ARAÇATUBA
Aviso MM 021 de 08 de janeiro de 1974.

DESCRIÇÃO
Num pentágono formado de cabos de ouro e encimado pela coroa naval, campo de prata, com
três araçás na sua cor, de cabo preto, folhados de verde e dispostos em roquete; cortado de
vermelho, com um feixe de três flechas de ouro apontadas para baixo, duas passadas em aspa e uma
pala.

EXPLICAÇÃO
ARAÇATUBA – Cidade do Estado de São Paulo. Em tupi-guarani, paragem onde há muito
araçá, nome originado desta palavra (pequena goiaba) e de tuba (corruptela de taba) e dado à cidade
em razão da abundância daquela fruta na região onde a mesma seria fundada, na qual e pelo mesmo
motivo, já com esse nome, fora inaugurada, a 2 de dezembro de 1908, pequena Estação da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, embrião da futurosa localidade. Sua fundação caracterizou-se por
sangrentos e violentos combates entre os brancos e os caingangue, em 1913 como no ano anterior,
estes atacaram aquele sítio do interior paulista; em 1916 os silvícolas dizimaram a nascente
Povoação, para cujos destinos entretanto, foi decisiva a ondômita ação de recém-chegado José
Cândido, que, à frente de uma equipe de catequizadores, conseguiu, depois de apaziguar os índios,
que os nativos deixassem a região, quando o Povoado, livre da ameaça de novos ataques dos
mesmos, cresceu e prosperou; elevada a Distrito de Paz pela Lei nº 1 580, de 20 de dezembro de
1917, a progressista Cidade paulista foi desmembrada de Penápolis pela Lei nº 1 812, de 08 de
dezembro de 1921, ocasião em que passou a ser considerada Município, sendo sua Câmara instalada
em 1922, por força da Lei nº 1 887, deste mesmo ano. As flechas de ouro, apontadas para baixo
recordam a capitulação final dos silvícolas, impostas pelos brancos, portadores da civilização, após
renhidos combates a que faz alusão o cortado de vermelho, esmalte evocativo de bravura guerreira,
coragem e destemor e no campo de prata, simbólico de paz e de serenidade conquistadas como fator
de progresso para a próspera Cidade paulista, os três araçás em roquete, ao lembrarem a promissora
Unidade do interior do Grande Estado, reportam-se ao próprio nome da belonave em apreço.

