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OLiMPIA e urn dos muitos centros urbanos do in
terior paulista cuja hist6ria data de pouco mais 
de meio seculo. 

A margem do c6rrego Olhos d'Agua erguiam-se, 
desde meados do seculo passado, ·constru!;oes e ou
tras benfeitorias de vasta gleba de terras, de pro
priedade de Antonio Joaquim dos Santos. Mineiro 
de Caldas, teria vindo, com sua familia de cinco 
membros e cerca de 60 escravos, abrir fazenda em 
terras indevassadas do sertao de Sao Paulo. 

Junto aquele c6rrego construiu uma grande 
casa de pau-a-pique, coberta de sape e, nao longe, 
urn cemiterio, onde hoje esta a Pra!;a Nossa Senho
ra Aparecida. 0 local recebeu o nome de Taperao. 

Com a abertura de caminhos para tropas ou 
carros de bois, ligando a regiao as vilas e cidades 
mais pr6ximas. varias fazendas se formaram, por 
iniciativa dos descendentes de Antonio Joaquim dos 
Santos e adventicios. 

Por esse tempo, a chamado de Jesuino da Silva 
Melo, chegaram a Barretos os engenheiros ingleses 
Robert John Reid e William Leatherbarrow caben
do-lhes, inicialmente, a tarefa de concluir a divi
sao da fazenda Palmeiras. 

Mais tarde, John Reid, convidado pelos posseiros 
dos Sertoes dos Olhos D'Agua, para proceder a divi
sao de suas terras, viria a tomar parte ativa na 
fundac;ao do Municipio. Assim e que, vendo as 
vicissitudes da popula!;ao, entregue a sua propria 
sorte, aquele homem culto e progressista empregou 
toda a for!;a de persuasao de que era capaz, para 
convencer os condominos, da fazenda Olhos D'Agua, 
da conveniencia e das vantagens da cria!;ao de urn 
nucleo de comercio. 0 primelro a fornecer parte de 
suas terras, para a constru!;ao do patrimonio, foi 
Joaquim Miguel dos Santos. 

Reuniram-se os fazendeiros interessados e, me
diante doa!;ao de pequenas por!;oes de terras, ini
ciaram a formac;ao do patrimonio de Sao Joao Ba
tista dos Olhos d' Agua, com area de 100 alqueires, 
que passou a ser administrado pelo Bispado de Sao 
carlos. A 3 de maio de 1902, ergueu-se urn cruzeiro 
- marco da funda!;ao da cidade - as margens do 
c6rrego Olhos d'Agua e, em 1905, inaugurou-se a 
primeira igreja. . 

Sao Joao Batista dos Olhos d'Agua continuou 
com esta denomina!;aO ate ser elevada a distrito 
de paz, quando passou a se chamar Olimpia, em 
homenagem a uma filha de AntOnio Olimpio, chefe 
politico da zona e amigo do engenheiro Robert 
John Reid. 

0 crescimento de Olimpia se fez sentir, de mo
do ininterrupto, a partir da chegada da ferrovia 
que teve, na epoca, importancia capital. Expandiu 
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Vtsta parcial 

o povoamento e enriqueceu a regiao, facilitou o es
coamento da produ~ao agricola de uma grande 
area, tornando possivel a autonomia alcan~ada em 
1917. 

Hoje o Municipio chama a aten~ao de seus visi
tantes pela beleza natural e capacidade de trabalho 
de seu povo. 

Formaf ao Administrativo-J udiciaria 
EM 18 de dezembro de 1906, a Lei estadual numero 
1.035 criou o distrito de Olimpia e, em 19 de de
zembro do mesmo ana, a de n.0 1.038 elevou a sede 
distrital a categoria de vlla. 

0 Municipio deve sua cria~ao, com territ6rio 
desmembrado do de Barretos, a Lei estadual nu
mero 1.571, de 7 de dezembro de 1917, que concedeu 
tambem foros de cidade a sede municipal. Sua 
instala~ao ocorreu em 7 de abril de 1918. 

Na divisao administrativa referente ao ano de 
1933, o Municipio compunha-se dos dlstrltos de 
Olimpia, Bagua~u. Guaraci, !cern, Lulz Barreto e 
Patos. 

De acordo com as divisoes terrltoriais de 1936/ 
/37 e conforme o Decreta-lei estadual n.o 9.073, de 
31 de mar~o de 1938, flguravam mais dais distritos, 
o de Orlndiuva e veadlnho. 

Pelo Decreto estadual n.o 9.775, de 30 de novem
bro de 1938, Olimpia perdeu tres distritos passando, 
no qiiinqiienio 1939-43, a constituir-se dos de Olim
pia, Altair, Guaraci, !cern, Ribeiro dos Santos (ex
Bagua~u) e Severinia (ex-Luiz Barreto). 0 de Al
tair fol criado com territorio desmembrado dos de 
Guaraci e !cern. 

Segundo Decreta-lei estadual n.o 14.334, de 30 
de novembro de 1944, que fixou o quadro da divl
sao territorial vigente no periodo 1945-48, o Mu
nicipio passou a abranger o novo distrito de Ba
gua~u, constltuido de parte do terrlt6rio do distrito 
da sede. Havia entao os distrltos da sede, Altair, 
B~ua~u, Ribeiro dos Santos e severinia, tendo per
dido OS de Guaraci e !cern. 
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Pela Lei n.o 2.456, de 30 de dezembro de 1953, 
perdeu o dlstrito de Severinia, constituindo-se, 
atualmente, dos seguintes distritos: Olimpia (sede), 
Bagua~u e Ribeiro dos Santos. 

A Comarca foi criada por for~a da Lei esta
dual n.0 1.689, de 19 de dezembro de 1919, sendo 
classificada como de 3.a entrancia, segundo Lei es
tadual n.0 5.121, de 31 de dezembro de 1958. 

Militam no foro local 20 advogados. 

OLfMPIA possui area de 785 km•, compreendida en
tre os municipios de Altair, Guaraci, Barretos, Se
verinia, Cajobi, Tabapua, Uchoa, Guapia~u e Onda 
Verde. A sede municipal, a 501 m de altitude, dista 
398 km, em linha reta, da capital estadual, rumo 
NNO. Tem as seguintes coordenadas geograficas: 
20° 44' 20" de latitude Sui e 48° 54' 43" de longitude 
W.Gr. 

Solo arenoso, geralmente plano, com pequenas 
lombadas. Entre os acidentes geograficos, mencio
nam-se o rio Turvo, divisa natural entre o Muni
cipio e os de Tabapua, Uchoa, Guapia~u e Onda 
Verde; ribeirao Cachoeirlnha que, ap6s atravessar 
o territ6rio municipal val servir de limite com o 
de Altair, indo desaguar no Turvo; e o c6rrego 
Olhos d'Agua que divide a cidade em duas partes, 
desaguando no Cachoeirinha. 

o clima e tropical com invemo seco, varlando 
as temperaturas entre 39° e 8°0, em 1969. No mes
mo ano a precipita~ao pluviometrica foi de 1.421,5 
mm. A epoca normal das chuvas se inicia em ou
tubro, prolongando-se ate mar~o ou abril. 

Como riqueza natural existe o barro para ala
ria, com jazidas as margens do Rio Turvo. 

No genera vegetal salientam-se as reservas flo
restais, famosas pelas suas madelras de lei. 

>iSPBCTOS DE 1fOGR l!FJCOS 
0 CENSO Demografico de 1960 registrou um total de 
28.549 habitantes, dos quais 53,8% concentrados em 
areas urbanas. A popula~ao assim se distrlbula: 
24.133 pessoas no distrito sede; 1.691 no de Bagua~u 
e 2.725 no de Ribeiro dos Santos. 

Apesar dos desmembramentos sofridos para 
forma~ao dos municiplos de Altair e Severinia, ve
riflcou-se um acrescimo de 29,9% na zona urbana, 
com rela~ao ao Censo de 1960. Na cldade o aumento 
fol de 58,2%, passando a 14.629 habitantes. 

Em 1.0 de julho de 1968 o Laborat6rio de Es
tat!.stica do IBE estimou a popula~ao em 33.707 pes
soas, com uma densidade demografica de 43 ha
bitantes por qullometro quadrado. 

Em 1969 registraram-se 789 nascimentos (116 
de anos anteriores e 41 natimortos), 248 6bltos em 
geral (62 menores de 1 ano) e 219 casamentos. 
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0 elemento estrangeiro teve contribuir;ao para 
o desenvolvimento do Municipio que possui colonias 
italiana, sirio-libanesa, espanhola, portuguesa e ni
po-brasileira. 

A ECONOMIA municipal e preponderantemente agri
cola, situando-se Olimpia entre os maiores benefi
ciadores de arroz do Estado. 

Agricultura 
0 CENSO Agricola de 1960 registrou 582 estabeleci
mentos com area total de 65.132 hectares, dos quais 
477 dedicados a agricultura e agropecuaria, 89 a 
pecuaria, 5 a horticultura e floricultura, 3 a avi
cultura, 7 a invernadas e campos de engorda e 1 
a atividade de experimenta~ao. 

Segundo a utiliza~ao das terras, cultivavam-se 
lavouras permanentes e temporarias em 17.651 ha. 

A produr;ao agricola, base economica do Muni
cipio, elevou-se, em 1968, a Cr$ 8,6 milhoes, corres
pondentes ao cultivo de 50.889 ha. 

Verifica-se, no quadro a seguir, a importancia 
e posi~ao de destaque em que se encontram as la
vouras do milho e do arroz: 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Milho . ........................... . 
Arroz .................. . . .. ...... . 
Caftl ............................. . 
Algodao .......................... . 
Outros (1) ........................ . 

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

VALOR DA PRODUQAO 

Nllmeros I % 
absolutos a6bre 

( Cr$ 1 000) o total 

2709 
2 592 
1 180 

631 
1 466 
8 578 

31,6 
30,2 
13,8 
7,4 

17,0 
100,0 

( 1 ) Em "outros" 1ncluem-se mrunona, laranja, feljAo, 
mandloca, amendolm, banana, abacaxl e llmAo. 

PRODUCAO AGRiCOLA 
valor 1968 

- MILHO ARitOZ 

- CAFE" - ALGODAO 

- OUTROS 
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Centro Estaaual de Abastecimento 

A cultura do milho utilizuu 19.100 ha, rendendo 
32.502 t; a do arroz, 18.000 ha e 6.480 t; a do cafe, 
6.125 ha e 2.723 t; e a do algodao, 1.350 ha e 2.723 t. 

No mesmo ano estavam cadastrados, pelo IN
CRA, 742 1m6vels rurais. 

Os agricultores contam com a asslstencia pro
fissional de 3 agronomos. 

Reallza-se, anualmente, a Felra Agropecuaria. 

Pecuaria 
0 REBANHO exlstente, em 1968, totalizava 82.890 ca
be~as, avalladas em Cr$ 12,0 milhoes. Constitula-se, 
em sua totalidade, de bovinos, em numero de 62.400, 
representando 88,4% do valor total; a segulr, mul
to distanciados, os suinos, com 17.300 cabe\!aS e 
8,8% do valor. Eqiiinos, asinlnos, muares, ovinos, 
caprinos e bUfalos lnteiravam o total. 

A pecuaria e, de modo geral, do tipo misto, 
sendo preferidas pelos criadores, as ra~as gir, ne
lore e indubrasil, em cruzamento com a holandesa 
e jersey. Destinam-se a produ~ao de lelte, corte e, 
em menor escala, a revenda. 

Houve uma produ~ao de 7. 240.000 lltros de lelte, 
no valor de Cr$ 1,2 milhiio. 

No mesmo ano, o plantel avicola era estlmado 
em 122.000 cabe~as, avaliadas em Cr$ 294,5 mllha
res. Foram colhldas 720. 000 duzlas de ovos, valendo 
Cr$ 576,0 milhares. 

Exlste, no Municipio, o Sindicato Rural de Olim
pia. 

Industria 
A INDUSTRIA de transforma~iio, em 1967, abrangia 
117 estabeleclmentos, com 634 operarlos e uma pro-
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du~;ao de Cr$ 11,0 milhoes, como se observa. na ta
bela segu1nte: 

ESTA-
PESSOAL VALOR DA BELECI-

CLASSE E ME NT OS OCUPADO PRODUQAO 
G~NEROH DE 
IND"OSTRIAS Nflmeros % 

Em 31-12-1967 ab!lolutos s&bre 
Cr$ 1 ()()() 0 total 

lndustrias de translorma-
GiiO . ••• . •.•.••••...•. 117 634 10 971 100,0 

Minerais niio metalicos 7 13 49 0,4 
Metalflrgica .......... 7 51 207 1,9 
Material de transporte 3 9 17 0,2 
Madeira .............. 4 13 5 0,0 
Mobilial"io ............ 19 156 938 8,5 
Couros e peles o produ-

tos similares ........ 3 3 138 0,3 
Vestuario, calgado ear-

tefatos de tecidos ... 9 "33 388 3,5 
Produtos aliment?.res .. 48 185 8 907 81,2 
Bebidas .............. 3 3 180 1,6 
Editorial e grafica .... 6 19 63 0,6 
Outras industrias.. ... 8 39 173 1,8 

Entre os pr1ncipais estabelecimentos industrials 
destacam-se os seguintes: 

- produtos alimentares: Beneficia dora de ce
reals Vietti Ltda., Irmaos de Nadal e Beneflciadora 
Olimpia Ltda. (beneficamento de arroz e cafe) ; 
Orlando Galette e Cia. Ltda., Antonio Candido Por
to e Armando Caneverale (beneficlamento de 
arroz); Irmaos Ferranti (massas alimenticias) e 
Gon~;alves Salles S/ A Industria e Comercio (desna
ta~;ao de Ieite) . 

Ftibr tca de oleos Vegetais 



Vista parcUil da 
Cidade 

- mobilidrio: Waldomiro Guimaraes, Alcides 
Moro, Irmaos Rodrigues Blanco, Pedro Minari e Ir
miio, e Alvaro Cassiano Aiuso e Cia. Ltda. 

- auimica: Ricciardi 6leos e Gorduras Vege
tais Ltda. C6leo de mamona). 

- textil: Anderson Clayton e Cia. S/A Indus
tria e Comercio (beneficiamento de algodao). 

- metalurgica: CIAFUNDI - Eletro Meta
liirgica Ltda. (terminals metalicos para cabos de 
baterla). 

Abate de Reses 
A PRonuc;.Ao de carnes e derivados atinglu, em 1968, 
1.137,7 t, no valor de Cr$ 1,8 milhao, resultado do 
abate de 2.559 bovinos e 7.875 suinos. 

0 malar valor percentual coube a carne verde 
de bovina, com 51,1 %, correspondentes a 465,5 t, 
seguindo-se a carne verde de suino, com 26,6% e 
272,6 t e o toucinho fresco, com 21,3% e 347,5 tone
ladas. Os couros seco e salgado de bovina completa
vam o 1,0% restante do valor. 

Em 1969, a produ~,;ao alcan~,;ou 1.333 t. no valor 
de Cr$ 2,1 milhoes. Foram abatidos 3 .075 bovinos e 
8.335 suinos (dados locals). 

ProdufaO Extrativa Vegetal 
Em 1968 houve uma produ<(ao de 10.000 m3 de lenha 
e 42 t de carvao vegetal, valendo 60,0 e 3,4 milha
res de cruzeiros, respectivamente. 
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C omercio e Ban cos 

A PRA~A de Olimpia compreendla, em 1970, 277 esta
belecimentos varejlstas e 5 atacadistas. Nestes Ul
timos, predominavam os generos de produtos all
mentares. 

0 intercambio comercial se processa com as ca
pitals federal e estadual, municipios de Sao Paulo 
e os estados da Guanabara, Minas Gerais, Parana, 
Mato Grosso e Golas. 

Entre os principals produtos exportados con
tam-se: os manufaturados em geral, gado e produ
tos agricolas beneficiados, especialmente arroz, mt
lho, cafe, algodao e laranja. 

A rede banc{ula e formada pelas agencias do3 
segutntes bancos: AntOnio de Quetroz, Brasil, 
Comercial do Estado de Sao Paulo, Comercio e 
Industria de Sao Paulo, Estado de sao Paulo, Mer
cantil de Sao Paulo e Uniao de Bancos Brasileiros. 
Existem ainda duas agencias das caixas econ.-jmi
cas federal e estadual e duas cooperativas, uma de 
crectito e outra de consumo. 

Em 31 de dezembro de 1968 os saldos das prin
cipals contas foram as seguintes, em milhares de 
cruzeiros: caixa, 840; emprestimos, 13.866; deposi
tos a vista e a curto prazo, 7.414 e depositos a me
dio prazo, 507. 
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A Camara de Compensac;ao de Cheques regis
trou o seguinte movimento, no trienio 1967-69: 

ANOS 

1967 .................. . 
1968 .................. . 
1969 ...............•... 

CHEQUES 

NUmero 

222 402 
267 909 
277 068 

Vakr 
(CrS 1 000) 

51 2i2 
74 6J6 

100 180 

VALOR MEDIO 
POR CHEQUE 

(CrS) 

230,5·1 
278,47 
361,57 

No primeiro semestre de 1970 contavam-se 
158.721 cheques, no valor de Cr$ 60,2 milh6es. 

Prestafao de Servifos 
ExrsTEM 260 estabelecimentos de prestac;ao de ser
vic;os, entre os quais 28 sal6es de barbeiro, 7 de 
cabeleireiros para senhoras, 4 hotels com agua car
rente nos quartos e apartamentos, 3 pens6es, 4 res
taurantes e 41 bares, botequins e similares. 

Meios de Transportes 
SERVIDO pelas rodovias estaduais Armando Sales Oli
veira <Rodovia da Laranja) e Sao Jose do Rio Preto 
-Sao Joaquim da Barra, o Municipio disp6e tambem 
de varias estradas municipals. 

Liga-se, por rodovia, as seguintes cidades: Bra
silia-DF, via Barretos (SP), Frutal (MG) e Goia
nia (GO), em 12 horas e 8 minutos; Sao Paulo-SP, 
via Barretos, em 7 horas e 52 minutos: Altair, em 
1 hora e 3 minutos; Barretos, via Ibitu, em 52 mi
nutos; Cajobi, via Severinia, em 1 hora e 10 ml
nutos; GuapiaQu, em 45 minutos; Guaraci, em 50 
minutos; Severinia, em 25 minutos; Tabapua, em 
1 hora e 4 minutos; Uchoa, via Tabapua, em 1 hora 
e 36 minutos; Onda Verde, via Guapiac;u, em 1 ho
ra e 35 minutos; Ribeiro dos Santos, em 20 mi
nutos. 
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Os servi!;OS de transportes se processam atraves 
de uma empresa com linhas interdlstrltais e de 8 
que mantem 16 llnhas com percurso intermunlci
pal. 

Em 1969 estavam registrados 558 autom6veis e 
j ipes, 238 camionetas, 286 caminhoes e 249 veiculos 
niio especificados. 

0 Municipio conta alnda com urn campo de 
pouso, localizado ao Sui da cidade, proximo a zona 
suburbana. Possul uma plsta de 1.600 x 80 metros, 
e e utlllzado por avloes do Aero Clube de Olimpla 
e por taxis aereos. 

Comunicaroes 

No SETOR de comunica~oes, funciona uma agencia 
postal-telegraJica da Empresa de Correlos e Te!e
grafos, situada na Pra~a Rul Barbosa. 

0 servi~o telefonico esta a cargo da Companhia 
Telefonica Brasileira que instalou cerca de 1.086 
aparelhos. 

'15PBCTOi <iULTUR US 

OLiMPIA dispoe qe born nivel cultural, contando com 
biblioteca, associa!;6es e educandarios de ensinos pri
mario e medio. ~. por esta razao, centro educativo 
de que se servem varios municipios circunvlzinhos. 

Ensino Primario 

0 CENSo Escolar de 1964 arrolou 10.363 crian~as de 
0 a 14 an.os, das quais 5.512 de 7 a 14 anos. Destas 
ultimas, 3.747 freqtientavam escolas, sendo de 68,0% 
o indice de escolaridade (75,7% nas areas urbana 
e suburbana.). 

Em 1969 funcionavam 53 unidades escolares de 
ensino primario comum, onde se matricularam 3.562 
alunos orientados por 112 professores. 

Entre os grupos escolares contam-se o Anita 
Costa, Santo Seno, da Vila Sao Jose, da Silva Melo, 
de Bagua~u e de Ribeiro dos Santos. 

Ensino Medio 

EXISTIAM, em 1970, tres estabelecimentos do 
enslno medio: Colegio Estadual Capttao Narciso 
Bertolino, Colegio Comercial Nossa Senhora da Con
cei~ao e Colegio Estadual da Vtla Sao Jose. Conta
vam-se 6 cursos do ensino secundarlo (periodos diur
nos e noturnos), com 82 professores e 2.398 alunos; 
1 do comercial, com 7 professores e 135 alunos; e 
2 do normal, com 14 professore.s e 200 alunos. Havia 
tambem 2 cursos avulsos: de datilografla e de corte 
e costura. 
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Grupo Escolar Antta costa 

Bibliotecas 

Os oLIMPIENSES disp6em de uma biblioteca publica 
municipal, subdividida em Biblioteca "Fernando 
Barros Furquim", com um acervo de 7.932 volumes 
e a Biblioteca Infantil "Marla da Gra~ta", com 495. 

Cine-T eatro 

HA UMA casa de espetaculo, o Cine-Teatro Olimpia, 
com capacidade para 1.000 espectadores. 

Divulgafao Gr!tfica 

A IMPRENSA e representada por dols jornals: 0 Ta
bl6ide da Nova Paulista, semanal, com tiragem, em 
1969, de 49.000 exemplares e o Jornal da Cidade, bi
-semanal, com 76. 800 exemplares no mesmo ano. 

Acham-se em atividade 5 tipografias e 5 livra
rias. 

Radiodifusao 

FuNciONA na cidade a Radio Difusora Olimpia Ltda., 
prefixo ZYG~S, freqiii~ncia de 1.600 kc/s e paten
cia de 0,1/0,1 kw, em ondas medias. Emite desde 
1947. 

0 Municipio recebe, com nitidez, os programas 
de televisao do canal 4 de Sao Paulo - Ca
pital. 

Associafoes Culturais e Esportivas 

ENTRE as associa~t6es culturais, recreativas e despor
tivas destacam-se o Olimpia Futebol Clube, Clube 
de Campo Alvaro Britto, Clube Literario e Recreative 
de Olimpia, Associa~tao Cultural Esportiva Nipo-Bra
sileira e Academia Takahashi de Judo. 
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Materntt!ad" 

Rua 9 de 
Julho 
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Turismo 
0 MuNiciPio disp6e, entre os meios de hospedagem, 
dos hotels Municipal, Cruzeiro do Sui, Lider e 
In ternacional. 

Como atral;)ao turistica existe, entre outros pon
tos, a Cachoeirinha, situada a 6 km do centro da 
cidade. Trata-se de local muito procurado para 
fins de semana, onde se encontram bar e res
taurante, parque recreatlvo, aparelhos de glnastica, 
etc. :E excelente para pescarias e natal;)ao. 

Outro ponto digno de ser visto e o Horto Mu
nicipal onde sao encontradas plantas raras - tanto 
ornamentals como floriferas e frutiferas - instala-
1;)6es para animals e passaros. :E atem de recanto de 
recreal;)ao, local onde os estt!dantes recebem aulas 
praticas. 

Olimpia e parada obrigat6ria dos que visitam a 
cachoeira "Marimbondo", distante 70 km, por rodovia 
estadual. 

Festividades 
REALIZAM-sE nonnalmente manifestal;)6es de carater 
civico, religioso e militar. Entre elas a do aniversa
rio do Municipio, a 2 de marl;)o, Corpus Christi, Dia 
do Trabalho, concurso de Miss Olimpia, Dia de An
chieta, festas juninas, Dia de Sao Crist6vao, Seniana 
Universitaria, Corrida do Fogo Simb61ico da Patria, 
Semana da Patria, Dia da Arvore, do AncHio, da Ave, 
Semana da Crianl;)a, Corrtda de Sao Silvestre. 

A principal festa religiosa e a de Corpus Christi 
que mobiliza t6da a populal;)ao. AB ruas da cidade se 
transformam em magnificos tapetes, motivo de atra
l;)ao turistica. Para isso, pintores, professores, estu
dantes e pessoas de tOdas as profiss6es usam os mais 
variados materials. 

Digno de realce o Festival do Folclore, fonte 
inesgotavel de cultura. Realizado anualmente, e pro
movido pelo Comissao Municipal do Folclore, Depar
tamento de Folclore e demais 6rgaos indiretos de 
administral;)ii.o. A Comissao patrocina ainda a Expo
sil;)ao de Presepios, realizada na segunda quinzena de 
dezembro. 

Vern alcanl;)ando grande sucesso o Festival do 
Peao. Congrega os mais afamados pe6es e tornou-se 
digno da pujanl;)a dos olimpienses que criaram a 
Ordem dos Cavaleiros do Vale do Rio Grande. 

f ifliC?T05 iOCT 118 

Urbanizafao 
A ciDADE constitui um harmonioso conjunto e des
perta a atenl;)ii.O pelo seu tral;)ado regular e. agra
davel aspecto dos Iogradouros ai·borizados e flo
ridos. Possul 116 ruas, travessas e alamedas, 7 pra-
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~as, 7 jardins e parques e 45 avenidas que se dis
tribuem em 18 bairros e vilas. 

Entre OS logradouros, 36 sao pavimentados, 119 
beneficiados com ilumina~ao publica, 114 com do
miclliar, 79 arborizados, 73 com esgoto sanitaria e 
87 com abastecimento de agua. Contam-se 4.729 
predios, sendo 1.875 servidos de esgoto e 3.260 de 
agua. 

Os servic;os de abastecimento de agua, instalados 
em 1928, eo de esgoto em 1930 (remodelado em 1965), 
sao mantidos pela Prefeitura Municipal, atraves do 
Departamento de Agua e Esgoto do Municipio de 
Olimpia - DAEMO, criado em 1967. 

A energia eletrica e fr.rnecida pela Companhia 
Paulista de F6rc;a e Luz que alimenta 3. 710 ligac;oes 
domiciliares. A voltagem distribuida e de 110/220 e 
a freqtiencia de 50/60 ciclos;segundo. 

Os prlnclpais logradouros sao as prac;as da Ma
triz, Rui Barbosa, Altino Arantes, Nossa Senhora 
Aparecida; avenidas 15 de Novembro, Mario Vieira 
Marcondes, Aurora Forti Neves e ruas 9 de Julho, Sao 
Joao, Senador Rodrigues Alves, Tiradentes, Coronel 
Francisco Nogueira, Duque de Caxias, Bernardino de 
Campos, Conselheiro Antonio Prado, Caetano Gotar
di, Benjamin Constant e Jorge Tibiric;a. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
A REDE hospitalar se compoe de tres estabelecimentos 
de clinica geral: Santa Casa de Misericordia, com 
167 leitos; Hospital da Sociedade de Socorros Mu
tuos de Olimpia, com 35 e Hospital da Sociedade de 
Beneticencia Portugues(L, com 44. Ha uma Unidade 
Polivalente. 

Quanta ao pessoal de saude, Olimpia conta com 
20 medicos, 8 tarmaceuticos, 17 dentistas, 3 enfer
meiros, 5 auxiliares e 3 praticos de enfermagem. 

Existem 12 drogarias e farmacias. 

Entidades Assistenciais 
A ASSISTtNCIA social esta a cargo das seguintes en
tidades: Irmandade da Santa Casa de Misericor
dia de Olimpia, Abrigo Sao Jose, Dispensario In
fantil de Olimpia, Sociedade Sao Vicente de Paulo, 
Cruzada &sistencial Espirita Crista e Ordem Ter
ceira Franciscana. 

Religiao 
A RELIGIAo cat6lica e praticada nas par6quias de 
Sao Joao Batista, padroeiro da cidade, com a matriz 
do mesmo nome, duas igrejas e sete capelas e na de 
Nossa Senhora Aparecida, com a matr1z, uma igreja 
e nove capelas. 

0 culto protestante conta, entre os principals 
templos, com a Congregac;ao Crista no Brasil, e 
igrejas Adventista do 7.o Dla, Evangelica .Assem
bleia de Deus e Metodista do Brasil. 
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Quanto ao espirtta exlstem cinco cen~ros: Es
pirita Fora da Caridade Nao Ha Salva~ao; Redentor 
Correspondente; Alan Kardec; Cruzada Asslsten
cial Espirita Crista, A. Bezerra de Menezes, alem de, 
terreiros umbandlstas. 

ENTRE outras reparti~oes publicas acham-se insta
ladas, na cidade, o Tiro de Guerra n.0 32, a Casa da 
Agricultura e a Agencia Municipal de Estatistica, 
6rgao de coleta do mE. 

FinanfaS 
EM 1969 o Municipio arrecadou Cr$ 2,5 milhoes e 
realizou despesas no montante de Cr$ 2,4 milhoes. 

0 Qr~amento municipal, aprovado para o exer
cicio de 1970, previa receita de Cr$ 2,1 milhoes e 
fixava igual despesa. 

0 Posto da Receita Federal arrecada tambem 
no Municipio de Severinia. 

Representafao Polttica 
A CAMARA Municipal de Olimpia e composta de 
13 vereadores. Havia, ate 31 de outubro de 1970, 
12.175 eleitores inscritos. 

FoNTES - As informa~oes divulgadas neste trabalho 
foram, em sua maioria, fornecidas pelo Agente de 
Estatistica de Olimpia, Valencio Modesto de Castro. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumenta~iio municipal do !BE e de diversos 6rgiios 
do sistema estatistico nacional. Hlst6r1co baseado 
nos trabalhos de MATHIAS NETTO, Rothschild. Por 
que Olimpla? Tabl6ide da Nova Paulista, Olimpia, 
20 (480) 10 de agosto de 1970, N.P. Edi~iio Comemo
rativa do 6.° Festival de Folclore de ARAUJO F. 
Goulart Pereira de. A cidade de Olimpia. Boletim 
Paulista de Geografia, Bao Paulo (9): 19-37, out. 
1951. 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

s.a S~rie A 

400 - Uruguaiana, RS. 
401 - sao Jos~ dos Campos, 

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

ed.). 
404 - Botucatu, SP (2.• ed.). 
405 -. Cachoeiro de ltapemi

rim, ES (2.• ed.). 
406 - Paranavaf, PR. 
407 - Nova Friburgo, RJ (2.• 

ed.). 
408 - Florian6 polis, SC (3• 

ed.). 
4&9 - An~polis, GO (3.• ed.). 
410 - Limeira, SP. 
411 - ltaperuna, RJ. 
412 - Macap~. AP. 
413 - Recife, PE (3.• ed.). 
414 - Valinhos, SP. 
415 - Porecatu, PR. 
416 - Olinda, PE. 
417 - Boa Vista, RR. 
418 - Canoas, RS. 
419 - POrto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. 
421 - Santo Angelo, RS. 
422 - Taubat~, SP. 
423- Tiradentes, MG. 
424 - Bela Horizonte, MG (2.• 

ed.). 
425 - Vi~osa, AL. 
426 - Caruaru, PE (2.• ed.). 
427 - Marflia, SP (3.• ed.). 
428 - Slio Sebasti3o do Alto, 

RJ. 
429 - sao Leopolda, RS. 
430 - IIMus, BA (2.• ed.). 
431 - ltapipoca, CE. 
432 - Barbacena, MG (2.• ed.). 
433 - Ponta Grossa, PR (3.• 

ed.). 
434 - CameU, PA (2.• ed.). 
435 - Piui, M!i. 
436 - Vit6ria da Conquista, 

BA (2.• ed.). 
437 - ltabuna, BA (3.• ed.). 
438 - Londrina, PR. 
439 - Tupli, SP (2.• ed.). 
440 - Catu, BA. 
441 - Niter61, RJ. 
442 - Angra dos Reis, RJ (2.• 

ed.). 
443 - Santo Andr~. SP. 
444 - Sorocaba, SP (2.• ed.). 
445 - Aracatuba, SP. 
446 - Duque de Caxias, RJ. 

447 - Feira de Santana, BA 
(2.• ed.). 

448 - Blumenau, SC (2.• ed.). 
449 - Sao Luiz Gonzaga, RS. 
45~ - Jaboatlio, PE (2.• ed.). 
451 - Vassouras, RJ (2.• ed.). 
452 - Araraquara, SP (2.• ed.). 
453 - Campo Grande, MT (2.• 

ed.). 
454 - Sete Lagoas, MG. 
455 - Petr6polis, RJ (3.• ed.). 
456 - Campos, RJ (3.• ed.). 
457 - Palmeira dos lndlos, AL 

(2.• ed.). 
458 - Campos do Jordlio, SP. 
459 - Teresina, Pl. 
460 - Araguari, MG. 
461 - Vi~osa, MG (2.• ed.). 
462 - Uberaba, MG (2.• ed.). 
463 - Jundiaf, SP. 
464 - Santar~m. PA (2.• ed.). 
465 - Palmital, SP. 
466 - Catanduva, SP. 
467 - Jequi~, BA (2.• ed.). 
468 - Slio Louren~o, MG (2. a 

ed.). 
469 - Jolio Pessoa, PB (2.• 

ed.). 
470 - Braganca, PA (2.• ed.). 
471 - Canela, RS. 
472 - Atibaia, SP. 
473 - Fortaleza, CE. 
474 - Parnaiba, PI (2.• ed.). 
475 - Garanhuns, PE (2.• ed.). 
476 - Governador Valadares, MG 

(2.• ed.). · 
477 - Nova Jgua~u. RJ (3.• 

ed.). 
478 - Lins, SP. 
479 - Sao Goncalo, RJ. (2.• 

ed.). 
480 - Alagoinhas, BA (2.• ed.). 
481 - Leopoldina, MG (2.• ed.). 
482 - Boa Esperance, MG (2.• 

ed.). 
483 - Erechim, RS. 
484 - Pomp~ia, SP. 
485 - ltapeva, SP. 
486 - Guarulhos, SP. 
487 - Uberlandia, MG (2.• ed.). 
488- ltaqui, RS (2.• ed.). 
489 - Campo Largo, · PR. 
490 - Curitiba, PR (3.• ed.). 
941 - Panelas, PE. 
492 - Bacabal, MA. 
493 - Cuiab~, MT. 
494 - Olfmpia, SP. 
495 - Juiz de Fora, MG. (2.• 

ed.) 

Acabou-se de lmplimlr, no Servl{lo Grdjlco eta Fun
dac/Io IBGE, aos quatro dias do mils de maio de mil 
novecentos e setenta e um. - 4204 
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