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      Telefones úteis
      Prefeitura Municipal  (18)3639-9000
      Câmara Municipal (18)3639-1221/3639-1214
      Departamento de Meio Ambiente e Turismo
      (18) 3639-1320
      Casa Lotérica (18)3639-1422
      Cartório de Registro Civil (18)3639-1117
      Correios de Aracanguá (18)3639-1223
      Correios de Major Prado (18)3639-8329
      Correios de Vicentinópolis (18)3604-1304
      Delegacia Civil (18)3639-1222
      Delegacia Militar (18)3639-1213 ou 190
      Unidade Básica de Saúde de Major Prado 
      (18)3639-8301
      Unidade Básica de Saúde de Vicentinópolis 
      (18)3604-1247
      UBS e Pronto Atentimento 24h de Aracanguá
    (18) 3639-9595 ou 192 .
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HISTÓRICO 
Até os anos de 1905, reinava nesta região apenas as matas virgens, tendo como seus senhores os indígenas e como 
caminho apenas as águas do Rio Tietê, via fluvial. Com a abertura da  Estrada de Ferro que ligava Baurú a Corumbá
chegariam os primeiros elos de ligação. 
Por volta de 1908, começava a abertura da Estrada de Lussanvira, no trecho entre Araçatuba e Itapura. Após romper
os obstáculos e os conflitos com os índios que habitavam a esta região, finalmente em 1910, o primeiro vagão atinge
as margens do rio Tietê, na altura do Salto das Cruzes. 
Com a passagem da Estrada de Ferro, construíram-se as estações, destacando especialmente a construída à margem
esquerda do Rio Tietê, na confluência com o Ribeirão do Aracanguá, recebendo portanto a denominação de Estação 
Aracanguá. 
Aracanguá é um nome indígena que era dado a uma variedade de papagaio existente em grande número nesta região 
à época. E é exatamente nesta época que chegaram os pioneiros desta região, que foram as famílias de Manoel 
Joaquim Calássio, João Eugênio, Porfírio Venâncio Pires e Severino e Pedrinho de Souza Ferreira, mais conhecido 
por Ferreirinha. 
Por volta de 1915 na Capital Paulista, o Governo do Estado entrega grande glebas de terras a um grupo de pessoas, 
a fim de que elas  vendessem, demarcassem e escriturassem as novas propriedades, ficando com esta região,
o Desembargador Thomaz Sebastião de Mendonça e sua mulher Amélia Felícia de Mendonça. Nesta época, é fundada
 a Vila Dulce, enquanto que paralelamente Abraão Chibene fundava a Vila Macauba, hoje denominada de Vicentinópolis. 
Com o início da venda das terras, outras pessoas tentaram apossar da gleba de terra do Sr. Thomaz Sebastião de
Mendonça, vindo com isso a travarem ferrenha demanda na justiça. Dona Amélia Felícia de Mendonça, que era devota 
de Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo, faz uma promessa aos seus santos protetores, que, se seu esposo saísse
vitorioso, doaria uma área de 10 (dez) alqueires para a construção de um povoado em suas homenagens. 
Nesta época, toda essa região pertencia a Monte Aprazível, enquanto que Araçatuba pertencia ao  Município de 
Penápolis. 
Em 17 de favereiro de 1919, com a vitória de seu marido, ela faz a prometida doação, desmembrando a área da fazenda
Macaúbas e pede que ali fosse formado um povoado e construída uma capela em homenagem a Santo Antônio e Nossa
Senhora do Carmo. Doação esta que foi feita ao Bispado de São Carlos. 
Por ser Santo Antônio o homenageado e a Estação Aracanguá, a principal via de acesso do futuro povoado, inclusive 
através da qual chegaram as imagens dos santos, é que ele foi denominado de Santo Antônio do Aracanguá, tendo esse
nome registrado na escritura de doação. 
O promissor povoado de Santo Antônio do Aracanguá teve sua primeira capela construída em 1920, e em sua volta foi
 construída uma praça pública, denominada de Nossa Senhora do Carmo, também em homenagem. 
                                                                                                                                                            Fonte: IBGE - Cidades.

Praça Central de Aracanguá

Festa de Santos Reis

Festa Julina

Rodeio Show Agropecuário
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
RIO TIETÊ
O nome Tietê é de origem tupi e significa "água verdadeira",
 com a junção dos termos ti ("água") e eté ("verdadeiro").
O Rio Tietê é um rio brasileiro do estado de São Paulo.
No Município de Santo Antônio do Aracanguá, noroeste do  estado,
o Rio Tietê é encontrado limpo e com diversas variedades de peixes.
O turismo fluvial é muito procurado pelos turistas, pois é possível 
passear de barco, nadar, pescar e praticar esportes náuticos.

PRAINHA DO LAMBARI
Situada aproximadamente 8 km da Cidade de Santo Antônio do
 Aracanguá, Acesso pela Estrada Odilon Donizete Florêncio de 
Athayde, que liga Santo Antônio do Aracanguá à Sud Mennucci.
O local é de livre acesso para nadar e pescar, os praticantes da
pesca esportiva e amadora também utiliza o local para embarque
e desembarque de barcos. 
 

IGREJA SANTO ANTÔNIO
E NOSSA SENHORA DO CARMO
localizada na Praça central da cidade de .Santo Ant  do Aracanguá

                               IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA                
                           Localizada na Praça Central do Distrito de Major Prado  

IGREJA SENHOR BOM JESUS
Localizada na Praça Augusto Ribeiro da Silva no Distrito de 
Vicentinópolis

                             CORETO DA PRAÇA AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA 
       Localizada               na Praça Augusto Ribeiro da Silva no Distrito de 
       V              icentinópolis

Obras de Arte e Infraestrutura
OBELISCO “VALTRUIRDES SEBASTIÃO MIGUEL”
Localizado na Rotatória entre a Avenida dos Eugênios e 
a Avenida Ângelo Bistaffa em Santo Ant. do Aracanguá. 
Homenageia o Rio Tietê, seus afluentes e a diversidade 
de peixes e animais existentes no Município.

OBELISCO “BENEDITO LUCIANO MARQUES”
Localizado na Rotatória entre a Avenida dos Eugênios 
e  a Avenida Pedro Junqueira de Andrade em Santo Ant. 
do Aracanguá. Homenageia a Riqueza agropecuária e todos
os produtos produzidos no Município, representando também 
as belezas naturais através do Rio Tiete e o peixe Tucunaré.  

 PONTE PIO PRADO
Localizada sobre o rio Tietê, A Ponte Pio Prado liga a
cidade de Araçatuba a Santo Antônio do Aracanguá, 
pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463).

         
FESTA DE SANTOS REIS - A festa em Santo Antônio do Aracanguá acontece sempre no inicio do mês de janeiro em comemoração
ao Dia dos Santos Reis (6/01). A festa segue sua tradição com a apresentação de danças e músicas acompanhada dos personagens
vestidos com trajes típicos, os festejos terminam com a oração do terço e um jantar que é preparado com as prendas arrecadadas. 
O CARNAARACANGUÁ acontece no local de eventos da Praça Central de Santo Antônio do Aracanguá. A cada ano, cresce a estrutura
e o numero de Foliões.
SHOW DE PRÊMIOS E LEILÃO DIREITO DE VIVER - Acontece no mês de Maio no Distrito de Vicentinópolis.
O evento é em prol ao Hospital de Câncer de Barretos. A festa que já é tradição tem show de prêmios no sábado, acompanhado 
de muita música sertaneja e no domingo um grandioso leilão de gado.
FESTA DA COLHEITA - A festa acontece no mês de maio em Aracanguá, na festa o público pode saborear frango assado, batata frita,
pasteis e muito mais, acompanhado de uma boa música gospel.
FESTA DO MILHO - Mês de Maio.  A Festa tem se tornado tradição em Aracanguá, na festa você encontrar dezenas de pratos preparados
com milho verde.
CONEXÃO MULHER. Mês de maio. O evento é exclusivo para o público feminino, num ambiente bastante descontraído, as mulheres 
são acolhidas com música, desfiles e muita diversão. 
QUERMESSE DA IGREJA SANTO ANTÔNIO E NOSSA SENHORA DO CARMO - Mês de Junho em Santo Ant. do Aracanguá. 
QUERMESSE DA IGREJA SENHOR BOM JESUS - Mês de Agosto no Distrito de Vicentinópolis.
QUERMESSE DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA - Mês de Outubro no Distrito de Major Prado. 
As Quermesses fazem parte da tradição de Santo Antônio do Aracanguá, além do frango assado os visitantes encontram a tradicional
leitoa recheada, tida como a melhor leitoa da região. 
PROCISSÃO - Acontece no dia 12 de Outubro com saída de Santo Ant. do Aracanguá ao Distrito de Major Prado.
RODEIO SHOW AGROPECUÁRIO. O evento acontece no mês de junho em comemoração ao aniversário da cidade e tem as
melhores premiações e a presença de renomados cantores sertanejos.
FESTA JULINA, denominada “Arraiá da Alegria” acontece todos os anos no mês de julho na praça central de Aracanguá.
A festa é um encanto, com muita dança e apresentações típicas, além do delicioso frango assado, leitoa e outros aperitivos.
ANIVERSÁRIO RÁDIO EVIDÊNCIA FM. Acontece no mês de julho. O evento oferece uma grade de shows que conta com a presença de 
várias atrações,
ARRAIÁ DA SAÚDE - Realizado no mês de julho, a festa acontece na sede do município e nos distritos de Vicentinópolis e Major Prado. 
A festa tem decoração caipira, barracas com comidas típicas e muita diversão.
QUERMESSE DA PRIMAVERA - Mês de Setembro. Além das típicas barracas de brinquedos e doces o público também pode
saborear frango assado, leitoa recheada, batata frita, espetos e muito mais, tudo isso ao som de uma boa música ao vivo.
RÉVEILLON NA PRAÇA - Além de muita música, quem comparece ao show também pode ver uma linda queima de fogos.
LEILÃO GUADALUPE - A Fazenda Guadalupe se destaca na criação da raça nelore. Possui doadoras, matrizes consagradas por
produzirem animais campeões em pista e touros de central. 
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FONTE
A fonte está localizada na Praça Nossa Senhora do 
Carmo em Santo Antônio do Aracanguá.

Atrativos Culturais
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