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COLECAO DE 
MONOGRAFI AS 
N.O 511 

SAO CAETANO 
DO SUL 

SAO PAULO 

ASPECTOS FiSI COS _:__ Area: 24 lcm•; altitude da 
sede: 737 m; temperaturas medias em •C: 
das 1ndxi1nas, 25; das 1ninirnas, 16. 

POPULA<;AO - 150.171 habitantes (Censo D e
mogrlifico de 1970); densidade demogrlifica ; 
6.257,13 habitantes por quilometm quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 342 estabelecirnen
tos industriais, 3.320 co1neTciais (5 ataca
distas e 3.315 varejistas), 1 .436 de presta
ciio de servi9os; 1 rnatriz, 31 agencias 
bancarias e 2 de Caixas Economicas (fede 
ral e estadual). 

ASPECTOS CULTURAIS - 29 estabp.lecimentos 
de ensino primlirio, 18 parques injantis 
(pre -primlirio) , 16 estabelecimentos de en
sino media, 15 cursos avulsos, 3 estabeleci
?nentos de ensino supeTior; 2 bibliotecas 
p1iblicas; 4 livrarias, 8 tipograjias , 2 jornais, 
1 esta9iio radioditusom; 8 cinemas; 1 asso
cia9iio cultural e 12 esportivo - recreati vas. 

ASPECTOS URBANOS - 510 r·uas, 10 pra('as, 12 
jardins e parques, 35.750 predios, 32 .275 li 
ga('6es ezetricas domiciliares, 7. 000 apare
lhos telejonicos; 1 hotel, 6 pensoes, 65 res 
taurantes, 801 bares e 'botequins . 

ASSI STI!:NCI A MED ICA - 3 hospitais com 400 
leitos, 1 p6sto de saude, 1 pronto-socorro, 
6 centros d e puericultura; 72 medicos, 75 
dentistas, 63 tarmaceuticos, 42 enjermeiros, 
56 jannlicias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRAD OS (na Prejeitura Mu
nicipal em 1970) - 12.023 autom6veis, 352 
6nibus, 6.551 caminh6es, 3.117 veiculos di 
versos. 

OR<;AMENTO MUNICIPAL PARA 1971 (milh6es 
de cruzeims) - receita JJ?'ev ista e despesa 
fixada: 36,0. 

REPRESENTA<;AO POLiTICA - 16 vereadores. 
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ASPECTQS HIST6RICOS 

A HIST6RIA de Sao Caetano do Sul se prende estrei
tamente a de Santo Andre, do m esmo modo que a 
deste se prende a da Capital de Sao Paulo . 

Oficializado o povoado de Santo Andre da Bor
da do Campo por Martim Afonso de Souza, elegeu-se 
J oao Ramalho Capitao-mor do Campo de Pirati
ninga . Nao foi feliz, no inicio , o nucleo ai fundado, 
constantemente atacado pelos indios, sendo mudado 
para junto do Patio do Colegio Sao Paulo . 

Quanta as terras que viriam a formar o Munici
pio de Sao Caetano do Sul, constituiam, com Sao 
Bernardo do Campo, a vila de Santo Andre da Borda 
do Campo, cuj a extingao foi decretada por Mem 
de Sa, em 1560. 

Fazenda Sao Caetano do Sui 
PASSARAM-SE muitos anos ate que os beneditinos, ra
dicados no Brasil ha algum tempo, fundassem a 
fazenda de Sao Caetano, nas terras do Tijucugu. 

A partir de 1631 surgem n a hist6ria do Municipio 
duas figuras que participam da formagao patrimo
nial de Sao Caetano: o Capitao Duarte Mach ado e 
sua esposa, que doaram aos beneditinos grandes 
areas de terras, e Fernao Dias Paes Leme, que enri
queceu o referido patrimonio com a doagao de qui
nhentas bragas . Forma-se assim a grande fazenda 
Sao Caetano . 

Ate 1764, os frades administraram a fazenda, na 
qual erigiram o marco do futuro Municipio. A partir 
dai, porem, sob o jugo de Pombal , suas atividades fa
ram proibidas e as terras abandonadas aos poucos . 

Colonizaqiio 
CoM a retirada dos frades , o m ato cobriu o marco 
de fe crista, junto a atual Matriz Velha . Somente 
um seculo mais t arde, ao ser inaugurada a Santos
Jundiai, em 1868, recomega a verdadeira luta de 
Sao Caetano pelo progresso. Em 1876, estabelecem
se OS primeiros nucleos agricolas para imigrantes : 
dois centros sao criados, mas, o da Fazenda Sao 
Caet ano e o primeiro a ter inauguragao efetiva, a 
28 de janeiro de 1877 . · 

Como medida preliminar, a 29 de junho de 1877, 
saem da Italia, com destino ao Brasil, algumas fa
milias de imigrantes, aqui chegadas a 28 de julho 
do m esmo ano. 
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Depoimento importante, que enriquece o do
cumentario local, foi concedido ao Jornal de Sao 
Caetano, em 25 de julho de 1948, por Jose Tome, fi
lho de Tomaso Tome, integrante desse primeiro 
grupo de imigrantes: "Quando aqui chegamos, o 
trem parou diante do lugar onde hoje se instala o 
alojamento de conserva da SPR. Tudo era mato ao 
rector, havendo apenas um::t "picada" que, da estrada 
de ferro, conduzia ate a igrcja . Caminhamos por ela 
para encontrar afinal uns c:.tsebres a volta do tem
plo - tudo o que era Sao Caetano, en tao" . 

De julho a dezembro de 1877, o engenheiro-che
fe da Colonia, Leopolda Jose da Silva, coadjuvado 
por Emilio Rossi, providenciam a instalagao das re
feridas familias , o envio de ferramentas agricolas 
e as f6lhas de indenizac;ao aos imigrantes, pais ca
bia ao Govern a Imperial cobrir essas despesas. 

As condig6es da Colonia, contudo, nao atendiam 
as esperanc;as dos recem-chegados, tendo estes mani
festado mesmo o prop6sito de retirada. Ao voltar de 
sua viagem a Europa, em setembro de 1877, o Im
perador dirige-se a Fazenda Sao Caetano, desem
barcando no mesmo local em que o fizeram os co
lonos e visita o alojamento instalado no convento. 
Com tal atitude, contribui decisivamente para for
talecer o espirito daqueles, que viriam a escrever 
uma das mais belas paginas da colonizac;ao do Bra
sil. 

Sao Caetano progride, com rapidez, e em 1886, 
ja era urn dos grandes centros produtores da Pro
vincia de Sao Paulo. 

Sao Caetano de Hoje 
CoM a instalac;ao do Municipio de Sao Bernardo, 
Sao Caetano passa a pertencer-lhe, constituindo urn 
de seus distritos. Quando o Municipio passou a de
nominar-se Santo Andre , por f6rc;a do Decreta-Lei 
de novembro de 1938, veio a figurar como subdis
trito e assim permanece >:Lte 24 de dezembro de 1948, 
quando se torna Municipio, com o nome de Sao 
Caetano do Sul . 

PTejei t u m Municipa l 



Forma~iio Administrativa 
EM 1905, a Camara Municipal de Sao Bernardo do 
Campo resolveu considerar Sao Caetano um de seus 
distritos fiscais. Em 1917, instalou-se o distrito de 
paz. Pelo Decreta n .0 233, de 24 de dezembro de 1948, 
emancipou-se com a denominagao atual, consti
tuindo o seu territ6rio a area de um s6 distrito. 

Forma~iio Judiciaria 
E SEDE de Comarca de 4.a entrancia, criada a 30 de 
dezembro de 1953. Em 1970 possuia tres varas. 

Militam no foro local 41 advogados . 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNICiPIO, que mede 24 km' , localiza-se entre . os 
municipios de Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo 
e Santo A.ndre. 

Sao principais acidentes geogr:Hicos o rio Ta
manduatei na divisa com a Capital, o Meninos, 
nas de Sao Bernardo do Campo e Sao Paulo , o c6r
rego Utinga, na de Santo Andre, e o do Moinho. 

A cidade, a 737 metros de altitude, dista 11 km 
da Capital do Estado, situando-se a 23° 37' de lati
tude Sul e 43° 33' de longitude W . Gr. 

0 clima e ameno, com temperaturas medias, em 
1970, entre 25 e 16°C. 0 periodo chuvoso compreende 
novembro a margo. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO o Censo Demogr:Hico de 1970, a populagao 
recenseada no Municipio de Sao Caetano do Sul foi 
de 151.012 habitantes. 0 ritmo de crescimento foi 
acentuado tendo em vista que em 1950 possuia ape
nas 59.832 h abitantes e em 1960, alcangou 114.421. 

A populagao residente e de 150 . 171 pessoas t6-
das na zona urbana. Quanta ao sexo, registraram-se 
75 .755 hom ens. 

A densidade demografica das maiores do Pais, 
corresponde a 6.257,13 habitantes par quilometro 
quadrado. 

For am apurados, ainda, 34. 665 domicilios 
ocupados. 
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POPULA<,;:AO RECENSEADA 

150 
Mil habitantes 

~ 

100------jMI _lllll·Jillll_ 
·:·:·:·:·:·:· ·:·:·:·:·:·: 

1950 1960 1970 

Movimento da Populaqlio 
0 REGISTRO Civil, em 1969, anotou 1 . 404 casamentos 
e 5 . 108 n ascimentos (168 natimortos l. Os 6bitos 
somaram 1.348, sendo 289 de menos de 1 ano. 

SITUADO a margem da ferrovia Santos-Jundiai, a 
poucos quil6metros da Capit"ll Paulista, fo rma com 
Santo Andre e Sao Bernardo do Campo o chamado 
ABC . I ncluido n a area de expansao do maior par
que industrial do Pais, a "Grande Sao P aulo", Sao 
Caetano se desenvolve com rapidez, multiplicando 
as atividades econ6micas e contribuindo em alta 
escala para o enriquecimen to do Estado e do Pais. 
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Industria 
A PRonuc;:A.o industrial em 1969, elevou-se a .. . .. . 
Cr$ 1.375,6 milh6es e o numero de operarios a 31.868. 
A t abela indica a distribuigao dos 342 es tabeleci
mentos entao existentes, segundo os principais ge
n eros, numeros de opera rios· e va lor da produgao: 

ESTA- PESSOAL VALOR DA 
BF.LECJ-

~CUP ADO PRODUQAO DE 

CLASSE E Gl!~NEROS 
MENTOS 1969 

DE INDUSTRTAS 
Numcros % 

Em 31-12-1 969 absolutos sO bre 
(Cr$ 1 000) o total 

INDUSTRIAS DE 
TRANS FORMA CA O . .. 34 2 31 868 1 375 581 100,0 

Minerais nao met>dicos .. 25 4 165 93 986 6,8 

Mcta!urgica .. 81 'i 175 333 650 24,3 

Mecanica .. 5 2 416 17 176 1,3 

Material eletrico e de co-
inunica9oes .. 12 3 654 16 287 1,2 

Material de transporte .. 13 5 786 608 187 44,2 

Mobiliario .. 15 415 14 089 1,0 

Quimica .. 28 4 198 224 442 16,3 

Produtos de mat~ria plas-
tica . . 4 631 12 831 0,9 

Tex ti l. . . .. . 6 814 13 865 1,0 

Produtos alimentares .. 57 2 175 23 202 1,7 

Outr•s ind\1strias .. 96 439 17 866 1,3 

A produgao compreende principalmente veiculos, 
caixas de mudan ga, carrocerias, bot6es plasticos 
refrigeradores, chaves blindadas , agos frios, fios de 
raiom, ladrilhos, maquin as e suas pegas, e oleos ve
getais. 

Entre as grandes empresas industriais figuram 
Ceramica Sao Caet ano S.A., pioneira do parque 
industrial ; Agos Villares S .A .; Com . Ind . Imp . 
Plexinacar Ltd a. ; Gen eral Motors do Brasil S . A. ; 
Industria Carrocerias Madecar Lt da.; I rmaos Bas
tidas ; Ponsanezi & Cia. Ltda . ; R efinadora de oleos 
Brasil S . A.; S . A. Industrias Reunidas Francisco 
Matarazzo e Z.F. Fabrica de Engren agens S.A. 
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INDUSTRIA 
VALOR - 1969 

llill Material de transporte 

FEHHl M e t a I u r g i c a 

& O u ,'mica 

- M i nera i s nao m e tcil i c o s 

k.::::=::J Outra s industr i es 

Constru~ao Civil 
EM 1970 concederam -se 892 licen<;as para constru
cao, em terrenos que correspondiam 244.718 m". A 
area construida media 184.841 m", dos quais .... . 
103 .577 residenciais, no valor de Cr$ 45 ,1 milh6es . 
Do total licenciado, 768 alva ras se referiam a casas 
residen ciais, 15 a apartamentos exclusivamente pa 
ra moradia e 27 a lojas . 

Foram concedidas, ainda , 237 licengas para am
pliagao cobrindo area de 15.007 m" (9.594 residen
ciais) . 

Quan to ao ni1mero de pavimentos, houve 571 
licen <;as par a prectios de 1 pavimento , 308 de 2, 9 
de 3, 4 de 4 a 9. 

Concederam-se ainda 21 licengas de "h abite-se", 
das quais 14 para casas. 

Em a t ividade profissional, 58 engenheiros . 
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Comercio 
DADA a proximidade da Capital Paulista, a expan
sao comercial n ao acompanha a industrial . Em 
1971, h avia apenas 5 estabelecimentos atacadistas, 
elevando-se a 3. 315 o numero de varejistas. Funcio
nam 2 cooperativas de consumo. 

A importagao abrange cereais, legumes, ver
dm·as, frutas , carnes e outros produtos de mata
douro, alem de artigos nao produzidos no Municipio, 
ao passo que exporta em grande escala produtos 
industria lizados para diversos pontos do Brasil e 
e para o exterior . 

Ban cos 
EsTiio sediadas, em Sao Caetano do Sul , a matriz e 
tres agencias do Banco de Sao Caetano do Sul. 

Possuem agencias os seguintes estabelecimentos 
de crectito: 
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- Banco Andrade Arnaud S . A. ; 
- Banco Auxiliar de Sao Paulo S . A. ; 
- Banco Bandeirantes do Comercio S .A.; 
- Banco Brasileiro de Descontos S .A. ; 
- Banco Brasul Sao Paulo S . A. ; 
- Banco Comercial do Estado de Sao Paulo 

S .A. ; 
- Banco do Comercio e Industria de Minas 

Gerais S .A.; 
- Banco Comercio e Industria de Sao Paulo 

S .A.; 
- Banco de Crectito Nacional S . A. 
- Banco da Bahia S.A. ; 
- Banco do Brasil S. A. ; 
- Banco Econ6mico da Bahia S.A.; 
- Banco do Estado de Sao Paulo S.A. ; 
- Banco F. Ba rreto S .A.; 
- Banco Frances e Italiano para a America do 

Sul S .A.; 
- Banco Ita(t America S . A. ; 
- Banco Lar Brasileiro S . A. ; 
- Banco Mercantil e Industrial de Sao Paulo 

s . A. (3 agencia.s) ; 
- Banco Mercantil Pan-Americana S.A . 
- Banco Mercantil de Sao Paulo S.A.; 
- Banco de Minas Gerais S . A. ; 
- Banco Mineiro do Oest e S . A. ; 
- Banco Nacional Brasileiro S. A. ; 
- Banco Nacional de Sao Paulo S. A. ; 
- Banco Noroeste do Estado de Sao Paulo S A. 

(2 agen cias ) ; 
- Banco Novo Mundo S.A. 
- Banco de Sao Paulo S.A. e 
- Uniao de Bancos Brasileiros S.A. 



Contam-se, ainda, duas agencias de Caixas Eco
n 6m icas (1 federal e 1 estadual) . 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968, eram (em milhares de 
cruzeiros) : caixa , 10.881 ; emprestimos, 84.180 ; de
positos a vista e a curta prazo, 89.490 ; e depositos a 
media prazo, 2 . 840. 

Prestac;iio de Servic;os 
E NTRE os 1.436 estabeleciment os de prestagao de ser
vi<;os figuram 1 hotel, 6 pens6es, 65 r est aurantes, 
801 bares e botequins, 182 sal6es de barbeiros e 
57 de cabeleireiros. 

Meios de T ransportes 
Silo CAETANO do Sui e servido pela Estrada de Ferro 
Santos-Jundiai que estabelece comunicagao com a 
Capi tal Estadual, em 16 minutos; San tos, em 2 ho
ras, e Santo Andre, em 6 minutos . 

No plano rodoviario, disp6e de 2 empresas de 
6nibus urbanas e 4 intermunicipais, que 0 ligam a 
Capital Estadual , em 22 minutos ; Santos, em 1 hora 
e meia; San t o An dre, em 20 minutos ; Sao B ernardo 
do Campo, em 30 minutos, e Brasili a, via Sao Pau
lo, Colombia, Frutal-MG e Goiania-GO, ou via Ube
r aba-MG, pela BR-050, em cerca de 19 horas. 

RODOV IA FE DER AL -
~ODOV I A ESTAOU.'.L -
FER ROV I A 

BR AS ILIA 
P/B .HORIZONTE 
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Os registros da Prefeitura Municipal acusavam, 
em 31 de dezembro de 1970, a exist€mcia de 12.023 
autom6veis, 352 6nibus, 6.551 caminh6es e 3.117 vei
culos diversos. 

0 escoamento da produc;ao e feito pela Estra
da de Ferro Santos-Jundiai, e por estradas de ro
dagem, particularmente pela Estrada das Lagrimas, 
que se liga a Via Anchieta. 

C omunicaqoes 
0 SERvrgo Telef6nico de Sao Caetano do Sul acha-se 
a cargo da Cia. Telef6nica de Borda do Campo, que 
mantem intercambio com a Cia. Telef6nica Brasi
leira. Funcionavam, em 1971, 7.000 aparelhos. Quan
to ao servigo postal-telegratico a ECT possui n a 
cidade duas agencias. Ha tambem o servic;o tele
gratico da E. F . Santos - Jundiai. 

10 

Vista panorlimica da cidade 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino Primario 
A PAR do crescimento industrial , e notavel o avanc;o 
educacional em Sao Caetano do Sul. No Censo Es
colar de 1964, o indice de escolaridade do Muni
cipio se revelava entre os mais elevados do Pais, 
atingindo 85,2 % , enquanto o da Capital Paulista 
era de 83,2%, o do Estado de 73 ,6 % e o do Brasil de 
66,1 % . 

No ano letivo de 1971 somavam 29 os estabele
cimentos escolares de ensino primario com 685 pro
fess6res e 24.352 alunos. Ha tambem 18 parques in
fantis com classes de ensino pre-primario. 
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Grupo Escolar do Centro 

Ensino Medio 
0 ENSINO medio estava a cargo de 16 estabelecimen 
tos escolares . Com os cursos ginasial e colegial es 
tavam o Colegio Comercial Idalina Dantas Feijao, 
o Colegio Estadual D. Idalina Macedo Costa So
dre, Colegio Estadual de Vila Olimpica, Colegio Es
tadual de Vila Gerti, Colegio Comercial Barao do 
Rio Branco, Instituto de Ensino Sagrada Familia, 
Instituto de Ensino de Sao Caetano do Sul , Insti
tuto de Educacao Estadual Cel. Bonifacio de Carva
lho ; com o curso ginasial o Externato Santo Anto
nio ( Ginasio Pe. Luis Scres.soppi) , o Ginasio do 
ABC Ltd a., o 2.o Ginasio Estadual do Bairro da 
Fundagao, o Ginasio Estadual da Vila Prosperidade, 
o Ginasio Estadual Prnf .a Iolanda Ascencio, o Gi
nasio Estadual da Vila Paula, o Ginasio Estadual 
da Vila Sao Jose ; com o curso industrial a Escola 
Tecnica de Ceramic a Armando de Arruda Pereira. 
Nesses estabelecimentos matricularam-se no inicio 
de 1971 , 18.281 alunos para os quais lecionavam 
987 profess6res. 

Ensino Superior 
PARA o ensino de nivel universitario existiam no 
mesmo ano, a Escola de Engenharia Maua, com 5 
cursos, 137 professores e 1.435 alunos matriculados ; 
a Faculdade Municipal de Ciencias Economicas, com 
3 cursos, 57 professores e 2.109 alunos e a Facul
dade Paulista de Servigo Social, com 35 professores 
e 293 alunos . 

Grupo EscolaT do Bairro Olirnpico 



":Leu/clade Pc ulis'c: i c S?- Ji <;>o Social 

Associa~a :· dos Pro ,essCn3 

Fcenlc ci~ CE 7iencias Angelo Ii a?hael Pe..Zegri2·J 



ENSINO 1971 
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0 
F'r imcir i •J Me' di a Superior 

Cursos AYu.lsos 
Sii.o CAETANO C:.o Sul diEpunha, ainda em 1971, de 
15 cursos avu:~ os de ens~no elementar e m edia, com 
101 profess6res e 1.675 ::tlunos . 

I11stituto de Edac-:L ~~ o Estadu :ll Gel. B cnifticio de Carvalho 



Biblioteca Esther M esqnita 

Cultura 
A PREFEITURA Municipal mantem 2 bibliotecas publi
cas : Paul Harris , com 11.175 volumes, e Estheti· 
Mesquista, com 2.248 . 

Em decorrencia da reduzida distancia e conse
qiiente facilidade de comunicac;ao com a Capital 
do Estado, a imprensa local se resume nos sema
narios Jornal do Lar , com tiragem de 10 .000 exem
plares, e Jornal de Sao Caetano, com 20.000 . Ha 8 
tipografias e 4 livrarias. 

Entre os 8 cinem as da cidade, com 
total de 11.202 lugares, destacam-se 
com 2.392, o Primaz, com 2.319, o 
2 . 218, e o Planalto, com 1. 412. 

capacidade 
o Vit6ria, 
Max, com 

A Radio Cacique, prefixo ZYR-41 , de ondas me
dias, freqiiencia de 1. 330 kc /s, funciona desde 1958 . 

A Associac;ao Cultural e Artistica de Sao Caeta
no do Sui, fun dada em 1957, congrega 1. 400 s6cios e 
mantem urn grupo teatral (dramatico ), cuidando 
de cultura a rtistica em geral : pintura, desenho, mo
delagem, m usica, "ballet", etc. 

T eatm Municipal D r. Pau lo Machado de Carvalho 

- ------ --. 



Cidade da crian ra 

Entr= as : 2 aescoeiag6e.s desportivas e recreati
vas, com urn t.otal c8 8 . 800 ~oc ios, estao a General 
MotJrs Espor t2 O•l:::e, com 3.500 sacios e o Cera 
mic;, 3ao CaEt.:.:mc FLtebol Clube, com 2 . 800 . A mais 
an ti5a e o Sao CaEtano Esporte Clube, fundado em 
1914. 

0 E.: t:Uio L ;;nro Gomes, possui ginasio, quadra 
de l::::asqtreteboL ~~'lis, volibol, campo de futebol e pis
cina. 

A fe3ta mixiiTB do Mun:cipio e o 28 de j ulho, 
ani>'Ersa:-Io rut. Cij::ui>e . 

."ala~o L tliiz Mc.7rto?c.n : ' Pallici~ doJ Esportes) 



ASPECTOS SOCIAlS 

EM sA.o Caetano do Sul, cidade industrial onde as 
chamines marcam a paisagem, as edificag6es novas 
se sucedem transformando-lhe a fisionomia com 
arranha-ceus de linhas modernas, e melhoramentos 
urbanos proj etados para o conf6rto da populagao . 

Urbanizaqao 
EscASSEIAM .areas loteaveis, impondo o crescimento 
vertical: a cidade ostenta predios de quase duas de
zenas de pavimentos, que lhes transmitem aspecto 
de grande urbe . 

Dentre os 532 logradouros, raros nao disp6em 
ainda de calgamento; 510 sao ruas, 10 pragas e 12 
jardins e parques ; ha 495 pavimentados e muitos 
ajardinados . Eleva-se a 35.750 o numero de predios. 

Sao arterias principais, entre outras, as avenidas 
Goias, Conde Francisco Matarazzo; ruas Joao Pes
soa, Baraldi, Manoel Coelho, Santa Catarina e ala
meda Sao Caetano . 

Os edificios que merecem destaque sao o do 
Pago Municipal, os dos ginasios Vocacional Rober
to Costa de Abreu Sodre e Profess6ra Yolanda As
cendio, na Vila Barcelona, do Colegio Estadual 
D. Idalina Macedo Costa Sodre, da Matriz Nova, 
da Sagrada Familia, e o do Banco do Brasil. 

A Concha Acustica, no Jardim 1.0 de Maio, repre
senta verdadeiro monumento, tendo conquistado o 
primeiro premia de Arquitetura sui-americana. 

A Cidade se envaidece tambem com o Viaduto 
dos autonomistas, s6bre os trilhos da Santos-Jun
diai, com 261 metros de comprimento, e com a Es
tagao Rodoviaria, alem dos parques infantis . 

Luz e F6rga eletricas se acham sob a responsa
bilidade da Sao Paulo-Light e alguns logradouros ja 
possuem lamp ad as de mercurio; ha 32 .275 ligag6es 
domiciliares, na voltagem de 110 . 

A recte de agua, em 1970, com linhas adutoras de 
35 km e distribuidora de 220 km, possuia 6 . 000 hi
dr6metros. Eram 30. 000 os predios abastecidos e 
502 os logradouros. 

A rede de esgotos tinha uma extensao total de 
250 km e atendia, no mesmo ano, a cerca de 23.000 
prectios. 

Saude 
A POPULA<;:A.o contava em 1971, com os servigos me
dicos dos seguintes hospitais: Sao Caetano, com 
130 leitos; Nossa Senhora Pompeia, com 110; da Be
neficencia Portuguesa, com 160 leitos. Ah~m desses, 
ha 1 p6sto de saude, 1 pronto-socorro, 6 centros de 
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puer icul tura, dispens:hio de tuberculose , postos obs
tetricos e ambula t6rios junto aos estabelecimentos 
industriais mais importantes. 

Merece especial destaque o Hospital I nfantil, 
recentemente concluido . 

Estavam no exercicio de suas profiss6es, 72 me
dicos, 63 farmac€mticos, 42 enfermeiros e 75 den
tistas. Existem 56 farmacias . 

Hospital Injanti! na Vi!a Pau!a 

Religiiio 
0 cuLTO cat6lico romano disp6e , em Sao Caetano 
do Sul, das par6quia.s de Nossa Senhora Aparecida, 
Nossa Senhora da Candelaria, Nossa Senhora da 
Grac;:a, Nossa Senhora da Prosperidade, Sagrado 
Corac;:ao de Jesus, Sagrada Familia, Sao Caetano, 
Sao Francisco de Assis e Sao Joao Batista, subordi
nadas a Diocese de Santo Andre. 

0 protestantismo conta com os templos da Con
gregac;:ao Crista no Brasil, da I grej a Evangelica As
sembleia de Deus, da Igreja Metodista do Brasil, da 
I greja Presbiterian a Filadelfia e da Primeira I greja 
Batista de Sao Caetano do Sul . 

ASPECTOS ADMINISTRATJVOS 

E POLITICOS 

EsTii.o sediadas em Sao Caetano do Sul, entre ou
tras repartic;:6es, a Coletoria Feder al, postos do Minis
terio do Trabalho e do INPS, Coletoria Estadual, Pas
to Fiscal da Secretaria da Fazenda e a Agencia 
Municipal de Est a t is tica, do IBE. 

Pronto - Socorm MunicipaL 19 
Escola R esidencial para D ejicientes Audiovisuais 
Centro de Tmtamento e Preven(;ilO do Cd.ncer Gineco!6gico 



D elegacia d e Policia D istTital M a noel Augusto Fen·eirinha 

Finanqas Publicas 
A UNIAO arrecadou em 1969, Cr$ 147,8 milh6es e o 
Est ado , Cr$ 85,0 milh6es. 
A Prefeitura, em 1970, arrecadou Cr$ 39,3 milh6es 
e despendeu Cr$ 38,2 milh6es. 

0 orGamento municipal para 1971 estimou re
ceita de Cr$ 36,0 milh6es e fixou igual despesa. 

Representaqao Politico 
A CAMARA municipal e composta de 16 vereadores. 
Estavam inscritos, ate 31 de dezembro de 1970, 
96.000 eleitores. 

Fontes 
As INFORMAQ6Es divulgadas n este trabalho foram , n a 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica, 
Fausto da Camara Leal . 

Utilizados, tambem, elem entos h ist6ricos do 
trabalho Isto e Sao Caetano, de Nelson Martins de 
Almeida (1952), da 1.a edigao da Monografia, da 
documentagao municipal do IBE e de diversos 6r
gaos do s istem a estatistico n acional . 
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Cole<;;ao de Monografias 

6.• Se ri e 

5~0 Criciuma, sc 
501 Ribeirao Preto, SP (4.• ed. ) 

502 Cornel io Procopio, PR 

503 Petrol ina , PE 

504 ltumbiara, GO 
505 Sape, PB 

506 Barra de sao Fancisco, ES 

507 Cachoeira do Sui, RS (2.• ed.) 

5:8 Sao Manue l, SP 

5C9 l taguaf, RJ (2.• ed.) 

510 Sao Fidelis, RJ 

511 Sao Caetano do Sol, SP 

ESTA publica<;ao jaz parte da sl!rie de monograjias municipais 
OTganizada pelo D epartamento d e Divu/ga<;ao Estatistica do I ns 
tituto Brasileim cle Estatistica. A n~ta intmdut6r·ia . sabre as
pectos da evolUI;ao hist6rica do Municipio, cor-responde a uma 
tentativa visando sintetizar, cant aclequada sisternatiza 
r cfo, (Jlfnnantoo OD]JUT{JO:J em, dijcrcnt{;J dvt...lLinr!.Hl u :> . Ot:UII t:lft,, t::'f/1 

alguns casas. divergencias de opinido, cornuns ent assuntos d es 
sa natureza, niio sendo 1·aros os equivocos e contradiq6es veri
Jicados n as pr6prias jcntes cle pesquisa. Por isso, o I BE aco 
lheria corn o 11Utior interesse qualquer co la borac:cLo, especial
n~ente de historiadores e ge6grajos. 

Composto e impressa no Servi<;o Grcijico da F u n 
da<;ao I BGE aos treze dias clo rnes de mar<;o de mil 
novecentos e setenta e dais 
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