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P O A 
SÃO PAULO 

ASPECTOS FISICOS e Área: 14 km'; altitude da sede: 832 m; 
temperaturas em •c: m~ma, 32•; minima, 8•; pre
cipitaçlfo pluviométrica cmual, 1.500 mm. 

POPULAÇAO RESIDENTE e 32.373 habitantes (Censo Demo
grcl./ico de 1970); densidade demogrcl./ica: 2.312,36 habitan
tes por qui~metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS e 34 estabelecimentos industriais, 
313 do coml!rcto varejista e 235 de prestaçlfo de serofl;os; 
32 estabelecimentos rurais (Censo Agropecudrio de 1970); 
2 agl!nctas bancárias e 1 de Calxa Económica Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS e 37 estabelecimentos de ensino 
primdrto comum, 13 unidades escolares de ensino •uple
ttvo, 8 estabelecimentos de ensino médio, 1 biblioteca; 2 
ci~mas; 1 assoctaçlio eultural e 10 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS e 590 ruas, 23 avenidas, 15 praças, 8 
jardins, 2 parques, 8.412 prédios, 8.389 ltg~6es elétrtcas 
domiciliares, 1.245 foco• de tluminaçlio pública, 174 apa
relhos telefónicos; 22 saUles de barbeiros, 11 restaurantes, 
10 salões de cabeleireiros. 

ASSIST.NCIA M~DICA e 1 ambulatório, 1 cztntca médica mu
nicipal, 1 posto de saúde, 6 médicos, 6 dentistas, 6 jarma
ct'!uttcos, 4 enfermeiros auztltares; 4 farmdctas. 

VEICULOS REGISTRADOS e (na Prefeitura Municipal em 
1972) 1.156 automóveis e jipes, 20 ónibus, 157 caminh6es, 75 
camionetas e 6 vetculos nlfo especificados. 

ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 1973 e (mtlh6es de cruzei
ros) - receito prevista e despesa fi:J:IJda: 8,7. 

REPRESENTAÇAO POLITICA e 11 vereadores. 
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ASPECTOS HISTóRICOS 
SITUADO em território pertencente às Missões Car
melitas, de Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Sennora 
de Lourdes, que vieram ao Brasil e se- fixaram no 
Rio de Janeiro, as terras de Poá iam jesde Ar:are
cida do Norte até o bairro de Tatuapê, na Capital 
Paulista. 

A gleba originária foi sendo vendida, pel~ ir
mandades, a particulares, o que deu Início à for
mação de vários núcleos habitacionai.a. 

Um dos povoados, conhecido por Vila :t\ossa 
Senhora de Lourdes, por iniciativa de se:~.s moracbres, 
foi elevado à categoria de distrito polbial em l890. 
Lideraram o movimento Paulo Auguslio de Mican
da, Jorge Tomé, Narciso Lucarini e João !Jose de 
Godói. Em 1919, foi elevado a Distrit.> de Pa.?.:. O 
fato de Poá ser cortado pela antiga Estrada de Fer
ro Central do Brasil, atraiu um número sempre 
maior de pessoas, procedentes da Cat:ital Paulista 
ou mesmo da região. 

Vista parctaZ da Cidade 

Como conseqüência da evolução a~vinda cEssa 
facilidade de transporte passou à categoria de 
Município, em 1948. 

Formação Administrativa 
A LEI estadual n.0 1.674, de 3 de dezembro de :919, 
criou o distrito de Poá, instalado em l7 de m3.rço 
de 1920. 
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Fcrr.m 

Na dh·isão territorial de 1933, figurava CCimo 
con:poner:te do M_micípio de Mogi das cruzes, até 
ser elevado à categoria de Município, o que se deu 
em 24 de dezembro de 1948, pela L:i estad\El 
n.o 233. J'Jcou, mão, com os distritos da Sede e 
Fer:-az de Vasconcelos. Ter.do este últin:o sido éles
me!llbradJ pela LEi n.o 2.456, de 30 de dezembrc• .je 
195:, para formar um novo Município, ficou recb
zidc apen:u; ao distrito-sede, situação que perma~ce. 

Formaçéo Judiciária 
PoÁ estev-: sob a jllrisdição da Comarca ele Mogi <Bs 
Cru;o;es alé 26 de maio de 1962, quandD passou a 
fazer parle da de Suzano. Estabeleceu-se finalme~e 
em Comarca, pela Lei n.o !3.092, de 12 d: agosto de 
196'", corr_ jurisdição sobre o Municípic de Fe:-n.!!: 
de Vasconcelos. 

Há 1 vara, 1 juiz, 1 promotor e 5 advoga.:i•s. 
Fur_ciona 1 cartóri> do 1.0 ofício e outro de Regi3tr:o 
Civ:J.. 

Pre/eit-.J.ra Munct~l 



Brasão 
O BRAsÃo de Armas do Município de Poá foi insti
tuído pela Lei municipal n.O 278, de 7 de abril 
de 1953, e composto de acordo com o projeto elabo
rado por Afonso d'Escragnolle Taur.:ay e Bueno 
de Azevedo Filho. A sua composição é a de um escudo 
redondo português com coroa mura\ cortado. A 
cabeça do escudo é partida, tendo à deâra, em cam
po azul, uma fábrica com duas chaminé; fumegantes, 
ao natural e uma engrenagem de rodas, simbolizando 
o Trabalho e tendo à sinistra céu azul .com as cinco 
estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul, em prata. 
A ponta do escudo contém uma paisagem monta
nhosa, ao natural, representando o m:identado do 
terreno e o recôncavo que dá origem ao nome de 
Poá, com filete de água, em prata, q.Ie é a fonte 
radioativa Aurea. Na parte inferior, una faixa de 
prata com a inscrição AUDATIA PARVl..L.I VINCUNT 
1949 (os pequenos vencem pela audácia), florida de 
rosas e uvas, produtos agrícolas do Mu:J.icípio. como 
suportes, a bandeira brasileira à destra e a pau
lista à sinistra. 

Bandeira 
O PAVILHÃo foi instituído pela Lei municipal 
n.0 762, de 17 de outubro de 1963, e SUB composição 
foi complementada pela Lei municipal n.0 1.060, de 
30 de dezembro de 1969, sendo confEccionado em 
pano de cor branca, com o Brasão tle Armas do 
Município ao centro, tendo abaixo de!i;e, em letras 
tipo "bastão" e na cor azul celeste, o dístico 
POA-CIDADE JóiA. 

ASPECTOS FfSICOS 
A CmADE de Poá fica a 23032' de latituds Sul e 46020' 
de longitude W. Gr., distante 35 km da Capital pau
lista, na altitude máxima de 832 mettos e mínima 
de 725. 

Abrangendo uma área de 14 km•, o Município, 
que faz p·arte da Microrregião Gran<:E São Paulo, 
limita-se com os de Itaquaquecetula, Suzano e 
Ferraz de Vasconcelos. 

O clima é seco e temperado no inverno. Em 
1973, registrou temperaturas que vadaram entre 
32°0 para máxima e 8°0 para mínima. A preci
pitação pluviométrica somou 1.500 mm no mesmo 
ano. o periodo de chuvas vai de dezembro a feve
reiro. 

Sob o aspecto geológico, a predaninância do 
solo é da classe holoceno, com depósitr:>s fluviais, e 
do terciário sedimentar. 

O relevo é caracterizado por dua:; faixas dis
tintas de terrenos: a plana, que se desenvolve 
ao longo do rio Guaió, formando a 'l.árzea do rio 
Tietê; e a de relevo acidentado, a oeste do Muni
cfpio. 
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Praça dos Expedicionários 

Estância Hidromineral 
TAL Cj;.tegoria lhe foi dada pelo Decreto-lei esta
dual n.o 243, de 20 de maio de 1970. 

AS fontes dão um aspecto marcante ao Muni
cí:pio. ~om suas águas de elevado teor radioativo. 
D:=stJ.ca-se a Fonte Aurea. 

Fonte Aurea 



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

ELEVADO em 1948 à categoria de Município, por oca
sião do Censo de 1950, sua população somava 11.697 
habitantes. Embora tenha sofrido desmembramento 
após o Censo de 1960, seu incremento populacional 
no decênio 1960-1970 foi de 95,6%. 

Segundo os resultados definitivos do Censo De
mográfico de 1970, a população residente era de 
32.373 pessoas, estando 31.722 localizadas na zona 
urbana e 651 na rural. 

Quanto ao sexo, os habitantes estavam assim 
distribuídos por grupos de idade: 

POPULAÇÃO B.ESIDENTE 
GRUPOS DE IDADE 

Total I Homens I Mulheres 

TOTAL.. ................. 32 373 16 415 

De O a 4 anos .............. 4 697 2378 
De 5 a 9 anos .............. 4 779 24~ 

De 10 a 14 anos .............. 4330 2268 
De 15 a 19 anos .............. 3 345 1 691 
De 20 a 24 anos .............. 2 698 1365 
De 25 a 29 anos . ............. 2 292 1 ll1 
De 30 a 39 anos . ............. 3 987 2 o~· 
De 40 a 49 anos .............. 2 941 1 497 
De 50 a 59 anos .............. 1 774 ss::. 
De 60 a 69 anos .............. 985 46(• 
De 70 anos e m!l.is ............ 529 261 
Idade ignorada ................ 16 í 

POPULAÇÃO 
População residente-1970 

ldode IQ"'orodo 

15 958 

2 319 
2 315 
2 062 
1 654 
1 333 
1 181 
1 957 
1 444 

891 
525 
268 
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Por motivo de desmembramento de 57,1% de 
sua área, a densidade demográfica do Município 
subiu de 460,86, em 1960, para 2.312,36 hab/km", em 
1970, o que o coloca entre os mais densamente 
povoados no Estado e no País. 

Movimento da População 
O REGISTRO Civil anotou, em 1973, 1.185 nascimentos, 
(4 natimortos). No mesmo ano, houve 326 casa
mentos e 231 óbitos em geral. 

ASPECTOS ECONôMICOS 

SITUADO na área mais industrializada do País - a 
Grande São Paulo - Poá se desenvolve e faz jus à 
sua colocação entre os centros fabris da região. 
A Lei n.O 1.153, de 30 de junho de 1971, que considerou 
de interesse social" a desapropriação de terrenos para 
a implantação do Parque Industrial, e a de n.0 

1.172, de 5 de novembro do mesmo ano, que aprovou 
o Projeto de Lei contendo os objetivos e diretrJzes 
básicas gerais para o planejamento do desenvol
vimento das atividades públicas e particulares do 
Município, entre elas a da urbanização da Zona 
Industrial, são fatores que incentivaram sobremodo 
a atividade industrial. 

Indústrias de Transformação 
A PRODUÇÃo industrial, em 1971, atingiu Cr$ 60,5 
milhões. O pessoal ocupado somava 1.865 nos 34 esta
belecimentos existentes. 

A produção, embora diversificada, apresentou 
destaque quanto aos produtos têxteis e aos pro
dutos de minerais não metálicos. A maior con
centração operária também cabia à indústria têxtil, 
com 1.034 pessoas em seus 6 estabelecimentos, re
presentando 55,4% da totalidade do pessoal ocupado. 

Entre as principais firmas estão a mAR-Indús
tria Brasileira de Artigos Refratários SA., fundada 
em 10 de setembro de 1942. Em 1943, deu início às 
suas atividades ocupando área de cerca de 10.000 m•, 
empregando 300 operários e produzindo apenas 
2.000 toneladas mensais. Atualmente sua área se 
estende por 154.447 m•, sendo de 40.000 m• a área 
coberta, com capacidade diária de produção de 200 
toneladas de refratários e emprega mais de 700 ope
rários. Outra grande firma, a Brasiliana-Produtos 
Têxteis SA., fundada em 1949, instalada em uma 
área coberta de 14.723 m• e empregando mais de 600 
operários. Produz fios sintéticos do tipo poliester e 
nylon. Ambas estão situadas na Zona Industrial -
ZI.l, proposta no Plano Diretor. 
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A tabela a seguir perm:te verificar a participa
ção de cada gênero, no quadro geral: 

CLA."'S3 E 
G~NEROS DE 

INDÚS':.'RIA 

Indústrias de Transfor-
ma~ão ... -· .•.......... 
Produtos d& minerais 

não mltálicos ....... 
Motalúrgi:a ........... 
Mobiliárie~ ............ 
Têxtil . .. ............ 
Produtos alimentares .. 
Outras in:iúltrias .... . . 

Nú:.rRRO PESSOAL 
DE ESTA- OCUPADO 
BELECI- EM 
MENTOR 31-12 

34 1 865 

5 752 
6 13 
ti 33 
6 1 034 
5 13 
6 20 

VAI..OR DA 
PRODUÇÃO 

Al::soluto 'Relativo 
(Cr31 000) (%) 

30 541 100,0 

24 356 40,2 
390 0,6 

1 142 1,9 
32 417 53,6 
1438 2,4 

798 1,3 

INDÚSTRIAS 
Valor da pro::Jução -1971 

40 'V11Ihoes de cru;eirçs 

30 

20 

lO 

o 

Têxt I 

!:;:::;:;:;! Prod de rnner·:JE não metálicos 

r I Outros 

I 

Em 1972, o valor da pr·Jdução ati~iu Cr$ 77,9 
milhões. 
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Censo Agropecuário 
As APURAÇÕES do Censo de 1970, concernentes aos 
principais aspectos agropecuários, demonstraram a 
existência de 32 estabelecimentos rurais, no Municí
pio, integrando área de 127 ha. Neles se ocupavam 
144 pessoas. 

Desses estabelecimentos, 22, com 86 ha, estavam 
sob a administração dos proprietários; 3 (8 ha) , dos 
arrendatários; em 5 (30 ha), o sistema era o de 
parceria; e em 2 (3 ha), as terras eram ocupadas. 

Quanto às áreas abrangidas pelas lavouras, 40 
ha eram pelas permanentes e 19 ha pelas tempo
rárias. 

Nos trabalhos de 16 estabelecimentos contavam
se 17 tratores. 

Não há pecuária no Município. Essa situação é 
comprovada na apuração de 23 suínos em apenas 
3 dos estabelecimentos. A aviculturà também é pe
quena: 3.440 cabeças distribuídas em 5 estabeleci
mentos. 

Agricultura 
ENTRE as lavouras mais representativas do Municí
pio figuram a batata-inglesa e a uva que, juntas, 
cobriam 86,2% do valor total, em 1972. 

A uva cultivada no Município é do tipo "Itália". 
Com ela, na última Festa Regional da Uva de Ferraz 
de Vasconcelos, Poá conseguiu todos os primeiros 
prêmios, sendo considerada a melhor da exposição. 

A zona rural, em local e clima privilegiados, 
propicia o desenvolvimento das videiras. Existem 7 
produtores :do tipo especial. 

Os produtos agrícolas, em 1972, foram cultiva
dos em 216 ha e o valor da produção atingiu 
Cr$ 1.021,0 milhares. A seguir, o quadro demonstra
tivo: 

ÁREA VALOR I 
PRODUTOS AGRlCOLAS CULTI-

VADA Relativo I (ha) Absoluto I 
I (Cr$ 1 000) (%) 

TOTAL. ................ 216 1 021 100,0 

Batata-ingleaa ............... 120 490 48,0 
Uva . ....•.................. 21 390 38,2 
Pêra .....•.................. 5 42 4,1 
Caqui ...................... 9 34 3,3 
Tomate . .................... 3 31 3,1 
Outros (4 produtos) . ......... 58 34 3,3 
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Os agricultores são assistidos pela Casa da 
Lavoura e por 1 agrônomo. 

Foram cadastrados, em 1972, 30 inóveis rurais. 

AGRICULTURA 

V a le r da produção -1972 

~ 
~ 

r-71 
l:d 

Batoto- ingleso 

Uva 

Outros 

Exposição de Orquídeas 
EM 1970, através do Decreto n.0 1.025, foi instituída 
pela Prefeitura Municipal a Exposição Anual de 
Orquídeas de Poá, a se realizar em asosto, com a 
participação de cultivadores locais e de outros mu
nicípios. 

Cabe à Secretaria da Agricultura do Estado de 
São Paulo a coordenação dos trabalh03, bem assim 
a designação da Comissão Julgadora. Os prêmios são 
oferecidos pela própria Municipalidade. 

Poderão ser apresentadas orquídeas, cactos, flo
res e plantas exóticas como "bonsai' , miniaturas 
de pinheiros e outras espécies da nossa flora. 

A 1.a Exposição, em 1970, atraiu aproximada
mente 25.000 visitantes e constou de ~O orquídeas, 
700 cactos e 50 "bonsai". 
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A partir desse ano, o certame vem se reali
zando regularmente e constitui importante aconte
cimento na vida da cidade, para lá afluindo turistas 
da região, do Estado e do País. Contando sempre 
com a presença do Governador de São Paulo e de 
altas autoridades do Estado, a mostra tem a parti
cipação dos municípios de Mogi das Cruzes, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquera, São Bernardo, Santo An
dré, Santos, Arujá, Suzano, Ribeirão Pires, Jacareí 
e Atibaia. 

Na de 1973, foi exposto um total superior a 2.100 
exemplares: 1.300 orquídeas, 700 cactos e 100 bon
sais, com um total de 130 expositores. O compare
cimento foi de cerca de 60.000 pessoas. 

Comércio 
DADA a proximidade da Capital Paulista, Poá não 
dispõe de estabelecimentos atacadistas. Em 1973, 
era de 313 o número dos varejistas. 

Movimento Bancário 
O MUNicÍPIO possui 2 agências de bancos - Brasi
leiro de Descontos e União de Bancos Brasileiros. 
Há, também, uma agência da Caixa Econômica Es
tadual. 

Prestação de Serviços 
CoNTAM-SE 235 estabelecimentos de prestação de 
serviços, sendo que, entre eles, 11 restaurantes, 22 
salões de barbeiros e 10 de cabeleireiros para senho
ras. 

Transportes 
O MUNICÍPio é servido pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil, da Rede Ferroviária Federal S.A., através 
do Ramal de São Paulo - Variante do Poá, com 
estações de Poá, Calmon Viana e parada de Aracará. 

Do Município val-se a São Paulo, em 55 minu
tos; a Suzano e a Ferraz de Vasconcelos, em 5 mi
nutos; a Itaquaquecetuba, em 15 minutos; a Mogi 
das Cruzes, em 20 minutos. 

Rodovias estaduais e municipais fazem a Uga
ção com a Capital Estadual, em 1 hora e 40 minutos; 
Suzano e Ferraz de Vasconcelos, em 5 minutos; 
Itaquaquecetuba, em 15; Mogi das Cruzes, em 20; 
Arujá, em 30 e Santa Isabel, 1 hora e 30 minutos. 

Estabelecem transportes regulares com esses 
municípios as seguintes empresas: Viação Ferraz, 
Viação Suzano, Erdes Turismo e Viação Poá Ltda. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1972, 1.156 
automóveis e jipes, 20 ônibus, 75 camionetas, 157 
caminhões, 6 outros veículos. 

11 



P/ SANTOS 

Comunicações 

P/ RIO DE 
JANEIRO 

CONVEN CÕES 

RODOVIA FEDERAL 
RODOVIA ESTADUAL --
FERROVIA 

A CoMPANHIA Telefônica Brasileira mantinha 174 
aparelhos ligados em 1973. 

Há uma Agência Postal da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. 

ASPECTOS EDUCACIONAIS 

RESULTADOS definitivos do Censo de 1970 encontraram 
21.983 pessoas alfabetizadas, sendo 21.6!2 no quadro 
urbano e apenas 351 no rural. De 5 a :4 anos exis
tiam 6.532; de 15 a 24, 5.712; de 25 a 39, 5.382; de 
40 a 69, 4.062 e de 70 anos e mais, i~lusive idade 
ignorada, 295 pessoas. 

Ensino Primário 
O ENSINo primário era representado por 37 estabele
cimentos com um corpo docente de 19T professores. 
A matricula, no inicio do ano letivo de 1973, foi de 
7.053 alunos. 

Ensino Supletivo 
o ENSINO supletivo contava com 13 unicll.des, estando 
matriculados, no mesmo ano, 448 alunos. 
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Ensino Médio 
MINISTRAVAM o ensino médio, em Poá, o Colégio e 
Escola Normal Municipal ; Colégio Estadual Pe. Si
mon Switzar; o Ginásio Estaeual de Poá; Gru
po Escolar e Ginásio Batuíta; Grupo Escolar e Giná
sio Calmon Viana; Grupo Escolar da Cidade 
KEMEL; Centros Educacionais do SESI, no• 175 e 
245. 

Em 1973, o número de matrículas alcançou 4.454 
e o de professores, 207. 

Grupo Escolar Bertha Correa Castro 

Biblioteca 
A BIBLIOTECA Pública Municipal foi fundada em 
17 de agosto de 1969 e dispõe de um acervo de 
3.500 volumes. 

Durante o ano de 1973 recebeu 320 visitantes, 
foram feitas 5.024 consultas. 

Recreação 
EXISTEM 2 cinemas: o Esmeralda, com capacidade 
para 800 espectadores e o Jóia, para 500. 

Há 11 associações esportivo-recreativo-culturais: 
Grêmio Esportivo Cultural Recreativo José Phllip
part; Esporte Clube Concórdia Poaense (fundado em 
1931), Associação Atlética Poaense (a mais antiga 
do Município, que data de 1928 e possui 800 sócios) , 
Esporte Clube XI Paulista, Esporte Clube Corin
thians Poaense, Associação Atlética Agua Vermelha, 
Grêmio Recreativo Ibar, Associação Atlética Vila 
Varela, União Nove de Julho Esporte Clube, Esporte 
Clube Vila Júlia e Extra Estrela Futebol Clube. 
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Esporte Clube Concórdia Poaense 

Turismo 
CoNSTITUEM atrações locais de intere1se turístico: 
as fontes hidrominerais Aurea e Primavera; as 
chácaras: Hortulândia Paulista, com J:lantas orna
mentais; Otake, grande orquidárlo, ::om plantas 
de procedência nacional e estrangeira ~ um tipo de 
folhagem que devora lnsetos; várias outras, com 
cultivo de videiras, ao longo das estraias do Gualó 
e Pedro Esperidlão Hoffer; o clube campestre 
Doctors Club; o Reino da Garotada e o Serviço 
Social Batuíra. 

Entre as entidades recreativas e esportivas são 
dignas de visita o Esporte Clube. ·concêrdia Poaense 
e a Associação Atlética Poaense. 

Para atender aos visitantes existEm, nas pro
ximidades do centro urbano, os res;aurantes do 
Esporte Clube Concórdia, o da Associação Atlética 
Poaense e o da Chácara Maluf. 

ASPECTOS SOCIAIS 

Urbanização 
PoA, a partir de 5 de novembro de 1971, viu im
plantado o Plano Diretor de Desenvol'\funento Inte
grado, pela Lei n.o 1.172. Pelo Grupo Executivo de 
Planejamento, órgão incumbido da Elaboração dos 
projetos detalhados dos melhoramemos urbanos, 
foram previstos, entre as obras prioritá:-ias, o levan
tamento aerofotogramétrico do Muni::ípio, as do 
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Grupo Escolar, remodelação do prédio de Adminis
tração do Cemitério Municipal e o projeto de urba
nização da Zona Industrial. 

A Cidade atualmente possui 23 avenidas, 590 
ruas, 15 praças, 8 jardins e 2 parques. Do total de 
logradouros, 26 são pavimentados e 2 arborizados. 
Eleva-se a 8.412 o número de prédios. 

São consideradas como principais artérias, as 
praças: Expedicionários, João Felipe Jr., Vicente 
Guida, Rui Barbosa, Afonso Carlos Fernandes e 
Largo da Matriz. 

O Censo de 1970 apurou, no Municipio, 6.083 
domicílios; 3.349 ligados à rede de água, 5.277 à 
rede elétrica; 3.797 eram próprios e 1.659 alugados. 

Havia em Poá 6 engenheiros e 1 construtor li
cenciado. 
Abastecimento de Agua - A 7 de setembro de 1959 
foi inaugurado o sistema de abastecimento público 
de água no perímetro central-urbano. Inauguraram
se o reservatório elevado e a rede respectiva que 
passaram a abastecer, no mesmo perímetro, a zona 
alta da Cidade. 

A partir de 2 de janeiro de 1969, pela Lei muni
cipal n.o 940, foi instalado o Serviço Autônomo 
de Aguas e Esgotos de Poá, como Autarquia Muni
cipal. 

A captação da água sofreu um aumento pas
sando a vazão de recalque de 46,5 1/s para 80,0 1/s 
mediante instalação de um novo conjunto elevató
rio com 125 HP e interligação, para funcionamento 
em paralelo, dos conjuntos anteriores. Quanto ao 
tratamento da água, segundo pesquisas técnico-

Parque Infantil 



Estação de Tratamento de Agua 

cientificas, publicadas e aprovadas pelo VI Congres
so de Engenharia Sanitária, em janein de 1971, a 
Cidade foi pioneira na América Latina :1a utilização 
da aplicação de polieletrólitos em sistemas conven
cionais de tratamento de água. A rede de abaste
cimento servia, em 1973, a 5.236 prédio3. 
Iluminação Pública - A energia dorrJclliar é na 
voltagem de 110/220. Até 1973, estava:n ligados à 
rede elétrica 8.389 prédios. 

A iluminação pública dispunha de 1.245 focos. 

Saúde 
A CARGO da Prefeitura funciona 1 Amb:.llatório Mé
dico. Atende, em um período ín.interrupt.J de 12 horas, 
casos de clínica médica de adultos e crianças. 
Foram consignadas 6.851 consultas, en 19'73. 

A Prefeitura, em prédio próprio, dispõe, também, 
de uma Clínica Médica com salas para serviços de 
enfermagem e de espera e 2 enfermar!~ para casos 
de emergência. O atendimento médio é de 70 pacien
tes por dia (todos indigentes) . O Servi~o de Enfer
magem socorre a mais ou menos 15 pessoas, diaria
mente. Dispõe de 2 ambulâncias para ::> transporte 
de doentes que necessitam de Internação nos hos
pitais dos mun.icipios vizinhos ou da Capital Esta
dual. 

Os munícipes contam com 6 médico~ 6 dentistas, 
6 farmacêuticos e 4 enfermeiros auxilia:-es. Há, ain
da, 1 posto de saúde e 4 farmácias. 

Assistência Social 
SÃo entidades em funcionamento em Poá: As
sistência Social Municipal, mantida peJa Prefeitura 
e que presta efetivo atendimento. 
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Durante o ano de 1973, através do Set<r C.e 
Promoção Social, foram atendidos 4.277 pedidcs de 
auxílios diversos. 
- Batuíra, entidade particular, presta serviçai de 
caráter estritamente social, ligados a crianças e a 
educação. 

Fundada em 25 de dezembro de 1904, por An
tônio Gonçalves da Silva Batuíra, é mantida pela 
Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz. 

O Serviço Social Batuíra foi criado em 1939 
por D.a Maria Jannoni Novaggi. 

Atualmente 180 crianças são atendidas, distri
buídas em 4 lares. Cada lar tem sua cozinha, 1"3fei
tório, dormitório, sala de estar com rádio e telev!são, 
lavanderia, quintal com pequena horta. 

A Cidade Batuíra ocupa uma área de 41.000 
m•, num conjunto de 22 prédios; 
- O Reino da Garotada é uma cidade de jo•ens, 
idealizada pelo Pe. Simon Switzar, seu Diretar 
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Presidente. Fundou ele uma casa para crianças 
completamente abandonadas com a intenção de 
prepará-las para a vida, num ambiente sadio e sob 
os princípios cristãos. 

Hoje o Reino é um grande comp}:)xo de edi
fícios modernos, localizados na parte ~lta de Poá. 
O prédio principal com duas torres que se vêem à 
distância tem em volta outros, como o das oficinas 
e o do pavilhão feminino. 

Possui uma escola profissional com ::>s cursos de 
aprendizagem doméstica, culinária, bordado, costu
ra, além de mecânica, tipografia, en:!adernação e 
eletrônica. 

Seu lema, diz o fundador, é "A Libetdade dentro 
da Ordem". 
- S.O.S. é o nome das Aldeias Infantis, obra do 
austríaco Herman Gmeiner, de cunho internacio
nal, havendo similares em 10 países. T~m a finali
dade de reunir e educar crianças f..bandonadas 
numa "família" sob a direção da "mãe", especifi
camente preparada para o desempenlD da tarefa. 
A exemplo do benemérito austríaco, criaram-se no 
Brasil Aldeias Infantis, onde as criança:; serão edu
cadas até a idade de 12 anos por senhoras brasileiras. 
Depois dessa idade serão recolhidas no "Reino". 

Religião 
ATRAVÉS do Recenseamento de 1970, ver:ficou-se que 
a população do Município é prepon~rantemente 
católica. A tabela abaixo facllita a ava:.iação do le
vantamento do total dos habitantes~ segundo a 
religião por sexo: 

I NúMERO DE PESSOAS I 
CULTOS Total I 

I Absoluto I Re~~~vo Hcmens MuTheres 

TOTAL. .... ... . .... . . 32 373 100,0 16 404 15 969 

Católicos romanos . ........ 27 548 85,1 )1 001 13 547 
Evangélicos . . ............. 3053 9,4 1 429 1 624 
Espfritas .................. 760 2,4 439 321 
Outras religiões .. .......... 663 2,0 303 357 
Sem religião ............. . 352 1,1 232 120 

Para o culto católico há 2 igrej~ e 2 capelas. 
Para o protestante evangélico, 6, e pars. os espíritas, 
8 templos. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POUTICOS 

Finanças 

Igreja Matriz 

A UNIÃo arrecadou, em 1972, Cr$ 5,6 milhões; o 
Estado, Cr$ 9,8 milhões; e o Munlciplo, Cr$ 4,5 mi
lhões. As despesas da municipalidade foram de 
Cr$ 4,9 milhões, no mesmo ano. 

O Orçamento Municipal para 1973 previa receita 
de Cr$ 8,7 milhões e fixava Igual despesa. 

O Posto da Receita Federal e a Coletoria Esta
dual arrecadam também no Município de Ferraz de 
Vasconcelos. 

Representação Política 
INTEGRAM a Câmara Munioipal 11 vereadores. Esta
vam registrados até 1973, 11.950 eleitores. 

19 



FONTES 

As lNroRMAÇÕES ãivulgaãas neste trabalho f;>ram, na sua 
mawna, torneciãas pelo Agente ãe Coleta ão 15GE, Jos~ Nu
nes ãa Silva. Valiosa a colaboraçlfo prestaãa ~:o Díretcr ão 
Grupo Executivo ão Plane;amento, Engenheí1? Arq11tteto Fre
ãerlco René ãe Jaegker, e pelo Encarregaão etc =etor ãe P".ane
iamento, Cultura e Esporte ão Munlc!pto, •av.arão Carlos 
Fellppe. 

Uttllzaãos, também, ãaãos ãos arquivos t!e ãocumentaçlfo 
munwipal ão IBGE, da publicaçlío Poá Estâooa Htdromaleral 
Desenvolvimento Programado e ãe diversos ó·g!!os ão st._~ema 
estattsttco nacional. 

SÃO PAULO 

EsTA pub!lcaçtio Jaz parte ãa série de monogrc:j1as mun~ipais 
organtzaãa pelo Departamento de DívuZgaç~o Estattstwa ão 
I BGE. A nota íntroãutória, sobre aspectos etc e'-'oluçlfo 'l.íst ó
rlca do Município, corresponãe a uma t~nta&!Ja vísanãc- sin
tetizar, com aãequaãa sistematízaçlío, e1eme1.1b1 esparscs em 
ãi!erentes ãocumentos. Ocorrem, em alguns ~:~30a, ãtvergincias 
ãe optnf4o, comuns em assuntos dessa nat·.meza, não =renão 
raros os equívocos e contradiçlles vertjlcaãos oncs própria.! fon
tes de pesquisa. Por isso, o IBGE acolhena com o maior 
interesse qualquer colaboraçllo, especialmente ie htstortcãores 
e geógrafos. 
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6.a S~RIE A 

500 - Crici6ma, SC 
501 - Ribeirão Preto, SP 
502- Cornélia ProcOpio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - ltumbiara, GO 
505 - Sapê, PB 
506 - Barra de São Francisco, ES 
507 - Cachoeira do Sul, RS 
508 - São Manuel, SP 
509 - ltagual, RJ 
510 - São Fidêlis, RJ 
511 - São Caetano do Sul, SP 
512 - Presidente EpiUcio, SP 
513 - Santa Maria, RS 
514 - Goiania, GO 
515 - São Bernardo do Campo, SP 
516 - Aguas de São Pedro, SP 
517 - Garibaldl, RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Branco, AC 
520 - Quixadá, CE 
521 - São Pedro de Aldeia, RJ 
522 - Farroupilha, RS 
523 - São João da Barra, RJ 
524 - Lambari, MG 
525 - Viseu, PA 
526 - Acara6, C E 
527 - VitOria, ES 
528 - São Vicente, SP 
529 - Coroatá, MA 
530 - Para6na, GO 
531 - Batatais, SP 
532 - Alenquer, PA 
533 - Ubatuba, SP 
534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Sul, RS 

536 - União dos Palmares, AL 
537 - São Raimundo Nonato, PI 
538 - RoiAndia, PR 
539 - ltuiutaba, MG 

· 540 - Aracaju, SE 
541 - Paranaguá, PR 
542 - São João de Meriti, RJ 
543 - Alienas, MG 
544 - ltaboral, RJ 
545 - Rio Claro, SP 
546 - Macalba, RN 
547 - Santana do I pane ma, AL 
548 - Balneário de Cambori6, SC 
549 - santo lngelo, RS 
550 - São Lourenço da Mata, PE 
551 - Natal, RN 
552 - Barra da Corda, MA 
553 - Suzano, SP 
554 - Araruama, RJ 
555 - Gramado, RS 
556 - Vila Velha, ES 
557 - Paulista, PE 
558 - Mauá, SP 
559 - Adamantina, SP 
560 - ltambacuri, MG 
561 - C :Iteres, MT 
562 -Dom Pedrito, RS 
563 - ltabira, MG 
564 - santos Dumont, M G 
565 - Cascavel, PR 
566 - ltajubá, MG 
567 - Santa Bárbara D'Oeste, SP 
568 - Santa Rosa, RS 
569 - são José, se 
570 - Uberaba, MG 
571 - Assis Chateaubriand, PR 
572- Poá, SP 

Acabou-se de imprimir aos quinze àias ào miis àe outubro 
àe mil novecentos e setenta e quatro nas 0/ieinas ão 

Serviço Gráfico ào IBGE - GB. 
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