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Bauru é um município brasileiro no interior do
estado de São Paulo, sendo a cidade
mais populosa do
centro-oeste paulista. Pertence à Mesorregião e Microrregião
de Bauru, localizando-se a noroeste da capital do estado,
distando desta cerca de 326
km. Ocupa uma área de 673,488
km², sendo que 68,9769 km² estão em perímetro
7 Em
urbano e os
604,51 km² restantes constituem a zona rural.
2011 sua
população foi estimada pelo IBGE em 346 076 habitantes,
8

sendo que em 2010 era o 18º mais populoso de São Paulo.

A sede tem uma temperatura média anual de 22,6°C e na
vegetação original do
município predomina a mata atlântica. Com 98,5% de
seus habitantes vivendo na zona
urbana, o município contava
em 2009 com 149 estabelecimentos de saúde. O seu
Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,801, considerando-se
assim
5
como muito elevado em relação ao país, sendo o 20º
maior do estado. Várias rodovias
ligam Bauru a
diversos municípios paulistas, tais como a Marechal Rondon,
a
Cesário José de Carvalho
e a Engenheiro João Batista Cabral Renno, sendo que o
município encontra-se no meio de um importante entroncamento
aéreo, rodoviário e
ferroviário.

Bauru foi fundada em 1896, sendo que um dos principais
motivos do povoamento do
lugar é a Marcha para o Oeste,
criada pelo governo de Getúlio Vargas para incentivar o
progresso e a ocupação da região central do Brasil. No
começo do século XX o
município começa a ganhar
infraestrutura e a população aumenta com a chegada da
ferrovia e, mais tarte, das rodovias. O café ganha força no
município no início do
século, porém se desvaloriza e aos
poucos Bauru se industrializa, sendo que a indústria
foi a
principal responsável pela urbanização do município e hoje
é, juntamente
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com o setor terciário, a principal fonte de
renda municipal, fazendo com que o município
tenha o 68º
maior PIB brasileiro. No campo ganhou força após a década de
1950 a cana-de-açúcar.

Além da importância econômica ainda é um importante centro
cultural de sua região. O
Jardim Botânico Municipal e o
Horto Florestal de Bauru configuram-se como grandes
áreas de
preservação ambiental, enquanto que o Teatro Municipal de
Bauru
"Celine Lourdes Alves Neves", o Centro Cultural de
Bauru e o Automóvel Clube de
Bauru são relevantes pontos de
visitação localizados na zona urbana, além dos
projetos e
eventos culturais realizados pela Secretaria Municipal de
Cultura,
órgão responsável por projetar a vida cultural
bauruense. Fonte Wikipédia, a
enciclopédia livre.
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