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ASPECTOS FISICOS - Area : 915 km' ; altitude da sede : 398 m ; 
temperaturas em •c (1981): maxima, 40; minima, 3; preci
pita~iio pluviometrica em 1981: 1.572,5 mm. 

POPULA(}AO RES/DENTE - 22 .504 habitantes; densidade de
mogrdfica: 24,59 habitantes por quil6metro quadrado (Re
sultados pre!tminares do Censo Demogratico - 1980) . 

ASPECTOS ECONDMICOS - 61 estabelecimentos industriais , 
2 do comercio atacadista, 125 do varejista , 155 de presta~iio 
de servi~os ; 551 im6veis rurais (INCRAJ; 4 agencias banca
rias, 1 da Caixa Econ6mica Estadual e 1 da Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 26 estabelecimentos de ensino de 
1.• e 2.' graus, 1 de ensino supletivo, 1 taculdade, 1 posto do 
MOBRAL; 7 bibliotecas, 3 livrarias, 3 tipografias, 1 jornal, 
1 esta~iio radiodifusora ; 1 cine-teatro e 13 associa~oes espor
tivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 130 ruas, 13 avenidas, 12 pra~as, 4 
parques, 2 jardins, 4.656 predtos, 4.596 !iga~6es eletricas 
domiciliares, 2.093 tacos de i!umina~iio p'lib!ica, 990 apare
lhos telet6nicos; 4 hoteis, 1 pensiio, 5 restaurantes , 52 bares 
e botequins. 

ASSISTENC/A MEDICA - 2 hospitais com 63 leitos , 12 medicos, 
7 dentistas, 5 tarmaceuticos, 4 auxi!iares de enfermagem; 5 
tarmacias e drogarias , 2 laborat6rios de analises clinicas e 
1 posto de saude. 

VEICULOS REGISTRADOS, na CIRETRAN, em 1981 - 1 .235 
autom6veis e jipes, 11 6nibus, 464 caminhoes, 234 camione
tas, 88 motocicletas, 5 autolota.?oes e 14 vetculos nao es.pe
cificados. 

OR(}AMEN1'0 MUNICIPAL PARA 1982 (milhoes de cruzeiros) -
receita prevista e despesa fixada: 322,6 . 

REPRESENT.A.(:AO POLITICA - 11 vereadores em exercicio . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

A HIST6RIA de Guararapes, vocabulo indigena que 
significa som produzido por queda ou pancada, teve 
inicio em 1908, quando os irmaos Pinto de Oliveira 
(Antonio, Joaquim e Prisciliano) , procedentes de 
Minas Gerais, mais precisamente de Varginha, 
compraram terras situadas entre os c6rregos Jacare 
e Frutal e nelas se estabeleceram. 

A chegada de algumas familias deu-se em 1920, 
ap6s a construc;ao da estrada de Aguapei-Tiete, por 
Manoel Bento da Cruz. 

Em 1927, os irmaos Pinto de Oliveira resolveram 
lotear sua propriedade, entregando a tarefa a com
panhia Paulista de Colonizac;ao Ltda. Investida de 
plenos poderes para a realizac;ao do objetivo, aquela 
empresa pode, atraves de contratos liberais firmados 
com os compradores, desincumbir-se rapidamente 
da missao que lhe foi confiada e, dessa forma, con
tribuir para o progresso, j a evidenciado com a cons
truc;ao da estrada do Aguapei. 

Em 1928, foi feita a doac;ao, para que se formas 
se o patrimonio. Nesse mesmo ano, com o avanc;o da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, foi projetada 
a construc;ao de uma estac;ao em terras dos irmaos 
Pinto de Oliveira, urn pouco alem do C6rrego Frutal. 
Confiou-se ao Engenheiro Mario Barroso Ramos o 
projeto de arruamento e loteamento, sendo o dia 8 
de dezembro de 1928 escolhido para data oficial da 
fundac;ao da Cidade, tendo por Padroeira, Nessa Se
nhora da Conceic;ao. Como parte das solenidades, 
celebrar-se-ia, na data prevista, missa campal, em 
frente ao cruzeiro, construido para aquela finali
dade. Chuvas torrenciais, entretanto, impediram a 
realizac;ao do ato religiose e deram ensejo a que as 
festividades programadas tivessem lugar em Arac;a
tuba. Devido a abundancia de jaboticabeiras na re
giao, denominou-se Frutal ao patrimonio. 

Em 8 de dezembro de 1929, ocasiao em que se 
comemorava o primeiro aniversario da fundac;ao do 
povoado, Morusenhor Adauto Rocha, vigario da Pa
r6quia de Arac;atuba celebrou missa campal e aben
c;oou o lanc;amento dos primeiros tijolos da Capela 
construida por Luis Ferreira. 

No ano seguinte, foi inaugurada a Estac;ao Fer
roviaria. 

Forma~oo Administrativa 
EM 8 de dezembro de 1928, foi fundado o povoado, 
com o nome de Frutal. Quanta ao Distrito, criou-o 
o Decreta Estadual n .0 6.546, de 10 de julho de 1934. 

0 Municipio foi criado por forc;a da Lei Estadual 
n.0 2.833, de 5 de janeiro de 1937, com territ6rio 
desmembrado do de Arac;atuba, figurando com dis
trite (mica. 
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Em virtude do Decreta-lei Estadual n.o 14.334, 
de 30 de novembro de 1944, o Municipio de Guara
rapes passou a abranger 2 novas distritos: o de Ri
beiro do Vale (formado com partes dos distritos
sedes dos Municipios de Guararapes, Valparaiso e 
Aragatuba l e o de Rubiacea (com parte do distrito 
de Guararapes). Ainda , par efeito do mesmo De
creta-lei, o distrito de Guararapes ganhou terras do 
distrito-sede do Municipio de Aragatuba, perdendo 
outras para os distritos-sedes dos Municipios de Lu
celia e Oswaldo Cruz e permutando territ6rio com 
o distrito-sede de Ara<;atuba. Dessa forma, figurou 
no Quadro da Divisao Territorial para vigorar no 
periodo 1945-1948. 

Prej eitura Municipal 

1 
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Em conseqi.iimcia da Lei n .o 233, de 24 de de
zembro de 1948, que elevou o distrito de Rubiacea a 
categoria de Municipio, e fixou o Quadro Territorial 
1949-53, Guararapes pas.sou a integrar-se de 2 dis
tritos : o da Sede e o de Ribeiro do Vale, situa<;ao 
em que permanece. 

Forma~ao Judiciaria 
PELA Lei Estadual n.0 1.940, de 3 de dezembro de 
1.952, foi criada a Comarca de Guararapes, com ju
risdi<;ao sabre os municipios de Guararapes e Ru
biacea. 
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Ha uma vara, ocupada pelo Juiz Titular. 0 Pro
motor Publico representa o Ministerio Publico. Fun
cionam 5 cart6rios, incluindo-se o Eleitoral. 

No Foro local, militam 21 advogados . 

ASPECTOS FfSICOS 

GUARARAPES ocupa area de 915 kmz. Delimitado 
pelos municipios de Aragatuba, Bento de Abreu, Ga
briel Monteiro, Piacatu, Rubiacea, Salmorao e Val 
paraiso e urn dos 15 componentes da Microrregiao 
da Alta Noroeste de Aragatuba. 

A Sede Municipal, a 398 m de altitude, tern sua 
posigao geografica definida pelas seguintes coorde
nadas: 21° 16' 35" de latitude Sul e 50° 37' 00" de lon
gitude W, Gr. Fica a 493 km da Capital Estadual, 
rumo ONO. 

Entre os cursos de agua, o rio Feio ou Aguapei, 
os ribeir6es Jangada e Balsamo, os c6rregos Azul, 
da Divisa, Barra Grande, 9 de Abril, Borboleta, 
Tres Pontes, Frutal, Nascente, Jacarecatinga, Areia 
Branca, Aracangua, Corredeira e Sergipe, forman
do uma rede que enriquece o solo e possibilita a 
construgao de agudes e represas para uso das pro
priedades agricolas. 

Na composigao do solo predomina o latossolo 
vermelho-escuro, fase arenosa . 0 espigao mestre 
Tiete-Feio em Aguapei divide o Municipio ao meio e 
separa as aguas em direg6es opostas encaminhando
as, de urn lado, para a bacia do Tiete. 

Formam-se lagoas em quase todas as nascentes 
dos principais rios e afluentes . 

Clima quente, de inverno seco, indo de setembro 
a margo a epoca normal das chuvas. 

Em 1981 as temperaturas variaram entre 40°C e 
4°C, e a precipitagao pluviometrica foi de 1.572,5 mm . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Censo Demogr6fico de 1980 
A SINOPSE Preliminar do Censo Demografico de 
1980 divulgou populagao residente de 22 . 504 pessoas , 
encontrando-se 77,5% delas nas areas urbanas . 

No Distrito-Sede, contaram-se 22 .281 habitantes 
( 17 . 365 na area urbana) e no distrito de Ribeiro do 
Vale , 223 (86 na area urbana) . 

A densidade demografica e de 24,59 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Dentre os 15 municipios que integram a Micror
regiao da Alta Noroeste de Aragatuba, Guararapes 
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e a quarta unidade mais populosa, conforme verifi
camos na tabela que se segue: 

M ICRORREGIAO MUNIC[PIOS 
POPULA~AO RES!DENTE 

Total Urbana [ Rural 

MR DA ALTA NOROESTE DE 
ARACATUBA 326 617 265 755 60 862 
Aracatuba ········ ·· · ·· ··· · ··· · ···· 129 367 116 467 12 900 
And.radina ....... .. ........... . . ... 47 663 42 036 5 627 
Pere ira Barreto ······ ··· ······ ·· 46 329 40 749 5 580 
GUARARAPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 504 17 451 5 053 
Mirand6po!is ······ ··· ·· 21 534 13 991 7 543 
Valpa raiso ......... ...... . 13 299 10 013 3 286 
Ca sti lho ··· ··· · · ·· · 12 235 8 066 4 169 
Guaracai. . .... ...... . 8 389 3 883 4 506 
Lavinia . . . . . . . . . . . • • • • • 0 • • • • • 6 096 3 390 2 706 
Sud Menucci .. 5 356 2 031 3 325 
Murutinga do Sui ...... .... 4 558 2 273 2 285 
ltapura .. 3 180 2 646 534 
Rubiacea ........ 2 207 837 1 370 
Bento de Abreu .. . • • • • • • • • • • • • 0 2 043 953 1 090 
Nova lndependencia ......... .. .. .. 1 857 969 888 

E expressiva a presenc;a de pessoas das mais 
variadas origens na composic;ao da populac;ao de 
Guararapes: japoneses, italianos, portugueses, liba
neses, suic;os, norte-americanos e os brasileiros de 
diversas proced€mcias, hoje perfeitamente assimila
dos e integrados na vida e nos costumes locais. A 
colonia japonesa, que por volta de 1960 era consti
tuida de 1.200 familias, atualmente sit.ua-se em tor
no de 200, assim distribuidas: ISSEI, ou 1.a gerac;ao 
da imigrac;ao, 100 familias; NISSEI, ou 2.a gerac;ao, 
80 familias e SANSEI, ou 3.a gerac;ao, ap6s a imi
grac;ao, 20 familias. 

Movimento do Popula~iio 
EM 1981, registraram-se 570 nascimentos, dos quais 
65 de anos anteriores. Houve 9 registros de nascidos 
mortos e 112 de 6bitos em geral, sendo 20 de meno
res de 1 ano . 

No mesmo ano, realizaram-se 281 casamentos . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

OS ULTIMOS resultados das atividades agropecua
rias, industriais e comerciais do Municipio revelam 
o apreciavel nivel de desenvolvimento atual da sua 
economia . Cerca de 40. 000 visitantes puderam tes
temunhar esses resultados no periodo de 02 a 08 de 
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dezembro de 1981, por oca.siao da Feira Agropecuaria 
e Industrial de Guararape.s - FAPIG, promovida 
pelas classes produtoras e o comercio, com o apoio 
das autoridades estaduais e municipais. 

A avicultura e uma atividade em expansao em 
Guararapes, e a produc;ao de avos o seu aspecto mais 
de.stacado. Cerca de 56 granj as estao instaladas e 
somente uma delas, a Granja Katayama, disp6e de 
90 resid€mcias para empregados e 1 6nibus para 
transporte de seus trabalhadores. Em 1981 foram 
exportadas para o Iraque aproximadamente 1.300.000 
duzias de avos . 

Merece destaque , ainda, nao tanto pela contri
buic;ao econ6mica, mas, principalmente, pela valori
zac;ao da mao-de-obra feminina , antes ociosa, e par 
constituir fator de promoc;ao do Municipio como 
nucleo de trabalho especializado, a atividade artis
tica em bordados industriais e bordados simples, 
desenvolvida nas industrias instaladas ou, no am
bito domiciliar, atraves das bordadeiras aut6nomas. 

Censo Industrial 
0 CENSO Industrial de 1975 cadastrou 67 estabele
cimentos fabris, que ocuparam 424 pessoas, das quais 
334 ligadas a produc;ao. Foram pagos salarios de 
Cr$ 4,8 milh6es (Cr$ 3,9 milh6es ao pessoal ligado 
a produc;ao). 

0 valor total da produc;ao foi de Cr$ 203,4 mi
lh6es, sendo de Cr$ 35,9 milh6es o valor da trans
formac;ao industrial. 
Moderno estabelecimento industria l 
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Os generos mais em evidencia for am: produtos 
alimentares, que contribuiram com Cr$ 83 ,7 milhoes ; 
bebidas, Cr$ 3,1 milh6es ; mecanica, Cr$ 2,3 milh6es ; 
mobiliario, Cr$ 1,5 milhao e outros. 

Industria 
EM 1981 estavam inst.alados em Guararapes 61 esta
belecimentos industriais, com 865 pessoas ocupadas 
e prod w;ao a valiada em Cr$ 6 . 483 milh6es. Predo
minava o genera produtos alimentares, com 17 esta
belecimentos, 477 pessoas ocupadas e uma partici
pa<;ao de 87 ,8 % sabre o valor total da produ<;ao . 
Dois estabelecimentos distanciam-se acentuada
mente dos demais, pela sua maior contribui<;ao para 
esses totais: oleos Menu Industria e Comercio Ltda. 
(oleo vegetal refinado) e FRIO- Frigorifico Indus
trial Guararapes Ltda. (carne resfriada de bovinos) . 
Relacionam-se, ainda, os dez estabelecimentos posi
cionados a seguir, segundo o valor da produ<;ao em 
1981: Curtume Augustin Guararapes Ltda. (couro 
de bovina curtido) , Alvaro Orsi & Cia. Ltda. (cafe 
em grao), Industria de Sele<;ao de Sementes Conti 
Brasil Ltda. (semente de amendoim) , Industria 
Guararapes de Subprodutos Bovinos Ltda. (sebo in
dustrial de bovinos), Bebidas Vencedora Industria 
e Comercio Ltda. (refrigerantes) , Confec<;6es Sinha
zinha Ltda. (blusas para senhoras) , Irmaos Oliveira 
Ltda. (cafe torrado e moido), Sebastiao Belezim & 
Cia. Ltda. (aguardente) , Shiguemoto Barbosa Ltda. 
(bordados industriais) e Marcenaria e Carpintaria 
Irmaos Covolo Ltda. (carro<;arias para caminh6esl . 

Em fase de constru<;ao, pela empresa UNIALCO 
S/ A, uma usina de aJcool carburante para veiculos, 
localizada na zona rural do Municipio - km 30 da 
estrada municipal Guararapes-Rio Feio -, proximo 
a divisa com o Municipio de Rubiacea. 0 inicio das 
opera<;6es industriais esta previsto para agosto de 
1982, e a oferta de empregos devera ser da ordem de 
800 a 1 . 000 no corte e transporte da can a e de cerca 
de 200 no processamento industrial. Na 1.a fase de
vera alcan<;ar uma prodw;ao de 210.000 litros diarios, 
em 180 dias, com previsao para atingir o dobra, futu
ramente. 

Abate de Reses 
CERCA de 65 . 000 cabe<;as de bovinos, 600 de suinos, 
250 de ovinos, 40 de caprinos e 70 . 000 de aves foram 
abatidas em 1981, gerando 16.664 toneladas de pro
dutos no valor de Cr$ 1. 908 milh6es. Desses totais, 
99,0 % da quantidade e 98,8 % do valor corresponde
ram a carne verde de bovinos, inclusive miudos, e 
uma parte destinou-se a industrializa<;ao. A carne 
verde e os miudos de suinos, a carne verde de ovinos 
e de caprinos e as aves destinaram-se, em sua totali
dade , ao consumo proprio. 
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1 - Saliio Comunitario do Bairro Copacabana OBRASP 
2 - Centro Esplrita Jolio Batista 
3- FORUM 
4 - Casa de Saude e Maternidade Santa Clara 
5 - Estadio Municipal Adelmo Almeida 
6 - lgreja Seicho-No-le de Guararapes 
7 - Escola do Curso Primario Anexo 
8 - Centro Educacional do SESI n.o 237 
9 - Parque lnfantil Dona Brlgida Cagin Zancaner 

10 - Escola T~cnica de Com~rcio 
11 - Col~gio Estadual e Escola Normal Joiio Arruda Brasil 
12 - Parque lnfantil do Bairro Copacabana 
13 - lgreja Batista Monte das Oliveiras 
14 - Asilo Sl!o Vicente de Paulo 
15 - Clube da Associa~iio Esportiva e Recreativa de Guararapes 

- AERG 
16 - Hotel Globo 
17 - Hotel Toscano 
18 - lgreja Evang~lica Holiness de Guararapes 
19 - Santa casa de MisericOrdia 
20 - Conservat6rio Musical Maestro Pedro Salla 
21 - Pensl!o Noroeste 
22 - Hotel Espanha 
23 - lgreja Evang~lica Batista 
24 - Escrit6rio da Companhia Paulista de For~a e Luz 
25 - Ag~ncia Postal do Correia - EBCT 
26 - Grupo Escolar Dr. AntOnio Pinto de Oliveira 
27 - Escola Municipal de Corte e Costura e Arte Culinaria 
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28 - Caixa EconOmica Estadual 
29- Banco Real S .A. 
30 - Escola de Datilografia Remington 
31 - Camara Mun icipal 
32 - Prefeitura Municipal 
33 - lgreja Matriz lmaculada Concei~lio 
34- Banco Bandeirantes do Com~rcio S. A. 
35- Radio Difusora de Guararapes LTDA. 
36 - Associa~lio Comercial, Industrial e Agricola 
37 - Agencia de Coleta da Funda~lio IBGE 
38 - Centro Esplrita e Albergue Noturno Bezerra de Menezes 
39 - Pra~a Nossa Senhora da Concei~ao 
40 -,. Posto da Rece ita Fed era I 
41 - Cine Teatro Paratodos 
42 - Biblioteca Mun icipal Guilherme de Almeida 
43 - lgreja Congrega~lio Presbiteriana 
44 - Casa da Crian~a 
45- Banco Mercantil de Sao Paulo S.A . 
46 - Academia Guararapes de Esportes 
47 - Banco do Brasil S .A . 
48 - Coletoria Estadual 
49 - Posto Fiscal do Estado 
50 - Pensao Rodoviaria 
51 - Mercado Municipal 
52- Estac;:ao da Rede Ferroviaria Federal - NOB- R. F .F .S .A . 
53 - Casa da Agricultura 
54 - lgreja da Congrega~ao Crista do Brasil 
55 - Casa da Agricultura de Guararapes 
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Energia Eletrica 
0 CONSUMO de energia eletrica chegou a 
30 .780 MWh, em 1981, assim distribuidos : 

Residencial ........ . .......... . 
Comercial . . ... . ...... . . . .... . . 
Industrial .... . ...... . ........ . 
Poderes publicos .......... . ... . 
Iluminac;ao publica ........... . 
Outros fins ............. . .... . . 

Constru~ao Civil 

4 903 
1 716 

17 326 
1055 
1803 
3 977 

FORAM concedidas, em 1981, 161 licenc;as para cons
truir, em terrenos que somavam 410 .122 m2, sendo 
de 14 .789 m 2 as areas destinadas as edificac;6es, as
;im distribuidas: residencial - 13 . 005 m2; indus
trial - 1. 547 m~; comercial - 237 m2. 0 valor des
sas edificac;6es foi estimado em Cr$ 221.843 ,6 milha
res . Para "habite-se", concederam-se 165 licenc;as 
correspondendo a 13 .876,50 m2 de area construida, 
no valor de Cr$ 208 . 147,5 milhares, e, para ampliac;ao, 
obtiveram-se 10 licenc;as abrangendo area de 
1 . 957,82 m 2, sendo 205,20 m 2 para fins residenciais . 

Censo Agropecuario 
0 CENSO AgropeO'Uario de 1980 cadastrou 595 esta
belecimentos, distribuidos em 86 . 970 hectares, nos 
quais se achavam ocupadas 2 .816 pessoas. 

Segundo a condic;ao do proprietario, assim se 
distribuiam as terras : 

CONDICAO DO PROPRIETARIO 

ESTABELECIMENTOS 
AGROPECUARIOS 

Area 

Numero Absoluta 
(ha) 

Relativa 
(%) 

TOTAL. .. 595 

Proprietar io individual.. 503 

Condom inio ou sociedade de pessoas.. 80 
Sociedade An6nima ou por quotas de res· 

ponsa bi I ida de Ltd a .. 
Entidade pub lica ... .. 
ln stitu i~iio pia ou re!igiosa .. 
Sem dec l ara~iio . .. 
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1 
3 

86 970 100,0 

73 642 84.7 
12 589 14.5 

407 0.5 
37 0.0 
11 0.0 

284 0.3 



Em 445 estabelecimentos (81.237 ha) o produtor 
era o proprietario; em 88 (4.143 ha), o arrendata
rio; em 22 (987 hal, o parceiro e em 39 (451 ha), 
o ocupante. 

Entre os estabelecimentos agropecuarios, 226 
0.459 ha) possuiam lavouras permanentes e 407 
(11 .963 ha), lavouras temporarias. 

Eram utilizados 420 tratores. 
Entre os 595 estabelecimentos recenseados, 465 

possuiam areas de lavouras, assim distribuidas: 

GRUPOS DE AREA 
(ha) 

TOTAL. . . . ... . .. . ... . . . . . . . ... .. . . . .. . .. . .. . 

Menos de 1 .. .. 

1 a menos de 

2 a menos de 

5 a menos de 

1 0 a me nos de 

20 a menos de 

50 a menos de 

1 00 a me nos de 

2 .. .. 

5 .. . 

10 .. 

20 .... . 

50 .. 

100 .. 

200 . .... .. 

200 a me nos de 500 .... . 

500 a me nos de 1 . 000 .. .... 

Agricultura 

ESTABELECIMENTOS 

465 

33 

35 

69 

99 

76 

80 

42 

25 

ENTRE os anos de 1979 e 1980 verificou-se urn acres
cimo de cerca de 13% na extensao da area colhida 
e de 93 % no valor da produc;ao agricola . 0 cafe e o 
milho, em 1980, mantiveram as mesmas posic;6es do 
ano anterior (1.0 e 2.0 lugar com, respectivamente, 
36,2 % e 23,9% do valor total), enquanto o tomate 
ascendeu da 5.a posic;ao para a terceira (11,5 % ) se
guido do feijao (7,9%) e da cana-de-agucar (4,3%). 
As culturas do algodao e do amendoim, relativa
mente a posigao anterior, foram as que experimen
taram quedas mais acentuadas (da 3.a para a sexta 
e da 4.a para a 10.a posigao). 

11 



Em 1980, assim se distribuiram os numeros re-
presentativos da produc;ao agricola em Guararapes : 

AREA QUANTI - VALOR TOTAL 

PRODUTOS AGRiCOLAS COLHIDA DADE 
' (ha) It) Absoluto I Ae lat ivo 

(Cr$ 1 OOC) l%1 

TOTAL. ......... .. 7873 238 137 100,0 

Cafe.. ... 1 089 1 652 85 904 36.1 

Milho .. 4 500 12 150 56 740 23 .8 

Tomate .... ······· ····· · 157 7 720 27 329 11 .5 

Feijiio ... . . . . . . . . . . . 350 315 18 637 7.8 

Cana-de-a~ucar .. 230 12 420 10 09 7 4.2 

Algodiio .. 240 536 10 007 4,2 

Arroz .. 457 982 9 005 3.8 

Outros 11) 850 20 418 8.6 

(1) Em ourro s incluem·se : '"I' {grao). larant a. ame ndo1m. cana (lorragem). banana. mand1oca. sor· 
go granifero. mamona. abacate. tangenna e li mite . 

AGRICULTURA 

Valor do produ~oo -1980 

Cafe' ~ Milho 

~ Tomore ~ Feijcio 

~ Cono-de· o~Ucor §! AlgodOo 

(fill Arrot ~ Outros 



Em face da instalac;ao de uma usina de produ
gao de alcool carburant.e , preve-se uma expansao da 
cultura da ca na-de-ac;ucar no Municipio . 

Guararapes conta com a assistencia de urn escri
t6rio do Servic;o de Extensao Rural, 5 agr6nomos e 
6 t ecnicos agricolas . Disp6e, ainda, de 2 empresas 
particulares de servigos auxiliares a agricultura, que 
desenvolvem trabalhos de levantamentos topogra 
ficos, execugao de projetos de assist encia tecnica e, 
entre o seu pes.soal especializado, incluem-se 2 agr6-
nomos, 2 top6gra fos e 3 tecnicos agricolas . 

Havia 551 im6veis rurais cadastrados pelo 
INCRA, em 1980. 

Pecuaria 
A PECUARIA no Municipio esta sendo conduzida 
dentro de tecnicas modernas, com objetivo de me
lhorar gradativamente o rebanho, utilizando-se a 
inseminagao artificial e o processo de apurac;ao de 
ragas par cruzamento. 

Em 1980, contavam-se 96 .803 cabegas, no valor 
de Cr$ 1 . 591 ,6 milh6es, t endo os bovinos contribuido 
com 95,0 % do total, conforme tabela que se segue : 

ESPECIES 

TOTAL. 

Bovi nos 
Equinos .. 
Muares ··· ···· ···· 
Suinos ... . ................. .. .. 
Bufalinos . ··· ····· ···· ·· ··· ·· · · 
Ovi nos . . . 
Asininos 
Capr i nos . . . 

POPULACAO PECUARIA 

Ntim ero 
de 

cabecas 

96 803 

87 000 
2 686 

860 
5 027 

500 
660 

20 
50 

Valo r 

I Absoluto : 
. (Cr$ 1 000) 1 

1 591 564 

512 060 
37 604 
16 340 
13 010 
11 500 

660 
340 

50 

Relativo 
(%) 

100,0 

95.0 
2.4 
1.0 
0.8 
0.7 
0.1 
0,0 
0,0 

Foram exportadas 21 .395 cabegas e importadas 
32 .000. 

0 gado destina-se 85 % ao corte , 10% a produgao 
de leite, e 5% a reprodugao . Ha preferencia pelas 
ragas zebuinas: gir, nelore, guzera, indubrasil e seus 
mestigos . Exemplares da criac;ao local tern obtido 
expressivos premios em diversas exposig6es . 

As pastagens sao artificiais, sendo mais comuns 
:>s capins coloniao, braquiaria e angola. Inumeras 
fazendas cultivam a cana-de-ac;ucar para forragem 
e sustento de bovinos na epoca da.<> secas. 
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POPULA<;AO PECUARIA - 1980 

Efetivos 

Valor 

f~~~~A Bovffls {{}::::~::::;::;:;::;:~::1 EqUinos 

1%<.:.\:{ ifl Muores - Sulnos 

~Outros 
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Em 1980, as aves existentes totalizaram 1. 554 .274 
cabec;as, no valor de Cr$ 139,9 milhoes. 

De origem animal, produziram-se 6. 262 .400 li
tros de Ieite, 18.125.000 duzias de ovos de galinha, 
1.100 kg de manteiga, 8 . 000 kg de queijo e 300 kg 
de mel de abelha, no valor total de Cr$ 444 ,2 
milhoes . 

Paralelamente as atividades especificas de gran
ja, comercializa-se ainda o esterco organico com vis
tas ao seu aproveitamento como fertilizante do solo, 
tendo sido produzidas cerca de 28 . 000 toneladas, em 
1981 . 

No exercicio da profissao, 5 veterinarios. 

Comercio 
ACHAVAM-SE instalados em Guararapes, em 1981, 
2 estabelecimentos do comercio atacadista, 125 do 
varejista e 1 do comercio misto. 0 fluxo de produtos 
industrializados no Municipio exportados para 
outras unidades da federac;ao foi estimado em 
Cr$ 3 . 295,8 milhoes, e 62,5 % desse valor correspon
deram a carne resfriada de bovinos, que teve no Rio 
de Janeiro, Bahia e Parana os principais comprado
res. Adicionam-se ao referido total Cr$ 56,2 milhoes 
de inercadorias exportadas pelo comercio, 83,8 % dos 
quais com destino a Mato Grosso do Sul. 

Alem da carne resfriada de bovinos, figuram 
ainda com destaque na pauta de exportac;ao de pro
dutos industrializados para o mercado interno (que 
abrange cerca de 22 itens), o couro salgado de bovi
nos, farelo de caroc;o de algodao, charque, oleo vege
tal refinado, sabao em barras, raspas de couro de 
bovino, bebidas alcoolicas e bordados industriais. 

Quanto a importac;iio, atingiu 0 valor de 
Cr$ 1 . 123,6 milh6es em materia prima para a indus
tria e de Cr$ 105,1 milh6es em mercadorias para re
venda pelo comercio . No primeiro grupo, os bovinos 
em pe constituiram o item mais representativo, com 
uma participac;ao de 79,5 % sobre aquele total, con
tando-se Mato Grosso do Sul e Goias entre os prin
cipais fornecedores , seguidos de Mato Grosso e Minas 
Gerais . Com relac;ao ao valor das mercadorias im
portadas para revenda pelo comercio, 56 % origina
ram-se do Parana, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. 

Com destino ao mercado externo, foram expor
tadas, em 1981, 2 . 250 toneladas de oleo ref ina do de 
caroc;o de algodao . 

Registro de lm6veis 
EM 1981, lavraram-se 852 escrituras de transmissoes 
de imoveis (661 por compra e venda), no valor total 
de Cr$ 265,3 milh6es (Cr$ 232 ,4 milh6es) . 

Foram inscritas 228 hipotecas convencionais, 
avaliadas em Cr$ 1 .863,8 milh6es . 

15 



Bancos 
ESTAO estabelecidas em Guararapes agencias dos 
seguintes estabelecimentos de credito: Banco do 
Brasil , Banco do Estado de Siio Paulo, Banco Mer
cantil de Siio Paulo e Banco Real . 

Ha, ainda, uma Agencia da Caixa Econ6mica 
do Estado de Siio Paulo e uma da Caixa Econ6mica 
Federal. 

Segundo estimativas desses estabelecimentos fa
ram compensados, em 1981, 692.884 cheques no valor 
de Cr$ 5. 147,4 milh6es, sen do de Cr$ 7. 429 o valor 
mectio por cheque. 

Predios do Banco d o Brasil S. A. e da Caixa Economica Estadual 

Presta~iio de Servi~os 
EM FUNCIONAMENTO, 155 estabelecimentos: 52 
bares e botequins, 11 sal6es de barbeiros, 8 de cabe
leireiros para senhoras, 5 restaurantes, 6 escrit6rios 
de contabilidade, 1 pensiio, 3 hoteis, e 75 niio espe
cificados. 

Os hoteis siio: o Esplanada, com 13 quartos; o 
Toscano, com 6 apartamentos e 4 quartos e o Globo, 
14 quartos; e a pensiio, Noroeste, com 8 quartos . 

Em funcionamento, 1 cooperativa de consume . 

Transportes 
RODOVIARIO - Guararapes e servida pela Rodovia 
Marechal Rondon, SP-300, asfaltada e por 383 km 
de estradas municipais. 
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Os servi<;os de transporte coletivo de passageiros 
sao explorados por tres empresas de 6nibus, duas 
delas com linhas interestaduais <Parana) e inter
municipais <Rubiacea, Salmorao e Osvaldo Cruz) e 
a terceira, alem de servir ao proprio Municipio, em 
sua zona rural , estabelece ligagoes intermunicipais 
com Ara<;atuba (21 horarios de saida e 26 de re
torno) , Bento de Abreu, Valparaiso, Campinas, Jun
diai e Sao Paulo . Para Sao Paulo, possui urn horari.o 
diario de ida e de retorno . 

P/ PRES Plh.JDENTE FfiiiiOV!A 

AE IIOPORTO T 

Segundo estimativa da Agencia de Estatistica 
local, baseada no numero de passagens vendidas, 
essas tres empresas transportaram, durante o ano 
de 1981, 184 .000 passageiros . Alem dos servi<;os de 
auto-6nibus, Guararapes conta, ainda, com 26 taxis. 

0 transporte rodoviario de carga e efetuado 
atraves de 21 empresas que, em 1980, apresentaram 
uma receita bruta de fret.es em torno de Cr$ 151,9 
milhoes, correspondente a 179.331 toneladas trans
portadas . 

Estavam registradas na CIRETRAN - 69.a Cir
cunscri<;ao de Transito de Guararapes, em 1981, 
1. 235 autom6veis e jipes, 11 onibus, 5 auto-lota<;oes, 
464 caminh6es, 234 camionetas, 88 motocicletas e 
14 outros veiculos . 
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Ferroviario - A Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, da RFFSA, mantem 2 horarios em cada sen
tido, possibilitando as ligag6es diretas com os muni
cipios vizinhos e com aqueles situados a margem da 
sua via ferrea ate a Bolivia , atraves do entronca
mento com a Ferrocarril Yacuba-Santa Cruz-Co
·rumba, alem de ligar-se a outros municipios pau
listas par intermedio de conex6es com a rede da 
FEPASA. 

Em 1981, foram vendidos na estagao da NOB em 
Guararapes 39. 733 bilhetes de passagens e trans
portadas 1 . 267 toneladas de carga . 

Aeroporto e Campos de Pouso - 0 Aeroporto 
de Guararapes, prefixo SSGR, tern pista gramada, 
de 1. 450 m x 76 m . Nele, acha-se instalada a Gua
rarapes Manutengao Aeronautica Ltda., destinada a 
conservagao e reparo de pequenos avi6es. 

As fazendas Born Sucesso, Gurucaia, Baguassu 
e J a ngada sao servidas par campos de pouso, que 
medem 600 m x 40 m . 

As ligag6es entre Guararapes e algumas capit.ais 
e municipios estao discriminadas a seguir: 

DESTINO VIA 
I ,DIS· I TEMPO 

I 
TANCIA (horas) 

(km) 1 

Bra si lia. Of .. .. Rodovia (SP-300/,SP-425/. BA-
153) 89 2 15 :00 

Sao Paulo, SP. ferrovia (RffSA e FEPASA) 662 14:43 
Rodovia (SP- 300/. SP-255/. S P-

280) 565 07:40 
Rio de Janeiro. AJ . fe rr oVIa (AfFSA/ FE PASA/RFFSA) 1 209 20 :13 

Rod ovia I SP-300/SP- 255/SP-
280/B R- 11 61 963 16:30 

Ara,atuba . SP . . fe rr ovia (RfFSA) 28 00 :41 
Rodov1a (SP-300) 29 00 :37 

Bento de Abreu, SP. . Fe rr ovia (AffSA) 25 00:32 
Rodovia (SP- 300) 27 00:36 

Gabrie l Monteiro, SP . . Rodovia (RM ) 56 01 :52 
Osvaldo Cruz, SP .. .. ··· ··· · ··· · Rodovia IRM) 58 02 36 
Piacaru, SP .. Ao dovia (AMI 48 01 :36 
Rubia ce a, SP ferroVI a (AffSA) 14 00:17 

Aodovia (AM) 13 00 :26 
Aodovia (SP-30 0) 2Z 00 :30 

Sa lmora o. SP .. Rodov~a (A M) 60 02 :00 
Va lparaiso, SP .. ferrovia (AffSA) 35 00:47 

Aodovia (S P-300) 29 00 40 

Abreviaturas : RFFSA - Aede fe rroviana federa l S/A: FEPASA - Ferro vias Pa ulistas S/A: SP 
- Aodovia esta dual : BA - rodovi' fe dera l. AM - rodovra muni cipal (sem es
fal to l. 

Comunico~6es 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
(ECT) mantem uma Agencia Postal no Distrito
Sede . 

Os servigos telefonicos estao a cargo da Teleco
municac;6es de Sao Paulo - TELESP, com 990 
aparelhos instalados. 

A Radio Difusora Guararapes, ZYK-587, trans
mite em ondas medias desde 1950 . 
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Os programas de televisao das estac;6es da Ca
pital Estadual sao nitidamente recebidos em Guara
rapes . 

ASPECTOS CULTURAl$ 

0 VIII Recenseamento Geral do Brasil apurou que . 
das 20 . 155 pessoas acima de 5 anos de idade, 14 .068 
eram alfabetizadas, em Guararapes . 

Grupo Escolar Antonio Pinto d e O l i ceira 



Ensino /ntegrado de 1.0 e 2.0 Graus 
PELOS 26 estabelecimentos de ensino de 1.0 e 2.0 

graus existentes em 1981, distribuiam-se 256 profes
sores e estavam matriculado.s, no inicio do ano letivo, 
5 . 563 alunos. Em 18 desses estabelecimentos (19 pro
fessores e 304 alunos), o curso abrangia apenas as 
4 series equivalente.s as do antigo ensino primario; 
em 7 (202 professores e 4.304 alunosl , as 8 series do 
1.0 grau, sendo que urn deles ministrava, ainda, 2 
cursos de 2.0 grau (magisterio normal e o antigo 
colegiall, com efetivos de 24 professores e 782 alu
nos. 0 ensino tecnico de 2. 0 grau (contabilidadel, 
es tava representado por urn estabelecimento com 11 
professores e 173 alunos . 

Os estabeleciment.os que mantem o curso de 1.0 

grau completo sao as escolas estaduais Adelmo de 
Almeida, Professor Waldemar de Queir6s, Professora 
Ivete Abdo Theodora, Dr. Antonio Pinto de Oliveira, 
da Fazenda Jangada (rural) e o Centro Educacional 
do SESI, alem da Escola Estadual Joao Arruda Brasil , 
que tambem ministra o ensino de 2.0 grau. 0 2.0 grau 
profissionalizante e ministrado pela Escola Tecnica 
de Comercio Euclides da Cunha . 

Ensino Supletivo 
0 MUNICiPIO possui uma unidade escolar de ensi
no supletivo de 1.0 grau, com 4 professores e 90 alu
nos matriculados no inicio do ano letivo de 1981. 

Faculdade de Artes Praticas 
NO MESMO edificio em que se localizam o SESI e a 
Escola Tecnica de Comercio Euclides da Cunha acha
se instalada uma unidade de ensino sob a denomi
nac;ao de Faculdade de Artes Praticas, a qual, em 
1981, manteve 1 curso com 35 alunos e dispunha de 
9 professores (foto abaixo). 



MOBRAL 

0 MOBRAL manteve, em 1981, 4 classes de alfabeti
zagao, expediu 113 certificados de conclusao e utili
zou 4 professores . 

Outros Cursos 
SEIS outros estabelecimentos registrados ofereciam 
os seguintes cursos aos municipes: Conservat6rio 
Musical Maestro Pedro Salla - piano, 6rgao, violao 
e flauta dace (6 professores e 81 alunosl ; Escola 
Municipal de Musica Corporaqiio 8 de Dezembro -
violao e banda de musica (1 professor e 60 alunosl ; 
Escola de Datilogratia Remington - datilografia (1 
e 65) ; Escolas Municipais de Pre-Escolares - pre
escolar (9 e 250); Escola Municipal de Corte, Costura , 
Bordados Simples e Industriais - corte e costura e 
bordados (3 e 320) e Escola para Deficientes Fisicos 
- integragao o e 25l . 

Bibliotecas 
AS BIBLIOTECAS de Guararapes, em numero de 7, 
receberam 2 648 visitantes, em 1981, ano em que fa
ram feitas 6 336 consultas e emprestados 755 volumes. 

A Biblioteca Municipal Guilherme de Almeida, 
a mais importante, disp6e de 3 . 747 volumes . As 
outras seis sao particulares, sendo a da EEPSG Joao 
Arruda Brasil, a que tern maior acervo (2 . 518 volu
mes) . 

Diversoes 
OS MUNiCIPES reunem-se em 13 associag6es 
esportivo-recreativas. Destacam-se o Guararapes 
Clube, no qual a natagao e o esporte preferido e 
que conta com 700 associados; o Esporte Clube 
AERG (clube nissei). o mais antigo, 200 ; a Associa
cao dos Funcionarios Publicos Municipais , 43 ; a As
sociagao Atletica Banco do Brasil, 38; e o Esporte 
Clube BANESPA, 28 . 

0 Cine-Teatro Paratodos disp6e de 535 lugares . 
0 Bosque Municipal, antigo Horto Florestal, foi 

doado pelo Estado a Prefeitura Municipal, que o 
transformou em area de lazer para a populagao . 
Constitui excelente local para descanso e recreagao, 
com amplo espago bern iluminado e fartamente 
arborizado, onde se localizam instalag6es para chur
rasco, bar e restaurante, alem de urn parque infantil. 
0 represamento das aguas de urn c6rrego propiciou 
a construgao de uma piscina . 
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lmprensa 
CIRCULA no Municipio urn peri6dico: o Impacto, 
bissemanario, fundado em 1975 . Suas tiragens , em 
1981, totalizaram 46 . 000 exemplares. 

Ha 3 tipografias e 3 livrarias . 

ASPECTOS SOCIAlS 
0 IX Recenseamento Geral do Brasil cadastrou, em 
1.0 -IX-1980, 6 148 prectios e 5 559 domicilios, dos 
quais, 4 862 estavam ocupados, 49'usados ocasional
mente, 10 fechados, 623 vagos e 15 eram habitac;6es 
coleti vas . Den tre os 4 862 domicilios particulares 
ocupados, 3 829 localizavam-se na zona urbana e 
1 033 na rural. 
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Urbaniza~ao 

GUARARAPES e plana, quase toda asfaltada e teve 
sua primeira planta tra<;ada pelo Engenheiro Mario 
Barroso Ramos, em 1928. 0 mapa inicial absorveu a 
esta<;iio da Estrada de Ferro, com ruas paralelas e 
transversais, quarteir6es de 10 metros e, na parte 
central da planta, a pra<;a e a igreja-matriz da 
Padroeira da Cidade . 

Guararapes conta com os servi<;os profissionais 
de 2 engenheiros e de 2 construtores licenciados. 

A Cidade tern seus 4.656 predios edificados em 
13 avenidas, 1 alameda, 130 ruas, 12 pra<;as, 2 jar
dins e 4 parques . Dentre OS logradouros, 52 sao 
pavimentados e 33 arborizados. 
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Sao muito movimentadas, entre outras, as Ave
nidas Marechal Floriano, Marechal Deodoro, 
Duque de Caxias, Rio Branco, Washington Luis; a 
rua Armando Sales de Oliveira; as Pra~as Nossa Se
nhora da Concei~ao e Copacabana e o Jardim Pu
blico. 

A agua e captada no c6rrego Frutal, com esta
~ao de recalque e tratamento. Apresenta-se isenta 
de impurezas e bacterias, para consumo publico . 
A rede distribuidora estende-se por 98 logra
douros e serve a 3 . 632 prectios, na Sede Municipal. 

Quanto a rede de esgotos, e construida dentro 
de elevada tecnica. Possui sensivel desnivel, com 
galerias nas jun~6es das ruas para facilidade de 
limpeza. Os detritos sao canalizados para uma 
lagoa de estabiliza~ao a fim de evitar a polui~ao 
do c6rrego receptor . 0 servi~o de remo~ao de lixo 
funciona regularmente . 

Ha 2 . 265 prectios ligados a rede de esgotos, que 
passa por 65 vias public as. 

A energia domiciliar e fornecida na voltagem de 
127/ 220 e freqiH\ncia de 60 c/ s, servindo a 4. 596 pre
dios (areas urbana e rural) . Ha 2. 093 focos de ilu
mina~ao publica. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
OS SERVIQOS hospitalares sao prestados pela 
Santa Casa da Misericordia, que oferece 49 leitos 
e da Casa de Saude e Maternidade de Guararapes 
Ltda., 14. 

Alem do Centro de Saude local, Guararapes 
possui 4 gabinetes dentarios, instalados nos estabe
lecimentos escolares da Cidade, e destinados ao aten
dimento da popula~ao escolar . 

Ha 12 medicos, 7 dentistas, 5 farmaceuticos e 
4 auxiliares de enfermagem no exercicio da profis
sao. 

No Distrito-Sede ha 5 farmacias e drogarias, 
das quais 1 na zona rural . 

Funcionam 2 laborat6rios de analises clinicas . 

Assistencia Social 
SAO 6RGAOS de assistencia social: Cas a da Crian~a 
de Guararapes (creche ), Educandario Nossa Senhora 
Aparecida (orfanato), Asilo Sao Vicent.e de Paulo 
(asilo para velhos) , Associagao do Centro Espirita 
Dr. Bezerra de Menezes ialbergue noturno) , Cen
tro Social Escadinha do Ceu (atendimento domici
liar a familias carentes) , Instituto Nossa Senhora 
de Fatima <orfanato) e Policia Mirim de Guararapes 
(educativa e assistencial) . 

Alem das referidas entidades, funciona no Mu
nicipio o setor de merenda escolar, com base na co-
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operar;ao entre 6rgaos da Prefeitura (Setor Munici
pal de Alimentar;ao Escolarl , do Estado (Departa
mento de AssistEmcia Escolarl e do Governo Federal 
1 Campanha Nacional de Alimentar;ao Escolarl . Pos
sui cozinha piloto com 9 pessoas ocupadas e em 1981 
atendeu 4. 305 crianr;as nas zonas urbana e rural, 
tendo sido distribuidas 602 . 319 refeir;6es a urn custo 
estimado em CrS 3. 146 milhares. A Comunidade lo
cal , particularmente as classes produtoras, colabora 
ativamente atraves da doar;ao de generos alimenti
cios. 

Guararapes possui, ainda, 3 clubes de servir;o de 
natureza cultural e filantr6pica , os quais colaboram 
com as entidades de assistencia social do Municipio, 
alem de prcmoverem campanhas pr6prias. Sao eles 
o Clube dos 13, com 13 associados, o Lions Clube, 
com 44 e o Rotary Cl u be, com 50 s6cios . 

Religiiio 
SEGUNDO o VIII Recenseamento Geral do Brasil, 
dentre os 23 .324 habitantes de Guararapes, 88,2% 
eram cat6licos; 11,3% achavam-se distribuidos en
tre evangelicos, espiritas e pessoas de outras reli
gi6es, restando, apenas, 0,5% que se declararam sem 
religiao. 

Para o culto cat6lico, as Matrizes de Nossa Se
nhora da Conceic;iio e de Sao Pedro Ap6stolo, e mais 
7 capelas . 

Para o culto evangelico, ha 5 templos e 2 sal6es. 
A Igreja Seicho-No-Ie possui urn templo, e os 

espiritas contam com 5 sal6es. 

Igreia Matriz 



Festividades 
NO M:ES de dezembro, na semana que antecede o 
dia de Nossa Senhora, o Municipio inicia as come
morac;6es do aniversario da Cidade e os festejos 
a sua Padroeira, Nossa Senhora da Conceic;ao. Ha 
toda sorte de promoc;oes que culminam, no dia 8, 
com a realizac;ao de missas nas 2 Matrizes, desfiles 
militares, escolares, de clubes de servic;os, alem de 
carros aleg6ricos. Em 1981, como parte das festivi
dades, realizou-se a 1.a Feira Agropecuaria e Indus
trial de Guararapes - FEPIG, com mostra de pro
dutos agropecuarios, industriais e de artesanato 
atraves de 12 expositores. alem de espetaculos artis
ticos com shows, festival de musica sertaneja, bale, 
e competi<;oes constando de rodeios, vaquejada, pro
va de lac;o, raia e tourada, distribuindo-se premios 
aos vencedores. 

Outre festejo tradicional e o que homenageia Sao 
Pedro, e que se prolonga durante todo o mes de 
julho. Ha missas e solenidades religiosas e quer
messes, realizadas em ambiente aberto, fartamente 
iluminado, com barracas de jogos, churrascos. lei
toes, bebidas, musica e fogos. No encerramento, ha 
leilao de gado. 

A Semana da Patria tambem e festivamente co
memorada no Municipio. Alem das atividades de 
cunho civico, social e esportivo. realiza-se, desde 
1976, durante os dez dias que antecedem o 7 de Se
tembro, a Feira do Bordado Industrial. Em 1981 
teve Iugar a VI FEBIG, com a presenc;a de 25.000 
visitantes e a participat;ao de 10 industrias de borda
des, de confec<;ao de roupas, de m:iquinas de bordar 
e da Faculdade de Artes Praticas do Municipio. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ESTAO sediadas em Guararapes, entre outras re
partic;oes, a Junta de Alistamento Militar, o Tiro 
de Guerra n.0 286, o Forum e a Agencia de Coleta 
do IBGE. 

Finan~as 

A RECEITA arrecadada pela Uniao atingiu CrS 72,6 
milh6es; pelo Estado, CrS 194,6 milhoes e pelo Muni
cipio, CrS 171,2 milhoes, em 1981. 

A Municipalidade realizou despesas no valor de 
Cr$ 169.3 milhoes. 

0 On;amento Municipal para 1982 previu recei
ta de Cr$ 322,6 milhoes (Cr$ 47,9 milhoes de renda 
tribu taria J e fixou igual despesa. 
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A Coletoria Federal arrecada tambem no Muni
cipio de Rubiacea. 

Representac;oo Politico 
A CAMARA Municipal era formada de 11 vereado
res e estavam inscritos, em 1981, 11.138 eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho, toram em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Coleta de Guararapes. Utili
zados, tambem, dados dos arquivos de documentacao municipal 
do I BGE e de diversos 6rgtios do sistema estatistico nacional. 

Esta publicacao taz parte da serie de monografias organi
zada pclo Centro Editorial do IBGE. Os dados estatisticos, sobre 
os diferentes aspectos da vida municipal, sao apresentados com 
a atualizacao posslvel. 

A nota introdut6ria, sobre aspectos da evolucao hist6rica . 
sintetiza elementos esparsos em diterentes documentos , ocor
rendo, em alguns casos, divergencia de opiniiio . Por isso. o 
IBGE acolheria com o maior interesse qualquer colaboraciio , 
especialmente de historiadores, ge6grajos e estatisticos. 
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Acabou-se de imprimir , aos dezessete dias do mes de novembro 
de mil novecentos e oitenta e dois , nas oticinas do Centro de 
Servi (: OS Grdjicos, do IBGE, Av. Brasil, 15671 , Rio de Janeiro, RJ. 
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