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Cole r; iio de Monograjias - N.0 486 

GUARULHOS 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 341 km' ; altitude da 
sede: 730 m; temperatura ern °C: maxima, 31; 
minima, 7; precipitar;iio pluviornetrica anual 
1.028 mrn (1969) . 

POPULA()AO - 119.572 habitantes (estirnativa pam 
1.0 de julho de 1968) ; densidade demogrtijica: 
351 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECT'JS ECON6MICOS - 791 estabelecirnentos 
industriais, 3.243 de cornercio varejista, 10 mis
tos e 902 de pr estagiio de servigos (1969); 5.000 
irn6veis rumis CINCRA-1968); 1 matriz, 26 agen
cias banctirtas e 3 de Caixas Econ6micas (2 da 
Federal e 1 da Estadual) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 85 unidades de ensi
no prirntirio comum, 18 estabelecirnentos de 
ensi7W media . 16 cursos avulsos, 1 de ensino su
perior; 2 bibliotecas; 1 livraria, 9 tipograjias, 6 
jornais , 1 estagao radiodifusora; 3 cinemas e 1 
anjiteatro; 20 associar;6es culturais e esportivo 
-rec;eativas (1970). 

ASPECTOS URBANOS- 2.262 ruas, 8 jardins e par
ques, 25 praqas, 55 .000 predios, 42.100 ligaq6es 
eletricas domiciliares, 3 . 850 aparelhos telef6ni
cos; 3 hoteis, 5 pens6es, 30 restaurantes, 589 ba
res -'3 botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 7 hospitais corn 647 lei
tos, 7 servigos de saude; 32 medicos, 54 dentistas, 
35 jannaceuticos, 28 enjerrneiros; 50 jarrnticias 
e drogarias. 

VEfCUWS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal em 31 de dezembro de 1969) - 6 . 330 auto
m6veis e jipes, 268 6nibus, 6.190 caminh6es, 
1. 395 camionetas, e 295 veiculos nao especifi
cados. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (mi lh6es de 
cmzeiros) - receita prevista: 42,0; renda tri
butaria : 5,2; despesa fix ada: 34,8 . 

REPRESENTA()AO POL!TICA - 17 vereadores . 

1 



2 

Simbolo clo IV Centencirio d e G1Lana l•os, na ?rare 
Get1ilio V ~rgac 

"Contam que a Virgem Maf da Ermida 
a Padr oeira 

Apareceu ali, por entre c. ramalheira 
Para tambem morar n =. Tribo dm 

Guarus.' 

(Vasconcel.Js Noronha) 



ASPECtOS HISTORICOS 

EMBORA Guarulhos tenha devido a faisca~ao as ori
gens de seu rapido desenvolvimento, nao foi primor
dialment.e a busca de ouro a determinante de sua 
colonizarao. Esta realmente se vincula a hist6ria da 
fundac;ao da capital paulista, quando os padres da 
Companhia de J esus, sentindo a n ecessidade de 
preservar o Colegio de Piratininga das freqi.ientes 
investidas dos tamoios, aliados dos franc eses, esta
beleceram doze aldeamentos de indios amigos para, 
a guisa de baluartes, defenderem 0 nucleo central. 
Entre esses aldeamentos, figurava o dos guarus, de
pois ch a mado guarulhos, pertencentes a famili a dos 
guaianases, da grande n ac;ao tupi. Dominavam a 
mm·gem direita do Tiete , ao norte de Sao Paulo . 

Levados por informac;6es recolhidas da tradiqao 
ou pelo ·~onfronto de fatos referentes a funda c;ao da 
Cidade de Sao Paulo, historiadores fixam o ano de 
1560 como o do inicio do aldeamento e colonizacao 
dos guar u lhos, no lugar que ainda hoje conserva e"sse 
nome. 

Ron1.li , secundando outros estudiosos do assu nto , 
afirma :er sido o jesuita Jotio Alvares, natural de 
Olinda, o fundador de Guarulhos, edificador da ca
pela e iniciador da catequese na aldeia, dando-lhe 
por padroeira Nossa Senhora da Conceic;ao. Essa ver
sao, ent::-e tanto, nao e pacifica, havendo quem atri
bua o feito ao jesuita portugues Manuel de Paiva, 
primo de J oao Ramalho. Tendo em vista os costu
mes da epoca, e provavel que a primeira missa t e
nha sidJ celebrada a 8 de dezembro, data consa
grada como sendo realmente a da fundac;ao de Gua
rulhos . 

For volta de 1590, o Padre Manuel Viegas trou
xe para o planalto de Piratininga alguns indigenas, 
formando com eles novo aldeamento guarulhense. 
provavelmente no lugar hoje conhecido como Ta
pera Grande. 
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Fase Aurifera 

I NTENSo era o interesse pelo ouro em :;6da a colonia 
portuguesa. Aqui e ali descobriam-se veios que 
a traiam OS faiscadores . Por essa epoea, 0 portugues 
Afonso Sardinha e seu filho de igual nome desco
briram ouro de lavagem em diversos locais do ter
rit6rio paulista, inclusive n a serra de J aguamimba
ba, denominagao que OS indios davam a Cantareira 
e a Mantiqueira. As laVl·as descoberta:s ficavam em 
territ6rio guarulhense , no sope da ser:ra da Canta
reira. Grandes er am as perspectivas da mineragao, 
tanto que, em 1597, o 7° Governador -t:Jeral do Bra
sil , D. Francisco de Souza, resolveu impecionar pes
soalmente a regiao am·ifera. Com :t chegada ac 
Brasil de seu sucessor , D. Francisco regressou a Eu
ropa e de t al form a expos seus pianos para ampliar 
a mineragao, que voltou nomeado Irtendente das 
Minas, investido no cargo de Governsdor-Adminis
trativo das Capitanias de Sao Vicent ~ . do Espirito 
Santo e do Rio de Janeiro. 

Ate 1780, pelo menos 6 lavras de c•t:ro m antive
ram-se ativas. Entre elas, Lavras-Velhas-do-Geral
do, posteriormente Monjolo de Ferro, q ue se esten
dia por um vale de 4 quilometros, se:1do, talvez, a 
maior de t6da a Capitania. 

Da produgao das lavras n ada se sabe. Que deram 
resultados praticos, nao ha duvida , de vez que a 
vastidao da obra desenvolvida n ao permite outra 
hip6tese. Reminiscencias da epoca au:ea sao deze
nas de alqueires de terras recortadas JXlr valas, cuj a 
profundidade varia de 2 a 8 metros. 

Escravatura 

A NECESSIDADE de bragos para a min=ragao gerou 
atritos entre jesuitas e bandeirantes . em torno da 
escravizagao dos silvicolas. Da divergencia resultou 
a vit6ria dos faiscadores, que culminou com a expul
sao dos jesuitas e sujeigao dos indigenas ao trabalho 
escravo. 

Embora inicialmente inexpressiva, a contribui
gao do contingente africano comegou 1 crescer, em 
meados do seculo XVII. 

Em vir tude da mineragao, o agT .1pamento de 
Guarulhos foi dos 12 baluartes anchi~tanos o que 
mais prosperou, perdendo muito cecc o titulo de 
aldeia. 

Terminada a exploragao am·ifera, em fins do 
seculo XVIII, muitos escravos se foram , acompa
nhando seus senhores. Mesmo assim, o tombamento 
das propriedades rurais da Capitania de Sao Paulo, 
feito em 1817, resgistrou 183 escravos pertencentes 
a 28 laVl·adores. Embora fosse grande o n-(lmero de 
escravos alforriados, a Lei Aurea libertou ini1meros 
deles, em Guarulhos. 
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Prejeitura Municipal 

OeJelll ''J Luimenlo Econ6wico 

0 RAProo crescimento de Guarulhos, consequencia 
da "busca do ouro", exigiu o desenvolvimento da 
agricultur a , a fim de suprir as imediatas necessida
des de subsist€mcia. Com o declinio da produc;ao 
a m·ifera, entretanto, deu-se o incremento da lavou
ra, que passou de atividade ancila r a principal. Com 
isso, o C.esenvolvimento se fez em bases m ais s6lidas, 
embora menos rendosas. Depois, a pecuaria. Final
mente, :~. industria. 

Atualmente, Guarulhos esta incluido no Calen
da rio Turistico do Estado de Sao Pa ulo pela impor
tancia de seu parque industrial, sendo um dos 33 
municipios que comp6em a regiao "Grande Sao 
Paulo" . 

Pomta[ao AdmilliJ!ratiL·a e Judiciarict 

0 DISTRITO foi criado em 1600. 
A Lei provincial n ° 34, de 24 de margo de 1880, 

criou o Municipio, com a denominaQao de Concei<;ao 
de Guarulhos e com territ6rio desmembrado do de 
Sao Paulo. 

Em obediencia a Lei estadual n .0 1. 021 , da t ada 
de 6 de novembro de 1906, o Municipio t eve seu to
p6nimo simplificado para Guarulhos. 

A s2de municipa l recebeu foros de cidade por 
f6rga d:t Lei estadual n.0 1.038, de 19 de dezembro 
de 1906. 

Desde sua criagao, Guarulhos e Municipio-dis
trito. 

Termo da Comarr:a da Capital ate 30-12-1953 , 
quando pela Lei n° 2.456 foi criada a Comarca de 
Guarulhos. A instalac;3.o ocorren a 18 de fevereiro de 
1956. 

29 advogados atuam no foro local. 
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ASPECTOS FiSICOS 

CoM area de 341 km', Guarulhos confina cum os 
municipios de Sao Paulo , Mairipora, Nazare Paulista, 
Santa Isabel, Aruj a e Itaquaquecetuba. A sede mu
nicipal, a 730 metros de altitude, terr: sua posi<;ao 
geogrifica determinada pelas coordenaaas de 23° 28' 
30" de latitude Sul e 46° 31' 30" de lonr;itude W. Gr. 
Dista, em linha reta, da Capital do Eatado 15 qui-
16metr os, na diregao NE. 

Os rios Tiete, Cabu<;u, Baquiriv·1 e Tanque 
Grande sao os principais cursos de agua. A represa 
de Ururuquara fornece agua a GuaruU-_os; a de Ca
bugu a Sao Paulo e Guarulhos ; e a do T anque 
Grande a Guarulhos e a Base Aerea de Cumbica. 0 
relevo orografico e formado pelas serrc.s do Gil, Pi
rucaia e Cantareira. 

Clima t emperado, com inverno s~co, tendo a 
temperatura oscilado, em 1969, entre m axima de 
31° e minima de 7°C. 

A precipitagao pluviometrica, no mesmo ano, 
foi de 1. 028 mm. Chove de novembro a margo. 

Cerca de 40 % do territorio municioal sao co
ber tos por m atas naturais e florestas cultivadas, des
tacando-se aproximadamente 10 milh6es de pes de 
eucaliptos. A produgao de lenha e cons:deravel, ten
do alcangado, em 1968, 35.000 m", :10 valor de 
Cr$ 175 ,0 milhares. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EsTIMATIVA demogr afica do Laborator io de Estatis
tica do IBE r egistra populagao de 119.572 h abitan
tes, para 1.0 de julho de 1968, do que resulta uma 
densidade demogrifica de 351 h abitar:tes por qui
!6metro quadrado . :E o 11.0 dentre os municipios mais 
populosos do Estado, incluido o da Ca:;:Jit al, e o 5.0 

entre os pertencentes ao Grande Sao Paulo. 
Segundo o Recen seam ento Geral dE 1960, o Mu

nicipio t inha 101 .273 habita ntes, o que representava 
urn incremento de 192 % s6bre os efeti.,os apura dos 
no cen so anterior (34. 683 em 1950). C-uarulhos fi
gurava, pais, em 5.0 Iugar, entre os mu::ticipios pau
listas de maior crescimento. 

No decenio 1950-60, a zona rural cresceu n a 
propor<;i.io de 26 ,4% (23. 293 h ab. em Ul60 e 18 .422 
em 1950) e a urba na de 379,6 % (77 . .:180 h ab. em 
1960 e 16.261 em 1950), o que representa n a reali
dade, o crescimento da Cidade. 
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POPULACAO 
Mil habitantes 
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[2] 1950 

~ 1960 

RURAL 

EM 1968, realizaram-se 1. 092 casamentos. Foram re
gistrados 6. 244 nascimentos e 1 . 503 6bitos. 

ASPECTOS ECONUMICOS 

A ATIVIDADE industrial constitui a base econ6mica de 
Guarulhos. Ha grande concentra<;ao de estabeleci
mentos fabris ao longo da Rodovia Presidente Du
tra; existem mesmo loteamentos industriais ja 
vendidos a empresas que pretendem instalar-se no 
Municipio. 

f lldtl.r trict 

0 REGISTRO Industrial de 1965 cadastrou 570 esta
belecimentos (31 de industrias extrativas minerais), 
o que colocou Guarulhos em 5.0 lugar entre os mu
nicipios paulistas: 

7 



S/A Phil p s d o B n sil 

Pjize1· Quimica L t da. 
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MUNICiPIOS 

Sao P aulo 
Campinas 
Santo An dre . 
Santos ...... . 

ESTABELECIMENTO S 
I N D USTRI Al S 

GUARULHOS . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 

16.237 
673 
668 
616 
570 
541 Piraeicaba ...... . .... . 

As ~tividades industria is ocupavam 19.504 pes
soa.s, colocando-se Guarulhos em 6.0 lugar n a rela
gao dos municipios, sob esse aspecto. 

Qua~'l to a produgao, atingia valor de Cr$ 275,0 
milh6es ( 6 a en t re as m aior es do Estado) . 

Em 1967, Guarulhos ja possuia 717 estabelec i
m en tos, com 23.946 pessoas ocupadas, tendo a pro
dugao a lcan gado o total de Cr$ 564,1 milh6es. 

Eis a tabela d iscrimina tiva das classes e gene
ros de industr ia: 

VALOR DA 
EST ABE- PESSOAL PRODUQAO 

CLA3SES E LECI- OCuPADO EM 1967 
Gll:NEROS DE MENTOS EM 

INDtl"STRIA EM 31-12-1967 
Numeros lo/c ob 31-12-1967 absolutos 0 8 re 

(C$ 1 OOO) o total 

lndiistrias Extrativas de 
Produto s M inerais . 48 705 9 438 1,7 

I nd iistrias de Transforma-
~a a . 669 23 241 554 670 98,3 

l\Iinerais nao meta licos 213 2 428 26 655 4,7 
Meta lurgica .. i<O 2 856 58 362 10,3 
Mec0.nica. 33 :3 083 77 787 13,8 
Mate1·ia I elctrico e de 

comun ica<;oes. 26 5 187 151 236 26.8 
:'-Iateria 1 de trans porte 29 2 489 3-1 847 6,2 
Madeira. 14 85 731 0,1 
1\IIobiliario .. 34 461 6 073 1, 1 
Papel e papeliio . . 8 746 16 749 3,0 
BoiTacln. 7 241 6 071 1,1 
QuimicL. 23 585 39 2.6 \ 6,9 
Produtos de perfuma-

ria, saboes e velas 4 15 136 0,0 
Produtos de materia 

ph1stiJa 12 625 11 747 2,1 
Tex til. . 21 568 19 941 3,5 
Vestu:irio, ca l<;ado ear-

tefatc•s de tecidos .. 22 73 378 0, I 
Produtc·s alimentares . . 85 879 39 401 7,0 
Bebidas .. 5 58 960 0,2 
Editoria l e gr<lfica . . . . 13 75 385 0,1 
Outras industrias . . 40 l 78rt 63 950 11,3 

TOTAL. . 717 23 946 564 108 100,0 
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L emmerz S/A - Inai-s trn AutomobEistic.:r 

O livet ti Industr ial S/A - I nti1istria e C)mt:rdc· 

10 



INDUST RIA- 1967 
VALOR PESSOAL 

ITiilll !ltoteriol eletrico e de com unica(:Oes 

D {AecOni co ill!!ill Meto i Urgi co 

m Produtos olimentores ~ O uim ico 

§;§ Material de tronsporte tB±I Outros indUs tries 

Estao sediadas no Municipio, entre outras fir
mas de grande proj ec;ao: S/ A Philips do Brasil Cte
levisore.s, radios, radiofones, cambiadores, gravado
res, etc.) ; Olivetti Industrial S/ A - Industria e Co
mercia (maquinas para escrit6rio); Pfizer Quimica 
Ltda. (produtos farmaceuticos, remedios) ; Microli
te S/ A - Industria e Comercio (pilhas eletricas, 
baterias, lanternas) ; Ideal S/ A Ctintas e vernizes) ; 
Otto Deutz S/ A - Motores e Tratores (motores 
Deutz Diesel e pec;as) ; Industria Automobilistica 
Bertem S/ A (pec;as para autom6veis) ; Asea Eletri
ca S/ A (transformadores eletricos) ; Lemmerz S/ A 
- Industria Automobilistica (rodas para autom6-
nis), Norton do Brasil S/ A - IndU.Stria e Comer
cia Clixas, rebolos e graos) ; Industria Metalurgica 
Stella Ltda. (tubas de ferro) ; Toddy do Brasil S/ A 
(produtos alimenticios) ; Carbonell , Fia<;ao e Tece
lagem Jonas, brim, lonitas), a mais antiga das in
dustrias do Municipio, fundada em 1917. 

Em 1969, o Municipio ja contava com 791 esta
belecimentos industriais. 

_-1.bate 

EM 196':', abateram-se 24.981 bovinos, 52.459 suinos, 55 
caprincs e 70 .000 aves. 0 produto do corte totalizou 
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11.618 toneladas, avaliadas em Cr$ 12,3 milhoes, a 
saber: 

PRODUTOS 

VALOR 

QUANTIDADE ------,---
(t ) NCli!eTOS I 

abwlutoa % sobra 

Came verde c de so l de bov in a 
Carne verde e salgada de sufno 
Touciuho fresco .. 
Salsichar ia a granel. 
Outros (28 produtos). 

TOTAL. . 

4 909 
1 901 
1 728 

763 
2 317 

II 618 

(Or~ 1 000) o total 

i) 178 
2 352 
l 765 
l 475 

743 

12 513 

49,4 
18,8 
14,1 
li ,S 
5, 9 

100,0 

0 aba te em 1968, abran geu 28.218 bo..,inos, 157.044 
suinos , 187 caprinos e 92 .069 aves. A p rodugao de 
carnes atingiu 19.537 toneladas, no valo: de Cr$ 25 ,3 
milh6es. 

Constru{ao Civil 

EM 1969, Guarulhos colocava-se em 2.0 Iugar , entre 
os municipios paulistas, quan t o ao num~ro de licen
gas para construgao em geral e t ambem para obras 
r esidenciais (nao computado o Munic:pio da Ca 
pital ). 

MUNI CiPIOS 

Santo Andre 
Guarulhos 
Sao Bernardo do Campo 
Cam pin as 

TOTAL D E 
LI CENQAE• 

3 .470 
2 .583 
2 .574 
1.994 

LICENQAS 
RESIDENC I AI E 

3 .304 
2. 487 
2. 474 
1.888 

Em relagao as areas licenciadas, p a3sara a ocu
par o 4.0 Iugar, quanto a construg6es em geral e r e
siden cia is: 

MUN ICiPIOS 

Sao Bernardo do Campo 
Santo Andre 
Campinas 
Guarulhos 
Ribeirao Preto 
Sao Caet ano do Sul 

AREA T O TAL 

404.328 
388.059 
312 .558 
272.065 
192. 206 
177 .233 

AREA R E SI
D ENCI AL m' 

224 .113 
287.902 
255 .085 
174 .677 
157 .534 
113.784 

0 Banco Nacional de Habitagao :a construiu 
centen as de casas e aprovou plantas relativas a mui
t as outras. De ac6rdo com novos es~udos , Gua
rulhos sera em breve favorecido com Lm conjunto 
h abitacional, nas imediag6es da via PrEsidente Du
t r a, proj etado para 10 . 460 r esidencias 
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Do · ~ onjunto, constam apartamentos, hospital , 
escolas , igr ejas, a reas de r e·crea c;ao e campos de es
por te, alem de sistema de abastecimento de agua, 
servic;os de esgotos e ou tros melhoramen tos . 

Em atividade profissional, no Municipio, h a 9 
en genheiros . 

. /l griculwra 

0 CENSO Agricola de 1960 havia cadastrado 524 esta
belecimentos agropecuarios, com area total de 9. 499 
h ectares . Desses estabelecimentos, 225 (4. 098 h a) 
eram dirigidos pelos propriet arios, 225 (980 h al por 
a rrendat a rios, 35 (134 h al por ocupantes e 39 (4 .'287 
h al por a dministradores . 

Grupados segundo a area, 432 estabelecimentos 
possuiam men os de 10 h a , 73 de 10 a menos 100, 
17 de 1(10 a menos de 1. 000 e 2 de 1 . 000 a me nos 
de 10.000. 

As atividades agropecuarias ocupavam 1. 984 pes
soas: 1.469 homens (1.367 de 14 anos e m ais) e 515 
mulher e.:; (468 de 14 anos e mais). 

Em 306 estabelecimentos, horticultura e flori 
cultura =r am as a tividades predominantes; em 103, 
agricultura e agropecuaria; em 95, avicultura ; E:m 
13, pecu i ria; em 4, extrac;ao vegetal ; em 1, apicul
t ura, cunicultura e sericicultura ; em 1, invernadas 
e campos de en gorda e 1 de experimentac;ao. 

Em 1968, o cultivo abrangeu 828 hectares , tendo 
a safr a a tingido o valor de Cr$ 2,4 milh6es, ou 
seja, um acrescimo de 45 % sabre a produ c;ao do 
ano anterior . 0 tomate figurava como o produto 
mais importante. seguindo-se a mandioca e o limao. 
Abaixo, quadro discriminative do valor da produ c;ao , 
no referido ano: 

Pli.ODUTOS AGRfCOLAS 

Tomate .. 
i\Ianclioca 
Limao . . 
Bat:l ta-inglesa. 
Caqu i . . . 
Outros (l) 

TOTA 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros I 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

800 
400 
:)50 
151 
145 
514 

2 360 

% sobre 
o total 

3:3,9 
16,9 
14,8 
6,4 
6,2 

21 ,8 

100,0 

(1) Em "ou t ros" , incluem -se : cebola , p essego, u va , milho , 
pera. laranja , ca n a -de -a 9u car, an·oz, banan a , melancia, fei j iio , 
ba tata -do.::!e, castan h a, abacaxi , soja e fi go. 
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PROOU({AO AGRICOLA - 1968 
VALOR 

l!!ril1 Tomate 

b\J Man d i oca 

~ Limao 

~ Batata- inglesa 

lfr§ Outros 

A cultura do tomate ocupou 100 hectares e pro
duziu 2 mil toneladas; a da mandioca 40 ha e 400 
t; limao, 63 ha e 10 milh6es de fruto3 ; batat l -in
glesa, 80 ha e 624 t ; caqui, 59 ha e 2.6-±0 mil frutos . 
Seguindo-se os demais produtos. 

No que tange a floricultura, a prc·dugao global 
foi de 300 mil duzias, no valor de Cr$ 360,0 mllha
res. A area plantada elevou-se a 30 h a 

A safra de hortaligas , colhida em 856 ha, aLngiu 
o valor de Cr$ 6,8 milh6es . Expressin foi a con
tribuigao da alface ( 440 ha) , que se Elevou a ... . 
Cr$ 4,5 milh6es. Secundou-a a do chu2hu (36 ha) , 
valendo Cr$ 1,5 milhao. 0 cultivo sf diversificou 
ainda em couve-flor, chic6rea, rep6loo, beter ::-aba. 
pimentao, pepino, almeirao, agriao, se.l3a, espinafre , 
vagem, beringela, jil6, n abo, rabanete f outros. 

0 INCRA estimou em 5. 000 o nume~o de imj veis 
rurais, em 1968. 

Cinco agr6nomos prestam assistenda aos l gri
cultores. 
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Pecuaria 

EM 1968, 9.010 cabec;as totalizava a populac;ao pe
cuaria de Guarulhos, avaliada em Cr$ 808,5 milha
res e assim distribuida: 

ESPE J IES 

Suinos .. 
Mua::-es . 
Bovinos 
Eqtibos . 
Ovinos . .. 
Caprinos 
Asin2nos . .. .. .. . .. .. . . . .. . . 

Q UANTIDA D E 
cabe~as 

6 000 
1 200 

795 
600 
200 
200 
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A produc;ao de Ieite, no referido ano, foi de 182 
mil litros, no valor de Cr$ 54,6 milhares. No re
banho bovina, cuja criac;ao se destina principalmen
te a produc;ao de Ieite, predominam as rac;as h olan
desa, suic;a e caracu. 

A produc;ao de m el e cera de abelha foi estimada 
em 2 toneladas, no valor de Cr$ 4,0 milhares. 

Quanta as aves, em numero de 600 mil, aproxi· 
madamente, estavam avaliadas em Cr$ 1,6 milhao . 

Subiu a 6 milh5es de duzias a produc;ao de avos, 
no valor de Cr$ 4,8 milh5es . 

Os criadores podem recorrer a assistencia de 1 
veterinario, no Municipio. 

Comercio 

EM 1969, h avia 3.243 estabelecimentos varejistas, re
presentando urn crescimento de 71 ,8 % sabre os exis
tentes no ano anterior. Alem desses, havia 10 de 
com ercio misto, sendo o ramo predominante o de 
material de construc;ao em geral. 

0 intercambio comercial se opera principalmen
te com a Capital do Estado, municipios paulistas, pa 
ranaenses e mineiros e com a Guanabara. 

A exportac;ao compreende tecidos de algodao e 
de Ia , ca~c;ados e produtos plasticos em geral, tubas 
de ferro , de ac;o e de chumbo, la minados de ferro , 
chumbo para cac;a, pec;as e acess6rios pa ra autom6-
veis, rolam entos, torneiras, valvulas, registros, iso
lantes termicos, baterias, pilhas, lanternas, trans
formadores eletricos, material eletrico em geral, rna
tares, tratores, esmeril, lixas, correias laminadas, te · 
levisores, radios, radiofones, tintas sinteticas, me
dicamentos, papel para embalagem, produtos ali
menticio~ , tijolos, a reia, pedras, louc;as e porcelanas, 
a lem de produtos agricolas . 

A importac;ao de gada para abate se eleva a cer
ca de 30 mil bovinos e de 120 mil suinos par ana. 
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Bam:o.r 

EM 1969 era de 27 o numero de estabe~ecimentos de 
crectito: Matriz do Banco Econ6mico dE Guarulhos e 
agencias do Banco do Brasil, Alianga de Sao Paulo, 
Andrade Arnaud, Auxiliar de Sao Paulo, Brasul de 
Sao Paulo, .Comercial do Estado de sao Paulo, da 
America, da America do Sul, de Crecito Nacional, 
Frances e Italiano, Intercontinental de· Brasil, Mer
cantil de Sao Paulo, Itau America, de :Winas Gerais, 
Nacional do Comercio de Sao Paulo, de Sao Paulo, 
Uniao de Ban cos Brasileiros, do Estado de Sao Paulo, 
do Estado de Minas Gerais, do Comerc_o e Industria 
de Sao Paulo, da Bahia, Brasileiro dE Descon tos e 
Noroeste do Estado de Sao Paulo (os :: ultimos com 
2 unidades, cada urn), alem de 3 agencias das Caixas 
Econ6micas (2 da Federal e 1 da Estadllal). 

Em 31 de dezembro de 1968, era o s=guinte o sal
do das principais contas bancarias (e:n milh6es de 
cruzeiros): caixa, 3,5; emprestimos, 37,1: depositos a 
vista e a curto prazo, 56,9; depositos a media pra
zo, 0,7. 

Compemafao de Cheques 

FORAM compensados, em 1969, 316. 98~ cheques, no 
valor de Cr$ 400,7 milh6es, resultando Cr$ 1.264,22 
o valor media por cheque. 

No mes de janeiro de 1970 o mov .men to foi de 
26.223 cheques, e Cr$ 28,6 milh6es. 

Preslafao de Ser,vifos 

ENTRE os 902 estabelecimentos de prerta<;ao de ser
vi<;os em funcion amento em 1970, fi guram 30 res
tam·antes, 95 sal6es de barbeiro , 52 ce cabeleireiro 
para senhoras, 589 bares, botequins ~ similares, 5 
pens6es e os hoteis : America, TranqiiH:idade e o Pa
lacio Hotel de Guarulhos. 

Transportes 

0 MUNiciPIO e cortado pelas rodovias federa is Pre
sidente Dutra e Fernao Dias, pelas rc dovias esta
duais Guarulhos-Mairipora e Nazare Faulista-Cabu
<;u, alem de diversas rodovias municips is. 

gar: 
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Utilizando o sistema rodoviario, p:Jde se alcan-

Sao Paulo (capital) , em 20 minut:Js ; 
Aruja, em 25 minutos; 
Itaquaquecetuba, em 35 minutos ; 
Mairipora, em 1 hora ; 
Nazare Paulista, em 2 horas e 30 minutos; 
Santa Isabel , via Aruja, em 56 o inutos; 
Brasilia-DF, em 22 horas. 
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CON VEN((6ES 

ROOOVIA fEDERAL 
ROOOVM ESTAOLIAL - .. !-.. 
FERROVIA ~ 

BASE AEREA OE CU .. BICA E%l 

As empresas Jardim Presidente Dutra, Vila Gal
vdo e Guarulhos estabelecem liga<:;iio permanente 
com os municipios vizinhos. Esta ultima tamh <'>m 
serve a area urbana, com 19 linhas. 

Em 31 de dezembro de 1969, achavam-se regis
trados na Prefeitura 14.468 veiculos a motor, 6.330 
autom6veis e jipes, 268 6nibus, 6.190 caminh6es, 
1.395 camionetas e 295 outros, niio especificados . 

C Ol/lltlli ca{OeJ 

As co::vruNICAg6Es postais e telegraficas disp6em cl e 
7 agencias, 2 das quais telegr:ificas, mantidas pela 
ECT. 

Ha 3. 850 aparelhos insta lados pel a Companhia 
Telef6nica de Guarulhos, que opera em conexiio com 
a Companhia Telef6nica Brasileira. Algumas firmas 
disp6em de "telex". 

A Radio Difusora Hora Certa transmite em on
das m edias com prefixo ZYR-207 e em ondas tropi
cais c·Jm prefixo ZYR-220. 

A~ esta<:;6es televisoras paulistanas sao recebi
das com perfeita nitidez, o mesmo acontecendo com 
esta<:;6~s radio- transmissoras de ou tros municipios . 
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Companhia Telej6nica 

ASPECTOS SOCIAlS 

U1·baniza[aO 

BELA e moderna e a Cidade, com seus E5 m~ pre
dios edificados em 2.330 logradouros publicos. 

Entre as 2.262 ruas, dest acam-se: Guarulhos, 
Monteiro Loba to , Tim6teo Penteado, Maximo Gon
galves, Emilio Ribas, Espera nga, Padre J mo Alvares, 
Carlos Ferreira Endres, Rotary, D. Pedro II, Felicia 
Marcondes , Sete de Setembro e Joao Gorl1(alves ; en
tre as 25 pragas, a Teresa Cridina e a GEtulio Var
gas. Hi 8 jardins e pa rques. Acham-sE pa7imen tados 
430 logradouros e benefici ados com h urninagao pu
blica 520. Hi 42 . 100 ligag6es eletricas d.Jmiciliares, 
520 predios abastecidos de agua encanad::. e 330 ser
vidos por esgotos sani tarios . 

AJJistencia Jvlidico-Sanitaria 

EXISTEM 7 hospitais, sendo 5 gerais - Santa Casa 
de Misericordia, com 30 leitos; Hospital e Materni
dade Brasil, com 90; Hospital e Materni~ade Nitr o
-Quimica, com 85; Hospital Stela Maris, com 27 ; 
Pron to-Socorr o Muni-cipal, com 25; e 2 ~specializa
dos - Instituto de Psiquiatria de Guarulhos, com 
110 leitos e I nstituto Educacional Padre Bento D·ias 
Pacheco (leprologia), com 280 leitos. 

Em a tivida de profissional, 32 medicos , 54 den
tistas , 35 farmaceuticos e 28 enfermeiros. 

Existem 50 fa rmacias. 
Dos 7 servigos de saude, o Esta do mantem 4 : 

Dispensa rio Emilio Ribas, Centro de Saude de Gua-
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Visoa n oturua do trevo da entrada prin~i1Jal de Guarulhos 

3ibl otccu ,1f<micipal 
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Caoe9a da imagem veo>erada na seculc• Capei::L 
do Ben-. J esus de. Cabeqx 

.:apela do Bom J esus d.:L Cabe<;x 
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rulhos, Posto de Puericult ura e Posto de Puericultu
ra de Guarulhos; e a Prefeitura 2: o Pronto-Socor
ro Municipal de Guarulhos e o Servigo de Assist€m
cia Medico-Rural. 0 Centro Medico Sao J ose e en
t idade particular. 

Ha 12 orgaos assistenciais, todos de iniciativa 
particular: Sociedade Sao Vicente de Paulo, com 3 
estabel~cimentos, inclusive a "Vila Vicentina"; Fra
terno Auxilio Cristao Nossa Senhora da Conceigao; 
Casa da Crianga Lirio dos Vales; Sociedade Benefi
cente da Igreja Evangelica; Lar Irma Celeste; Lar 
Santo Antonio; J ardim Repouso Sao Francisco; Casa 
dos Velhos Irma Alice; Casa da Crian ga Andre 
Luis; E Pequena Casa de Misericordia. 

ReligiC.o 

A POPULA<;:iio do Municipio disp6e de 67 locais para 
a pni ti.ca de cultos. 

Ha 9 igrejas matrizes catolicas: de Nossa se
nhora Aparecida, Nossa Senhora do Bonsucesso, Nos
sa Senhora da Conceigao, Nossa Senhora de Fatima , 
Santo Antonio, Santo Antonio Maria ·Claret, Sao 
Franci~co de Assis, Sao Geraldo e Sao Pedro Apos
tolo. 

Para os protestantes funcionam 14 templos e 
15 sal6es, das igrejas: Congregagao Crista do Brasil , 
Congregagao das Testemunhas de J eova, Batista Bi
blica, Batista Central, Batista Laudiceia, Batista de 
Ponte Grande, Evangelica Batista, Evan gelica As
sembleia de Deus, Evangelica Pentecostal "0 Brasil 
por Cristo" , Metodista Central, Metodista de Ponte 
Grande, Metodist a de Vila Galvao, Metodista de Sao 
J oao e Presbiterian a Independente . 

Destinados ao espiritismo, h a 29 centros lega
lizados. 

Fe.rlm 'l'radicionais 

F esta da Carpigao - Anualmente, in1umeros ro-
1neiros dirigem-se a Guarulhos para a tradicional 
carpigao de Nossa Senhora do Bonsucesso, realizada 
na primeira segunda-feira de agosto. Os devotos 
cumprem penit€mcias, cavando o terreno proximo a 
igreja e embrulhando num lengo uma porgao deter
ra que conduzem ate uns cern metros adiante e 
despejam em Iugar prefixado. 

Erigida em 1800, a Igreja de Nossa Senhora do 
Bonsucesso sofreu duas ou tres restaurag6es , sendo, 
porem, preservada a forma original. 

F esta da Padroeira da Cidade - Dia santo de 
guarda e o 8 de dezembro, consagrado a Padroei
ra da Cidade, Nossa Senhora da Conceigao. De gran
de pompa revestem-se as festividades. 

Tambem tradicionais e nao m enos populares 
sao as Festas do Divino e as de Stio Gongalo, cujas 
origens remontam ao tempo do Brasil portugues. 
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Cw; as a _a to ca F AB e helic6ptero da base de Cunbica 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Base Aerea de Cumbica 

0 MrNJ STERIO da Ae.ronautica m antem a Base Aerea 
de Cuobica, que cobre area de 400 alqueires pau
list as, nas proximidades da Via Presidente Dutra . 
Com area residencial propria, e uma verdadeira cida
de a parte. Inauguradas em 1945 as novas inst ala 
r,;6es de· Campo de Cumbica, para ali se t ranferiu a 
Base Aerea de Sao Paulo, instalada n o Campo de 
Marte. Na Base e ministr ado o Curso de Tatica Aerea, 
iniciado em 1948. Foi transform ado, em 1952, n a Es
cola de Aperfe ir,;oamento de Oficiais da Aeranautica, 
fr eqiientada, inclusive , par aficiais estrangeiras . 

Emino Primario 

PRESUME-SE que a p rimeira escola instalada dat e de 
meados do seculo XVIII. Em 1966, Guarulhos er a o 
3.0 municipio paulista (exclus iva o da Capital ) 
quanta aa numero de escolas primarias: 

MUNICfPIOS 

Campinas 
Santos . . .. 
Gua rulhos 
Arar,;atuba 

UNIDADES 
ESCOLARES 

147 
122 
166 
105 

Segun do o ul timo censo escolar , 80 ,7 % das crian
r,;as em idade escalar freqiientavam escolas n as ar eas 
urbana e suburban a e 62 ,0 % n a zon a rural. 

Grupo Escolar da Ponte G rande 
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0 indice de escolaridade (74,5% ) r:-ra superior 
ao do Brasil (66,1% ) e ao do proprio Estado de Sao 
Paulo (73,6% ) . 

0 quadro a seguir r evela a situagao escolar n a 
quela epoca: 

CRIANQAS 

TOTAL DE RECENSEADAS 

ESPECIFICA QAO CRIANQAS (7 a 14 anos) 

(0 a 14 anos) I Freqften-
Total tavam escola 

Guarulhos .. 55 938 21 [ I 5 15 692 

Areas urbana e suburbana 40 928 14 L9 11 388 
Area rural.. 15 010 6 9-=6 4 304 

Eram em numero de 437 os professeres r egentes 
de classe (87 , ao todo, n a area rural, aendo 19 do 
sexo m asculino) e de 73 os n ao r ege:J.t es (10 n a 
area rural, t odos do sexo m asculino) . r:os regentes, 
433 er am n ormalist as (83 n a area rural e 19 do sexo 
masculino ) e 4 n ao normalistas (t odos n a area ru
ral e do sexo feminino) . 

No inicio do ana letivo de 1970, h avia 85 unida
des escolares de ensino primario comc:m, com 771 
professores e 28.596 alunos m atriculado::. 

Ensino M edio 

0 ENS I N O media estava a cargo de 18 es: abelecimen 
tos escolares: Escola Normal e Gin asio Santa Cata 
rina (ginasial e colegial) , Colegio aaretiano de 
Guarulhos (ginasial, cientifico e n oroal) , Escola 
Normal e Ginasio 9 de Julho (ginasial e colegial) , 
Instituto de Educagao Est adual Con selheiro Cris
piniano (ginasial, normal , colegial uniiicado , clas
sico e cientifico) , Instituto de Ensino IAonteiro Lo
bato (ginasial , comercial, t ecnico de contabilidade 
e t ecnico de administragao ), Ginasio da Academia 
Mariana , Ginasio Anhumas, Ginasio Qomercial Pre
siden te Kennedy, Ginasio Est adual de Bonsucesso. 
Ginasio Est adual Fran cisco Prestes Ms ia, Ginasio 
Est adual de Guarulhos ( Ill) , Ginasio Estadual do 
J ardim Santa Barbara, Ginasio Estadu:d do J ardim 
Tranqiiilidade, Ginasio Estadual do Bairro Ponte 
Grande, Ginasio Est adual Professor 3 omero Ru
bens de Sa, Ginasio "Virgo Patens", L_ceu Brasil e 
Parque Escola e Ginasio Sao Judas "':'adeu, todos 
com o curso ginasial. Nesses estabelec_mentos ma 
tricularam -se, no inicio do a na letivo d3 1970, 10.500 
alunos para os quais h a 365 professores . 

Alem dessas unidades, existem em atividade 16 
cursos avulsos - 3 de musica, 2 de ingles , 1 de 
artes industriais, 1 de madureza ginasial, 1 de tec
nica de ch efia , 2 de da tilografia, 1 de preparagao 
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l nstituto Estadu a / d e Educa<;<io Conse/h eiro Crispin i ano 

para a Escola de Aeronautica, 1 de adolescen tes , 1 
de enfE-rmagem, 1 de educagao domestica , 1 de edu
cagao alimenta r, 2 de corte e costura e 1 de edu
cagao familiar. Nesses cursos ensinavam 66 profes
s6res e eram 2.520 os alunos matriculados, ao ini
ciar-se o periodo escolar de 1970. 

J:.mino Superior 

A FACULDADE de Direito , com seus 1. 601 alunos e 19 
profess6res em 31 de m argo de 1970, e a pioneira do 
ensino superior em Guarulhos. 

BraJao 

0 BRASAO DE GUARULHOS, foi composto par Affonso 
de E. Taunay e descrito assim: "Escudo r edondo 
portugues, encimado pela coroa mural privativa das 
municipalidades. Em campo azul, duas cabegas de 
indios e duas de brancos, de carnagao, afrontadas. 
Em chefe (acima das duas primeiras cabec; as) a lua 
crescente de ouro, atributiva de Nossa Senhora da 
Conceic; 'io ; em abismo, a cruz "ancorada", atributo 
do apelido Alvares, na antiga heraldica portugue
sa. No lis tel, em·amado de hastes de cana-de-agu
ear e d~:- trigo, as mais velhas culturas do municipio , 
inscreve-se a divisa: o meu sangue e genuinamente 
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paulista ou "Vere paulista sanguis me t:.s ". Como su
portes do escudo, duas anhumas, as re:as, grandes 
e ariscas aves que outrora deram nom . ao Tiete de 
Anhemby (rio das Anhumas), nos anos primeiros de 
Sao Paulo. Banha o antigo Anhemby as terras de 
Guarulhos e tern, como todos sabem, o maior signi
ficado, no conjunto de tradic;6es pauHstas, como o 
"rio das mangoes". 

"Neste brasao (escreve Taunay) e::tao reunidas 
as figuras relembradoras da fundac;a•J do arraial 
luso-indiatico do seculo XVI e a do padre bandei
rante Joao Alvares, vigario de Sao P w lo e grande 
benfeitor da antiga aldeia de Nossa Senhora da 
Conceic;a o, denominac;ao atribuida ao a rraial, de
pais vila e hoje cidade, pais indiferEntemente se 
chama o lugar CONCEIQAO ou G-JARULHOS". 

V ultos I lustres 

TRADICIONAIS familias paulistas foram eminente
mente rurais. Entretanto, o fato de G-uarulhos ter 
dependido administrativa e politicamente do Muni
cipio de Sao Paulo, por mais de tres seculos, tern 
motivado a citac;ao de muitos guarubenses como 
paulistanos, par diversos historiadores. Par outro !a
do, paulistas de outros municipios viveram tao in
timamente ligados a comunidade de Guarulhos que 
merecem integrar este capitulo. 

Joao Crispiniano Soares - de f :::: milia pobre, 
pa ra cursar as aulas da Faculdade de Direito de 
Sao Paulo foi porteiro do Conselho Geral da Provin
cia. For seu valor, ocupou posteriormerrte altos car
gos, tendo sido procurador fiscal interino do Tesou
ro , juiz municipal, professor (concurs=Ldo) da fa
culdade em que se diplomou, deputaoo provincial , 
deputado geral, conselheiro do Imperio, comenda
dor da Ordem da Rosa, presidente de quatro Pro
vincias (Mato Grosso, Minas Gerais, R~ de J an eiro 
e Sao Paulo). Como catedratico de Direito Romano, 
ganhou renome em todo o Pais. Qu:dificado por 
Almeida Nogueira primus inter pares . 

Jose Alves de Cerqueira Cesar - descendente 
de Amador Bueno, teve como ponto inicial de sue. 
trajet6ria politica a defesa dos ideais ~epublicanos. 
Sendo urn dos fundadores da Provincia de Sao Paulo, 
ombreou com os mais ilustres republicanos . Foi se
cretario e depois presidente da Comissa•J Permanen
te do Partido Republicano Paulista . Cern a procla
mac;ao da Republica, foi nomeado inspetor do Te
souro e eleito vice-presidente do Estad.:J . De 1891 a 
1892, ocupou a presidencia do Estado. Eleito para 
o Senado por duas vezes, faleceu no exercicio de 
mandate . 
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Jodo Alvares de Siqueira Bueno - magistrado 
e advogado de rename. Construiu o Hospital de Ca
ridade Sao Joao, em Macae. For duas vezes. eleito 
deputado provincial. Tribuna combativo e respei
tado. Embora nao figure entre os signatarios do pro
jeto, e considerado inspirador da lei que elevou Gua
rulhos a municipio. Era prima de Cerqueira Cesar. 

Antonio Rodrigues Fortes - um do~ her6is da 
Campanha do Sul (1775-1780 ) quando, apesar de 
velho, orientou e guiou os paisanos na expulsao das 
tropas espanholas que invadiram o Rio Grande do 
Sul, amea<;ando Santa Catarina. 

Paulistas, embora nao guarulhenses natos, fa 
ram Amador Bueno, seu bisneto Amador Bueno da 
Veiga, os Ortiz de Camargo, o Padre Jodo Alvares e 
outros vultos eminentes que tiveram suas vidas vin
culadas ao desenvolvimento do Municipio. 

Bibliotecar 

A BrBLIOTECA Publica Municipal , criada pelo Pre
feito Jose Moreira Matos, atra.ves do Ato n .0 233, foi 
organizada e inaugurada em 26 de novembro de 
1940, n a gestao de seu sucessor, Jose Mauricio de 
Oliveira. 0 acervo inicial era de 1. 964 volumes, con
tando-se cerca de 2. 680 consultas anuais. 

Durante 10 anos, funcionou na parte alta da 
antiga Prefeitura. Transferiu-se, em 1950, para sa
la propria. 

Em novembro de 1955, o Prefeito Municipal Ri
naldo Poli criou a se<;ao circulante o que aumentou 
o numero de atendimentcs em mais de 60 % . Naque
la epoca, a Biblioteca possuia 2.788 volumes e as 
consultas se elevaram a 4. 500. Dais anos depois, o 
movimento subia para 8 mn atendimentos anuais. 

A 13 de junho de 1968, na gestao do Prefeito 
Waldomiro Pompeo, foi inaugurado o predio da Bi
blioteca Municipal , especialmente construido para 
esse fim. 

Alem das aquisi<;6es pela Prefeitura, recebe doa
<;6es do Instituto Nacional do Livro, Fundac;ao IBGE, 
Conselho Estadual de Cultura e de particulares . 

0 sistema de classificac;ao adotado e o Decimal 
de Melvil Dewey e o de autores pela tabela ameri
cana de Cutter. 

Tomando-se por base o movimento de janeiro 
a setembro de 1969, pode-se afirmar que o atendi
mento media mensa! foi de 5. 532 pessoas, estiman
do-se em cerca de 60 mil as solicita<;oes desse ano , 
contra 40.250 de 1968. 

0 acervo atual e de 12.600 volumes, sendo tam
bern consideravel o numero de revistas, cartas geo
graficas, globos e cartazes. 

Biblioteca da Caixa Beneficente Sanatoria Pa
dre Bento, mantida pela Sanat6rio. 
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lmprema Peri6dica 

0 PRIMEIRO jornal que se fundou no M-:~nicipio foi a 
Tribuna de Guarulhos, em 1922. Pouco::: anos depois, 
surgiu o Correia do Povo. 

Atualmente, h a 6 jornais em cil\~ul3.~ao: 0 Dia
rio de Guarulhos, com tiragem de 1. OOC exemplares ; 
a Tribuna da Cidade, com 10 . 000 e o Guarulhense, 
com 5 . 000 , ambos semanario~ ; o Correia do Povo e 
a F6lha dos Bairros, ambos quinzenari Js, com 5.000 
exemplares, cada urn; e a Gazet a de Ouarulhos, de 
periodicidade varia vel, com 3 . 000 . 

Ha 9 tipografias e 1 livraria . 

Associafi5es Culturai.r, Recreativas e Desporlivas 

As ATIVIDADEs culturais e recreativo-de;;portivas sao 
o obj etivo de 20 associag6es: Clube dos Bancarios, 
com 1.100 associados; Nosso Clube, coo 670 ; Clube 
Recreativo, com 650 ; Esporte Clube Olivetti, com 550 : 
Guarulhos Esporte Clube, com 390; C. _q_ Norton do 
Brasil, com 360; Esporte Clube Vila Gal~tio, com 350 ; 
Uniao Vila Augusta, com 350; Associcr;ao Atleticc. 
Macedo, com 320 ; Flor da Palmeira FC, com 170 ; 
Clube Campo Lagoa, com 170 ; Gremb Esporte J. 
Cruzeiro, com 160 ; Uniao Tiete F . Cl:J.Je, com 150 ; 
Clube Atletico Durapel , com 130 ; Asso::iagao MaGi
dade, com 120 ; Tibagi Clube, com llC ; Guarulhos 
Baseball Club, com 100; Rotary Club, com 60; E. C. 
L eao da Serra, com 50 ; e Lions Clube, se::n discrimi
nagao. 

Ci11emas e T eatros 

A cmADE disp6e de 3 cinemas : o Sao F ran cisco, corr_ 
capacidadc para 1 . 500 espectadores; c· Jade, pan::. 
924; e o Republica, para 920. Cabe c.tar ainda o 
Anjiteatro da Biblioteca Municipal . 

Atrafi5es T uris tic as 

MERECEM ser visitadas: 
Igreja Matriz de Nossa Senhora t.a Conceigao 

- indubitavelmente o maior monume:1to hist6rico 
da Cidade. Bicentenaria, foi no seu tempo uma das 
maiores do Estado. As imagens de Noss:o. Senhora da 
Conceigao e de Nossa Senhora das Do~s datam de 
1685. Preciosa obra de ta lh a, que se conserva livre 
de retoques modernos, e o escudo do Segundo Im
perio, junto ao forro . T6da de pedra, a ::>ia batismal. 

I greja de Nossa Senhora de Bam Sucesso - edi
ficada e reedificada por Antonio Xavier d'Avila. Fot 
reformada e ampliada pelo Padre Joao Vicente Va
ladao e pelo Dr. Joao Alvares de Siquei.ra Bueno. 
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Iy re ja tie N. s.u d a Concei9iio 

Iyre j a Mat r iz 
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Capela de Nosso Sen hor Bam Jesu~ da Cabec;a 
- edificada em 1850 par Raimundo Far ies, mais co
nhecido par M estre Raimun do . Ai se venera a cc.be
c;a de uma imagem de Cristo , segundo a tradJ.:;ao , 
trazida de Pirapora no seculo XIX, pel:::.s maos pie
dosas de Dona J oaquina Fortes RandoL de Toledo . 

.Capela de Nossa Senhom do Rosario - patri
m6nio da Irmandade de Nossa Senhors do Rosario 
dos Pretos. A primitiva capela foi edificada em fins 
do seculo XVIII. 

Lago de Vila Galvao - local aprazi<el, com sua 
pequena ilha povoada de interessante fa.una na qual 
se destaca grande variedade de aves. E: ponto pre
!erido dos paulistanos, nos fins de seoana. 

Lago Azul - loteam ento de chicc.r.as em local 
privilegiado, quer pela natureza agrestz e monta
nhosa, quer pela m agnifica agua carr_ excelentes 
propriedades e urn colorido especial, qu se esteri
de ao lago e lhe da o nome. 

Vasconcelandia - sonho do humoris:;a Jose Vas
concelos, tern condi<;6es de tornar-se por.to de gran
de atra<;ao turistica. Nos moldes da "Di3neylandia", 
a pouco mais de 30 quil6metros da Capita_, tern atrai
do muitos visita ntes. J a em funcionam~nto , barcos 
a motor, moteis, restaurantes e a Ilha Encantc.da. 

Estadio Municipal - localizado n a via Dutra, 
a altura do km 395, disp6e de ginasio coberto, com 
capacidade para 5 . 000 pessoas, campo p .. ra futebol, 
pavilhao para exposi<;6es, a reas para recrea<;ao e 
estacionamento de veiculos. Nesse moder~o estadio , 
ja se encontram alguns viveiros de p2.ssaros , como 
primeiro passo do programa de instalac;sc do Zool6-
gico Municipal. 

Clube dos Bancarios de Guarulhos - com sede 
de campo m uito bern instalada, duas pi3cinas, qua
dras de esportes, churrasqueiras, "pl:ay-ground", 
etc. 

Nosso Clube da Vila Galvao - proximo ao lago, 
disp6e de m agnificas instalac;6es. Ofer ~ce as me
lhores possibilidades parZL os s6cios o~ visitantes 
que desejam praticar esportes ou qua _squer tipos 
de r ecrea<;ao. 

Bairro das Lavras - onde exist em 5randes va
las abertas no seculo XVII, para explora.;ao do ouro. 

Represas de Ururuquara, Cabuc;u e do Tanque 
Grande. 

As margens das rodovias Presiderrte Dutra e 
Fernao Dias, a lem das paisagens natura _s, ha gra n
des estabelecimentos industriais. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POL(TICOS 

Fina!l f.1S 

EM 1969, a Uniao arrecadou em Guarulhos Cr$ 77,3 
milh6es e a Prefeitura Cr$ 28,2 milh6es (Cr$ 4,7 mi
lh6es de tributos), tendo realizado despesas no va
lor de CrS 27,7 milh6es. No ano anterior , a arreca
dagao estadual elevou-se a Cr$ 50,2 milh6es. 

0 orgamento municipal aprovado para 1970 pre
ve arrecadagao de Cr$ 42 ,0 milh6es (Cr$ 5,2 milh6es 
de renda tributaria) e fixa despesa de Cr$ 34,8 mi 
lh6es. 

Represenlafao Politica 

A CAMARA Municiual e constituida de 17 edis. Em 
.i unho de 1969, achavam-se inscrito~ 53.260 eleito
res . 
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FONTES - As informa <;6es divulgadas n es te t u ba lho fo.am , 
em sua maioria . fornecidas pelo Agente de Estati3tica de C: ua
rulh os , Nildo Ferro. 

Utllizados , t a mbem, dados do arquivo de ::locument o.<;ao 
municipa l do IBE, de diversos 6rgaos d o sistemit estatiEtico 
nacional , da Prefeitura Municipal, atraves da Di7 i3iio de ~u
ca <;ao e Cultura e das publica<;6es Bras6es e Banrt~i~as do B casil 
d e Clovis Ribeiro, Sao Paulo, 1933; Guarulhos Cod~de Sfm Jolo 
(His t6ria de Guarulhos), e de sua sumula, amtms da autn r ia 
do Professor Adolfo de Vasconcelos Noronha. 

ESTA pub l ica71io fa ;; p a-rte da serie d e monog ra f i-1~ m unici:Jais 
OTganizada pel.o D epaTtamento de Divu lga9ao ~stat!stica do 
Jns t 'itu to B rasi le iTO de Estatist i ca. A nota i ntro.lnt6ria , scobre 
aspectos da evolu 9ao hist 6rica do M u n icipio, co rrespon d ' a 
utna tenta tiva n o sentido de sin t etizar, com, cciequada si3te
tnatizac; ti. o~ eLenten tos esparsos ent dijerentes docrr nentos . O~or
re?n. em. alguns casas , d ivergencias de opinitlo , cc tl' .. uns e1n as 
su ntos clessa n a turez a , n ii.o sen do raros os eq""..L':"V•JCOS e c.on
tmdiQ6es ver ijicados nas p r6pTias t ontes d e pesq'iti ~a . Per ;;sso, 
o IBE acolheria cotn o 1naior int eresse qua lqu.e-: colabora ~iio, 
es7Jecialmente d e histori.adoTes e ge6gmjos . 

32 



CO L E(:AO D E MON O G R AF I AS 

s.a sC r ic i\ 

400. U ru guaiana. RS 445 . AraGatuba. SP. 
401. Sao Jose dos Campos. 445. Duque d e Caxias , RJ . 

SP. 447. Peira de Santana. B .~ 
402. Arapon gas. Prt. (2." ed.). 
403. Ouro Preto, MG (2" 448. Blumenau. sc (2• ed ). 

cd .). 449 Sao Luiz Gonzaga , R S. 
404. Botucatu, SP ( 2• cd). 45~. Jaboatao. PE (2• eel.). 
405. Cachoeiro de I ta)Cl11i - 451. Vassouras. R J (2• ed. ) 

rim, E 3 (2• ed.). 452. Araraquara. E'P ( 2.• ed. ). 
406. Parana\·ai. PR. 453. Campo Grande, MT (2." 
407. N o \·a Friburgo , RJ (2" ed.). 

ed .). 454. Sete Lagoas. MG. 
408. F lorian6 p o lis . sc (3• 455. Petr6polis . RJ (3• eel.). 

ed. ) . 456. Campos. RJ (2a ed. I . 
409. Ana polis. GO (3." ed. ) . 457. Palmeira d os indios. AL 
410 . Lin1eira , SP (2 .n ed.). 
411 . l taperuna, RJ 

~58. Ca mpos d o Jordiio , SP. 
412. MacrtlJ::i. AP. 
413. Recife. (3" ed.l. 

419. Teresina, P I. 
PE ~60 . Ara guari. MG . 

414. Valinhos . SP. 46 1 Vi qosa . MG (2a ed. 1. 
415. Poreca tu. PR. 462 . Uberaba. MG (2" ed. ). 
416. O l inela. PE 463. Jundiai. SP. 
41 7 . B oa Vista. RR. 464. Santa rem. PA ( 2a ed . l. 418. Canoas. RS. 465. P a lmi tal. SP. 419. Porto Vclho, RO. 

~66. Catandu va, SP. 420. Palma res. PE. 
421. Santo Angelo. RS c2• 467 . J equi e . BA (2" eel. 1 

eel 1 468 Sao Louren<;o. MG (2.a 

422. Tau bate, SP. e el .!. 
423. Ti ra den tes . MG 469. J oao Pessoa. PB (2• 
424. Belo Horizonte, MG (2-" e d. ). 

eel.). 470. Bragan <;a . PA (2• cd.l. 
425. Vi <;o~a. AL. 471 . Canela. RS. 
426. Ca ruaru , PE (2• ed.). 472. Atibaia. SP. 
427. Marilia. SP (3• ed.). 

473. Fortaleza. CE. 428. Sao Sebastiao d o Alto . 
RJ. 474. Parnaiba, PI 12" eel. I . 

429. Silo Leonoldo. RS. -l75 Garanhuns, PE !2. 
430. Ill1 6us . BA ( 2." cd ). eel. I 
431. r tap ipoca. CE. ~76 . Gov ernador Valadares, 
432. Bar!Jacena. MG (2• ed. ). MG (2'' ed. ) . 
433. Ponta Grossa. PR (3" 477. Nova Ig ua<;u. RJ (3 ." 

ed.). ed.) . 
434. Cam eta , PA (2" ed .) . 478. Lins . SP. 
"..35 . Pi lti, MG. 479 . Sao G01wato. RJ (2." 
436. Vit6ria da Conquista. eel. > 

BA (2" e el .! . 480. Alago inhas. BA (2. " 
43 7. Itabuna. BA (3• ed.). eel.>. 
438. Londrina. PR. 481. L eopol dina, MG (2.' 
439. Tupa, SP (2• ed ). eel. I 
440. Catu, LlA. 482. Boa Es peranc;:a. MG 12. " 
441. Niter6i. RJ. cd.) . 
442. An gra d os Reis, RJ (2• 483. Erec him. R S. 

eel.). 484 Pompeia. SP. 
443. Santo Andre, SP. 485 Ttapeva. SP. 
444. Sorocaba. SP (2a eel. ). 486. Guarulh os . SP. 

Acabou - se cle imp r imir aos tri11ta elias ci a mes cLe 01ltu 
bro de 111U noreccntos e setenta . 11 as ojici1WS do Serv ic;:o 
G rdjico cia Fu nciar;ri.n JBGE . r.1n T,ur:as, GB - O .S . ~ ~10 . 






