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COLEQAO DE MONOGRAFIAS N." 606 

FRANCA 
f"tJ 

SAO PAULO 

ASPECTOS FISJCOS - Area, 590 km2; altitude da sede: 1.010 m; 
tentperaturas mtfdias ent "C: 1ncixima, 26,5,· ntinima, 17,0 
(1974). 

POPULA(:AO RES/DENTE - 93.638 habitantes (Censo Demo
grajico de 1970); densidade demografica: 158,71 habit antes 
por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6M /COS - 500 estabelecimentos industria is 
19 do comercio atacadista, 929 do varejista, 120 mistos 
e 558 de presta~iio de servir;os; 566 estabelecimentos rurais 
(Censo); 2 cooperativas de consumo; 14 agencias banc'arias 
e 4 de Caixa Economica (federal e estadual). 

ASPECTOS CULTURA/S - l((q ' unidades escolares de ensino 
de 1." e 2." graus; 7 estabelecimentos de ensina superior, 
7 bibliotecas, 10 Uvrarias, 1 editora, 18 tipograjias, 1 revista, 
4 jornais, 2 estacoes radiodifusoras , 4 cinemas; 2 museu$· • . 
2 associa<;oes culturais e 8 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 690 ruas, 26 avenidas, 2 parques, 25 
pracas . 93 jardins. 20.766 predios, 19.127 ligacces e!etricas 
domiciliares, 5.233 locos de iluminat;O.o publica, 5.000 apa
relhos telejonicos: 5 hoteis. 17 pensoes, 8 restaurantes, 
178 bares e botequins e 2 boates. 

ASSISTI!:NCIA MEDICA - 2 hospitais com 287 leitos, 1 casa 
d e saude com 250 , 1 posto d e saude, 1 centro de puericul
tura e 2 prontos-socorros; 77 medicos. 61 dentistas, 30 jar
maceuticos, 117 enfermeiros; 34 jarmacias e drogarias, 6 
laborat6rios de analises clinicas. 

VEtCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Municipal em 1974) 
7.937 autom6veis e jipes, 74 onibus, 320 taxis, 543 cami
nhoes, 2.186 camionetas e /1l.rgoes e 735 veiculos niio es
peci/ica<los. 

OR(:AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (milh6es de cruzeiros) 
- receita prevista e d espesa fixada: 44,2. 

REPRESENTA(:AO POLfTICA - 15 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

A PRINCiPIO, o caminho entre os sert6es do Brasil 
Central e o litoral era o vale do Sao Francisco. Por 
ali os goianos transportavam seus rebanhos. Desa
venc;as entre paulistas e emboabas, no inicio do 
seculo XVIII, forc;aram alterac;ao na rota seguida 
pelos bandeirantes, dai advindo a abertura da Es
trada do Sal, que, desviando para o sul o comercio 
do gado, deslocou para Sao Paulo o eixo de influ€m
cia daquelas regi6es. Franca, anteriormente Arraial 
Bonito do Capim Mimoso, deve sua origem a esses 
fatos. Mineiros que vinham das zonas de garimpo e 
criac;ao (seculo XVIII) , como encontrassem condi
c;6es favoraveis, permaneceram a beira do caminho, 
dedicando-se especialmente a criac;ao do gado va
cum. Depois, impelidos pela falta d'agua, alguns 
"entrantes", que se haviam estabelecido em Covas, 
emigraram para a nova aglomerac;ao, ate que, em 
principia do seculo XIX, todos haviam abandonado 
seu sitio primitivo, aumentando o numero de habi
tantes do agrupamento. 

Com o correr do tempo, o Arraial, devido a sua 
posic;ao geografica, foi ganhando importancia co
mercia!. 0 sul paulista, essencialmente agricola, e o 
sertao central, criador de gado, tinham um ponto 
de contato em Franca, que nao tardou em trans
formar-se em entreposto, fornecendo sal - o cha
mado sal de Franca - para toda a regiao central. 

0 desbravamento do sertao paulista e, depois de 
1870, a abertura do rio Paraguai ao comercio das 
provincias brasileiras, mudaram o curso do transJ 
porte daquele produto para uma via mais econo
mica, provocando a decadencia dessa fase comercial 
do Municipio. 

A inaugurac;ao da estac;ao da Mogiana em Fran
ca, ainda na segunda metade do seculo XIX 0887), 
abriu, no entanto, novo ciclo no seu desenvolvimen
to. Como todo o interior, ate a chegada da estrada 
de ferro, possuia uma indUstria rudimentar e ca
seira, suficiente para suas pr6prias necessidades. 
Com a inaugurac;ao dos trilhos, passou a concentrar 
novamente o comercio entre Sao Paulo e Goias, 
Mato Grosso e Minas Gerais. Foi a epoca do apogeu 
da cultura cafeeira, causa da expansao ferroviaria. 

Ainda no decurso dos primeiros vinte anos do 
seculo XX, continuaria a expansao das estradas de 
ferro, servindo as regi6es mais antigas do Estado. 
Por toda a zona a que pertence Franca, o esta
cionamento da rede ferroviaria e o volume da pro
duc;ao cafeeira coincidem, mantendo-se mais ou me
nos constantes depois de 1920. Intensificando o pre
para de cafes finos, o Municipio fez face a crise, 
suportando mesmo a concorrencia das zonas mais 
novas. A policultura foi entao introduzida e com 
ela o algodao, o tungue, a batata. Por seu turno, a 
criac;ao progrediu consideravelmente, tornando-se 
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Vista aerea da cidade 

conhecida a regHio como reprodutora do zebu, o 
que motivou mesmo a transformagao de alguns ca
fezais em pastagens. 

Desse modo, Franca evoluiu de entreposto co
mercia! para a monocultura do cafe, tendendo de
pois para a associagao da policultura com a in
dilstria. 

Atualmente, e de destacar-se, alem da pecuaria 
e de sua produgao de cafe, a industria de couros 
(principalmente calgados) . 

Forma~iio Administrativa 
0 DISTRITO foi criado em 1804. Portaria datada de 
31 de outubro de 1821 criou o Municipio, com terri
t6rio desmembrado do Termo da antiga Vila de 
Mogi-Mirim e a denominagao de Franca del-Rei ou 
Vila Franca del-Rei. 0 novo Municipio foi instalado 
em 15 de novembro de 1823, ja com o nome de 
Franca do Imperador ou de Vila Franca do Impe
rador, em conseqiiencia da Portaria de 14 de ou
tubro do citado ano, que determinou a mudanga 
do toponimo. 

A Lei provincial n.o 21, de 24 de abril de 1856, 
concedeu foros de Cidade a sede municipal. 

Em 5 de maio de 1897, foi criado o distrito de 
Sao Jose da Bela Vista, por forga da Lei provin
cial n.0 496. 

Controvertida a criagao do distrito de Ribeirao 
Corrente. ·segundo uns, teve sua origem nas Leis 
estaduais n.0 s 408 e 1. 218, de 8 de j ulho de 1896 
e 24 de outubro de 1910, respectivamente, e, segun
do outros, foi criado, com sede na povoagao de Ponte 
Nova, a 8 de julho de 1896, de acordo com a citada 
Lei n.o 408 e transferido para a povoagao de Ribeirao 
Corrente, em 24 de outubro de 1910, pela Lei n.0 1.218, 
tambem citada. 
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A Lei estadual n.0 1. 202, de 28 de julho de 1910, 
criou o distrito de Cristais e a de n.0 1. 266, de 28 
de outubro do ano seguinte, o de Restinga. Dessa 
forma, o Municipio que, na Divisao Administrativa 
de 1911, era denominado simplesmente Franca, com
punha-se de 5 distritos: sede, Sao Jose da Bela 
Vista, Ribeirao Corrente, Cristais e Restinga. 

A Lei estadual n.0 1. 652, de 8 de outubro de 
1919, criou .o distrito de Ponte Nova. Este, par efeito 
da de n.o 2 .148, de 26 de novembro de 1926, passou 
a chamar-se Jeriquara. 

Seis eram os distritos na Divisao Administra
tiva de 1933: Franca, Sao Jose da Bela Vista, Ri
beirao Corrente, Cristais, Restinga e Jeriquara. Nas 
Divis6es Administrativas de 1936 e 1937 figuravam 
esses mesmos distritos mais o de Estactao, criado 
por Decreta de 10 de julho de 1934. 

No Quadro Anexo ao Decreta-lei estadual n.0 

9.073, de 31 de marcto de 1938, o Municipio era in
tegrado pelos distritos acima citados, exceto o de 
Estacti'io, que apareceu como 2.a zona do distrito
sede, sendo a 1.a a de Franca. 

0 Decreta-lei n.0 14.344, que fixou o quadro 
da Divisao Territorial Judiciario-Administrativa do 
Estado para o periodo de 1945-1948, fez apenas duas 
modificact6es: o distrito-sede deixou de ter 2 zonas, 
pant ter 2 subdistritos: 1.0, Franca e 2.0, Estactao 
e o distrito de Cristais passou a denominar-se 
Guapua. 

A Lei n.o 233, de 24 de dezembro de 1948, elevou 
o distrito de Sao Jose da Bela Vista a categoria de 
Municipio e fixou o Quadro Territorial para vigorar 
no periodo de 1949-1953, que ficou assim constitui
do: Franca, Ribeirao Corrente, Guapui'i, Restinga, 
Jeriquara e 1.0 e 2.0 subdistritos, situactao que per
maneceu na Divisao Administrativa fixada pela Lei 
n.O 2.456, de 30 de dezembro de 1953, e vigente no pe
riodo de 1954-1958. 

Prefeitura Municipal 



A Lei estadual n.0 5 . 285, de 18 de fevereiro de 
1959, elevou Cristais a Municipio. Na Divisao Terri
torial de 1960, quatro eram os distritos: Franca, 
Ribeirao Corrente, Restinga e Jeriquara, deixando 
de figurar o 1.0 e o 2.0 subdistritos. Em fevereiro de 
1964, por forc;a da Lei estadual n.o 8 .092, Jeri
quara, Ribeirao Corrente e Restinga foram elevados 
a Municipio. 

Atualmente, Franca se apresenta apenas com o 
distrito-sede. 

Forma~iio Judiciaria 
A COMARCA de Franca foi criada pela Lei n.0 7, 
de 14 de margo de 1839, constituindo a entao 7.a 
Comarca. 

Atualmente e Comarca de 3.a entrancia, com ju
risdic;ao sobre os municipios de Cristais Paulista, Sao 
Jose da Bela Vista, Ribeirao Corrente, Restinga e 
Jeriquara. Possui 6 cart6rios e uma Junta de Con
ciliac;ao e Julgamento do Trabalho. 

0 Poder Judiciario e representado por 3 Juizes 
e 3 Promotores de Justic;a. No foro local militam 67 
advogados. 

ASPECTOS FfSICOS 

INTEGRANDO a Microrregiao do Planalto de Fran
ca, o Municipio, com area de 590 km2, acha-se limi
tado ao norte por Cristais Paulista; ao sul por 
Restinga e Patrocinio Paulista; a leste, por Ibira
ci-MG e Claraval-MG; e a oeste, por sao Jose da 
Bela Vista e Ribeirao Corrente. 

A sede municipal, a 1.010 m de altitude, situa-se 
a 20°32' de latitude Sul e 47°24' de longitude W. Gr., 
distando 347 km em linha reta da Capital do Estado, 
rumo NNO. 

Entre os acidentes geogr.aficos, merecem desta
que os rios Canoas e Sapucai. 

0 periodo chuvoso se estende de novembro a 
marco. A media das temperaturas variou entre 26,5°C 
a maxima e 17,0°C a minima, no periodo de janeiro 
a setembro de 1974 . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

REGISTRANDO populac;ao de 93. 638 habitantes, de 
acordo com os resultados do Censo Demografico 
de 1970, Franca cobria 62,73% dos residentes da 
Microrregiao a que pertence. 
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POPULACAO 

Popula<_;ao residente - 1970 

MICRORREGIAO 

D Franco IBID Pedregulho 

~ Potrocin•o Pouhsto ~ SOoJose do Bela V1sto 

c::J Rifoino r:::J Outros 

MUNICIPIO 

W Urbano !:::::::~ Rural 
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Segundo o sexo e por faixas de idade, os mu
nicipes distribuiam-se da forma a seguir : 

POPULAQAO RESIDENTE 
GRUPOS DE IDADE 

Total !Iomcns I Mulheres 

TOTAL 93 638 46 253 47 385 

De 0 a 9 anos . . . 22 670 11 593 11 077 

De 10 a 19 anos . 22 975 11 261 11 714 

De 20 a 29 anos. 16 443 8 044 8 399 

De 30 a 39 ano~ .. 11 609 5 618 5 991 

De 40 a 49 anos .. 8 728 4 323 4 405 

De 50 a 59 anos .. 5 984 2 865 3 119 

De GO a 69 anos ... 3 392 1 675 1 717 

De 70 anos e rna is. 1 784 851 933 

Idade ignorada . . 5~ 23 30 

Quanta a Iocalizagao, ,92,8% residiam na area 
urbana, mais precisamente na sede municipal. 

Apesar dos desmembramentos havidos, tem-se 
acentuado o incremento populacional. No ded\nio 
intercensitario de 1950-1960, o Municipio cresceu 
27,2 % e no de 1960-1970, 37,6%. Analisando-se por 
areas urbana e rural, a primeira cresceu 70,0% e 
76,7 % nos dec€mios de 1950-1960 e 1960-1970, res
pectivamente, e a segunda decresceu 23,2% e 64,1 % 
nos mesmos periodos. 

Com 158,71 habitantes por quilometro quadrado, 
Franca e, na Microrregiao, o Municipio mais den
samente povoado. 

Movimento da Popula~ao 
FORAM registrados, durante o ano de 1974, 2 . 715 
nascimentos (2 . 650 de crianc;as nascidas vivas ) e 
725 6bitos. Realizaram-se 764 casamentos. 
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ASPECTOS ECON6MICOS 

ENTRE os 70.968 francanos que contavam 10 anos 
e mais, 48,23% eram economicamente ativos, segun
do apuragao do VIII Recenseamento Geral (1970). 

0 setor terciario ( comercio, servigos, transpor
tes, armazenagem, atividades sociais, administragao 
publica e outras atividades) era o mais importante, 
congregando 14 .950 municipes; em seguida, o se
cundario (atividades industriais), 14.286, e o pri
mario (agricultura, pecuaria, silvicultura, extragao 
vegetal, caga e pesca), 4 . 494. 

Industria 
PESQUISA Industrial, realizada em 1973, selecionou 
263 estabelecimentos com faturamento superior a 
Cr$ 120 mil, nos quais se empregavam 7.104 pessoas. 
0 valor da produgao atingiu Cr$ 254,8 milh6es. 

0 quadro a seguir permite verificar a composi
gao do parque industrial e participagao relativa de 
cada genera: 

G"ftNEROS DE 
INDUSTRIA 

I ndiislrias de Transfor-
ma~ao .. 

Metalurgica . 

Mecfmica . . . 

Maduira .. 

Papel e papeHio .. 

Vestuario, calc;ados ear-
tefatos de tecidos .. . 

Produtos alimentares . . 

Editorial e gr:ifica .. 

Diversas . . 

Outras industrias .. 
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f:
~' l\ I ERO ~ ~ VALOR DA u ' PESSOAL PRODUQ-O 

DE CUPADO A 
ESTA- El\ [ 

BELECI- 31-12 Ab.soluto r elativo 
MENTOS Cr$ 1 000) (%) 

263 7 104 254 819 100,0 

5 48 2 258 0,9 

3 227 8 832 3,5 

5 183 3 9~3 1,5 

4 95 2 149 0,8 

217 5 760 192 496 75,.5 

13 163 15 829 6,2 

6 77 2 062 0,8 

3 55 1 132 0,5 

7 496 26 138 10,3 
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INDUSTRIA 

Valor do produ~ao -1973 

Vestu6rio, col~odo e ortefo tos de tecidos 

P(Odutos olimentares 

MecOnico 

Madeira 

Metoi Urgico 

~ Ou tros 

No genera vestuario, calc;ados e artefatos de te
cidos, o calc;ado, principalmente de homens, cons
titui a maioria absoluta. Pela sua alta qualidade tern 
grande procura tanto no Pais como no estrangeiro. 
Em media, fabricam-se 45.000 pares diariamente. 
No de produtos alimentares, tern grande importan
cia o cafe padronizado, seguido do arroz beneficiado. 

Entre os estabelecimentos de maior vulto, citam
se: Calc;ados Sandalo S.A., De col ores Calc;ados 
Ltda., Industria de Calc;ados Vogue Ltda., Lopes & 
Mamede Ltda., Squalo Calc;ados S.A., Sparks Cal
c;ados S. A. , Toni Salloum & Cia., Calc;ados Spezia 
Ltda. (todos da industria de calc;ados); Amazo
nas-Produtos para Calc;ados S.A. (salto de bor
rachal ; Custodio F. Nascimento (cafe padroni
zado); Antonio Poppi & Filhos (esteiras eletricas). 

A FRANCAL - Feira do Calc;ado e Couro de 
Franca - nasceu da necessidade de se realizar em 
Franca uma exposic;ao anual destinada nao so a 
promoc;ao, exibic;ao e lanc;amento da produc;ao in
dustrial de couros, calc;ados e afins como de outros 
produtos que ponham em relevo a industria bra
sileira de urn modo geral. Em 15 de setembro de 
1969, convocado pelo Prefeito, reuniu-se urn grupo 
de empresarios francanos com o fim especial de 
estudar a organizac;ao e instalac;ao da 1.a Feira que, 
sob os auspicios da Municipalidade, se realizou no 
proprio edificio da Prefeitura e se constituiu em 
sucesso absoluto. A 2.a Feira teve lugar no periodo 
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Pavilhoes da FRANCAL 

de 13 a 21 de j unho de 1970, ainda sob os auspicios 
da Prefeitura. Aprovados os Estatutos Sociais, foi 
eleita a Diretoria Administrativa da FRANCAL, a 
15 de dezembro do mesmo ano. 

A terceira, entre 26 de junho e 4 de julho de 
1971, realizou-se em armazens do CEAGESP, cedi
dos pelo Governador do Estado. Dessa feita, con
tando com 57 participantes, a FRANCAL pode mos
trar ao Brasil a pujanc;a do parque industrial cou
reiro-calgadista. Na oportunidade, devidamente re
gularizada junto aos 6rgaos governamentais, a Di
retoria Administrativa passou a planejar a constru
~ao de pavilhoes pr6prios, e fixou para junho a 
data definitiva para a realiza~tao da mostra. 

Gra~tas, mais uma vez, a coopera~tao da Prefei
tura Municipal, a FRANCAL pode dispor do amplo 
terreno cedido as margens da Rodovia Candido Por-

Interior de moderna fabrica de cal~ados 
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tinari e dar inicio aos trabalhos de construgao. Dessa 
forma a IV FRANCAL realizou-se em 1972 nos pa
vilh6es pr6prios da Entidade, obtendo verdadeiro 
sucesso, com a presenga de 76 expositores. 

A V FRANCAL compareceu elevado numero de 
lojistas brasileiros e de importadores. 0 calgado de 
Franca atingiu urn · nivel de exportagao surpreen
dente nessa oportunidade. 

De sucesso em sucesso, aconteceu a VI FRAN
CAL, inaugurada a 8 de junho de 1974, pelo Presi
dente da Republica, encerrada a 16 do mesmo mes, 
muito contribuindo para o abrilhantamento das 
festividades do Sesquicentenario do Municipio. 

Com disposigao para superar em exito as Feiras 
anteriores, a Diretoria da FRANCAL marcou para 
janeiro de 1975 uma pre-selegao de modas, denomi
nada FRANCAL MODAS. 

No periodo de 7 a 15 de junho de 1975, realizou
se a VII FRANCAL, repetindo-se o sucesso das ante
riores. 
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146 txpositores, sendo 85 de calgados, 13 de 
curtumes, 16 de maquinas para calgados e curtumes, 
3 de artefatos de borracha e 29 de correlatos e diver
sos, mostraram seus produtos para 56.900 visitantes, 
alem de 1.003 lojistas nacionais e 50 importadores. 

As vendas atingiram a Cr$ 41,7 milh5es corres
pondentes a 474.769 pares de calgados, dos quais, 
95.815 para os Estados Unidos, America Central , 
Canada, Russia, Africa do Sul, Italia e Uruguai. 

Gado Abatido 
FORAM abatidos 8 . 570 bovinos, 1. 891 suinos e 97 .677 
aves, em 1974. 

0 total do abate pesou 1 . 757 toneladas e ren
deu Cr$ 15,2 milh6es. 

Constru~ao Civil 
FORAM concedidas, em 1974, 1.394 licengas para 
construir, em area de 10.763.439 m2. A area das 
edificag6es totalizou 1.896 .082 m2, sendo: . ...... . 
1.276.000 m2 para fins residenciais, 400.082 m2, indus
triais e 220 .000 m2, comerciais. 

Energia Eletrica 
0 CONSUMO de energia eletrica atingiu, em 1974, 
7. 854 MWh, assim distribuidos: 

comercial .......... . . 
residencial 
industrial .......... . 
poderes publicos .. .... . 
iluminagao publica 
outros fins ........ .. .. . ... . 

Censo Agropecuario 

766 
2 . 183 
2.854 

141 
475 

1 .435 

o CENSO Agropecuario de 1970 apurou a exist€mcia 
de 564 estabelecimentos, distribuidos em area que 
totalizava 51.723 hectares e nos quais se achavam 
ocupadas 2. 969 pessoas . 

Em 495 estabelecimentos (48.582 ha) os pro
dutores eram os proprietarios; em 25 0.111 ha), 
os arrendatarios; em 27 (1.340 ha) , os parceiros, e 
em 17 (689 ha), ocupantes nao especificados. 

Cadastraram-se 354 estabelecimentos (5 . 003 ha) 
com lavouras permanentes e 371 (3. 709 ha) com 
lavouras tempor.arias; 51 estabelecimentos possuiam 
69 tratores. 

Em 352 estabelecimentos havia 19 .568 bovinos, 
em 259, 4. 765 suinos e em 323, 89.152 galinhas. 
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Agricultura 
NO QUADRO agricola do Municipio, destaca-se o 
cafe, com uma produ~ao de 12 0 464,8 t, no qiiinqiH\
nio de 1967/68 a 1971/72, com a qual cobriu 27,3% 
do total da Microrregiao que integra e colocou-se 
em 1.0 lugaro 

Segundo publica~iio do Departamento Econ6-
mico do Instituto Brasileiro do Cafe, foram os se
guintes os registros das safras referentes ao citado 
qiiinqii€mio (em sacas de 60 quilos) o 

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

54 0334 
420510 
21.350 
24 0933 
59 0620 

Os dados referem-se ao cafe encaminhado a 
comercializa~ao e destinado a exporta~ao e a venda 
ao IBCo Convem lembrar que, ate dezembro de 
1971, o consumo interno era totalmente abastecido 
pelos estoques governamentais, Conseqiientemente, 
o registro da safra engloba todo o fluxo de comer
cializa~ao da colheita, exceto no tocante ao pri
meiro semestre de 1972, quando o mercado interno 
passou a funcionar de forma independenteo 

Os demais produtos agricolas foram cultivados 
em 778 hectares no valor de Cr$ 3,3 milhoes, em 
19740 A maior contribui~ao deveu-se a batata
inglesa que, pesando 20890 toneladas cobriu 85,5% 
do valor total e os restantes 14,5% ao feijao (12,5%), 
a banana (1,5 %) e ao tomate (0,5%) 0 

Prestam assistencia aos agricultores locais a 
Casa da Agricultura, 6rgao subordinado a Secret~
ria da Agricultura de Sao Paulo, e 20 agr6nomoso 

Pecuaria 
A CRIAQAO de gado no Municipio destina-se a 
reprodu~ao, corte e produ~ao do leiteo Gado prefe
rido: holandes, gir e mesti~oo 

Assistem aos pecuaristas 6 veterinarioso 
Em 1973, os rebanhos apresentaram urn total 

de 32 0117 cabe~as: 23 0290 bovinos, representando 
88,8% do valor total, 490 eqiiinos, 60 asininos, 360 
muares, 6 0 997 suinos, 300 ovinos, 300 caprinos e 320 
bufaloso 

Quanta aos produtos de origem animal, em 
1974, registraram-se: leite, 502400000 litros, no valor 
de Cr$ 4,2 milh6es; queijo, 230 t e Cr$ 3,6 milhoes; 
manteiga, 120 t e Cr$ 1,3 milhao; ovos de galinha, 
1100000 duzias e Cr$ 3,1 milhoeso 

As aves somavam 118 0000 cabe~as e foram ava
liadas em Cr$ 704,0 milhares 0 
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Comercio 
0 SAL foi o marco inicial do progresso de Franca. 
Carta datada de 1867 e guardada no Museu Hist6rico 
prova a grandeza e decadi'mcia desse genero de 
comercio. 

Atualmente estao em sua pauta de exportagao 
o cafe e o calgado. 

Existem 19 estabelecimentos do comercio ataca
dista, com predominancia dos generos alimenticios, 
veiculos, combustiveis, Iubrificantes e maquinas; 
929 do comercio varejista e 120 do misto. 

For am exportados 2. 269 .741 pares de calgados 
para homens, no valor de Cr$ 140,6 milhoes, em 
1974. 0 produto foi enviado aos Estados Unidos, Ca
nada, Rolanda, Suecia, Suiga e Africa, entre outros. 

Ban cos 
AS TRANSAQ6ES bancarias sao efetuadas atraves de 
agencias dos Bancos : do Brasil, do Estado de Sao 
Paulo, do Estado de Minas Gerais, Itau, de Cred.ito 
Real de Minas Gerais, Auxiliar de Sao Paulo, Ban
deirantes do comercio, do Comercio e Industria de 
Minas Gerais, Mercantil de Sao Paulo, do Comercio 
e Industria de Sao Paulo, Unibanco, Brasileiro de 
Descontos, Sui Brasileiro e Real. 

Ha 1 agencia da Caixa Econ6mica Federal e 3 
da Caixa Econ6mica Estadual. 

Compensa~oo de Cheques 
EM 1974 foram compensados 1.197.438 cheques, no 
valor total de Cr$ 1,5 bilhao, sendo de Cr$ 1.224,42 
o valor medio por cheque (dados ate agosto) . 

Registro de I move is 
DURANTE o ano de 1974 foram feitas 4.209 trans
crigoes, no valor total de Cr$ 68,5 milhoes, sendo 
3 . 952 por compra e vend a, no valor de Cr$ 61,2 
milh6es. As hipotecas convencionais inscritas atin
giram 161 e Cr$ 8,6 milhoes . 

Presta~oo de Servi~os 
OS 558 estabelecimentos cadastrados em 1974 es
tavam assim agrupados: 8 restaurantes, 178 bares 
e botequins, 82 sal6es de barbeiros, 69 de cabelei
reiros para senhoras, 2 boates, 30 postos de gasolina, 
167 oficinas em geral, 17 pens6es e 5 hoteis. Estes 
eram o Marconi, com 30 quartos; Cacique, com 34 
apartamentos e 19 quartos; Mirim, 34 apartamentos 
e 24 quartos; Central, com 39 quartos e Trajano Pa
lace, 43 apartamentos. 

Em funcionamento, 2 cooperativas de consumo. 

Meios de T ransporte 
FRANCA e servido por rodovias estaduais como a 
SP-334, Candido Portinari, que liga Batatais a Ri-

16 



faina; SP-345, Kalil Filho, Franca a Itirapua; 
SP-336, Franca a Sao Jose da Bela Vista; de Acesso 
a Restinga, asfaltada, ligando Franca a Restinga; e 
Franca a Batatais, sem asfalto. 

0 servigo de 6nibus e feito por 5 empresas 
com linhas urbanas, nas quais viaj aram 6.183 .134 
passageiros em 1974; 4 intermunicipais e 3 interes
taduais. 

Sao alcangadas em minutos as cidades vizinhas 
de Cristais Paulista, 17; Resting a, 19; Patrocinio 
Paulista, 26; Silo Jose da Bela Vista, 30; e Ribeiriio 
Corrente, 52. Para a Capital Paulista o tempo gasto 
e de 6 horas e meia. A Capital Federal e atingida 
em 11 horas e 31 minutos. 

PI BRASILIA 

CONVENCOES 
LIMITE INTERESTADUAL 

RODDYIA ESTADUAL 
FERROYIA 
CAMPO DE POUSO ~ 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1974, 
7. 937 autom6ve4:s e jipes, 74 6nibus, 320 taxis, 543 
caminhoes, 2.186 camionetas e furgoes, 735 outros 
veiculos. 

0 servigo de transporte do Municipio e apoiado 
pelas Ferrovias Paulistas S .. A., com estagao em 
Franca, e pelo Aeroporto Tiradentes, com 1. 200 me
tros de pista de terra melhorada. 

0 Municipio e regularmente servido pela VASP. 

Comunica~oes 
AS COMUNICAQoES telef6nicas sao feitas atraves 
da Companhia de Telefones do Brasil Central 
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(CTBC) que, em 1974, mantinha 5.000 aparelhos 
instalados. Interliga-se com a CTB-Companhia Te
lef6nica Brasileira, TELESP e com outras em tra
fego mutua. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
dis poe de 2 agencias postais-telegr::ificas e 1 de 
telex. 

A radiodifusao esta a cargo de 2 estac;6es que 
emitem em ondas medias: Radio Piratininga de 
Franca, prefixo XYR-243 e Radio Franca do Impe
rador, ZYE-246, a primeira desde 1962 e a segunda , 
1971. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 
POR OCASIAO do VIII Recenseamento Geral (1970 ) 
foram cadastrados 19 . 155 domicilios, inclusive 4 
improvisados. 

Contavam-se 10.771 habitados por seus pro
prietarios, 6. 246 por inquilinos e 2.134 por outros 
ocupantes. 

Havia 14.633 domicilios ligados a rede de ener
gia eletrica; 12.958 a de agua ( 4.136 eram abaste
cidos por poc;os ou nascentes) e 8. 388 a de esgotos 
sanitarios ( 10.163 eram servidos por foss as e 42 
tinham outros escoadouros l . 

Urbaniza~oo 

FRANCA esta situada na serra do mesmo nome 
sabre tres colinas, dai seu cognome, "Terra das 
Tres Colinas". A influencia das estradas contribuiu 
para o desenvolvimento do Municipio, pais o pro
longamento urbana foi iniciado ao longo das 
mesmas. 

Contam-se 857 logradouros publicos: 26 ave
nidas, 690 ruas, 1 alameda, 25 prac;as, (destacando
se a N. S. da Conceic;ao, Bariio de Franca e Sabino 
Loureiro), 93 jardins, 2 parques e 20 outros. Entre 
eles, 197 pavimentados, 240 arborizados, 402 ligados 
a rede de abastecimento de agua e 297 a de esgotos 
sanitarios. 

Dos 20 . 766 predios existentes, em 1974, 19 .531 
achavam-se ligados a rede de abastecimento d'agua; 
10. 672 a de esgotos e 19 . 127 a de energia eletrica 
(127/ 220 volts e 60 c/ s; a rede de alta tensiio e de 
13.000 volts). Existiam 5. 233 focos de iluminac;ao 
publica. 

No exercicio da profissao, 87 engenheiros, arqui
tetos e urbanistas e 8 construtores licenciados. 
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Assist€mcia Medico-Sanitaria 
0 MUNICiPIO disp6e de dois hospitais gerais, a San
ta Gasa de Misericordia, com 202 leitos, e o Hospital 
Regional, com 85. Para psiquiatria, com 250 leitos, a 
Casa de Saude Allan Kardec. 

Os servigos mectico-sanitarios sao prestados por 
1 posto de saude, 1 centro de puericultura e 2 pron
tos-socorros. 

Ha 34 farmacias e 6 laboratories de analises. 
Os servigos profissionais estao a cargo de 77 medi
cos, 61 dentistas, 30 farmaceuticos e 117 enfer
meiros. 

Assistencia Social 
A ASSIST:ENCIA Social em Franca e exercida atra
ves das seguintes instituig6es: Servigo Assistencial 
Catolico do Subdistrito da Estagao, Fundagao Civil 
Casa de Misericordia de Franca, Sociedade Sao Vi
cente de Paulo, Fundagao Espirita Judas Iscario
tes, Fundagao Casa de Saude Allan Kardec, Funda
<;;ao Espirita Esperan<;;a e Fe, Sede Agostiniana de 
Assistemcia Social Pio XII, Ordem Terceira de 'Sao 
Francisco de Assis, Servigo Social Francano Frei 
Gregorio Gil, Nosso Lar Espirita, Fundagao Espirita 
Jose Marques Garcia, Sociedade Francana de Ins
trugao e Trabalho para Cegos, Fundagao Educan
dario Pestalozzi, Liga de Assistencia Social e Edu
cagao Popular "LASEP", Creche Nossa Senhora 
Aparecida, Sociedade de Instrugao Popular e Be
neficencia, Agao Franciscana de Assistencia Social, 
Fundagao Cav. Caetano Petraglia e Departamento 
de Assistencia Social da Prefeitura - DEPROS. 

Religiiio 
DE ACORDO com os resultados do Censo de 1970, 
87,7 % da popula<;;ao eram cat61icos; 8,0 % espiritas, 
e 2,7 % evangelicos. Apenas 1,6% se declarou de 
outras religi6es ou sem religiao. 

lgreja Nossa Senhora Aparecida 



0 culto cat6Iico dispoe da Catedral de Nossa 
Senhora da Conceic;ao, da Igreja Matriz de Santa 
Rita e de 6 outras igrejas: Nossa Senhora das 
Grac;as, Santo Antonio, Nossa Senhora Aparecida, 
Sao Sebastiao, Sao Benedito e Sao Judas Tadeu. 

Para o culto evangelico, os temples da Congre
gac;ao Crista no Brasil, Igrej a do Evangelho Qua
drangular, Evangelica Assembleia de Deus, Pente
costal, Metodista, Presbiteriana e Batista. 

0 espiritismo e praticado em 16 saloes, 3 pre
dies e 1 resictencia. 

ASPECTOS CULTURAIS 

E GRANDE o desenvolvimento cultural de Franca, 
tendo todos os graus de ensino, alem de importantes 
museus e numerosas bibliotecas. 

Allabetiza~ao 

ENTRE as pessoas de 5 anos e mais residentes em 
Franca, 70,7 % eram alfabetizadas e estavam gru
padas conforme discriminac;ao a seguir, de acordo 
com os resultados do VIII Recenseamento Geral 
(1970) : 

l'ESSOAS ALFABETIZ ADAS 



Ensino Superior 
0 ENSINO Superior surgiu em Franca em 1950, 
com a solicitac;ao para que fosse criada uma Fa
culdade de Ciencias Economicas. Autorizada a fun
cionar pelo Decreta Federal n .0 29 .377, de 20 de 
marc;o de 1951, a Faculdade foi reconhecida pelo 
Decreta Federal n.0 48.908, de 27 de agosto de 1960. 
Encampada pela Prefeitura Municipal, de acordo 
com a Lei n.0 1.143, de 1.0 de outubro de 1963, foi 
estruturada sob a forma de autarquia municipal, 
por fore; a da Lei n.0 1 . 452, de 27 de setembro de 
1966. 

Em 1975 contava com 30 mestres e 520 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo. 

Em 1957, surgiu a ideia da criac;ao de uma Fa
culdade de Direito. 0 projeto apresentado a Camara 
Municipal foi aprovado. Solicitado funcionamento 
ao MEC, esse 6rgao o autorizou em marc;o de 1958. 
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0 reconhecimento veio tres anos depois. 0 Curso de 
Direito de Franca logo se tornou o centro de en
sino de Direito da regiao, recebendo alunos ate do 
sul de Minas. Fen6meno interessante foi o inter
cambia entre os docentes que vinham ora de Ube
raba, ora de Ribeirao Preto. No inicio do ano letivo 
de 1975, o corpo docente era constituido por 23 pro
fessores . A matricula foi de 460 alunos. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
criada em 1963, e subordinada a rede de Institutos de 
Ensino Superior do Estado. A primeira turma diplo
mou-se em 1966. Estavam matriculados 532 alunos e 
lecionavam 70 professores, no inicio deste ano. 

Observat6rio Astromico Pestalozzi 

Em 1970 foi criada a Faculdade Pestalozzi, com 
diversos cursos: Matematica, Pedagogia, Comuni
cac;6es e Tecnologia Rodoviaria. 0 exito da inicia
tiva Ievou a direc;ao da Fundac;ao Pestalozzi, enti
dade mantenedora, a iniciar a construc;ao de urn 
"campus", para onde pretende levar a Faculdade 
de Engenharia que esta sendo estruturada. No inicio 
do ano eram 752 os alunos e 82 os professores. 

A Faculdade de Administra<;ao de Empresas, au
torizada a funcionar pelo Decreto federal n.0 70 .941 , 
de 8 de agosto de 1972, foi reconhecida pelo Decreto 
federal n.0 75 .450, de 6 de margo de 1975, quando 
contava, no inicio do ano, com 91 alunos e 13 pro
fessores. 
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Em 1973, o Instituto Francano de Ensino fun
dou a Faculdade Francana de Filosofia, Ciencias e 
Letras, que conta em seus quadros 115 alunos e 22 
professores. 

A mais nova Faculdade e a de Desenho e Phis
tica da ACEF (1974), organizal(ao que pro mete ser 
das mais atuantes na cultura de Franca. Em 1975, 
a matricula ja alcanl(ou 262 alunos e 18 professores. 

0 IEPES, autarquia destinada a pesquisa econ6-
mica, conta com recursos da computal(ao, prepa
rando tecnicos em Informatica. 

No setor musical, o Pestalozzi e o Ars Nova tern 
cerca de 300 alunos em seus Conservat6rios para 
0 aprendizado de musica. 

Ainda dignos de menl(ao quanto aos ensinamen
tos ministrados sao os cursos de linguas, como o 
da Alian<;a Francesa, Cultura Inglesa, Curso Fisk 
e Brasil-Estados Unidos, frequentados por centenas 
de alunos. 

Quanto a pintura, Franca tern muitos cultores, 
alguns ja premiados nos antigos "Sal6es Paulistas". 
Numerosos outros pintores tern apresentado seus 
quadros nos "Sal6es de Belas-Artes", periodicamente 
realizados em Franca. 

Semana de Estudos Juridicos - A Faculdade de 
Direito faz realizar todos os anos, no mes de outubro, 
a tradicional Semana de Estudos Juridicos, com a 
presen<;a dos maiores juristas do Pais. 

Ensino de 1° e 2.0 Graus 
0 ENSINO de 1.0 e 2.0 graus era ministrado em 
109 unidades escolares, a cargo de 692 professores. 
No inicio do ano letivo de 1975 achavam-se matri
culados 22 .197 alunos. 

Entre os estabelecimentos de ensino destaca
vam-se: Ginasio Estadual Maria D'Elia, Industrial 
Estadual Julio Cardoso, Quinto Ginasio Estadual de 
Franca Prof. Otaviano Martins de Souza, Sexto Gi
nasio Estadual de Franca, C. E. David Carneiro 
Ewbank, C. E. Dr. Joao Marciano de Almeida, Ginasio 
Pestalozzi, Colegio Comercial Pestalozzi, Instituto 
Estadual de Educa<;ao Torquato Caleiro, Instituto 
Francano de Ensino, Colegio e Escola Normal Jesus 
Maria Jose, Colegio Tecnico Industrial de Franca, 
Colegio Tecnico Agricola Estadual Prof. Carmelino 
Correa Junior. 

Museus 
A LEI municipal n.0 656, de 13 de setembro de 1957, 
criou o Museu Historico Jose Chiachiri, definitiva
mente instalado em sede propria, a 28 de novembro 
de 1970. 

Considerado urn dos melhores e mais bern insta
lados do interior paulista, guarda toda a hist6ria 
de Franca. 

Sendo o seu proprio .predio hist6rico, de estilo 
normando, tern em suas 22 salas documentos como 
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Museu Hist6rico Jose Chiachiri 

os da Funda<;ao do Distrito, Municipio e Cidade; 
pegas raras como urn tear construido em 1888; 
farto material indigena da regiao etc. 

0 Museu de Geologia foi fundado em 1965 e o 
Folclorico em 1970. Ambos sao patrimonios da Fa
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Franca. 

Em 1974 foram visitados por cerca de 15.500 
pessoas. 

Bibliotecas 
SETE sao as bibliotecas do Municipio. A {mica pu
blica e a Dr. America Maciel de Castro Junior, 
mantida pela Prefeitura Municipal. Seu acervo e 
de 5.628 volumes. A de maior acervo e a da Fa
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras, que tern 
12 .262 volumes; em seguida, a Professor Agnelo 
Morato Junior, da Funda<;ao Educacional Pesta
lozzi, 6 . 224 ; a Professor Augusto Marques, da Fa
culdade Franc ana, 5. 000; a Professor Jose Garcia de 
Freitas, da Faculdade de Ciencias Economicas, 
3. 832; a do Instituto de Educagao Torquato Caleiro, 
3 . 600, e a da Faculdade de Dire ito, 2. 000. 

Em 1974 foram emprestados 43.362 volumes e 
respondidas 72 .011 consultas. 0 numero de visi
tantes elevou-se a 76 .476. 
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lmprensa 
CIRCULAM no Municipio os seguintes jornais : Co
mercio de Franca, fundado em 1915, com tiragem 
de 8.550 exemplares; o D idrio de Franca, 1973, 5.000 
(ambos diarios) ; Aviso de Franca, 1924, 1. 000 (se
manal); e A Nova Era, 1972, 4.250 (mensa!) . Tam
bern de periodicidade mensal, a revista Mensageiro 
de Santa Rita, fundada em 1931 e com tiragem de 
9.400 exemplares. 

Contam-se 1 editora, 18 tipografias e 10 livra
rias. 

Associa~oes 
FRANCA se orgulha de seu Centro Medico e de 
seu Centro Odontol6gico, importantes associag6es 
culturais. 

De carater esportivo, o Franca Polo Clube, o 
Internacional Esporte Clube, a Associagao Atletica 
Francana (a mais antiga fundada em 1912), o Pal
meiras Esporte Clube, o Esporte Clube Amazonas e 
o Yara Clube de Franca. Com finalidade recreativa, 
o Clube dos Bagres e a Associagao dos Empregados 
no Comercio de Franca. 

Brevetando pilotos, o Aero Clube de Franca fun-
ciona desde 1939. · 

Cinemas 
HA no Municipio 4 cinemas : o Cine A venida, com 
800 lugares; o Santo Antonio, com 750; o Sao Luis, 
o de m aior capacidade com 1.200; e o Odeon, com 
630. 

Bra sao 

0 BRASAO de Franca, idealizado pelo historiador 
Affonso d'Escragnolle Taunay e desenhado por Hen
rique Manza, foi instituido por Lei municipal de 
14 de abril de 1930. 0 original acha-se arquivado 
no Museu Paulista. 
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Clulle dos BIIJ'I!S 

Clube de Campo 
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logos Abertos do Interior 
FRANCA, uma das 5 cidades fundadoras dos JAI 
(Jogos Abertos do Interior) , foi, em 1975, sede dos 
39.0 . 0 certame, o maior que se realiza no interior 
do Pais, foi incluido no programa comemorativo da 
eleva~ao de Franca a categoria de Vila . 

Turismo 
,A CIDADE oferece aos visitantes uma serie de 
atra~6es, alem de suas belezas naturais, tais como: 
os Pavilh6es da Francal onde sao realizadas expo
si~6es anuais ; o Rel6gio do Sol, verdadeira precio
sidade artistica, todo em m armore de Carrara e 
construido em 1886 por Frei Germano de Anneacy. 
acha-se localizado na Praqa N. S. da Concei<;ao; a 
Catedral Francopolitana; o Museu Hist6rico Jose 
Chiachiri; o Museu Geologico; o Museu Folcl6rico e 
o Observat6rio Astron6mico sao locais dignos de vi
sita, principalmente de pesquisadores e estudiosos. 

Merecem atenGao dos visitantes o Parque Fer
nando Costa, o Clube de Campo, o Franca Polo 
Clube, os hoteis e restaurantes, bern aparelhados e 
de facil acesso. 

Rel6gio do Sol 



ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLiTICOS 

Finan~as 

A UNIAO arrecadou, em 1974, Cr$ 56,0 milh6es ; o 
Estado Cr$ 42,7 e o Municipio Cr$ 21 ,3 milh6es. 

As despesas efetuadas pela municipalidade fi
caram em Cr$ 21,6 milh6es. 

0 On;am ento Municipal para 1,975 previu receita 
de Cr$ 44,2 milh6es e fixou igual despesa. 

Representa~ao Politico 
A CAMARA de Franca e composta de 15 vereadores. 
Em 1975, achavam-se inscritos 45.772 eleitores. 

FONTES 

A S I N FORMA(:6ES divulgadas n este tmbalho t oram, em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente d e Coleta de Fmnca, Albertina 
Santiago. 

Utilizados tambem dados das publicaqoes Vila F ranca d o 
Imperador, de Jose Chiachi1'i ; Revista da Faculda de ti e 
Ciencias Econ6m icas de Franca , n. 0 1 ; 39. 0 Jogos Abertos d o 
I nterio r - 1974; Movimento da Comercia liza<;iio d o Cafe , do 
IBC; edi9tio da Monogm/ia ante1'ior; dados dos arquivos d e 
documentaqao municipal do IBGE e de ou tms 6rgaos d o sis
t ema esta tistico nacional. 



5 ECHE TARIA D E PL A ~~!-:.J l. : ,lf. 'J TO o :. i-" I<E SIO~NCIA D A REFU R L •CA 

FUNDA<;:AO INSTITUTO BRASILEIRD DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA 

Departamento de Divulga~;ao Estatfstica 

Acabou-se de imprimir aos sete dias do mes de novembro 
de mi! novecentos e setenta e cinco, nas ojicinas do Servit;o 
Grdfico do IBGE, em Lucas, Aven ida Brasil, 15 671 Rio de 

Janeiro, RJ. 




