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COLE(;JAO DE MONOGRAFIAS N.• 608 

g R G ~ 
"' s A 0 P .A U L 0 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 537 km'; altitude da sede: 400 m; 
temperaturas em •c: maxima, 37,1; minima, 3,0 precipi
tat;:iio pluviometrica anual: 1.861 ,0 (1974). 

POPULA(;JAO RESIDENTE - 34.976 (Censo Demogrdfico de 
1970); densidade demogrdfica: 65,13 h.abitantes por qui!O
metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 153 estabelecimentos industriais, 
437 do comercio varejista, 7 do atacadista, 3 do misto, 347 
de prestat;:iio de servit;:os; 1.019 estabelecimentos agrope
cutirios (Censo de 1970); 8 agencias banctirias, 1 da Caixa 
Econ6mica Federal e 1 da Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS - 234 unidades escolares de ensino 
de 1.• grau, 5 estabelecimentos de ensino de 2.• grau, 19 
unidades escolares de ensino supletivo; 13 bibliotecas, 7 
tipograjias, 3 livrarias, 4 jornais, 1 estat;:iio radiodijusora; 
1 cinema, 5 associat;:oes recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 101 ruas, 4 avenidas, 11 prat;:as, 11 
jardins, 3 parques, 21 travessas; 6.249 ligacoes eletricas 
domiciliares, 2.822 tocos de iluminat;:iio :pUblica, 541 apa
relhos telefOnicos; 3 hoteis, 1 boate, 2 pensoes, 4 restau
rantes, 69 bares e botequins. 

A.SSIST£NCIA MEDICA - 2 h.ospitais com 285 leitos, 1 posto 
de saude, 1 centro de puericultura; 25 medicos, 17 den
tistas, 9 tarmaceuticos, 2 entermeiros; 2 laborat6rios de 
antilises, 9 tarmti-::ias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Delegacia de Pol!cia em 1974) 
- 2.023 autom6veis, 23 6nibus, 1 micro6nibus, 618 cami
nhoes, 379 "pick-ups" e jipes, 454 camionetas, 74 veiculos 
ntio especijicados. 

ORQAMENTO MUNICIP.1L PARA 1976 (milhoes de cruzeiros) 
- receita prevista e despesa tixada - 16,9. 

REPRESENTAQAO POL!TICA- 13 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

BIRIGUI foi fundado em 1911 por Nicolau da Silva 
Nunes, nascido em Portugal em 1880 e chegado ao 
Brasil em 1892. 

Ap6s estada no Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais, vai residir em Sales de Oliveira, no Estado 
oe Sao Paulo. 

Em novembro de 1911, vindo de Aragatuba e 
Ba uru, adquire em Chave de Birigui 400 alqueires 
de terras. Ai se fixando, tern por primeira morada, 
com seus companheiros, e para se proteger dos 
indios caingan gues, dois vag6es da Estrada de Ferro 
Noroeste, obtidos em Bauru. 

Urn mes m ais tarde, com a chegada de varias 
familias, compradores de t erras e agregados, co
m ega a crescer o vilarejo, que t ern Santo Ambrosio 
por padroeiro. Matas sao derrubadas e constr6i 
Silva Nunes a primeira casa . em area de encontro 
hoj e das ruas Silvares, ex-Tiete, e dos Fundadores. 
A esse tempo, tres vezes por semana, urn trem da 
Estrada de Ferro Noroeste, que !angara seus trilhos 
em 1908, faz parada em Chave de Birigui (dai a 
primitiva denominagao), enfrentando nao raro o 
ataque dos indios. 

Em 1912, conseguida por Rondon a paz com os 
caine;angues, e fundada pelo coronel Manoel Bento 
da Cruz, proprietario de 30.000 alqueires de terras 
entre Birigui e Aragatuba, a Companhia de Terras, 
Madeiras e Colonizagao de Sao Paulo, cujo plano 
de povoamento se constituiria numa das principals 
forgas do progresso do futuro municipio. As primei
ras estradas de rodagem sao abertas pela Compa
nhia, com 700 km de penetragao. Nessa epoca possuia 
Birigui apenas 30 ou 40 casas, quase todas de pau
a-pique. Esse numero subiria a mais de 200, dois 
anos mais tarde, a maior parte de tijolos e cobertura 
de t elhas, contando-se em torno de 1.000 o numero 
de habitantes. 

Em 1.913, oito anos antes da formac;ao como 
municipio, ja se delineava a planta de Birigui, por 
iniciativa da Prefeitura de Bauru, de que era titular 
recem-eleito o coronel Manoel Bento da Cruz. Tern 
inicio as atividades agricolas, avultando 5 ou 6 anos 
mais tarde a cafeicultura, bastante desenvolvida 
principalmente nas fazendas Agua Branca e Silva
res, que ja possuem 700.000 cafeeiros. Colhem-se 
anualmente 150 arrobas por mil pes. No auge da 
produgao ca feeira, em 1927, Birigui embarca pela 
estagao da Noroeste mais de 150.000 sacas de cafe, 
ficando a regiao, atras apenas de Pirajui e Lins. 

Telegrafo e telefone se instalam pouco depois 
de 1914 e 1917. 

0 progresso alcangado por Birigui ja reclamava 
sua emancipagao politica. Assim e que, em junho 
de 1919, uma comissao constituida de James Mellor, 
Nicolau da Silva Nunes, Anor Garcia, Gentil Pinto 
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Ferreira Coelho e Mario de Souza Campos se en
trevista, para tratar da questao, com o chefe poli
tico, coronel Manoel Bento da Cruz. 

No ana seguinte, par indica<;ao do diret6rio po
litico de Penapolis, o Deputado Luis de Toledo Piza 
Sobrinho apresenta a Qamara de Deputados o pro
jeto n.o 34, propondo a cria<;ao do Municipio de 
Birigui, determinada finalmente, em 8 de dezembro 
de 1921, par Lei estadual, promulgada par Washin
gton Luis. 

Nessa epoca Birigui ja possuia energia eletrica, 
com a inaugura<;ao da primeira unidade de 1.000 c.v., 
para ilumina<;ao tambem de Caingangue (Coroa
dos), Ara<;atuba, Calmon, Legru e Glicerio e au
menta da rede de Penapolis. Pela Companhia Pau
lista de Luz e For<;a, a qual foi vendida a primitiva 
empresa, e instalada em 1926 a segunda unidade de 
1.000 c.v., e em 1927 a terceira, de 2.000 c.v. 

A primeira Camara Municipal se instala a 
19 de fevereiro de 1922. 

Forma~iio Administrativa 
0 DISTRITO de Birigui foi criado pela Lei estadual 
n.0 1.426, de 10 de novembro de 1914, figurando nos 
quadros de apura<;ao do Recenseamento Geral de 
1.0 de setembro de 1920 como pertencente ao Mu
nicipio de Penapolis. 

A Lei estadual n.o 1.811, de 8 de dezembro de 
1921, criou o Municipio, com territ6rio desmem
brado do de Penapolis, e elevou a sede municipal 
a categoria de cidade. A instala<;ao do Municipio de 
Birigui se deu a 19 de fevereiro de 1922. 

Na divisao administrativa referente ao ana de 
1.933 e na territorial de 31 de dezembro de 1936 o 
Municipio se constitui de dais distritos: Birigui e 
Nipolandia. Na territorial de 31 de dezembro de 1937 
e no quadro anexo ao Decreta-lei estadual n.0 9.073, 
de 31 de mar<;o de 1.938, de tres : Birigui, Jacri e 
Nipolandia. 

Prejeitura Municipal 



Segundo o quadro fixado pelo Decreta esta
dual n.0 9.775, de 30 de novembro de 1938, para 
vigorar no qiiinqiienio 1939-1943, Birigui perdeu o 
distrito de Iacri (ex-Jacri) para o novo Municipio 
de Tupii., ficando entao com dois distritos: Birigui 
e Bilac (ex-Nipolandia) . 

Pelo Decreta-lei estadual n.0 14.334, de 30 de 
novembro de 1944, perdeu o distrito de Bilac, que 
passou a constituir o novo Municipio de mesmo 
nome, e partes do territ6rio do distrito de Birigui, 
para o distrito de Coroados, de Municipio de igual 
nome, e para os distritos de Bilac e Piacatu (este 
criado pelo mesmo Decreto-leiJ, ambos do Mu
nicipio de Bilac. 

Possui atualmente um s6 distrito: o de Birigui. 

Forma~6o Judiciaria 
A COMARCA de Birigui foi criada pela Lei n.o 6.447, 
de 19 de maio de 1934. 

Nas divis6es territoriais de 31 de dezembro de 
1936 e de 1937 e no quadro anexo ao Decreta-lei 
estadual n.o 9.073, de 31 de margo de 1938, o Muni
cipio de Birigui constitui com o de Coroados o 
termo (mico da Comarca do mesmo nome. Essa 
divisao permanece no quadro fixado para o qiiin
qiienio 1939-1.943, pelo Decreta estadual n.0 9.775, de 
30 de novembro de 1938. 

No quadro fixado pelo Decreta-lei estadual 
n .0 14.334, de 30 de novembro de 1944, para o periodo 
1945-1948 o termo (mico da citada Comarca com
preende, alem do Municipio de Birigui, os de Co
roados e Bilac. 

A Comarca, atualmente de 2.a entrancia, tern 
jurisdigao tambem sobre os municipios de Coroados, 
Clementina e Sant6polis do Aguapei. 

Conta com 2 juizes e 2 promotores, militando no 
foro 20 advogados. 

ASPECTOS FfSICOS 

0 MUNICiPIO e urn dos 16 que integram a Micror
regiao de Alta Noroeste de Penapolis, na qual ocupa 
area de 537 km2. Seus limites sao: a oeste Aragatuba, 
a leste Coroados, a nordeste Buritama e a sudoeste 
Bilac. 

0 principal acidente geografico e o rio Tiete, 
que separa Birigui de Buritama e fonte de extragao 
de areia. Encontram-se em estudos a construgao de 
uma hidreletrica e, para torna-lo navegavel, eclusas 
e desvios no salto Avanhandava. 

Do ribeirao Baixotes capta o Municipio a agua 
para o abastecimento publico. 

Citam-se ainda as corredeiras Ondas Grandes 
e Mato Seco e a lagoa Bonita. 
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0 clima e tropical seco e as chuvas caem nor
malmente de outubro a mar<;o, registrando-se em 
1974 precipita<;ao pluviometrica de 1.861,0 mm. A 
temperatura no mesmo ano oscilou entre a maxima 
de 37,1°C e a minima de 3,oo. 

0 relevo nao apresenta variag6es acentuadas. 
A sede, que tern posi<;ao geografica determinada 
pel as coordenadas de 21 °18'30" de latitude Sul e 
50°19'00" de longitude W. Gr., fica a 400 m de alti
tude. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENSO Demografico de 1970 revela que Bidgui 
contava em 1.0 de setembro, 34.976 habitantes 
residentes , sendo assim, o segundo Municipio mais 
populoso da Microrregiao. 

Os ultimos resultados censitarios indicam para 
o Municipio: 

ANOS 

1950 
1960 
1970 

POPULM)AO 

Total j Urbana 

. . . . .... . . 31018 12 550 
31 315 18 721 
34 976 27118 

POPULACAO 
Popula~ao residente 

I Rural 

18468 
12 594 
7 858 

Mi l hobitan tes 
30 .-~~~~--------------------r 

U r bano 

~Rural 

10 

0 

1950 1960 1970 
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A densidade demogratica em 1970 era de 65,13 
habitantes por quil6metro quadrado. 

Contava Birigui 12.824 (9 .635 homens) pessoas 
economicamente ativas, de 10 anos e mais de idade, 
assim distribuidas, conforme o setor de atividade a 
que se dedicavam: agricultura, pecuaria, silvicul
tura, extragao vegetal, caga e pesca - 3.291 026 
mulheres) ; industria - 3.794 (789) ; comercio -
1.228 (200) ; prestac;ao de servigos - 2.079 0 .330) ; 
transportes, comunicag6es e armazenagem - 559 
(25); atividades sociais - 721 (540); administragao 
publica - 363 (27); outras atividades - 789 (152). 

Movimento da Popula~oo 
EM 1974 o Registro Civil acusava 371 casamentos ; 
1.098 nascimentos (23 natimortos), dos quais 174 
de anos anteriores; e 327 6bitos (71 de menores de 
1 ano). 

ASPECTOS ECONoMICOS 

BIRIGUI, que exerce influencia econ6mica sobre os 
municipios vizinhos, destaca-se, no parque fabril , 
em varios setores: calgados, principalmente infantis; 
oleos vegetais: m6veis de madeira e ago para fins 
hospitalares; maquinas e implementos agricolas ; 
roupas em geral; produtos alimentares, com desta-
que para carne frigorificada e massas alimenticias. 

A rodovia Marechal Rondon, o novo tragado da 
Rede Ferroviaria Federal S.A., a construgao da ro
dovia asfaltada Birigui-Bilac, ja em fase de acaba
mento, e a previsao para 1976 da construgao de 
uma rodovia entre Birigui e Aragatuba representam 
novas perspectivas para o desenvolvimento da in
dustria no Municipio. 

A administragao municipal, empenhada na 
expansao industrial vern de criar o Conselho de 
Desenvolvimento Industrial - CONDE! -, 6rgao 
responsavel pelos estudos de implantagao de novas 
industrias e transferencia das existentes para o fu
turo distrito industrial. 

Para a instalacao de industrias sem similares ou 
de neg6cios de real interesse para a comunidade, a 
Prefeitura concede isengao total de impostos e faz 
doagao de terrenos. 

Quanto a prestagao de servigos, que disp6e de 
estabelecimentos de grande porte e tecnicamente 
bern equipados, tern destaque as oficinas de reparos 
de avi6es, alem de outros. 

A agropecuaria, bern desenvolvida, e uma das 
mais ricas da regiao. 
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industria 
A INDUSTRIA, a maior fonte economica do Munici
pio, teve em 1970, segundo o Censo Industrial enta<J 
!'ealizado, o seguinte desempenho: 126 estabeleci
:nentos em funcionamento, 1.936 pessoas ocupada: 
~ valor da produgao de ordem de Cr$ 78,0 milh6es. 

Esses numeros, em 1974, subiram a respectiva
:nente 153, 2.969 e Cr$ 300,2 milh6es, destacando-
3e o genera de quimica, que com 4 estabelecimento3 
~ 196 pessoas empregadas, contribuiu com 28,7% 
Jara o valor total e o de vestuario, calgados e arte
:'atos de tecidos, com 39, 1.349 e 27,7%; produto: 
:J.limentares, com 30, 413 e 17,3% . Em seguidE. 
3ituava-se o de metalurgica, com 6, 224 e 9,5% do 
;alor total. 

INDUSTRIA 

Valor do produ~ao-1974 

• Ouimico 

Produtos alimentares 

t:·_:::::-1 Outros 

~ Vestucirio,col~odos 
~ e ortefotos de tecidos 

~ MetoiJrgico 
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Os estabelecimentos que mais se desta.caram 
para o valor da produgao foram: Anderson aayton 
S.A. Industria e Comercio (oleo bruto de :tmen
doim); Birigui 6leo Biol S.A. (oleos comesLveis) ; 
Birigui Ferro Biferco S.A. (porcas) ; Rahal & As
sumpgao Ltda. (matriz) e Popi Industria e Comercio 
de Calgados Ltda. (calgados para crianga) ; Fa
brica de Tecidos Carioba S.A. (algodao em pl.uma) ; 
Bical Birigui Calgados Industria e Comercio Ltda. 
(calgados para crianga) ; Biagro Velsicol Pndutos 
para Agricultura Ltda. (inseticidas) ; Friazz.1 Fri
gorifico Zucolloto Ltda. (presunto) ; Petrilli Oliveira 
Industria de Artefatos de Borracha Ltda. (Eolados 
neolite) ; Industria de Calgados Perala Ltda (cal
gados para crian<;a) ; Industria e Comerc:io de 
Cal<;ados Rinde Ltda. (cal<;ados para homem ) . 

Abate 
EM 1974 foram abatidos 20.000 aves, 7.061 sdnos e 
2.444 bovinos, totalizando o produto do corte 1.285 
toneladas, no valor de Cr$ 11,4 milhoes. A carne 
verde de bovina, o principal produto, contribu~u com 
38,9 % para o valor total, o presunto cozicb com 
24,2 %, a carne frigorificada de bovina com 10,9 %, 
a carne verde de suino com 7,9 % , a banha refinada 
com 6,9 % e a sal.sicha a granel com 5,7 % . 03 5,5 % 
restantes tiveram a participa<;ao de 8 outrcs pro
dutos. 

Censo Agropecuario 
EM 1970 o Censo apurou no Municipio 1.019 estabe
lecimentos rurais, ocupando area total de 51.121 ha, 
dos quais 614 (43.988 ha) estavam sob a ad:minis
tra<;ao dos proprietarios, 334 ( 4.383 ha) dos arren
datarios, 22 074 ha) dos parceiros e 49 (2.476 ha) 
de outros ocupantes. 

A area abrangida pelas lavouras era de 2.035 ha 
para as permanentes e de 12.481 para as tempo
rarias e trabalhavam nesses estabelecimentos 5.157 
pessoas, encontrando-se em atividade 299 tratores. 

Da criagao de bovinos ocupavam-se 49E; esta 
belecimentos, de suinos 670 e de galinaceos 6'71. 

Agricultura 
0 VALOR da produgao agricola de Birigui e:n 1973 
foi da ordem de Cr$ 21,6 milh6es, abrangendo a 
area colhida 12.647 ha. 

Os principais produtos foram algodao (7 .966 
toneladas e 56,5 % do valor), arroz (2,920 toneladas 
e 11,2% ), milho (5.410 e 9,2 % ) e amendoim 0.559 
e 7,9% ) . 
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AGRICULTURA 

Valor do produ~ao-1973 

• Algodoo 

Milho 

D Ou tro s 

[ ]] 

~~ 

A rr o z 

A assistencia tecnica aos agricultores esta a 
cargo de urn posto agropecuario e de 2 agronomos. 

Pecu6ria 
A POPULAQAO pecuaria, em 1974, totalizava 56.733 
cabec;as, avaliadas em Cr$ 45,3 milh5es, destacando
se bovinos ( 44.100) e suinos (9 .800), que represen
tavam 97,3 % e 0,8% do valor, respectivamente. 

A criac;ao de gado bovino destina-se a produc;ao 
de leite (60 %) e corte (40 %), predominando as 
ragas gir, nelore e mestic;as zebuinas. 

Naquele ano foram importadas, para engorda, 
3.500 cabec;as de bovinos e exportadas, para corte, 
5.000. 
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V ista aerea da Ci dade 

A produgao de leite foi calculada em 16 mi
lh6es de litros (Cr$ 12,8 milh6es) , a de manteiga 
a tingiu 3 toneladas (Cr$ 30,0 milhares) e a de queijo 
280 toneladas (Cr$ 2,5 milh6es). 

0 numero de aves ascendia a 350.000, a,.aliadas 
em Cr$ 3,4 milh6es: 349.300 galin:iceos (600 perus) 
e 700 patos, marrecos e gansos. 

A prod·Jgao de ovos alcangou 3.463 .200 duzias, 
no valor de Cr$ 10,4 milh6es. 

Os criadores contavam com a assistenc:ia de 3 
veterin:irios. 
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Energia Eletrica 
0 CONSUMO em 1974 somou 21.054 MWh, com a 
seguinte distribuigao : residencial- 6.334; industrial 
- 6.255 ; comercial - 2.577 ; iluminagao pu·blica -
2.507 ; :igua e saneamento - 1.826 ; rural - 1.092 ; 
poderes publicos - 447; out ros fins - 16. 

Comercio 
NO MESMO ano contavam-se 7 estabelecimentos 
a tacadistas (produtos agropecu:irios e alimenticios), 
437 varej istas e 3 mistos . 
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Constru~oo Civil 
FOI de 277 o numero de licen~;as para construir em 
1974. A area dos terrenos somou 96.036,92 m2 e a 
das edificag6es 18.646,79 m 2. 

Do total das areas, 16.344,48 m2 se destinavam 
a construg6es residenciais, 1.610,93 m z a comerciais 
e 691,38 m z a industriais. 

Registro de lm6veis 
DURANTE o ano de 1974, foram feitas 1.112 trans
crig6es de transmiss6es de im6veis, no valor de 
Cr$ 36,9 milh6es, sendo 905 por compra e venda, 
Cr$ 32,9 milh6es. Foram em numero de 52 e valor 
de Cr$ 5,0 milh6es as inscrig6es de hipotecas con
vencionais no mesmo ano. 

Bancos 
COMP6EM a rede bancaria agencias dos bancos 
Noroeste do Estado de Sao Paulo, do Brasil, Bra
sileiro de Descontos, Itau, Bandeirantes do Comer
cia, Comercio e Industria de Sao Paulo, America do 
Sul e do Estado de Sao Paulo. Funcionam tambem 1 
agencia da Caixa Econ6mica Federal e 1 da Esta
dual. 

Presta~oo de Servi~os 
DISTRIBUiA-SE por 347 estabelecimentos a pres
tagao de servigos em 1974, destacando-se 4 restau
tantes, 69 bares e botequins, 32 sal6es de barbeiro, 
12 de cabeleireiro para senhoras, 1 boate, 3 hoteis 
e 2 pens6es. 

o Hotel Sao Bento possui 21 apartamentos e 25 
quartos; o Sao Paulo, 10 quartos; o Lux Hotel, 18; 
a Pensao Cristal, 15 e a Pensao Fernandes, 10. 

Transportes 
0 MUNICiPIO e servido pela Rede Ferroviaria 
Federal S.A., pela Rodovia Marechal Rondon (SP-
300) asfaltada, e por rodovias municipais. 

A seguir, as ligag6es de Birigui com as Capitais 
Federal e Estadual, cidades vizinhas e outras, e 
seus tempos de percurso: Brasilia --,-- rodovia: 15 h 
12 min; Sao Paulo - rodovia: 7 h, ferrovia: 12 h; 
Aragatuba - rodovia: 16 min, ferrovia: 20 min; 
Bauru - rodovia: 2 h 40 min, ferrovia: 4 h; Bilac 
- rodovia: 42 min; Buritama - rodovia: 1 h ; 
Coroados - rodovia: 14 min; ferrovia: 15 min ; 
Guararapes- rodovia: 46 min, ferrovia : 1 h 8 min ; 
Lavinia - rodovia: 1 h 16 min, ferrovia : 2 h 28 min ; 
Maril.ia - rodovia: 1 h 45 min; Mirand6polis -
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rodovia: 1 h 26 min, ferrovia: 2 h 38 min; Presi
dente Prudente - rodovia: 3 h 45 min; Sao Jose 
do Rio Pre to - rodovia: 2 h; Ribeirao Preto -
rodovia: 6 h 45 min; Valparaiso - rodovia: 1 h 
5 min; ferrovia: 1 h 38 min; Turiuba - rodovia: 
1 h 30 min; Planalto - rodovia: 1 h 40 min; Cle
mentina- rodovia: 40 min; Sant6polis do Aguapei 
- rodovia: 52 min; Penapolis - rodovia: 30 min; 
ferrovia: 37 min; Lins- rodovia: 1 h 10 min; fer
ravia: 1 h 20 min; Brauna - rodovia: 30 min; 
Campo Grande (MT) - ferrovia: 11 h; Rio de 
Janeiro (RJ) - rodovia: 13 h 15 min; ferrovia: 20 h . 

Em 1974 o servigo de 6nibus estava a cargo de 
3 empresas sediadas no Municipio, com linhas ur
bana, intermunicipal e interestadual. 

Cinco empresas, com sede em outros locais, es
tabeleciam ligag6es com Birigui: Empresas Reunidas 
Paulista de Transportes Ltda., Empresa Guerino 
Seiscentos, Transporte Coletivo Celico Ltda., Empre
sa Chrisostomos e Empresa Paraiso. 

Ate 1974 estavam registrados na Delegacia de 
Policia 2.023 autom6veis, 23 6nibus, 1 micro6nibus, 
618 caminh6es, 379 "pick-ups" e jipes, 454 camio
netas e 74 outros veiculos. 

0 movimento de passageiros naquele ano foi o 
seguinte: em auto-6nibus, 547.641 e em estradas de 
ferro, 18.060. 

Situado na Cidade, possui o Municipio o Aero
clube de Birigui, com pista de argila de 1.250 x 50 
metros. 

Comunica~oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 1 agencia postal-telegrafica no Municipio 
e o servi<;o telef6nico esta a cargo da TELESP -
Telecomunicag6es de Sao Paulo S.A., que ate 1974 
instalou 541 aparelhos, com 16 linhas-tronco. 
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No setor de radiodifusao, ha a Radio Club de 
Birigui, ZYE-262, fundad,a em 1948 e que transmite 
em onda onidirecional. 

Os programas de televisao sao recebidos das 
estag6es Tupi (canal 4), Globo (canal 5) e Bandei
rantes (canal 13), todas da Capital. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizaqoo 
A CIDADE se comp6e de 4 avenidas, 101 ruas, 11 
pragas, 11 jardins, 3 parques e 21 travessas. Desta
cam-se as pragas Dr. Gama e James Mellor, as ave
nidas Governador Pedro de Toledo, Euclides Miragaia 
e Sao Francisco e as ruas Saudades, Joao Galo, Barao 
do Rio Branco, Santos Dumont, Ribeiro de Barros, 
Silvares, Mario de Souza Campos, Maestro Antonio 
Passareli, Bandeirantes, Siqueira Campos, Conse
lheiro Antonio Prado, Oswaldo Cruz, Antonio Si
moes, Rui Barbosa, Francisco Galindo de Castro, 
Bento da Cruz, 7 de Dezembro, Nilo Peganha, Sao 
Jose e Anhangtiera. 

Ha 70 logradouros pavimentados, 75 com rede 
de abastecimento de agua, 70 com esgoto sanitaria 
e 50 arborizados. Em numero de 2.822 sao OS focos 
de iluminagao publica. 

Do total de prectios existentes, 6.315 estavam 
ligados a rede de abastecimento de agua, 5.768 a 
de esgoto e 6.249 a rede eletrica. 

A cargo do Departamento de Aguas e Esgotos 
esta o abastecimento de agua, captada do ribeirao 
Baixotes, em volume diario de 15.000 rna, tratados 
por cloro e sulfato e cal. As instalag6es datam de 
1941, a adutora tern 91.980 km de extensao e o ser
vigo e continuo nas 24 horas. 

A Prefeitura Municipal administra os servigos 
de esgoto, inaugurados tambem em 1941, possuindo 
a rede 74.640 km de extensao. 

A energia eletrica domiciliar e fornecida sob 
voltagem de 127/ 220 e a freqtiencia de 60 c;s. 

Em 1974 contava a Cidade com os servigos 
tecnicos de 10 engenheiros. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
POSSUI Birigui 2 estabelecimentos hospitalares: a 
Santa Casa de Misericordia, de clinica geral, com 
125 leitos, e o Sanat6rio Felicia Luchini, de psi
quiatria, com 160. 

Ha 1 posto de saude, 1 centro de puericultura, 
9 farmacias e drogarias e 2 laborat6rios de analises. 

Achavam-se no exercicio da profissao, em 1974, 
25 medicos, 17 dentistas, 9 farmaceuticos, 2 enfer
meiros e 69 auxiliares de saude. 
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Santa Casa de MiseTic6rdia 

Assistencia Social 
A DEZ institui<;oes esta confiada a assist€mcia 
social : Centro Espirita Amor e Caridade, Lar Jose 
Maria Lisboa, Centro de Obras Sociais de Birigui 
(COSBIJ, Albergue Wagh Rahal, Asilo da Velhice 
e dos Desamparados, Creche D. Josefina G. Silva, 
Sociedade Franciscana de Assistencia e Educa<;ao, 
Associagao de Pais e Amigos dos Excepcionais, 
Oficina e Roupeiro Santa Isabel (LBAJ e Instituto 
Estadual Gumercindo de Paiva Castro - "Policia 
Mirim" de Birigui. 

Religiao 
DE ACORDO com o Censo de 1970, predominava no 
Municipio a religiao cat6lica, adotada por 30.664 
de seus habitantes. Os evangelicos somavam 1.871, 
os espiritas 1.637 e os adeptos de outras religi6es 656. 
Apenas 148 nao tinham religiao. 

Disp6em os cat6licos da Par6quia da Imaculada 
Concei<;ao (Matriz) e das capelas de Nossa SenhClra 
de Fatima, de Nossa Senhora das Gra<;as (2), Santo 
Antonio (3), Sao Valentim, Nossa Senhora Apare
cida (2), Sao Francisco de Assis (2), Sao Jose (2), 
sao Luis Gonzaga, Sao Sebastiao, Sao Crist6vao, Sao 
Benedito, Sao Marcos, Sagrado Coragao de Jesus e 
Sagrado Cora<;ao de Maria. 

0 culto protestante e ministrado pela Assem
bleia de Deus, Congregagao Crista no Brasil, Cru
zada Nacional de Evangeliza<;ao, Igreja Batista, 
Igreja Metodista e Salao do Reino das Testemunhas 
de J eova . 
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Contam os espiritas ·com a Cabana Espirita de 
Umbanda V6 Baiana Maria da Conceic;ao, centro 
Espirita Amor e Caridade, Centro Espirita Rai
mundo Mariano Dias, Tenda Espirita de Umbanda 
Caboclo Corumba e Cabocla Jurema e Tenda Espi
rita de Umbanda Sao Jeronimo. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Alfabetiza~iio 

APUROU o Censo de 1970 que correspondia a 64,2 % 
da populac;ao residente o numero de pessoas alfa
betizadas no Municipio. 

Ensino de 1.0 Grau 
SAO 10 os estabelecimentos para o ensino da 1.a 
a 4.a series, ministrado em 145 unidades escolares, 
sob a orientac;ao de 164 professores. No inicio do 
ano letivo de 1975, matricularam-se 4.375 alunos. 
Destacaram-se pela matricula os seguintes estabe
lecimentos : Inspetoria Auxiliar de Ensino "Escolas 
Isoladas", com 823 alunos, Centro Educacional SESI 
n.0 148, com 745 e Grupo Escolar Roberto Clark, 
com 636. 

Para a 5.a a 8.a series, havia 7 estabelecimentos 
com urn numero de 89 unidades escolares, contando
se 153 professores e 3.321 alunos matriculados no 
mesmo periodo. Em destaque o Institute Estadual de 
Educagao Professor Stelio Machado Loureiro, com 
1.025 alunos, o Ginasio Industrial Estadual Vicente 
Felicia Primo, com 801 e o Ginasio Estadual Profes
sora Regina Valarine Vieira, com 791 alunos. 



Ensino de 2.0 Grau 
PARA o ensino de 2.0 grau h a 5 estabelecimentos 
e 14 curses, totalizando 170 o numero de professores 
e 1.537 o de alunos matriculados no inicio do pe
riodo letivo de 1975. Com 657 alunos aparece o 
Institute Estadual de Educagao Professor Stelio 
Machado Loureiro, com os curses Colegial Basico, 
Ciencias Contabeis, Ciencias Fisicas e Biol6gicas e 
Ciencias Humanas (573) e Habilitagao para o Ma
gisterio da l.a a 4.a series do 1.0 grau (84) ; e 0 
Imtituto Noroeste, com 622 alunos e os curses de 
Tecnico em Contabilidade (454), Habilitagao para 
o Magisterio da 1.a a 4.a series do 1.o grau (116), 
Tecnico em Secretariado (29) e Tecnico de Admi
nistragao (23). 

Ensino Supletivo 
OS DADOS sobre esta modalidade de ensino, re
ferentes ao periodo acima citado, sao: 1.0 gr au, 
l.a a 4.a series - 15 unidades escolares, 15 profes
sores e 343 alunos; 5.a a a.a series - 3 unidades 
escolares, 9 professores e 150 alunos; 2.o grau -
1 unidade escolar, 5 professores e 33 alunos. 

Mobral 
EM 15 unidades escolares se desenvolveu a agao do 
Mobral em 1975, com 15 professores e 326 alunos. 
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Outros Cursos 
DEZ estabelecimentos ministravam curses diversos, 
tota!izando 1.171 alunos matriculados em 1974 e 31 
professores: Associagao de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais (curse para excepcionais), Centro de 
Obras Sociais de Birigui - COSBI (arte culinaria), 
Escola de Datilografia Henry Mill (datilografia), 
Escola de Oficiais de Calgados do Centro Educa 
cional Gumercindo Castro Paiva (oficial de calga
dos), Escola Remington do Institute Noroeste (dati
lografia), Grupe Escolar Roberto Clark (curse para 
deficientes) e Escola Infantil "0 Patinho Feio", 
Curse Preparat6rio ao Institute Estadual de Educa
gao Professor Stelio Machado Loureiro, Grupe Es
colar Ginasio Professora Geni Leite da Silva e 
Colegio Sagrado doragao de Jesus (pre-primario). 

Bibliotecas 
TREZE sao as bibliotecas: Monteiro Lobato (Ins
titute Estadual de Educagao Professor Stelio Ma
chado Loureiro) , com 7.418 volumes; Publica Mu
nicipal Dr. Nile Peganha (Prefeitura Municipal), 
com 6.385; do Institute Noroeste, 4.880; Padre 
Anchieta (Colegio Sagrado Coragao de Jesus), 3.421; 
do Ginasio Industrial Estadual Vicente Felicia Primo, 
1.251; do Grupe Escolar Lucinda A. P . Giampietro, 
968; do Grupo Escolar Dr. Gama, 888; Infantil Mon
teiro Lobato (Grupe Escolar Roberto Clark), 805; 
Vicente Minicucci (Grupo Escolar Professora Geni 
Leite da Silva) , 799; Olavo Bilac (Grupe Escolar 
Roberto Clark), 673 ; do Ginasio Estadual Professora 
Regina Valarine Vieira, 538; do Grupe Escolar Dr. 
Carlos Rosa, 400; e do Centro Educacional SESI 
n.0 148, com 300 volumes. 

Essas bibliotecas registraram em 1974 o seguinte 
movimento : visitantes - 10.315, consultas - 14.430 
e volumes emprestados - 5.490. 

Divulga~ao 

OS MUNiCIPES disp6em do Cine Perala, com capaci
dade para 890 espectadores. 

Dois jornais circulam diariamente, com tira
gem de 1.500 exemplares: o Noroestino e Jornal de 
Birigui, fundados em 1967 e 1974. Os jornais 0 
Biriguiense 0930) e A Verdade (1945) saem sema
nalmente, com 1.200 exemplares. 

Ha 7 tipografias e 3 livrarias. 

Associa~oes 

CINCO agremiag6es, de natureza recreativa, se 
encontram em Birigui : o Birigui Tenis Club "BTC", 
a mais antiga, fundada em 1936 e que possui 438 
associados : Birigui Perala Club, 1957/1.009 s6cios; 
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Sede Social do Bi1~gui Perola Club 

Biribol 
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Associac;iio Nipo-Brasileira, 1961/285; Birigui Coun
try Club, 1969/1.835; e Gremio Recreative Rassum, 
1972/386 s6cios. 

Turismo 
BIRIGUI, cuja sede obedeceu a plano urbanistico de 
autoria do engenheiro Teodoro A. Grasier, oferece 
como atrac;6es turisticas: 

no rio Tiete, o Club de Pesca Jac;ana, nos fins 
de semana muito procurado pelos habitantes da 
regiao; 

Birigui Country Club, as margens da Rodovia 
Marechal Rondon, dispondo de !ago e praia artifi
cial, saliio de festas, prac;as de esporte e restauran
tes, em maravilhoso bosque natural; Carnaval, 
oficializado e subvencionado pela Prefeitura Muni
cipal, com a apresentac;ao de fanfarras, carros ale
g6ricos, escolas de samba, blocos e cord6es, des
tacando-se o baile popular no Ginasio Municipal de 
Esportes; Aniversario da Cidade, comemorado festi
vamente no dia 8 de dezembro, com desfile dos 
estabelecimentos de ensino, Tiro de Guerra, Policia 
Mirim e carros aleg6ricos; a religiosidade de Birigui 
se faz sentir na festa de Corpus Christi; para 
os entretenimentos noturnos sao concorridos o res
taurante-danc;ante Daria's e as lanchonetes Pa
quem, Cocoe e Gugu; a beleza arquitetonica da 
Igreja Matriz Imaculada Conceic;ao e da Capela de 
Fatima. Sao outros pontos de atrac;ao as diversas 
prac;as da Cidade, com seus monumentos e fontes 
luminooas, entre estas uma suspensa, a primeira 
instalada no Pais. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

ACHAM-SE instaladas em Birigui, entre outras, as 
seguintes repartic;6es: Prefeitura Municipal, Camara · 
Municipal, Forum, Caixas Econ6micas Federal e 
Estadual, Delegacia de Policia, Casa da Agricultura, 
Agencia de Coleta do IBGE, Tiro de Guerra, Junta 
do Servic;o Militar, Companhia Brasileira de Ali
mentac;ao - COBAL, Escrit6rio do INCRA e Posta 
da Receita Federal. 

Finanqas 
FORAM arrecadados em 1974, em milh6es de cru
zeiros: pela Uniao - 16,4; pelo Estado - 13,6; e 
pelo Municipio - 10,9. A despesa realizada pelo Go
verna Municipal atingiu Cr$ 10,4 milh6es. 

0 Orc;amento Municipal para 1976 preve receita 
de Cr$ 16,9 milh6es e fixa igual despesa . 
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0 Posto da Receita Federal arrecada tambem 
em Buritama, Bilac, Coroados, Turiuba, Gabriel 
Monteiro e Piacatu. 

Representa~oo Politica 
A CAMARA Municipal se comp6e de 13 vereadores. 
Ate 30 de outubro de 1975 estavam inscritos 17.369 
eleitores. 

FONTES 

AS INFORMA90ES divulgadas neste trabalho toram, em sua 
maioria, tornecidas pelo Agente de Coleta do IBGE em Birigui, 
Josias de Azevedo. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentacao 
municipal do IBGE, de diversos 6rgilos do sistema estatistico 
nacional e das seguintes publicacoes: RAMOS, D orival Soares 
e MARTINS, Orentino, A Cidade-perola em Capitulos; Biri
gui - A perola da Noroeste, ed. Cadernos de Turismo; Carta 
Sanitaria Birigui, da Uni,;ersidade de S6.o Paulo - Faculdade 
de Saude Publica. 
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