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COLEQAO DE MONOGRAFIAS N.• 585 

SAO PAULO 

ASPECTOS FtSICOS - Area: 139 km'; altitude da sede: 425 m ; 
temperaturas em •c : maxima, 31,3; minima, 14,4; precipita
"iio pluviometrica anual, 1 .298,9 mm (1973). 

POPULAI}AO RESIDENTE - 17.328 habitantes (Censo Demo
grcifico de 1970); densidade d emogrcifica: 124,66 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 68 estabelecimentos industriais, 
155 do comercio varejista , 4 do atacadista, 104 de presta"iio 
de servi~os e 274 estabelecimentos agropecutirios (Censo 
1970); 5 agencias bancciri as, 1 da Caixa Econllmica Estadual 
e 1 cooperativa de credito . 

ASPECTOS CULTURAIS - 32 unidades escolares de ensino de 
1.• Grau, 2 estabelecimentos de ensino de 2.• Grau, 1 de 
ensino superior; 6 bibliotecas, 1 tipografia, 1 jornal, 1 esta
"iio radiodifusora ; 1 cinema, 3 associa96es desportivo-recre
ativas. 

ASPECTOS URBANOS - 110 ruas , 4 avenidas, 11 pra9as, 2 
jardins, 1 parque, 3.282 predios, 3.208 liga(:ces eletricas 
domiciliares, 1.732 tocos de ilumina9iio publica, 428 aparelhos 
telefllnicos; 5 hoteis, 3 restaurantes, 39 bares e botequins. 

ASSIST~NCIA MEDICA - 1 hospital com 63 leitos , 1 ambula
t6rio , 1 centro de saude ; 10 medi cos, 9 dentistas, 5 farma
ceuticos, 1 entermeiro; 5 tarmticias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na 135.a Circunscri9ii0 de Trttnsito 
em 1973) - 764 autom6veis e jipes, 45 "pick-ups", furg6es ou 
camionetas, 7 llnibus, 327 caminh6es, 21 veiculos nlio espe
cificados. 

ORI}AMENTO MUNICIPAL PARA 1974 (milh6es de cruzeiros) 
- receita prevista e despesa fixada : 7,0. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 11 vereadores . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

A REGIAO ja era conhecida dos bandeirantes, que 
a alcan<;avam pelo rio Tiete em busca de riquezas e 
apresamento de indios. 

Mas Barra Bonita - urn c6rrego lhe da o nome 
- surgiu muitos anos mais tarde, em 1883 ou 1886, 
quando o Coronel Jose de Salles Leme, o "Nhonh6 
de Salles", conduziu ao futuro povoado imigrantes 
italianos e espanh6is, que, ali se fixando , logo deram 
inicio a derrubada de matas, para plantio de cafe 
e cria<;ao de gado. Salles Leme estabeleceu-se, uni
do ao Major Joao Baptista Pompeu, com casa co
mercial, no local de encontro, hoje, das ruas Pri
meiro de Margo e Salvador de Toledo. 

Lado a lado com os fundadores estavam Salvador 
de Toledo Pizza, Ezequiel Otero e outros desbrava
dores, que muito contribuiram para o desenvolvi
mento do povoado. 

Instalada a Camara Municipal em 8 de margo de 
1913, foi seu primeiro Prefeito Joao Baptista Pom
peu. 

Entretanto , a maior parte do comercio do Munici
pio, ainda em sua forma primitiva, era efetuada 
apenas com a Vila de Jau, sendo o transporte, prin
cipalmente de telhas, feito por elevado numero de 
carrogas e carros-de-boi, calculados em mais de 150, 
em tnifego continuo. 

Tal situagao era devida ao fato de que o Rio 
Tiete nao proporcionava tratego facil para a mar
gem oposta, obrigando as balsas e canoas a se des
viarem para pontos bern distantes dos de destino. 

Deve Barra Bonita a Manuel Ferraz de Campos 
Salles, proprieta r io de ten·as no local e entii.o Pre
sidente da Republica, a ponte inaugurada em 5 de 
mar<;o de 1915, que ligava as duas partes da Cidade 
e que, como preito de justi<;a, recebeu o seu nome . 

Na decada de 20, depois da instala<;iio da Estrada 
de Ferro Barra Bonita, o Municipio, embora apre
sentando boas perspectivas econ6micas, em face da 
contribuigao trazida pela ferrovia, permaneceu em 
fa.se estaciona ria a te 1930, quando, gragas a fatores 
de ordem financeira e administrat iva, criou nova 
estrutura, entrando num periodo de grande pro
gresso. 

Em 1940, ja havia possibilidade de ser avaliado o 
r esultado dos esforgos de seu povo em prol do desen
volvimento: melhoramentos publicos se sucediam, 
eram abertos novos loteamentos, multiplicavam-se 
as industrias, a agricultura era incentivada no seu 
novo produto - a cana-de-agucar ; em conseqtien
cia , aumentava tambem a demanda de mao-de-obra, 
elevava-se o volume das vendas e os neg6cios se 
ampliavam. 
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E hoje pode-se afirmar que a posil;ao de relevo 
que ocupa o Municipio e fruto do trabalho, com
preensao e uniao dos barrabonitenses, que sempre 
defenderam os mesmos principios e ideais. 

A ainda nao centenaria Cidade, com sua fisiono
mia moderna, a que dao ferma as avenidas, ruas, 
pragas, jardins, predios de belas linhas arquitet6-
nicas, nao por acaso e conhecida como Cidade 
Simpatia. 

Um Documento 

AO DEMOLIR-SE antiga capela, para construgao da 
Igreja Matriz, foi encontrado numa garrafa, bern 
conservado, recorte do jornal Provincia de Sao 
Paulo, n.0 4.347, de setembro de 1889, com a seguinte 
ata : "Aos trinta dias do m es de setembro de mil 
oitocentos e oitenta e nove, perante os fundadores, 
abaixo assinados, inaugurou-se o assentamento de 
tijolos da Capela que se denominara Sao Jose de 
Barra Bonita, sendo seus construtores Jose Gazelli 
& Bertri, italianos, residentes na Vila de Jau. Como 
a imigragao italiana esteja se desenvolvendo com 
muita rapidez, e intuito dos fundadores deixa-la 
presentemente como urn exclusivo particular, abrin
do-se ao publico quando a populagao se tenha 
aumentado e que de para se formar uma Vila . 
Porto Barra Bonita, 30 de setembro de 1889. (a ) 
Jose de Salles Leme - Joiio Baptista Pompeu". 

Pret eitura Municipal 
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Forma~ao Administrativa 

0 DISTRITO de Barra Bonita foi criado pela Lei 
estadual n .0 459, de 26 de novembro de 1896, sendo 
sua sede elevada a categoria de vila pela Lei 
n .o 1.038, de 19 de dezembro de 1906. Segundo a 
divisiio administrativa do Pais referente a 1911, per
tencia ao Municipio de Jau. 

Com territ6rio desmembrado deste ultimo, foi cria
do o Municipio de Barra Bonita pela Lei estadual 
n.0 1.338, de 14 de dezembro de 1912, que tambem 
concedeu a sede municipal foros de Cidade. Sua 
instala~;iio se deu em 8 de mar~;o de 1913. 

Na divisiio administrativa referente a 1933 e nas 
territoriais de 31 de dezembro de 1936 e 1937, bern 
como no quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
n .0 9.073, de 31 de mar~;o de 1938, o Municipio de 
Barra Bonita figura com urn s6 distrito - o da 
sede - ao qual, de acordo com o quadro estabele
cido pelo Decreto estadual n .0 9.775, de 30 de no
vembro de 1938, para vigorar no qiiinqiienio 1939-
1943, foi anexado o territ6rio do distrito de Igara~;u, 
desmembrado do Municipio de Sao Manuel. Perma
neceu, porem, com urn unico distrito, composto de 
duas zonas : Barra Bonita e I garaGu. 

Pelo Decreto-lei estadua l n .0 14.334, de 30 de no
vembro de 1944, que fixou o quadro da divisao ter
ritorial administrativo-judiciaria do Estado de Sao 
Paulo, vigente de 1945 a 1948, apenas uma modifi
cac;ao se processou: as zonas distri tais de Barra 
Bonita e IgaraGu passaram a denominar-se 1.0 e 2. 0 

subdistritos, r espectivamente. 
A Lei estadual n .0 2.456, de 30 de dezembro de 

1953, desmembrou o 2.0 subdistrito para constituir 
o Municipio de IgaraGu do Tiete ficando Barra 
Bonita com urn s6 distrito : o que leva seu nome. 

Forma~ao Judiciaria 

NO QUADRO da formaGaO judiciaria, Barra Bonita 
aparece como Termo da Comarca de Jau desde 1896, 
passando a integrar a de Pederneiras no periodo de 
1927 a 1934. 

Nas divis6es territoriais de 31 de de :::embro de 1936 
e 1937 e no quadro anexo ao Decreto- lei estadual 
n .0 9.073, de 31 de marc;o de 1938, o Municipio de 
Barra Bonita volta a ser subordinado ao Termo e 
Comarca de Jau, assim permanecendo ate 1964. 

Hoje, sede de Comarca de 1.a entrfmcia, tern sob 
sua jurisdi~;iio o Municipio de IgaraGu do Tiete. 
Possui 1 vara, com 1 Juiz, 1 Promotor e 1 Procura
dor. 

Em atividade 10 advogados . 
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ASPECTOS FiSICO$ 

INTEGRANTE, com 11 outros municipios, da Micror
regiao de Jau, Barra Bonita ocupa, na parte cen- · 
tral do Estado, area de 139 km2, limitada ao norte 
por Jau ; a leste, por Mineiros do Tiete; ao sul, 
por Igaragu do Tiete e Sao Manuel e a oeste, por 
Macatuba. 

A sede municipal, distante da Capital Estadual 
231 km, em linha reta, rumo ONO, situa-se a 425 m 
de altitude, com posigao geografica determinada pe
las coordenadas de 22.o 32' de latitude Sul e 48.0 34' 
de longitude W.Gr. 

0 mais importante acidente geografico e o rio 
Tiete, navegavel ao longo dos 20 km com que, a 
uma largura · media de 125 m, corta o Municipio, 
banhando-lhe toda a zona sudeste. "Das aguas nas
cem as chamas", eis a Usina Hidreletrica de Barra 
Bonita com sua barragem de concreto. 

Principais afluentes do Tiete : c6rregos Itaipu, 
Ponte Alta, do Entulho, da Estiva, Barra Bonita 
(atravessa o centro da Cidade) , Pau d'Alho, do 
Barreiro e Barreirinha e o ribeirao Tres Barras. 

0 clima da regiao e do tipo CWA (Classificagao 
Thornwhite ), ou seja, verao chuvoso e inverno seco, 
com deficiencia hidrica inferior a 150 mm, o que 
torna dispensavel a irrigagao. Em 1973, por exemplo, 
a t emperatura maxima registrada foi de 31,3 °.C, 
em fevereiro, caindo a 14,4 o.c a minima, em agosto, 
sendo a media anual de 22,6 °.C. 

No mesmo ano, a precipitagao pluviometrica atin
giu 1.298,9 mm. Ocorreram, mais fortemente as chu
vas no periodo de outubro a margo. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

ATRAVES dos tres ultimos Censos, pode-se observar 
o aumento sempre crescente da populagao urbana, 
fato que se atribui ao grande progresso do Munici
pio na esfera industrial. Assim, em 1950, do total de 
11.168 pessoas presentes, 2.906 (26,0 % ) estavam na 
area urbana ; em 1960, em 14.558, havia 8.044 (57,7% ) ; 
e, em 1970, do total de 17.328 pessoas residentes, 
14.177 (81 ,5% ) constituiam a zona urbana. 

Pelos resultados de 1970, obteve-se a densidade 
demogratica de 124,66 habitantes por quilometro 
quadrado. 

A populagao do Municipio era composta de 9.001 
habitantes do sexo masculino e 8.327 do feminino, 
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conforme se verifica pelo quadro abaixo, onde estao 
agrupados por faixas de idade: 

I 

3 

6 

POPULA(AO 
Popula~ao residente -1970 

2 0 

I dade 

lgnorodo 

0 
Mil hobitontes 
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Movimento da Popula~ao 
EM 1973, de acordo com os assentamentos do Regis
tro Civil, houve 314 nascimentos (10 natimortos), 
148 casamentos e 117 6bitos (29 de menores de 1 
ano). Foram registrados ainda 46 nascimentos de 
anos anteriores. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
0 CENSO Demografico de 1970 apurou, entre os 
17.328 habitantes de Barra Bonita, 6.575 pessoas 
economicamente ativas de 10 anos e mais. 

Nos setores da agricultura, pecuaria, silvicultura, 
extragao vegetal, caga e pesca, estavam ocupadas 
2.538 (2.079 homens) ; atividades industriais, 
1.665 (1.486) ; comercio de mercadorias, 489 (356 ) ; 
prestagao de servi<;os, 729 (338) ; transporte, co
municagao e armazenagem, 272 (268) ; atividades 
sociais, 329 (113) ; administragao publica, 229 (216) ; 
exerciam outras a tividades, 261 098) . 

Di$frito Industrial 
CRIADO pela Municipalidade, oferece aos interes
sados, sem onus, terrenos nas dimensoes necessarias, 
servigos de terraplenagem, melhoramentos urbanos 
tais como guias das calgadas, sarjetas, eletrificagao, 
alem de isengao tributaria municipal, por periodo 
de 10 anos. 

Esta ainda em fase de implantagao e ja conta 
com diversas industrias instaladas ou em processo 
de instalagao. Entre elas as ceramicas: Tres Barras, 
Ponte Alta, Industria e Comercio Gagliano Turi e 
Barra do Tiete ; as industrias de calgados : Irmaos 
Fedato e Neubes Luciano ; e mais Dierberger (oleos 
essenciais) e Cromoquima Ltda. (produtos quimicos 
especiais) . 

Produ~ao de A~ucar 
NA PRODUQAO relativa a safra de 1970/ 71, apenas 
o municipio fluminense de Campos (14 usinas ) e 
os paulistas de Piracicaba (5) e Sertaozinho (5) , se 
colocaram acima de Barra Bonita, que, com suas 
2 usinas - Barreirinha e Da Barra (a ultima e a 
maior produtora do Brasil), contribuiu com 2,78 % 
para o total do Pais, e 5,84 % para o do Estado. 

A seguir, a tabela demonstrando o movimento 
das safras de 1969/ 70 a 1973/ 74, segundo o Instituto 
do Agucar e do Alcool - IAA : 
ANOS 

1969/ 70 
1970/ 71 
1971/72 
1972/ 73 
1973/ 74 

QUANTIDADE 
(sacas de 60 kg) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460.102 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.372.496 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.402.157 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.543 .387 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.014.733 
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Industria 

INDUSTRIA e agricultura se entrelac;am na com
posic;ao da economia do Municipio. 

Em 1973 o valor da produc;ao atingiu a Cr$ 139,3 
milhoes, atraves de 68 estabelecimentos, que empre
gavam o total de 1.175 pessoas, com destaque abso
luto para 0 ac;ucar e 0 alcool. 

I 

INDUSTRIA 

Valor do produ~oo - 1973 

Iii Produtos olimentores 

~\\\\\\\\~ B e b i d a s 

em Out ros 

Houve reduc;ao na industria de ceramica, devido as 
dificuldades na obtenc;ao da materia-prima Cargila), 
em conseqiiencia do represamento do Rio Tiete pelas 
barragens da usina hidreletrica. Apesar disso, con
tavam-se, no referido ano, 32 estabelecimentos pro
duzindo telhas e tijolos, da mais alta qualidade. 
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Em 1973, o parque industrial apresentava os se
guintes resultados: 

GENEROS DE 
INDUSTRIA 

lndustrias de transforma-
~~0 . .. . .... . . ......... 
Minerais nlio metalicos 
Metalurgica ........... 
Mobiliario ........ 
TMil. .... 
Vestuario, cal<;ados ear-

tefatos de tecidos ... 
Produtos alirrentares .. 
Bebida.s ............... 
Outras industrias ..... . 

NUMERO PESSOAL VALOR DA 
DE PRODUQAO 

ESTA- OCUPADO -----
EM BELECJ- 31-12 MENTOS 

Absoluto I Relativo 
IGr$1 000.. (%) 

68 1175 139 374 100,0 
36 321 5 769 4,2 
5 34 976 0,7 
3 16 233 0,2 
3 133 3 950 2,8 

3 51 1 170 0,8 
7 534 114 182 81,9 
4 41 11 985 8,6 
7 45 1 109 0,8 

Destacam-se como os mais importantes estabele
cimentos as Usinas da Barra e Barreirinho. (agucar 
e alcool); Porto de Areia Momesso (areia lavada e 
pedregulhos) ; Textil Barra Bonita e Cotonificio 
Vale do Tiete (sacos de algodao) ; Oswaldo Spau
lonci, Irmaos Sanches e Martinez & Ghedin (telhas, 
lajotas e tijolos); Balsi, Benfatti & Cia (manilhas e 
conexoes ceramicas) ; Antonio Gallo (ferro relami
nado para construc;ao) ; Neubes Luciano e Irmaos 
Fedato Ltda. (calc;ados). 

Industria d e cerilmica 



Aspectos da grande Usina da Barra 

Censo Agropecuario 

0 CENSO Agropecmirio realizado em 1970 apurou 
em Barra Bonita 274 estabelecimentos, com area 
total de 13.632 hectares. 

Sob a administrac;ao dos proprietarios, existiam 
248 estabelecimentos (area de 12.583 ha); 3, dos 
arrendatarios (739 ha) ; e 23, dos parceiros (305 
ha) . 

10 



A area das lavouras era. de 10.936 ha, cabendo as 
permanentes 432 ha e as temporarias, 10.504 ha. 

Foram encontradas 1.237 pessoas ocupadas no 
total dos estabelecimentos e, em 48, 184 tratores. 

Havia, ainda, em 79 estabelecimentos 1.507 bovi
nos ; em 95, 1.501 suinos e em 120, 22 .167 galinhas. 

Agricultura 

NO MUNICiPIO a produgao agricola atingiu, em 
1973, Cr$ 20,3 milhoes, dos quais 94,7% cobertos pela 
cana-de-agucar. 

Com excegao do cafe, os demais produtos - milho, 
laranja, feijao , arroz, banana, limao e amendoim 
absorveram os 5,3% restantes do valor. 

Os agricultores contam com a Casa da Agricul
tura e 10 agr6nomos. 

Os dados abaixo referem-se as safras de 1967/ 68 
a 1971/ 72 relativas ao cafe encaminhado a comer
cializagao - exportagao e venda ao Instituto Bra
sileiro do Cafe, a partir das zonas produtoras: 

ANOS QUANTIDADE 
(sacas de 60 kg ) 

1967/ 68 
1968/ 69 
1969/ 70 
1970/ 71 
1971/ 72 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.206 
6.606 
5.384 
2.065 
3.710 

Ate 1971 (dezembro) , o registro da safra englobava 
todo o fluxo de comercializagao da colheita. A par
tir do primeiro semestre de 1972, o mercado interno 
passou a funcionar de forma independente. 

Pecuaria 

EM 1973 os rebanhos existentes foram estimados 
em Cr$ 1.814,2 milhares. Predominavam os bovinos 
com 53,1% do valor, seguidos pelos suinos e muares, 
com 31,6% e 13,3 %, respectivamente. A criagao 
abrangia, ainda, se bern que em menor escala, eqiii
nos, ovinos e caprinos, que completavam os 2,0 % 
restantes. Quanto as aves, o valor atingiu Cr$ 30,7 
milhares. 

A produgao de leite alcangou Cr$ 66,4 milhares 
e a de ovos Cr$ 6,3 milhares. 

Abate de Reses 

EM 1973, foram abatidas 1.023 cabec;as de bovinos 
e 471 de suinos. 
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Comercio 

ESTAVAM funcionando, em 1973, 155 estabelecimen
tos do comercio varejista e 4 do atacadista. 

Ag exportag6es, no mesmo ano, abrangeram mer
cadorias no valor total de Cr$ 115,0 milh6es, desta
cadamente agucar (para o exterior) e alcool e, em 
menor escala, tijolos, telhas (francesas), manilhas 
e conex6es ceramicas, alem de sacos de algodao 
para embalagem, destinando-se esses produtos ao 
proprio Estado de Sao Paulo e ao Parana, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sui, Guana
bara e Santa Catarina. 

Presta~oo de Servi~os 

ENTRE os estabelecimentos de prestagiio de ser
vigos, em 1973, no total de 104, contavam-se 3 res
taurantes, 39 bares e botequins, 9 sal6es de barbeiros 
e 6 de cabeleireiros para senhoras. 

Churrascaria Bambu 

Para hospedagem, 5 hoteis em 1973 : Turistico 
Municipal (1 suite e 35 apartamentos) , Hotel e 
Rest aurante Crista! (14 apartamentos e 22 quartos), 
Hotel lara 02 quartos ), Hotel e Bar Sao Paulo (10 
quartos ) e Bar, Hotel e Restaurante Alvorada (9 
quartos) . Em construgiio pela Prefeitura, a margem 
do Rio Tiete, o Hotel Beira Rio, devendo contar com 
24 apartamentos, restaurante, bar e boate. Inaugu
rac;:iio prevista para este ano. 
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Bancos 

OPERA VAM no Municipio, em 1973, agencias dos 
seguintes estabelecimentos de credito: Banco Itau 
S/ A, Banco Novo Mundo S/ A (atual Banco Econ6-
mico), Banco do Comercio e Industria de Sao Paulo 
S/ A, Banco Brasileiro de Descontos S/ A, Banco 
Uniao Comercial S/ A, alem de 1 agencia da Caixa 
E.conomica Estadual. Aguarda-se para breve a ins
talac;ao de 1 agencia do Banco do Estado de Sao 
Paulo. 

Cooperativas 

SAO em numero de quatro : uma de credito, duas 
de consumo e uma de produgao. 

Transportes 

0 MUNICiPIO e servido pela rodovia SP-255 - Jau
Sao Manuel, asfaltada, e municipais, pavimentadas 
a pedra. 

CONVEN<;:OES 

RODOVIA FEDERAL 
RODOVIA ESTADUAL 
FERROVIA =-=-=-=-= 
CAMPO DE POUSO 
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A seguinte tabela indica as liga<;6es com as cida
des vizinhas, Capital Estadual, Brasilia-DF e outras 
cidades : 

MUNICiPIOS 
TEMPO DE PERCURSO 

(horas) 

Sao Paulo (Capital .... . ..... . . . . . . .. .. . 
Piracicaba . . ... . . . . . . . 
Dais C6rregos . . . . . . . .. . ... .... .. . ... . . . 
Sao Manuel . . . . . .. . ... . . . . ... . ... . . . .. . 
Jau .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . ... .. . . . . 
Mineiros do Tiete . . . . . . . .. . .. . . .... . . . . 
Igara<;u do Tiet e .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 
Macatuba .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 
Brasilia (DF) .. . .......... . . . . . 

3:30 
3:15 
1:00 
0:45 
0 :40 
0:40 
0:10 
0:50 

15 :40 

Com sede em Barra Bonita, a empresa de 6ni
bus circular de Florinda Vicente . Em outros muni
cipios, servindo aos barrabonitenses, as seguintes : 
A.uto 6nibus Sao Manuel S/ A, Macacari S/ A, Joao 
Marchiori e Via<;ao Mourao Ltda. 

Em 1973, foram licencia dos pela 135 .a Circunscri
~: ao de Transito de Barra Bonita, 764 autom6veis e 
jipes, 7 6nibus, 327 caminh6es, 45 "pick-ups", furg6es 
ou camionetas e 21 outros veiculos. 

Est aQiio R odoviaria 

Hidrovia Tiete-Parana 

PRIMEIRO marco da n avega<;ao fluvial Tiete-Pa
rami, a eclusa de Barra Bonita possui 142 m de 
comprimento e 12 de largura . Vencendo urn desnivel 
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Hidreletrica d e Barra B onita 

de 26 m, permite a transposic;ao de 2.000 t de carga, 
em comboio, ou urn fluxo nos dais sentidos, da 
ordem de 25 milh6es de t anuais. 

Totalmente executada pela engenharia nacional, 
foi construida em grande parte pela CESP - Cen
trais Eletricas de Sao Paulo S/ A, tendo a CENAT
Comissao Executiva da Navegagao do Sistema Tiete
Parana, 6rgao responsavel pelo servic;o, terminado 
as obras civis (em parte executadas pela CETENCO 
- ENGENHARIA) e instalado o equipamento ele
t romecanico de operac;6es. 

A obra representa uma parcela da etapa priori
taria do programa da CENAT, que visa interligar 
Sao Paulo ao rio Parana, de modo adequado para a 
navegac;ao de barcos de grande tonelagem. 

Com a entrada em operac;ao da eclusa de Barra 
Bonita, abrem-se novas horizontes para os usuarios 
da via navegavel, nao s6 do Municipio como tam
bern do Estado, cuj o sistema viario e acrescido de 
250 quil6metros. 

Comunica~oes 

EM 1973 havia 428 aparelhos telef6nicos instalados 
pela Telecomunicac;6es de Sao Paulo S/ A - TELESP. 

Mantinha, na Cidade, uma agencia postal a Em
presa Brasileira de Correios e Telegrafos. 
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ASPECTOS CULTURAl$ 
SEGUNDO o Censo Demografico de 1970, do total 
de 15 .236 habitantes de 5 a nos e mais residentes n o 
Municipio, 11.620 eram alfabetizados. 

Por grupos de idade e localiza~;ao assim se distri
buiam: 

PESSOAS ALFABETTZADAS 
GRUPOS DE 

IDADE Quarlro Quadro 
Total 

nrl:mno rural 

TOTAL. . . 11 620 9 654 1 966 
De 5 a 9 anos. I !55 971 184 
De 10 a 14 anos . . ... 2 201 I 776 425 
De 15 a 19 anos .... 1 780 1 512 268 
De 20 a 24 anos .. . . . 1 570 I 249 321 
De 25 a 29 anos . .. 1 021 860 161 
De 30 a 39 anos .. I 728 1 448 280 
De 40 a 49 a nos .... 1 077 913 164 
De 50 a 59 anos . . 636 535 101 
De 60 a 69 a nos ... . 314 274 40 
De 70 a nos e rna is ... 134 112 22 
I dade i gnorada .. . ..... . . 4 4 

POPULA<;AO ALFABETIZADA-1970 

12 
Mil hobitantes 

9 

6 

3 

0 ~~----------~--~------~~~--
Quodra urbana Quadra rural 
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Ensino Pre-Primario 

FUNCIONANDO no inicio de 1974, dois cursos do 
pre-primario, com 55 alunos matriculados e 2 pro
fessores em exercicio. 

Ensino de 1.0 e de 2.0 Graus 

0 ENSINO de 1.0 Grau (de 1.a a s.a series) dispunha, 
em 1974, de 32 unidades escolares com 158 profes
sores e 4.293 alunos matriculados no inicio do ano 
letivo. 

Grupo Escolar Dr. Fernando Costa 

Cozegio e Escola Normal Estadual 



0 supletivo tinha apenas 1 curso, com 8 professo
res e 49 alunos . 

A ensino de 2.0 Gra u era ministrado por 36 profes
sores em 2 estabelecimentos : Colegio Comercial de 
Barra Bonita e Colegio e Escola Normal Estadual 
de Barra Bonita. Matriculados, no inicio do ano, 
444 alunos . 

Ensino Superior 

:E MINISTRADO no Municipio pela Faculdade de 
EducaQii.o Fisica de Barra Bonita, tendo sido matri
culados, em 1974, 165 alunos ; em exercicio 14 pro
fessores. 

Outros Cursos 

DATILOGRAFIA, corte e costura, artes culinarias 
e artesanato eram ministrados na Escola de Dati
lografia Nossa Senhora Aparecida, Escola de Corte 
e Costura do SESI e Centro Comunitario de Barra 
Bonita por 5 professores, freqtientando-os 233 alu
nos. 

Bibliotecas 

EM funcionamento, em 1973, seis bibliotecas: Muni
cipal (3 .328 volumes) , do Colegio e Escola Normal 
Estadual (534) , da Unidade Integrada Dr. Fernando 
Costa (367), da AssociaQii.o Atletica Barra Bonita 
(260), da Agencia de Coleta do IBGE (366) e do 
Grupo Escolar da Usina da Barra (943) . Nas 3 
primeiras foram registrados 1.936 visitantes e 2.116 
consultas. 

Cinema e lmprensa 

UM cinema serve aos barrabonitenses: o Cine Sao 
Jorge, com capacidade para 700 espectadores. 

0 Jornal da Barra, fundado em 1954, poe em cir 
culagii.o 750 exemplares. 

Conta o Municipio com uma tipogra fia . 

Radio e Televisoo 

A RADIO Emissora de Barra Bonita-ZYE-64, no ar 
desde 1967, opera em ondas medias, na freqtien
cia de 1.590 kc/ s. Ha boa receptividade para os pro
gramas de televisao dos canais 4 (Tupi), 5 (Globo) 
e 13 (Bandeirantes), todos de Sao Paulo. 
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Associa~5es e Clubes 

REGISTRAM-SE tres associa!t6es de carater des
portivo ou recreativo: Associa!tao Atletica Barra Bo
nita, fundada em 1923, 980 s6cios; Vila Nova Futebol 
Clube, 1949/930 e Ideal Ponte Clube, 1958/340. 

Ja inteiramente coberto, porem ainda em cons
tru!tao, o Ginasio de Esporte ocupa area de 2.250 m2 
e tern capacidade para 5.000 pessoas. 

Turismo 

0 PRIMEIRO visitante ilustre foi certamente D. 
Pedro II, que por volta de 1875, seguindo pelo Tiete 
(Barra Bonita dava apenas os primeiros passos 
rumo a sua funda!tao), foi hospedar-se na Fazenda 
de propriedade dos irmaos Cardia. Hoje, o Muni
cipio esta incluido no Roteiro Turistico do Estado 
(Decreto n.0 48.158, de 28-6-1967 apresentando as 
seguintes atragoes: 

Rio Tiete - como urn dos grandes atributos da 
Cidade Simpatia, avulta o hist6rico rio, que, banhan
do, na zona urbana, area superior a 85 mil metros 
quadrados, oferece toda sorte de diversoes, como 
passeios de barco (gaivota e jangadete), esqui, pes
carias etc.; 

Vista do Rio Tiete 
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Conjunto Esportivo Wady Mucare (Dr. Duba) -
construido a beira-praia pelo Governo Municipal, 
ocupa o moderno conjunto esportivo-recreativo am
pia area, com bar, lanchonete, quiosques, bancos 
fixos, etc. Ao ar livre, com todo conforto, pode-se 
apreciar o bela espetaculo da queda-d'agua arti
ficial, que, declinando para o Piscinao, vai lanc:;ar
se no Tiete . 

Piscinao - com area de 2.500 m~ 020 m no sen
tido leste-oeste), capacidade para 2.500.000 litros e 
tres profundidades, 0,5, 1,0 e 1,40 m, tern o Piscinao 
o formato estilizado do Estado de Sio Paulo. :E dos 
mais atraentes pontos turisticos, ao qual afll.'.em aos 
domingos e feriados, centenas de banhistas. 

Usina Hidreletrica de Barra Bonita - a 3 km da 
sede municipal, a grande Usina tern sido ampla
mente visitada. 

Fepatur - Feira Paulista de Turismo - a I 
Fepatur, realizada de 12 a 21 de outubro de 1973, foi 
visitada por mais de 100.000 pessoas. A partir deste 
ano, sera efetuada em marc;o, durante as festivida
des do aniversario do Municipio. 

Regata de Barra Bonita - oficializada pela Fede
rac;ao Paulista de Remc, consta do calendario para 
o mes de marc;o (aniversario do Municipio). Da pri
meira competic;ao participaram mais de 100 remado
res de Sao Paulo, Minas Gerais e Guanabara. 

Trapiches para pesca - a fim de facilitar a pra
tica da pesca, por aficionados locais e turistas, 
foram construidos sobre o Tiete, entre o "piscinao" 
e o ancoradouro, trapiches de madeira dotados de 
rampas de acesso e bancos com encaixe para guarda
s6is. Ha tambem moderna lanchonete. 

Barco Tibiri~;a - totalmente reformado, com ca
pacidade para 120 passageiros e 11 tripulantes, pro
porciona passeios aos domingos com durac;ao media 
de 5 horas, incluindo almoc;o a bordo e a passagem 
pela Eclusa de Barra Bonita que constitui sensac;ao 
impar, ao transpor o desnivel de 26 m . 0 Tibiric;a 
proporciona, ainda, mais uma atrac:;ao, qual seja a 
da reabertura da parte levadic;a da Ponte Campos 
Salles. 

Estadio Municipal Vicente Zenaro Manim- data
do recentemente de moderna iluminac:;ao, tern per
mitido competic:;6es futebolisticas noturnas. 

Trenzinho Urbano - lembra os tempos da fer
ravia. Urn dos maiores atrativos da crianc:;ada, per
corre toda a Cidade, conduzindo tambem adultos. 

Outros pontos: Hotel Turistico Municipal, de cons
truc;ao moderna, em meio a belo jardim, com vista 
para o Tiete; Ponte Campos Salles, Esta((ao Rodo
viaria, Churrascaria Bambu, Jardins e Pra~;as. 

Mini-Cidade da Crian((a - ocupando area de 
7.125 m2 , tern igreja, "saloon", castelo medieval, 
extensos gramados e aparelhos de recreac;ao em 
diversos formatos: foguetes, tartarugas e outros. 
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Coniunto Esportivo Wady Mucare 

Vista da Ci dade 
Trenzinho urbano 



Festividades 

ALEM dos dias santificados e feriados, comemoram
se: 

19 de margo - aniversario da Cidade e dia do 
Padroeiro, Sao Jose; 

21 de abril - Tiradentes e aniversario da Asso
cia'<ao Atletica Barra Bonita; 

13 de junho - festa de Santo Antonio; 
0 Ideal Ponte Clube e o Vila Nova Futebol Clube 

festejam em junho e setembro, respectivamente, 
seus aniversarios, com bailes e competi<;;6es espor
tivas; 

1.a quinzena de outubro - Semana da Crianqa, 
com desfile de numerosos carros representando as 
tradi<;;6es do povo barrabonitense; 

8 de dezembro - coroaqao de Nossa Senhora da 
Concei<;;ao Aparecida, Rainha dos Estudantes. A 
noite a imagem da Santa e conduzida pelo Tiete, 
em barcos iluminados, ate o local da cerimonia, 
onde solene e festivamente e recebida por grande 
numero de devotos. 

Sao tradicionais os bailes "da cana" e "da telha", 
em junho e setembro, respectivamente, com a elei
'<ao das rainhas. 

Bra sao 

0 BRASAO de Armas 
de Barra Bonita, de 
autoria do Padre Jose 
Kuster Pizani, com re
visao heraldica do Pro
fessor Arcinoe Antonio 
Peixoto de Faria, da 
Enciclopedia Heraldica 
Municipalista, e descri
to, em termos pr6prios 
de heraldica, da se
guinte forma: 

"Escudo samnitico encimado peLa coroa mural de 
oito torres, de argente. Em campo de blau, nave
gante sabre um aguado de argente e ondeado de 
blau, um vapor fluvial estilizado de jalde e ilumina
do de sable. Chefe de argente carregado de uma 
usina de goles. Como apoios do escudo, a destra, 
galhos de cate trutificado ao natural e, a sinistra, 
jeixe de canas-de-agucar, tambem ao natural, en
trecruzados em ponta, aos quais se sobrep6e um 
listel de gales, contendo, em letras argentinas, o 
top6nimo identificador "Barra Bonita", encimando 
a trase ''Das Aguas Nascem as Chamas". 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 

CONTARAM-SE, no Censo de 1970, 3.383 domici
lios particulares, entre permanentes e improvisados, 
segundo os tipos e as condi<;6es de ocupa<;ao, con
forme quadro a seguir: 

ESPECIFICA<;AO 

TOTAL DE DOMICILIOS 

Permanentes . 

Segundo o tipo 
Duniveis .. 
Rusticos .. 

Segundo a condi~lio de ocupac;ao 
Pr6prios .. . 
Alugados .. . 
Outros .. 

Im.provisados .. 

Urbaniza~ao 

DADOS 
NUMERICOS 

3 383 

3 379 

1 232 

147 

1 892 

783 
704 

4 

LIGEIRAMENTE acidentada e cortada pelo c6rrego 
Barra Bonita, comp6e-se a Cidade de 110 ruas, 4 
avenidas, 11 pragas, 2 jardins e 1 parque. Ha 95 
logradouros pavimentados (quase todos asfaltados), 
128 com rede de abastecimento d'agua e iluminagao 
domiciliar, 123 com esgoto sanitaria, 9 arborizados e 
2 nao especificados. Em numero de 1.732 sao OS 

focos de iluminagao publica. 
Dentre os principais logradouros destacam-se as 

pra<;as Nhonh6 de Salles, Dr. Tatinho, Anibal Re
ginato e Sao Jose ; as Avenidas Pedro Ometto e da 
Saudade, alem das ruas Primeiro de Margo, Pru
dente de Morais, Major Pompeu e Winifrida. 

0 numero de prectios ·· cadastrados em 1973 ele
va va-se a 3 . 282, todos ligados a rede d'agua e a de 
esgotos; ha via 3 . 208 com li~a<;6es e!etricas. 

Fora do centro, bern povoadas e beneficiadas pelos 
servi<;os de que disp6em, as zonas comumente cha
madas vilas: Nova, Jardim Vista Alegre, Stangher
lim, Sao Jose, Operaria, Narcisa, Maria Cristina, 
Brasil, Santo Antonio, Correa, Ricci e Habitacional. 
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Avenida Ped ro O met t o 

Oito nocos semi- artesianos fornecem mais de 
11.000 m~1 diarios de agua, atraves de 9 reservat6rios 
(de 250 mil a 750 mil litros e capacidade total de 
4.400 m :l ) e 48 km de encan amento de ferro (diame
tros de 2 a 4 polegadas) , ultrapassando o abasteci
mento o volume bastante elevado de 70 litros por dia 
para cada habitante. 

A energia eletrica e fornecida pela Companhia 
Paulista de For<;a e Luz, na corrente 110 e 220 
volts e freqtiencia de 60 c; s. Toda a rede passou por 
completa revisao, o que permitiu melhor distribui<;ao 
da energia, destacando-se, assim, a Cidade como das 
mais bern iluminadas, n ao s6 pelos focos comuns, 
que refletem perfeita claridade, como pela infini
dade dos de vapor de mercurio, alem dos fluores
centes, que real<;am a beleza dos logradouros. 

Entre as obras publicas concluidas em 1973, podem 
ser citadas as seguintes : predios - para o Forum, 
para a Cadeia Publica e Delegacia de Policia, para 
a Faculdade de Educa<;ao Fisica e Colegio Comer
cia!, e para o 2.o Ginasio; eclusa no rio Tiete. 

Em atividade seis engenheiros e urn construtor 
licenciado. 
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Aspecto parcial da Gidade 

Rua Prudente de Morais 

!. ... j> 
.:. 

Assistencia Medico-Sanitaria 

0 HOSPITAL e Maternidade Sao Jose, de clinica 
geral, dispoe de 63 leitos; a Clinica Sao Jorge presta 
assistfmcia medica geral, contando com ambulat6-
rio, pronto-socorro, banco de sangue e laborat6rios. 
Funcionam, ainda, com atendimento privativo a 
associados e operarios, a Fundac;.ao Pedro Ometto e 
o Ambulat6rio Medico-Dentario da Associac;ao dos 
Fornecedores de Cana de Piracicaba. 
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Hospital e Maternidade Sao Jose 

Ha urn centro de saude e 5 farmacias e drogarias . 
Ate dezembro de 1973, havia 10 medicos, 9 den

tistas, 5 farmaceuticos, 1 enfermeiro e 21 auxiliares 
e praticos de enfermagem, 1 tecnico de laboratorio 
e 2 auxiliares de raios X . 

Assistencia Social 

AS OBRAS de assistencia social, que abrangem hos
pitaliza<;ao, auxilio financeiro, alimentagao a crian
gas, instru<;ao pre-primaria e primaria, estao con
fiadas a Associagao de Protegao e Assistencia a 
Maternidade e a Infancia, Casa da Crianga de Barra 
Bonita, Centro Espirita Cristao, Centro de PrG>mo
gao Social de Barra Bonita, Servigo de Colocagao 
Familiar, Sociedade Sao Vicente de Paulo e Rotary 
Clube de Barra Bonita. Inaugurada em 1973, a 
Casa da Andorinha, com capacidade para 100 cri
angas, tern por finalidade a assistencia a menores 
excepcionais. 

Casa da Criant;a 



Religiao 

0 CENSO de 1970 apurou no Municipio 16.497 cat6-
licos romanos e 461 protestantes. Quanta a espiritas, 
havia apenas 69. Os adeptos de outras religioes 
eram em numero de 280 e sem religiao existiam 
21 pessoas. 

0 culto cat6lico e ministrado na Par6quia de Sao 
Jose da Barra Bonita (Padroeiro da Cidade), Igreja 
de Santo Antonio e nas Capelas de Sao Pedro (2), 
Sao Francisco, das Almas, Sao Vicente de Paulo, 
Sao Jose, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antonio. 

Contam os protestantes com a Congregagao Cris
ta do Brasil, Igrej a Evangelica Assembleia de Deus, 
Igreja Presbiteriana do Brasil e Salao do Reino das 
Testemunhas de Jeova. 

Professam os espiritas seu credo no Centro Espi
rita Cristao. 

Igreja de Santo Ant6nio 
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ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLiTICOS 

ACHAM-SE instaladas em Barra Bonita, entre ou
tras, as seguintes repartir;6es : Prefeitura Municipal, 
Posta da Receita Federal, Agencia Postal da Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos, Agencia de Co
leta do IBGE, Exatoria Estadual, Posta de Fisca
lizar;iio da Receita Estadual, Delegacia de Policia, 
Casa da Ag-ricultura, Escritorio da CESP, Posta de 
Piscicultura do Instituto de Pesca da Secretaria da 
Agricultura e Escritorio da CENAT- Comissao Exe
cutiva da Navegar;iio do Sistema Tiete-Parana. 

Finan~as 

FORAM arrecadados, em 1973, em milh6es de cru
zeiros: pela Uniiio - 10,0 ; pelo Estado - 6,0 e pelo 
Municipio - 7,1. A despesa realizada pelo Governo 
Municipal atingiu Cr$ 8,5 milh6es. 

0 Orr;amento para 1974 previa receita de Cr$ 7,0 
milh6es e fixava igual despesa. 

0 Posta da Receita Federal arrecada tambem em 
Igarar;u do Tiete. 

Representa~ao Politica 
A CAMARA Municipal se comp6e de 11 vereadores 
e, ate 31 de julho de 1974, estavam inscritos 6.883 
eleitores. 

SAO PAULO 

FONTES 
AS INFORMAI}t5ES divulgadas neste trabalho joram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Coleta d e Barra Bonita, 
Jo iio Caterlin. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentaciio 
munic ipal d o IBGE e de diversos 6rgaos do sistesma esta
tistico nacional. 

0 hist6rico joi baseado em trabalho d e autoria de Inda
zecio Barros Aranha. 
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Colegao de Monografias 

G. a S~RI E A 

500 - Criciuma, SC 
501 - Ribeirao Preto, SP 
502- Corn~lio Procopio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - ltumbiara, GO 
505 ---:- Sap~. PB 
506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507- Cachoeira do Sui, RS 
508 - Sao Manuel, SP 
509 - ltaguar, RJ 
510 - Sao FidWs, RJ 
511 - Sao Caetano do Sui, SP 
512 - Presidente Epitacio, SP 
513 - Santa Maria, RS 
514 - Goiania, GO 
515 - Siio Bernardo do Campo, SP 
516 - Agua s de Siio Pedro, SP 
517 - Garib3ldi, RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Branco, AC 

520 - Quixada, CE 
521 - Sao Peoro da Aldeia, RJ 
522- Farroupilha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 
524 - Lambari, MG 

525 - Viseu, PA 
526 - Acarau, CE 
527 - Vit6ria, ES 
528 - Siio Vicente, SP 
529 - Coroata, MA 
530 - Parauna, GO 
531 - Batatais, SP 
532 - Alenquer, PA 
533 - Ubatuba, SP 
534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Sui, RS 
536 - Uniao dos Palmares, AL 
537 - Siio Raimundo Nonato, PI 
538 - Rolandia, PR 
539 - ltuiutaba, MG 
540 - Aracaju, SE 
541 - Paranagua, PR 
542 - Sao Joao de Meriti, RJ 
543 - Alfenas, MG 

544 - ltaboraf, RJ 
545 - Rio Claro, SP 
546 - Macafba, RN 
547 - Santana do I panema, AL 
548 - Balneario de Camboriu, SC 
549 - Santo Angelo, RS 
550 - Guaxupe, MG 
551 - Natal, RN 
552 - Barra do Corda, MA 
553 - Suzano, SP 
554 - Araruama, RJ 
555 - Gramado, RS 
556 - Vi Ia Velha, ES 
557 - Paulista, SP 
558 - Maua, SP 
559 - Adamantina, SP 
56J- ltambacuri, MG 
561 - Caceres, MT 
562 - Dom Pedrito, RS 

563 - l tabira, MG 
564 - Santos Dumont, MG 
565 - Cascavel, PR 
566 - ltajuba , MG 
567 - Santa Barbara D'Oeste, SF 
568 - Santa Rosa, RS 
569 - Sao Jose, sc 
570 - Uberaba, MG 
571 - Assis Chateaubriand, PR 
572 - Po~. SP 
573 - Sao Bento do Sui, SC 

574 - Montenegro, RS 

575- Rondon6polis, MT 

576 - Crateus, CE 

577 - Rio Verde, GO 
578 - Sao Marcos, RS 

579 - Araxa, MG 

580 - Diamantina, MG 
581 - Arroio Grande, RS 

582 - Tres Rios, RJ 

583- Aguas de Lind6ia, SP 

584 - Campinas, SP 

585 - Barra Bonita, SP 

Acabou-se de imprimir aos vinte e quatro dias do mes 

de mar9o de mil novecentos e setenta e cinco nas oti

cinas do Servi90 Grdjico do IBGE, em Lucas, GB 
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