodos da festa, funcionam servic;o de 
bar, restaurante, "stands" e outros. Uma concha 
acustica, com palco, completa o conjunto. 
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Avenida Jundiai - principal via de acesso d cidade 

Rua Bardo de Jundlaf 
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Em 1968, a Festa da Uva e a Feira Industrial de 
Jundiai alcanc;aram grande sucesso, recebendo cerca 
de 5JO.OOO pessoas, que testemunharam o progresso 
do parque industrial do Municipio e de sua agricul
tura. Planejada para 1970, nova realizac;ao. 

Em ag6sto, no bairro do Paste, ocorrem gran
des festividades com exposic;ao agricola, especial
mente de morangos; no bairro de Caxambu, a 20 de 
janeiro, a festa da uva ; sao orientadas pela Delega
cia Regional Agricola e Casa da Lavoura e tern 
grande repercussao regional. 

Realizou-se nos dias 30/ 31 de ag6sto e 6/7 de 
setembro de 1969 a I Festa Oficial do Morango pro
movida pela Secretaria de Agricultura representada 
pela Delegacia Regional Agricola em colaborac;ao 
com a Diretoria de Turismo da Prefeitura Municipal 
e das classes agricolas de Jundiai. 

Ainda como atrac;6es t uristicas sao di3nas de 
menc;ao: a Chacara das Carpas, recanto aprazivel, 
a cerca de dais quil6m etros do cen: ro, com restau
rente, parque e grande !ago de criac;ao de carpas ; 
Ginasio de Esportes, com quadras de t enis, basquete 
e voleibol, pista de a tletismo e piscina olimpica ; 
Clube de Campo Jundiaiense, numa colina que per
mite ampla visao dos vales e bosques circundantes; 
oferece, alem de piscina, lago e moderno "play 
ground"; Casa do Barao de Jundiai, onde D. Pedro 
ficou h ospedado; Chafariz da epoca da I ndependen
cia; Horta Florestal ; Estar;ao Enol6gica de Jundiai, 
Cachoeira Rio das Pedras e Cachoeira do Japi. 

Ha em Jundiai uma reliquia, o Mosteiro de Sao 
Bento, fundado em 1668. Apenas a fron taria da atual 
igreja, dedicada a Santa Ana, data daquela epoca. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizar;iio 

JUNDIAI, segundo Amadeu Acioly, e "risonha na graga 
dos jardins, imponente, agitada e dinamica no mo
vimento das ruas; tranqtiila e prestigiada nr. so
lidez honesta de seu comercio ; fecunda e admirada 
r. a criac;ao de seus· artistas: dignificada pelo tra 
balho de suas fabricas e, mais do que tudo, en gran
decida pelo nivel cultural de seu povo". 

Possui cerca de 32 .000 predios, 1.254 ruas, 34 
prac;as, 8 jardins e parques e 40 outros logradouros . 
Destes, 680 sao pavimentados, 875 beneficiados com 
iluminac;ao publica, 1.262 com ligac;6es domiciliares, 
876 dotados de abastecimento de agua, 859 de esgo
tos e 85 de arborizac;ao. 

Das 15 avenidas citam-se Jundiai , Sao Joao, Dr. 
Cavalcanti, Ita tiba e Sao Paulo, e entre as ruas : 
Barao de Jundiai, Rosario, Rangel Pestana, Vigario 
Joao J ose Rodrigues, Barao do Rio Branco, Dr. Tor
res eves, Senador Fonseca, Zacarias de Goes, An
chieta , Dr. Bernardino de Campos, Padroeira , Cel. 
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Palacio da Justi.;a D 1·. Adriano d e Oliveira 

Boaventura Mendes Pereira, Retiro, Bom Jesus de 
Pirapora, Cica, Baronesa do J apy e XV de Novem
bro. 

As liga<;6es eletricas, em 1969, elevavam-se a 
28.079, corrente de 220 volts e freqtencia d e 50/ 60 
ciclos. 

A rede de agua abastecia 21.364 predios e a de 
esgotos servia a 22.624. 

Assistencia Medica 

No SETOR de saude, 0 Municipio disp6e de 7 uni
dades de clinica e cirurgia geral: Hospital de Ca
ridade S. Vicente de Paulo, com 143 leitos ; Casa de 
Saude Dr. Domingos Anastacio, com 44; Hospital 
e Maternidade Jundiai, com 65 ; Hospital do SESI, 
com 72, Instituto de Cirurgia e Traumatologia de 
Jundiai, com 87, Instituto de Psicoterapia e Higiene 
Mental, com 150 e Hospital Santa Elisa, com 50 num 
total de 611 leitos. 

Existem tambem 1 centro de saude, 1 pronto
-socorro (do INPS), 3 postos de puericultura - 1 no 
centro, 1 na vila Rami e 1 no Bairro Colonia - e 
1 servi<;o obstetrico domiciliar, 1 ambulat6rio pre
ventivo da tuberculose e 1 da lepra. 

A popula<;ao municipal conta com os servigos 
profissionais de 66 medicos, 21 farmaceuti .:os, 33 
enfermeiros e 74 dentistas. Ha 42 farmacias e dro
garias. 

Religiao 

EM 17 de fevereiro de 1966 deu-se a cria<;ao da Dio
cese de Jundiai, com jurisdit;ao sabre 11 municipios 
e 20 par6quias. T6das essas, com exce<;ao da de 
Louveira, sairam da Arquidiocese de Sao Paulo. 
Respondia pela nova diocese Monsenhor Arthur Ric
ci, como vigario episcopal e D. AntOnio Maria Alves 
de Siqueira, bispo auxiliar . 
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P6sto d e Puericu ltura 

No entanto, a instalac;ao do bispado s6 se veri
ficou em 6 de janeiro de 1967, com a posse do 1.0 

Bispo Diocesano D. Gabriel Paulino Bueno Couto. 
Novas par6quias foram criadas contando-se, em 
1958, urn total de 26, das quais 13 pertencentes 
a Jundiai que possui ainda as respectivas matrizes, 2 
igrejas, 25 capelas publicas, 7 semi-publicas e 12 
particulares. 

A matriz de Nossa Senhora do Desterro passou 
a categoria de catedral continuando, como vigario 
episcopal da par6quia, Monsenhor Arthur Ricci, que 
introduziu muitos melhoramentos, sobretudo o altar 
mor. 

Sofreu, a Catedral, varias reformas, sendo a 
mais importante a levada a efeito pelo arquiteto 
Ramos de Azevedo que trocou a fachada, construiu 
t ribunas e mudou o estilo, de colonial para o neo
- g6tico (1896 ) . Em 1921 coube ao pintor italiano, 
Arnaldo Mecozzi, executar a decorac;ao interior, de 
grande beleza. Todos estes fat6res contribuiram para 
que o Municipio possa ostentar uma bela catedral. 

Monsenhor Ricci foi substituido por motivo de 
saude, por monsenhor Nelson Mesquita da Fonseca 
que logo depois foi nomeado Cura da Catedral e vi
gario geral da Par6quia, cargo que vern ocupando 
desde 10 de novembro de 1969. 

0 culto protestante disp6e de 18 templos e 15 
sal6es. 

Existem 21 unidades espiritas. 
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Assistencia Social 

HA DIVERSAS entidades assistcnciais, entre elas a 
Associac;ao Protetora de Menores, Servic;o de Obras 
Sociais, Socied:::de Civil Casa da Crianc;a , Sociedade 
S. Vicente de Paulo de J undiai, Lar Aml.lia Franco, 
Fundac;ao Nossa Senhora do Desterro, Institute das 
Oblatas de Santa ursula, Associac;ao J undiaiense dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais, Associac;ao "Lar Ga
leao Coutinho", Sociedade Beneficente Carlos Gomes, 
Sociedade J undiaiense de Socorros MU.tuos, Socie
dade Beneficen te Sao Joao, Sociedade Auxilios Pau
listas, Sociedade Nacional Beneficente Barao de J un 
diai e Sociedade Beneficente Sao Bento. 

ASPECTOS A DMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

ENCONTRAM-sE sediadas no Municipio, en tre ou tras 
repartic;6es, o Quartel-General da II Artilharia Divi
s6ria, Servi c;o de Abastecimento da Previdencia So
cial, Delegacia Regional do Trabalho e a Agencia 
de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE. 

Finanfas PubLicas 

EM 1969 a Uniao arrecadou NCr$ 63 ,2 milh6es, o 
Estado, NCr 68,6 e o Municipio, NCr 20,8. 

0 orc;amento municipal para 1970 preve receita 
de NCr$ 21 ,0 milh6es e fixa igual despesa , sendo 
calculada em NCr$ 5,6 milh6es a renda tributaria. 

0 P6sto de Receita Federal e a Coletoria Esta
dual arrecadam tambem nos municipios de Campo 
Limpo, Itupeva, J arinu e Varzea Paul :sta . 

Representafao Politica 

A CAMARA Municipal comp6e-se de 17 vereadores e 
o corpo de eleitores, em 31 de dezembro de 1969 , 
registrava 55.186 inscritos. 

FONTES 

As int ormacoes divu!gadas neste traba!h o toram. em sua 
m aior ia, fo rnecidas p e!o Agente de Est atist ica, de Jundiai, Jofio 
Si qu eira Buen o. 

Uti!i zad os, t ambem, dados dos arquivos de documentacao 
municipal do I BE, e d e d iv"Tsos 6rgaos do sistema estatis t i co 
n aciona! . 
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ESTA publicat;tio jaz parte da serie de monograjias municipais 
organizada pelo Departamento de Divulga.;:tio Estatistica do 
Instituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, sdbre 
aspectos da evolut;tio hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no senti"do de sintetizar, com adequada sistema
tizat;ao, elementos esparsos em dijerentes documentos. Ocorrem, 
em alguns c;asos, divergencias de opinitio, comuns em assuntos 
dessa natureza, ntio sendo raros os equivocos e contradit;oes ve
rijicadas nas pr6prias jontes de pesquisa. Por isso, o IBE aco
lheria com o maior 1ntenisse qualquer colaborat;tio , especial
mente de historiadores e ge6grajos. 






