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Colegao de Monogmfias - N .0 478 

LINS 
SAO PAULO 

ASPECTO F!SICOS - Area : 533 km ' ; altitude da 
sede: 457 m ; temperatura m edia em oc : ma
xima, 30,4; m inima, 16,9; pr ecipitagao pluvio
metrica anual : 1.120 mm (1969 ). 

POPULAC.AO - 56.601 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1968) ; densidade demogrtifica : 
106 habi t an tes por quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECONOMICOS - 92 estabelecimentos 
industriais ; 533 comerciais (6 atacadistas, 527 
v arejistas) , 268 de prestagao de servigos; 393 
im6veis rurais (IBRAJ; 11 agencias bancarias 
e 2 de caixas economicas . 

ASPECTOS CULTURAIS - 49 unidades escolares de 
ensino p1'imcirio, 7 estabelecimentos de ensino 
media, 4 de ensino superior, 8 cursos avulsos de 
ensino elementar e m edia ; 4 bibliotecas, 4 Zi
vrarias, 2 tipografias, 3 jornais, 2 estag6es ra
diodifusor as, 2 cinemas, 28 associag6es culturais 
e espor tivo- recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 245 ruas, 5 avenidas e 6 
pr aqas, 7.440 pr edios; 6.648 l i gaq6es ezetr icas do
micil iares ; 1.600 aparelhos tezet onicos; 10 hoteis, 
7 pens6es, 22 restaurant es, 127 bares, botequins 
e similares. 

ASSISTENCI A MEDICA - 4 h ospitais com 865 lei
tos, 1 centro de saude, 2 centros de puericultura; 
43 medicos, 23 den t is tas, 12 tarmaceuticos, 48 
enfer meir os pr citicos; 11 farmcicias e drogari as . 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Pret eitura Munici
pal em 1968) - 1.174 autom6veis e jipes, 7 ant
bus, 607 caminh6es, 271 camionetas e 174 v ei
cu los nao especificados. 

OR(;AM ENTO MUNICIPAL PARA 1970 (milh6es de 
cr uzeiros) - receita prevista e despesa f ixa
da : 3,3. 

REPRESENTA(;li.O POL!TICA - 13 ver eadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

Nos PRIM6Roros do seculo XX, a regiao onde se ergue 
h oje a cidade de Lins era coberta de m ata, as m ar
gens do c6n ·ego Douradinho, post eriormen te den o
minado Campestre . 

Foi a i, n o cruzamento de uma antiga trilha de 
indios que dem andava os rios Tiete e Dourados e 
a linha da Estrada de F erro Noroeste do Brasil , 
construida no primeiro decenio deste seculo, que 
se foi desenvolvendo a cidade, em redor da Estagao 
de Campestre . 

Os primeiros povoador es brancos daquelas t er
ras ergueram n o local uma capela rustica, sob a 
invocagao de Santo Antonio e deram ao patrimonio 
recem -formado o nom e de Santo Antonio do Cam
pestre . 

Mais tarde, por ocasiao da visita do Presidente 
Afonso Pena a Miguel Calmon (atual Avanhandava), 
a fim de ina ugurar a est agao local da estrada de 
ferro, a denominagao de San to Antonio do Campes
tr e foi mudada para Albuquerque Lins, em h ome
nagem ao entao Governador do Estado, Man oel J oa
quim Albuquerque Lins. 0 fa to ocorreu a 16 de fe
vereiro de 1908 . 

Transcorria o ano de 1913 quando, a 20 de julho, 
o Cel. J oaquim de Toledo Piza e Almeida e sua mu
lher Dona Maria Augusta de souza Piza doaram uma 
gleba a municipalidade de Bauru , junto a estagao 
de Albuquerque Lins, a fim de estabelecer ai o nu
cleo de uma povoagao . Criou-se o distrito de Albu
querq ue Lins , transferido em 1914 para o Municipio 
de Pirajui , e elevado, cinco an os depois, a categoria 
de Municipio. 

A 27 de dezembro de 1969 o Municipio comple
tou seu 5o.o an iversar io de cria<;ao. 

Formafao Administrati t.'O-J udiciaria 

A LEI estadual n.o 1. 408, de 30 de dezembro de 1913, 
criou o distrito de Albuquerque Lins, elevando a sede 
a categoria de vila, e a de n.0 1. 428, de 3 de dezem 
bro de 1914, transferiu o distrito do Municipio de 
Bauru para o de Piraj ui. 

Em razao da Lei estadual n .0 1 . 708, de 27 de 
dezembro de 1919, foi cri ado o Municipio, com ter
rit6rio desm embrado do de Piraj ui , r ecebendo a 
sede m unicipal foros de cidade. A instalagao ocor 
reu a 21 de abril do ano seguinte. 

Em 29 de dezembro de 1926, segundo Lei esta
dual n.0 2 .182 -A, o Municipio tomou o nome de Lins. 
Em 1933 , compunha-se de t res distri tos : Lins, Ge
tulina e Gua igara . 
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Vista aer ea da cidade 

Nas divis6es ter r itoria is de 1936 a 38 figuravam 
cinco distritos: Lins, Guaic;ara , Guaimbe, Monlevade 
e Vila Sabino . 

Em 1938, segundo Decreta estadual n .0 9 . 775, de 
30 de n ovembro , o distrito de Lins foi acrescido do 
territ6rio do extin t o distrito de Monlevade . 

No qtiinqtienio 1939-43, compunha-se dos distri
to3 de Lins, subdividido em duas zonas (Lins e Mon
levade) , Guaimbe, Sabino (ex-Vila Sabino) e Guai
c;ara. 

Por f6r c;a do Decreta-lei estadual n .0 14 . 334, de 
1944, que fixou o quadro em vigor no periodo 1945-48, 
perdeu o dist r ito de Guaimbe (transferido para Ge
tulina ), e parte do de Sabino, para Bacuriti (do 
Municipio de Cafelandia) . As duas zonas distritais 
passa ra m a subdistritos, ficando o Municipio com 
os distri tos de Lins (com dois subdistrit os) , Guai
c;ara e Sabino . A est es se acrescentou, m ais tarde, 
o de Guapiranga. 

Ao ensej o do Recenseamento de 1950, os distri
t os existentes eram Lins, Guapir anga, Sabino e Guai
c;a ra , sendo os dois ul t imos emancipados em 31 de 
dezembro de 1958. 

A part ir de en tao, perm an eceu com os distritos 
de Lins (compreendendo dois subdistritos) e Gua
piranga. 

A Com arc a foi criada por Lei estadual n .o 2. 199, 
de 27 de set embro de 1927 e sua instalac;ao ocorreu 
em 28 de abril do ano seguinte . :E de segunda en
trancia e compreende, a lem de Lins, os municipios 
de Guaic;ar a e Sabino . 
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ASPECTOS FlSICOS 

Possur Lins uma area de 533 km . limitada pelos 
municipios de Guaiqara, Cafelandia. Guaimbe, Sa
bino e Getulina. 

0 territ6rio apresenta algumas eleva<;6es. sendo 
banhado por diversos cursos de agua. entre os quais: 
rios Dom·ado e Feio: riheiriio Campestre e Grande; 
c6rregos Capao Bonito e Jacutinga. 

0 clima e quente. com inverno seco. Em 1969, 
as temperaturas registradas. em graus centigrados, 
foram: media das maximas, 30,4 e das minimas, 
16.9. A precipita<;ao pluviometrica atingiu a casa 
dos 1. 120 mm. Chove de outubro a mar<;o e com 
maior intensidade nos meses de novembro e feve 
reiro. 

Situada a 457 m de altitude. a cidade dista 
388 km. em linha reta. da Capital do Estado, nnno 
ONO e apresenta as coordenadas geograficas de 
210 40' 25" de latitude Sui e 49° 45' 23'' de longitude 
W .Gr . 

ElSPECTOS DElvlOGR/iFJCOS 

0 MUNICiPIO e um dos mais importantes nucleOS de 
imigra<;ao j aponesa do Estado. Os niponicos fixa
ram-se na regiao em 1915 e atuaram, de maneira 
marcante. no seu desenvolvimento. 

Vieram. inicialmente, 13 familias e mais tarde, 
no periodo de 1932-35, cerca de 3. 000 que se dedi
caram ao trabalho nas fazendas de cafe em forma
<;ao. 

A maioria dos adultos tinha instrugao primaria 
e ginasial. 

Atualmente a colonia e composta de 700 !ami
lias, sendo 300 localizadas na zona rural e 400 na 
sede municipal. As primeiras sao t6das proprieta
rias de terras. enquanto que as da cidade, na maior 
parte. se dedicam ao comercio. 

Seus descendentes alcam;aram um indice de es
colaridade bast:.mte elevado e atuam nos mais diver
sos campos de atividade. e hoje se distribuem pelos 
estados do Parana, Mato Grosso e Capital de Sao 
Paulo. especialmente. 
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Em 1960, o Censo Demogratico encontrou 47.939 
pessoas, isto e, uma densidade demografica de 90 
habitantes por quil6metro quadrado. 0 decrescimo 
verificado, com relac;ao ao total apurado em 1950 
(56.304 habitantes), decorreu dos desmembramentos 
territoriais. No mesmo periodo, contudo, cresceu a 
populac;ao urbana, que passou de 26.379 para 32.384. 
Na cidade, o aumento foi da ordem de 35,7%. 

Os habitantes, no ultimo recenseamento, distri
buiam-se da seguinte forma: distrito-sede, 45 .147 
habitantes (32. 204 na zona urbana) e Guapiranga, 
2. 792 (180 na area urbana) . 

0 Municipio era, pois, essencialmente urbano, 
com 67,6% da populac;ao concentrada na cidade e 
vila . 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica do IRE, em 1.0 de julho de 1968, Lin.s, com 56.601 
habitantes, apresentou a densidade de 106 habitan
tes por quil6metro quadrado. 

Em 1969 o Registro Civil anotou 1.505 nascimen
tos (49 natimortos), 531 6bitos em geral, dos quais 
170 menores de 1 ano, e 345 casamentos . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

0 MuNICiPIO possui terras de excelente qualidade, 
divididas, em grande parte, em pequenas proprie
dades; o elevado numero de sitiantes constitui fator 
decisivo de progresso e desenvolvimento econ6mico, 
fazendo com que desaparec;am, aos poucos, as carac
teristicas de nucleo eminentemente cafeeiro, e sur
jam os atuais aspectos de grande produtor de milho, 
arroz, algodao e amendoim. 

Paralelamente a essa metamorfose, expandiram
-se tambem as industrias de transformac;ao e bene
ficiamento, que constituem atualmente a base eco
n6mica municipal, secundadas pel a agropecuaria . 

Industria 

RAviA, em 1965, 95 estabelecimentos das industrias de 
transformac;ao que, ao final do ano, empregavam 
823 operarios. A produc;ao alcanc;ou Cr$ 12,3 mi
lh6es. 
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Segundo o nfunero de estabelecimentos e o valor 
da produ<;ao, predominavam as industrias de pro
dutos alimentares, com 61 % do valor, destacando-se 
nitidamente das demais. 

Em 1968, o parque industrial comportava 92 es
tabelecimentos com 893 operarios, alcan<;ando, o va
lor da produ<;ao, Cr$ 20,5 milh6es. 

Tambem, nesse ano, as industrias de produtos 
alimentares representa'lam a principal atividade, 
como se observa na tabela: 

VALOR DA 
ESTA- OPE- PRODUyAO 

CLASSE E BELECI- RARIOS EM 1968 
G:BNEROS DE MENTOS OCU-

INDOSTRIA EM PADOS Numeros 
31-12-1968 EM absolutos % oobre 

31-12-1968 (Cr$ 1 000) o total 

lndustrias de transfor-
ma~ao .............. . . 92 893 20 451 100,0 
Minerals nao metalicos 6 28 142 0,7 
Metalllrgica ........... 4 12 5 0,3 
Mecliuica ............. 4 37 248 1,2 
Madeira . . ............ 4 10 40 0,2 
Mobiliario .... .. .. . ... 8 45 452 2,2 
Vestu:lrio, cal<;:ado ear-

tefatos de tecidos ... 9 30 256 1,3 
Produtos alimentares . . 40 310 9 265 45,3 
Editorial e grafica .... 3 45 370 1,8 
Outras industrias ...... 14 376 9 620 47,0 

Em outras industrias estao incluidos dois esta
belecimentos de quimica e dois de textil que repre
sentam 41,4% do valor total e 88,0% do item; 1 
de material eletrico e de comunica<;6es, 2 de mate
rial de transporte, 2 de mobiliario, 2 de couros e 
peles e produtos similares, 1 de produtos de perfu
maria, sab6es e velas, 1 de bebidas e 1 do genera 
de diversas. 

Entre os estabelecimentos industrials destaca
vam-se, quanta ao valor da produ<;ao, a CIDRAL
Cia. Industrial de 6leos Vegetais (sabao, oleo de 
amendoim e farelos); Cooperativa de Laticinios Li
nense Ltda.; Fia<;ao e Tecelagem Linense Ltda. (te
cidos e fios de seda natural) ; SANBRA-Sociedade 
Algodoeira do Nordeste Brasileiro S/ A (beneficia
men to de algodao); Laticinios campelins S/A e Este 
Asiatico-Comercio e Navega<;ao Ltda. (cafe bene
ficiado). 
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Abate de Reses 

0 PRODUTO do abate para consumo e industrializa
c;ao alcanc;ou, em 1967, 1.425,3 toneladas, no valor de 
Cr$ 2,1 milh6es. 0 gado abatido somou 6 . 113 bo
vinos, 2.121 suinos e 6 caprinos . 

Em relac;ao ao peso e valor da produc;ao, desta
cou-se a carne verde de bovina, com 898,2 t e 72,9% 
do valor; seguindo-se o charque de bovina, com 
104,2 t e 7,6%; a salsicharia a granel, com 96,3 t 
e 7,2%, e o toucinho fresco, com 64,3 t e 4,2%. A 
relac;ao abrange, ainda, 24 diferentes produtos em 
menores quan tidades e valores . 

Em 1968 foram abatidos 5.602 bovinos e 2.167 
suinos. 

Atividades Agropecuarias 

0 CENSO Agricola de 1960 havia cadastrado 364 esta
belecimentos, dos quais 312 se destinavam a agri
cultura e agropecuaria, 11 a pecuaria, 32 a horti
cultura e floricultura, 3 a avicultura, 2 a invernadas 
e campos de engorda e 4 a atividade de experimen
tac;ao. 

Segundo a utilizac;ao das terra.s, do total de 
40 .649 ha, 19 . 037 eram ocupados por lavouras 
perm an en tes e t emporarias, 8 . 136 por pastagens na
turais e 7 . 070 por a rtificiais . 

Em 1968, a populac;ao animal alcanc;ava 25 .724 
cabec;as, no valor de Cr$ 4,5 milh6es. Predomina
vam os bovinos, com 16 . 220 cabec;as e 80,3% do valor 
total, seguidos dos suinos, com 4.900 e 8,0% . Havia 
ainda 1 . 100 eqiiinos, 4 asininos, 1 . 500 muares, 200 
ovinos e 1 . 800 caprinos. 

Ha exportac;ao de gado para outros municipios 
do Estado inclusive para a Capital. Foram impor
tados, no ano em referencia, 2. 900 cabec;as . 

Sao famosas as vacas mestic;as de sangue ho
landes, criadas no Municipio, para produc;ao de Ieite 
e o gado nelore, destinado ao corte . 

0 Municipio e urn dos melhores produtores de 
Ieite de Sao Paulo . Em 1968, foi de 9,8 milh6es de 
litros essa produc;ao, valendo Cr$ 1,7 milhao de 
cruzeiros novos. 

Realizou-se, em julho de 1969, o II Torneio Lei
teiro Regional que contou com a participac;ao de 
18 criadores . Cada urn apresentou urn grupo de cinco 
vacas holandesas mestic;as, submetidas a urn regime 
de duas ordenhas . Houve uma produc;ao diaria de 
1 . 982,175 kg, com media de 22,024 kg por res. 

0 torneio foi visitado por 3 . 000 pessoas, apro
ximadamente . 
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0 plantel avicola em 1968 foi calculado em 58.000 
cabec;as, no valor de Cr$ 161,3 milhares. 

A produc;ao de ovos elevou-se, naquele ano, a 
209 mil dt'izias, valendo mais de Cr$ 146,0 milha
res. A de casulos alcanc;ou 5,7 t , no valor de . . .. 
Cr$ 19,9 milhares. 

A agricultura e bern diversificada mas o Muni
cipio destaca-se entre os maiores produtores de 
cafe do Estado. Na safra de 1966/ 67 ocupava o 8.0 

lugar na Regiao de Bauru (85 municipios) e o 1.0 

na Sub-Regiao de Lins : 

Lins .. . .. . ..... . ... . . . . 
Cafelandia . . ........ . . 
Getulina . . . .. . . .. . .. . . 

QUANTIDADE 
(sacas de 60 quilos) 

43 549 

43 401 
29 055 

A produc;ao agricola, em 1967, ocupou 9 . 687 h a 
e rendeu Cr$ 2,2 milh6es. 

Em 1968, a area cultivada era de 11.401 h a, al
canc;ando o valor da produc;ao Cr$ 3,0 milh6es, con
forme tabela anexa: 

VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGR!COLAS Numeros % s&bre absolutos 
(Cr$ 1 000) o total 

Milho ........... . . . .. .. ... ..... . 870 29,3 
Caf~ .. . . 745 25,1 
Arroz ....... .. ... . 261 8,8 
Algodao .... ...... . 252 8,5 
Amendoim ...... . .... ...... . ... .. . .. . 243 8,2 
Laranja . . ..... ... .... . ... .. . .. .. ... . 198 6,7 
Outros (1) .... ....... . 399 13,4 

TOTAL.. ... .. . 2 968 100,0 

(1) Em outros incluem-se banana, tangerina, feijao, tomate, mat;li, 
mamona, mandioca, abacaxi e batata-doce. 

0 milho teve uma safra de 9. 000 toneladas, para 
uma area de 5. 000 hectares, seguin do-se o cafe, com 
1. 655 t e 3 . 667 ha; o arroz, com 806 t e 840 ha; o 
algodao, com 600 t e 500 ha; o amendoim, com 900 t 
e 600 ha e a laranj a, com 4. 950 .000 frutos e 90 hec
tares . 
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·AGRICUlTURA 
VALOR-1968 

II M il ho 0] Cafe 

• Arroz m Algodoo 

DmJ Outros 

0 Municipio promove, geralmente em junho, 
exposic;6es agricolas. Na de 1969 registrou-se um mo
vimento de 180 expositores e 6.500 visitantes. 

Em 13 de margo de 1970, figuravam no cadastro 
do !BRA 393 im6veis rurais . 0 municipio conta, 
ainda, com a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona 
de Lins, a Agricola de Cotia e com os trabalhos pro
fissionais de 2 agr6nomos e 1 veterinario. 

Produfao Florestal 

EM 1968, foram extraidos 500 m• de lenha, no valor 
de Cr$ 2,5 milhares. 

Comercio e Bancos 

ENTREPOSTO comercial de vasta reg1ao, conta o Mu
nicipio com 527 firmas varejistas e 6 atacadistas . 
Entre as ultimas predominam as de generos alimen
ticios, latarias e bebidas . 

A exportac;ao e feita para diversos municipios 
e Capital de ~o Paulo, (Stados de Mato Grosso e 
Parana e ainda para o exterior. Exportam-se cafe, 
algodao, milho, salsicharia, la ticinios, ovos, oleo co
mestivel, seda pura, maquinas agricolas, carrocerias 
para 6nibus e caminh6es, eletrodomesticos, etc. 
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Catm Econllmwa 

Os servi~os bancarios compreendem 11 agencias 
dos bancos America do Sui, Bandeirantes do Co
mercia, do Brasil, Brasileiro de Descontos, Brasul de 
Sao Paulo, Comercial do Estado de Sao Paulo, Co
mercia e Industria de Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, Mercantll de Sao Paulo, Noroeste do Estado 
de Sao Paulo e Tozan 0 

Em 31 de dezembro de 1968, os saldos das prin
cipals contas bancarias eram os seguintes (em mi
lhoes de cruzeiros): caixa, 1,4; emprestimos, 21,8; 
dep6sitos a vista e a curto prazo, 14,7; e dep6sitos 
a medio prazo, 0,60 

A Camara de Compensa~ao, em 1969, movimen
tou 1o084o267 cheques, no valor de Cr$ 324,7 mi
lhoeso 0 valor medio por cheque foi de Cr 299,420 
No primeiro trimestre de 1970 foram compensados 
2790025 cheques, avaliados em Cr$ 106,4 mllhoeso 

Funcionam, ainda, no Municipio, duas agencias 
de caixas economicas e cinco cooperativas 0 

Servi;os 

EM t969, existiam 268 estabelecimentos de presta~ao 
de servi~;os, entre os quais 43 saloes de barbeiros, 12 
de cabeleireiros, 10 hotels, 7 pensoes, 22 restaurantes 
e 127 bares, botequins e simllareso 

Destacam-se entre os hotels o Rhodes, Bandei
rantes, Lins, Astoria, Paulista e entre os restauran
tes Saveiro, Onze Onze, Iiani e Balaioo 
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Transportes 

Ferrovitirio - Lins e servido pela Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, da Rede Ferroviaria Fe
deral SA, cuj a primeira estagiio foi instalada em 
1908. A linha tronco Bauru- Cormnba possui duas 
estag6es no territOrio do Municipio: Lins (sede) e 
Monlevade (rural) . 

Rodovitirio - 0 Municipio e beneficiado pela 
rodovia BR-267, em construgiio, que ligan'L o Norte 
ao Sul do Pais (Transbrasiliana) . Cortam o ter
rit6rio, ainda, a estrada estadual Marechal Rondon 
alem das estradas municipals, quase t6das com tra
fego permanente durante o ano . 

0 acesso a Capital de Sao Paulo, Brasilia e mu
nicipios vizinhos consome, em media : Sao Paulo -
via Bauru, pela Estrada de Ferro Noroeste do Bra
sil, e dai pela Companhia Paulista de Estrada de 
Ferro, 9 horas e 38 minutos; de 6nibus, rodovia Ma
rechal Rondon ate Bauru e via Anhanguera, 7 horas 
e 31 minutos; Brasilia - de 6nibus, via co:6mbia, 
Frutal e Goiil.nia, 15 horas e 26 minutos ; Catelandia, 
via Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 34 minu-

OONVENCOES : 
ROOOVIA FEDERAL 
RODOV IA ESTADUAL 
FERR>VIA 
AEROPORTO 

-
tos; de 6nibus, rodovia Marechal Rondon, 23 minu
tos; Guaigara, via Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, 18 minutos ; de 6nibus, 16; Guaimbe - de 
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6nibus via Fatima, 1 hora e 4 minutos ; Sabino, de 
6nibus, via Guapiranga, 1 hora e 10 minutos e 
Guapiranga, de 6nibus, 50 minutos. 

Sao as seguintes as empresas de 6nibus: Auto 
Coletivo Linense, com cinco linhas urbanas ; Em
presas Reunidas Paulista de Transporte Ltda. (ate 
Sao Paulo-SF e Tres Lagoas-MT) ; Empresa Novo 
Horizonte (ate Catanduva-SP) ; Rapido Linense 
Ltda. (ate Penapolis-SP) ; Empresa Passaro Ama
relo (ate Garr;a-SP); Expresso Itamarati (ate Rio 
Preto-SP) e Empresa de Transporte Silva e Cia 
Ltda. (ate Rio Preto-SP e Londrina-PR) . 

Em 1968 estavam registrados, na Prefeitura de 
Lins, 2. 23 3 veiculos, dos quais 1.174 autom6veis e 
jipes, 271 camionetas, 7 6nibus, 607 caminh6es e 
174 outros veiculos. 

Aereo - 0 Municipio disp6e de aeroporto, com 
pista asfaltada, podendo ser utilizado por avi6es ate 
do tipo Super Constelation. 

Comunicafoes 

0 sERvrc;:o telef6nico, inaugurado em 1921, pertencia 
a Cia. Paulista de F6r r;a e Luz . Passou, em 1928, 
para a concessionaria atual, a Cia. Telef6nica Bra
sileira, que estabelece ligar;ao com outros estados 
brasileiros e com o exterior, via Sao Paulo. Havia 
cerca de 1. 600 aparelhos t elef6nicos instalados, ate 
margo de 1970. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
man tern uma agencia na cidade. 

ASPECTOS CULTURAIS 

CoNHECIDA como a Cidade das Escolas, Lins tern sido 
muito procurada para a realizar;ao de seminarios e 
congressos cul turais, cientificos e educacionais. 

Possui excelen tes educandarios e o ensino se es
tende ate o nivel superior. 

Ensino Primario 

SEGUNDO o Censo Escolar, realizado em 1964, 76,3% 
das crianr;as de 7 a 14 anos freqiientavam escolas, 
subindo a percentagem para 90,3% nas areas urbana 
e suburbana . Era portanto muito born o in dice de 
escolaridade do Municipio com relar;ao ao do Estado 
(73,6%) e do Pais (66,1 %) . 

Em 1969, o ensino primario era ministrado em 
49 unidades escolares, com 229 professores e 6.003 
alunos ma triculados no inicio do ano. 

13 



I 

MATRICULA-1969 
8

Mil alunos 

Primorio Medic Superior 

Ensino Media 

No ENSINO medio, em 1969, contavam-se os 7 esta
belecimentos seguintes, com 388 profess6res e 6. 542 
alunos matriculados no inicio do ano: Colegio Sale
siano Dom Henrique, com ginasial, comercial e cien
tifico, 42 profess6res e 421 alunos matriculados ; Gi
ntisio e Escola Normal N. s .a Auxiliadora, com gi
nasial e normal, 54 profess6res e 487 alunos; Cole
gio Estadual de L ins, com ginasial e colegial, 58 pro
fess6res e 639 alunos; Gintisio Industrial Estadual 
Fernando costa, com ginasial industrial, 51 pro
fess6res e 1. 570 alunos ; Instituto Americano, com 
ginasial, comercial, cientifico, normal, pr6tese e ele
trotecnica, 84 profess6res e 1. 422 alunos; Instituto 
de Educa9ao 21 de Abril, com ginasial, cientifico e 
normal, 78 profess6res e 1. 336 alunos e Gintisio Es
tadual de Lins, ginasial, 21 profess6res e 667 alunos . 

Ensino Superior 

Os ESTABELECIMENTos de ensino superior sao todos 
particulares: Escola de Engenharia, com 37 profes
s6res, 521 alunos matriculados em 1969 e cursos de 
engenharia civil e eletricista; Faculdade Auxilium 
de Filosotia, Ciencias e Letras, com 38 profess6res, 
3!50 alunos e cursos de pedagogia, letras, geografia 
e hist6ria; Faculdade de Odontologia, com 18 pro
fess6res e 242 alunos e a Faculdade de servi90 So
cial, com 16 profess6res e 39 alunos. 

Devera funcionar, em 1970, a Faculdade de Ci
encias F isicas e Biol6gicas, do Instituto Americana 
de Lins. 
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Cursos avulsos 

ExrsTIAM, ainda, 8 cursos avulsos do ensino elemen
tar e medio, com 30 professores e 1. 300 alunos ma
triculados no inicio do ano e o Conservat6rio Mu
sical. 

Cultura 

DAS QUATRO bibliotecas existentes, uma e publica, a 
Municipal Nicolau Zarvos, com 7. 843 volumes e tres 
semi-publicas - da Faculdade Auxilium de Fi loso
fia , Ciencias e Letras, com 13 .052 volumes ; Maria 
Vilac, da Faculdade de Servi<;o Social, com 1.302, e 
Biblioteca Espiri ta, com 1. 170 . 

Circulam t res jornais: um diario, A Gazeta de 
Lins, com tiragem de 2. 000 exemplares e do is com 
periodicidade semanal - Ban deirante, com 2.000 e 
A Tribuna do Povo, com 2. 400. Ha duas tipografias 
e quatro livrarias. 

Funcionam duas radiotransmissoras, a Lins Ra
dio Clube - ZYB-3 e ZYR-248, freqiiencia de 970 e 
4 . 935 kc/ s, em ondas medias e tropicais e Radio Al
vorada de Lins- ZYR-246, freqiiencia de 1.490 kc/s, 
em ondas medias . 

Os programas de televisao t ern boa receptivi
dade no Municipio, atraves das TV-Tupi - Canal 4, 
TV-Record - Canal 7 e TV-Paulista - Canal 5, de 
Sao Paulo. 

Ha dois cinemas, o Cine Lins e o Sao Sebast iao, 
com capacidade de 1.050 e 1.4!50 lugares, respecti
vamente. 

Entre as 28 associag6es, merecem referencia 
especial o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, 
com 411 associados ; o Clube Linense, o Clube Atle
tico Comercial e a Associagao Esportiva Linense -
desportivo-recreativas, com 865, 726 e 320 s6cios, res
pectivamente; e duas esportivas, a Academia de 
Judo Linense e Clube Atletico Linense, com 130 e 
700 associados . 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao 

LINS acha-se dotada de bons servigos publicos, 
muito especialmente nos setores escola r e hospitalar . 
Acresce a estes fatores a situagao de centro eco
nomico, alem do tra<;ado regular e aspecto agra
davel de suas ruas e construg6es modernas. Mere
cern destaque, entre outros, pela beleza de linhas, 
os estabelecimentos escolares, a Matriz de Santo 
Antonio, Igreja Dom Bosco e edificios Rubiacea e 
da Caixa Economica. 
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Todo o centro da cidade e calctado, bern como 
grande parte das vias publicas dos bairros perife
ricos . 

0 numero de logradouros sobe a 256 (245 ruas, 
5 avenidas e 6 pragas) dos quais 230 pavimentados, 
240 com iluminagao publica e domiciliar e 210 arbo
rizados . 

A corrente de energia eletrica fornecida pela 
Cia. Paulista de Forga e Luz, desde 1915, alimenta 
6 . 648 ligag6es domiciliares , com a vol tag em de 220 
e a freqiiencia de 60 ciclos; segundo . 

Ha 7. 440 predios, entre os quais 7.200 com 
abastecimen to de agua e 5. 300 com rede de esgotos. 

A cidade conta com diversos bairros, destacan
do-se : Jar dim Americana, Mafalda, J ardim Guana
bara, Jardim Campestre, Clelia, Sao Benedito, Jun
queira, Garcia, Rebougas, Parque das Americas, La
bate, Ribeiro, Santa Terezinha e Jardim Ariana. 
Ha cinco avenidas, a Floriano Peixoto, Sao P aulo, 
Nicolau Zarvos, Saudade e Tiradentes. Entre os prin
cipais logradouros citam-se, ainda, as ruas Luiz 
Gama, Rio Branco, Olavo Bilac, Rodrigues Alves, 
D. Pedro II, Paulo Aparecido Giraldi, 13 de Maio, 
Volunt:irio Vitoriano Borges, 15 de Novembro, 21 de 
Abril , 7 de Setembro, Brasil, e pragas Joaquim Piza, 
Bandeira e Dom Henrique . 

Assistencia Medico-Sanital'ia 

DrsPOE a cidade dos seguintes estabelecimentos 
para assistencia mectico-hospitalar: Santa Casa de 
Misericordia, com 163 leitos; Hospital Sanatoria Cle
mente Ferreira, para tuberculosos, com 672; Insti
tuto Oftalmico de Lins, com 24 e Casa de Saude as
waldo Cruz, com 6. 

Em janeiro de 1970 foi inaugurado moderno 
predio que abriga o Centro de Saude de Lins (com 
os servigos de tisiologia, dermatologia, oftalmologia, 
pre-natal, protegiio a infancia e, de laborat6rio) e 
o Distrito Sanitaria de Lins, cuja Inspetoria de Fis
calizagiio compreende 8 municipios . 

Ainda existem 2 centros de puericultura. 
A populagiio conta com os servigos profissionais 

de 43 medicos, 12 farmaceuticos, 48 enfermeiros pr:i
ticos e 23 dentistas. H:i 11 farmacias. 

Religiao 

A PAR6QUIA de Santo Antonio foi criada por Decreto 
de 13 de junho de 1919, de D. Lucio Antunes de 
Souza, bispo de Botucatu . Teve como primeiro vi
g:irio o Padre Joao Carrelli, nomeado em 19 de ju
nho de 1919 . 

Em 30 de agosto de 1950 instalou-se solenemente 
o bispado, sendo o primeiro bispo Dom Henrique 
Gelain. 
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Entre os principals templos, figuram a Catedral 
Diocesana de Santo Antonio e Igreja Sao Joao Bosco, 
cat6licas ; Igreja Metodista do Brasil , e Uniao Espi
rita de Lins Deus Cristo e Ca ridade . 

Alrci(Oe.r Turislicas 

AnMIRAVEL, sob todos os aspectos, a Fonte de Fatima, 
localizada ao lado da Rodovia Marech al Rondon , a 
margem esquerda do Ribeirao Campestre, a dais qui 
l6metros, aproximadamente, da cidade . Tern uma 
profundidade de 3 . 459,50 m etros e capacidade de 
600.000 litros honirios. 

Sao as seguin tes as conclus6es a que chegou o 
Departamento de Produc;ao Mineral do Ministerio 
da Agricultura, quando dos estudos das caracteris
ticas da agua: "De ac6rdo com os resultados dos 
estudos analiticos de nossas observac;6es locais, veri
fica-se trata r-se de uma fonte de consideravel vasao 
sendo a sua agua possuidora de caracteristicas ex
celentes para o seu aproveitamento n a crenoteracis. 
Trata-se de agua termal , de media mineralizac;ao, 
p r edominantem ente alcalina s6dica". 

Segundo o C6digo de Aguas Minerals se classi
fica como agua mineral isotermal e alcalino-bicar
bonatada . 

Foi canalizada agua da Fonte de Fatima, numa 
extensao de 2.075 m , ate a usina elevat6ria, o que 
veio dispensar o concurso dos pogos semi-a r tesianos 
que abasteciam a cidade. 

ASPECTOS ADMIN ISTRATZVOS 

E POLITICOS 

F iJ?CIIl (CIS 

EM 1969. a arrecadacao (em milhoes de cruze iros) 
foi a seguin te : federal, Cr$ 2,0 ; estadual CrS 4,2 e 
municipal, CrS 4,1. A despesa realizada pelo Muni
cipio foi de igual valor. 

0 or<;amento municipal para 1970 <em milh6es 
de cruzeiros ) preve receita de CrS 3,3 e fixa igual 
despesa. 

A Coletoria Federal arrecada tambem nos muni
cipios de Guaic;ara, Sabino, Getulina e Guaimbe. 

Represenla(CiO Politica 

A CAMARA Municipal e composta de 13 vereadores. 
Estavam incritos, em 31 de janeiro de 1970, 

16 . 361 eleitores . 
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FO TES 

AS INFORMA90ES divulgadas neste traba!ho joram na sua 
maioria, tornecidas pe!o Agente de Estatistica de Lins Bel-
mira Furlan. , 

Uti!izados, tambem, dados dos arquivos de documentaclio 
municipal do IBE e de d iversos 6rgaos do si stema estatistico 
nactona!. 

ESTA pub!ica~ao faz parte da serie da monograjias municipals 
organizada pelo Departamento de Divutga~ao Estatistica, do 
Instituto Brasi!eiro de Estatistica. A nota introdut6ria, s6bre 
aspectos da evotucao hist6rica do Municipio, correspon·de a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sistema
tizacao, elementos esparsos em diterentes documentos. Dear
rem, em alguns casas, divergenctas de opiniao, comuns em 
assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equtvocos e con
tradicoes verijicados nas pr6prias fontes de pesqufsa . Por isso . 
o IBE aco!heria com o maior interesse qua!quer co!aboracao, 
especia!mente de historiadores e ge6gratos . 
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CO L E<;AO DE M ONOG RAFIA 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS 
401 - Sao J ose d O'S Campos, 

SP 
402 - Arapongas, PR 
403 - Ouro Preto, MG (2.a 

ed.) 
404 - Botucatu, SP (2.a ed.) 
405 - Cachoeiro de Itapemi

rim, ES (2 .a ed .) 
406 - P a ranavai, PR 
4U7 - Nova Friburgo, RJ (2.a 

ed. ) 
408 - Florian6polis, SC (3.• 

ed. ) 
409 - Anapolis, G O (3.a ed. ) 
410 - Limeira, SP 
411 - Itaperuna, RJ 
412 - Macapa, AP 
413 - R ecife, PE (3.a ed.) 
414 - Valinhos , SP 
415 - P orecatu, PR 
416 - Olinda, PE 
417 - Boa Vista, PR 
418 - Canoas, R S 
419 - P orto Velho, RO 
420 - Paimares, PE 
421 - Santo Angelo, RS 
422 - Taubate , SP 
423 - Tiradentes , M G 
424 - Belo Horizonte, MG 

(2.a ed.) 
425 - Vi<;osa, AL 
426 - C:truaru, PE (2.a ed.) 
427 - Marilla. SP (3.a ed. ) 
428 - Sao Sebastian do Alto, 

RJ. 
429 - Sao L eopolda, RS 
430 - Ilheus, BA (2 .a ed.) 
431 - Ita pipoca, CE 
432 - Barbacena, MG (2.a 

ed.) 
433 - Ponta Grossa, PR (3 .a 

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

BA (2.a ed .) 
437 - Itabuna, BA (3.a ed .l 
438 - Lon drina, PR 
439 - Tupa, SP (2.a ed.) 

440 - Catu, BA 
441 - Niter6i, RJ 
442 - Angra d os R eis, RJ (2• 

ed .) 
443 - Santo Andre , SP 
444 - Sorocaba, SP (2a ed.) 
445 - Ara~atuta, SP 
446 - Duque de Cax:as, RJ 
447 - F eira de Santana, BA 

(2.a ed .) 
448 - Blumenau, SC (2.a ed. ) 
449 - Siio Lu iz Gonzaga, R S 
450- Jaboatiio, PE (2 .a ed .) 
451 - Vassouras, RJ (2 .a ed .) 
452 - Araraquara, SP (2 .a ed.) 
453 - Campo Grande, MT 

(2.a ed .) 
454 - Sete Lagoas, MG 
455 - Petr6polis, RJ (3 .a ed.) 
456 - Campos, RJ (2.a ed. ) 
457 - Palmeira d os indios, AL 

(2.a ed .) 
458 - Campos do Jordiio, SP 
459 - Teres ina, PI 
460 - Araguar i, MG 
461 - Vi r;osa, MG (2.a ed.) 
462 - Uberaba, MG (2.a ed.l 
463 - Jundiai, SP 
464 - Santarem, PA (2.a ed. ) 
465 - Palmital , S P 
466 - Catanduva, SP 
467 - J equie, BA (2.a ed .) 
468 - Sao Lourenc;o, MG (2.a 

ed .) 
469 - J oiio P essoa. PB (2.a 

ed .) 
470 - Braganc;a, PA 2.a ed. ) 
471 - Canela, RS 
472 - Atibaia, SP 
473 - Fortaleza, CE 
474 - Parnaiba, PI (2.a ed .) 
475 - Garanhuns, PE (2.a 

ed.) 
476 - Governador Valadares, 

MG (2.a ed.) 
477 - Nova Igua<;u, RJ (3.a 

ed .) 
478 - Lins. SP 

Acabou-se de imprimir, aos quatro dias do mils de ag6st o 
de mil novecentos e setenta, no Servi()o G rti/ico da Funda-;ao 
I BGE, em L ucas, GB - 3 .406. 
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