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-tr ASPECTOS FiSICOS- Area: 836 km' (1954/ 
!58); altitude: 280 m; temperatura media 
em °C das mtiximas: 36; das minimas: 20; 
precipitw;ao anual: 198 mm. 

~· POPULA9AO - 17001 habitantes (estimati
va da Inspetoria Regional de Estatistica -
1.0 - VII-57); densidade demogrtifica: 20 ha
bitantes por quil6metro quadrado. 

-tr ATIVIDADES PRINCIPAlS- Agricola (pro
dur;ao de algodao e milho ) e pecutiria 
( criar;ao de bovinosJ. 

-tr VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 11 jipes, 8 caminh6es e 
3 camionetas. 

-tr ASPECTOS URBANOS (sede) - 130 ligar;6es 
eletricas particulares, 1 pensao e 1 cinema. 

u ASPECTOS CULTURAIS - 29 unidades es
colares de ensino primtirio fundamental 
comum. 

u OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1959: (mi
lhares de cruzeiros) - receita total: 1 628; 
renda tributtiria: 291; despesa: 1 628. 

u REPRESENTA9AO POLiTICA - 7 vereado
res em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE. De.senho da cap a de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TOPONIMo Jucas originou-se do nome de 
uma tribo tapuia dos jucas, indigena 

que primitivamente habitava, especialmente . 
na bacia do rio dos Jucas, no serti'io do Inha
mum, os quais la ficaram aldeados. Radical 
do verbo tupi ajuca - matar - Juca e tam
bern uma arvore leguminosa (coesalpinea, fer
rea, Mart.), de cerne durissimo, com que os 
indios preparavam seus tacapes ou paus de 
matar (segundo Pompeu Sobrinho). 

Jucas e o terceiro toponimo da regiao. De 
inicio denominou-se Sao Mateus e Sao Mateus 
dos Inhamuns e, finalmente, Jucas. 

A hist6ria do devassamento das terras que 
atualmente comp6em o Municipio acha-se en
volta em lendas. Segundo uns, Sao Mateu.s fora 
urn santo aparecido no outeiro onde hoje as
senta a Igreja Matriz e que, nada obstante 
varias tentativas para localizar 0 templo em 
local diverso, voltava para o seu outeiro pre
dileto; segundo outros, o primeiro portugues 
que la chegou, e que se chamav13. Mateus, deu 
ao lugar onde residiu seu nome, erigindo uma 
pequena capela no local em que atualmente 
esta a Igreja Matriz, nela colocando uma ima
gem de S. Mateus, que trazia consigo; ainda 
outros contam que houve em 1700, no local, 
urn combate entre indios no dia de S. Mateus 
- e dai o nome do local. 

Segundo Raimundo Girao e Antonio Mar
tins Filho, o primeiro aldeamento indigena 
formou-se em torno de uma pequena elevagao 
do terreno a margem esquerda do rio Jagua
ribe. Os primitivos habitantes eram uma tri
bo de indios pescadores, descendentes dos Qui
xelos - numerosa nagao de silvicolas que 
perlustrava os sert6es em que se acham os 
atuais municipios de Iguatu, Acopiara e Jucas. 
"Esses indios foram submetidos a paz em 1719, 
ano em que se nomeou para administra-los 
temporariamente o coronel Gregorio Martins 
Chaves. Theberge assegura que eles tiveram 
seu !3-ldeamento no sitio Telha, perto da ba
cia do Tragu, sendo a povoagao dirigida por 
urn frade carmelita. Em 1791 estavam ainda 
aldeados na missao de Telha, presentemente 
cidade de Iguatu, e mais na vila de S. Mateus 
sendo depois reunidos aos Canindes, Jenipa
pos e Paiacus para povoarem .a vila de Monte
Mar, o novo da America", escreve Carlos stu
dart. Joao Brigido registra a opiniao do de-
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sembargador Figueira de Melo, baseada nos 
assentos da Camara Episcopal de Olinda, e 
segundo a qual foi durante a celebre luta dos 
Montes e Feitosas que teve inicio no arraial de 
Sao Mateus, nas cabeceiras do Jaguaribe, o 
primeiro povoado daquele lado da provincia. 

Outros pesquisadores afirmam que os pri
meiros desbravadores foram os missionaries 
visitadores e, posteriormente, o Capitao-Mor 
Gongalo Batista Vieira, com ajuda de quem 
aqueles fizeram o amalocamento dos indios e 
levantaram uma pequena ermida. Langaram 
ra,ssim os funJd:amentos da se'de do futuro 
Municipio que nesta epoca fazia parte inte
grante do Municipio de Ic6. 

Pela Provisao de 7 de dezembro de 1755, 
foi criada a freguesia de Nossa Senhora do 
Carma dos Inhamuns. A imagem da padroeira 
foi colocada n.a igreja, ainda em construgao, 
a 22 de margo de 1757. 

A Resolugao Imperial de 3 de fevereiro de 
1823 criou o Municipio com sede no nucleo 
de Sao Mateus, elevado a categoria de Vila, 
por f6rga do Alvara de 17 de outubro do 
mesmo ano. 

Por efeito da Lei Provincial n.0 558, de 
27 de novembro de 1851, foi suprimida a vila de 
Sao Mateus, sendo transferida para a povoagao 
de Saboeiro a sede municipal. 

Pela Lei n.0 630, de 22 de dezembro de 1853, 
foi novamente instituida a freguesia de N. S. 
do Carma de S. Mateus. 

Restaurou-se o Municipio de Sao Mateus, 
com sede no nucleo do mesmo nome, que foi 
reerguido em vila, sob a denominagao de Sao 
Mateus dos Inhamuns, e criou-se o termo ju
diciario da mesma denominagao, tudo pela Lei 
provincial n.0 889, de 22 de julho de 1859. 

Pela Lei estadual n.O 1 572, de 26 de se
tembro de 1918, foi o termo judiciario de Sao 
Mateus Centao pertencente a Comarca de Igua
tu) provido de Juiz togado. 

Foi elev.ada a vila a categoria de cidade 
pelo Decreta n.O 448, de 20 de dezembro de 1938. 

0 topon:mo do Municipio, do distrito sede 
e do termo judiciario, passou a ser Jucas, em 
virtude do Decreta-lei estadual n.0 1114, de 30 
de dezembro de 1943. 

0 termo judiciario de Jucas foi elevado a 
categoria de Comarca, constituindo o termo 
do mesmo nome, pela Lei estadual n.0 213, de 
9 de junho de 1948. 

com o advento da Republica, comegou o 
Municipio uma nova era de desenvolvimento, 
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Matriz de N . S . do Carmo 

passando a ser governado por um Intendente 
e uma Camara Municipal composta de 7 ve
readores eleitos por sufragio direto. 

Pela Lei estadual n.0 1153, de 22 de no
vembro de 1951, o Municipio de Jucas perdeu 
os distritos de Carius e Caipu. 0 primeiro 
foi elevado a categoria de Municipio, ao qual 
foi anexado o de Caipu. 

Segundo a divisao administrativa vigente, 
Jucas e constituido de 3 distritos: Jucas , ca
nafistula e Mel (este ultimo desmembrado do 
de Canafistula). 

Vultos ilustres - Em Jucas nasceram, 
dentre outras figuras importantes, Gon~alo 
Batista Vieira, Barao de Aquiraz , chefe do 
Partido Conservador no Ceara, deputado varias 
vezes e vice-presidente da Provincia; Desem
bargador Jose Joaquim Domingo.s Carneiro, 
presidente da Rela~ao do Ceara e senador da 
Republica; e Desembargador Andre Bastos de 
Oliveira, 5 vezes deputado geral pelo Ceara, 
desembargador da Rela~ao de Pernambuco e 
da do Ceara, cav·alheiro da Ordem da Rosa. 
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LOCALIZA(_;A'O DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPIO pertence a Zona do Sertao do 
Salgado e Alto Jaguaribe, uma das 12 

regi6es fisiograficas em que o Estado s.e div:
de. Acha-se totalmente incluido n:J Poligcr:.1:J 
Cas Ucs.s. 

DO NORTE. 

P2."'.t{AMBUco 

A sede municipal esta situada aos . .... . 
6° 31' 28" de latitude sul e 39° 32' 05" de longi
tude W. Gr. A sua distancia da Capital, em 
linh~ reta. e rle 325 km, na direcao 20°06' so. 

Jucas limita-se com os Municipios de As
&ari, Saboeiro, Acopiara, Iguatu e Cariu.s. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNICiPIO acha-se ao sul do Estado do 
Ceara. 

0 principal r!o e 0 Jaguaribe, que corre 
na dire·::ao oeste para leste, irrigando toda a 
zona com os seus tributario.s. 

A cidade foi ed:ficada a margem esquerda 
do rio Jaguaribe, em terreno acidentado, com 
altura de 280 metros. 

0 solo, coberto por matas e capoeiras, e 
de aspecto montanhoso, apenas plano nas fai-
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xas rlbeirinhas. As terras sao muito ferteis. Os 
principais relevos sao: as serras da Penha, 
Basti6es, Sao Mateus e Estrela. 

0 clima e quente e seco. Nas epocas nor
mais, caem chuvas em abundancia nos meses 
de fevereiro e abril. A temperatur.a oscila en
tre 20 e 36 graus. 

As riqueza.s minerais sao representadas 
par 2 minas de magnesita existentes nos sitios 
"Torto" e "Torr6es" (inexploradas), jazidas 
cJ.lcarias e argilas. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

(~ ONTAVA o Municipio, na data do Recensea
.J i -en1"o Geral de 1950, 30 203 habitantes: 

15 006 hom2ns e 15 197 mulheres. A densidade 
da popula<;ao era de 17 habitantes por qui
!6metro quadrado. 

Logo no ana seguinte, o Municipio perdeu 
2 distritos: Carius e Caipu. Descontadas as 
popula<;6es e as areas entao perdidas, a popu
la<;ao dentro dos atuais limites era, naquela 
data, rle 14 679 habitantes, com densid·ade de
mografica d2 18 habitantes par quil6metro 
c:uadrado. 

Segundo estimativa da Inspetoria Regional 
de Estatistica do Ceara, em 1.0 de julho de 
1957, Jucas contaria com 17 001 habitantes e 
densidade demografica 
de 20 habitantes par 
quil6metro quadrado. 

A popula<;ao do atual 
Municipio e.stava, em 
1950, na sua quase tota
lidade no quadro rural: 
92%; o re.stante, en tao, 
se distribuia pelos qua
dro.s suburbano: 3% e 
urbano: 5%. 

OUADRO URBANO Qs% 

QUADRO SUBURBANO - 3% 

QUADRO RURAL ~ '?~".'~ 

Na cidade (quadro urbana e suburbano do 
distrito-.'ede) estavam cerca de 8% da popula
<;ao; na v;la de Canafistula havia pouco me
nos de 1%. 

Na discrimina<;ao segundo a cor, a prepon
derancia era do.s brancos, seguidos dos par
dos e, bern dl.stanciados, dos pretos. 

A religiao predominante era a cat6lica, e 
a popula<;ao era formada de brasileiros natos. 
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PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

A LAVOURA (principalmente o algodiio e o 
milho ) e a pecuaria dao trabalho a maior 

parte da populagao ativa - 94 % -, propor
cionando regular fonte de renda para o Mu
nicipio. 

Agricultura 

A AGRICULTURA constitui atividade fundamen
tal para a economia local. As lavouras de 

algodao e milho sao bastante desenvolvidas. 
Segundo os dados do Servigo de Estatistica 

da Produgao, o valor da produgiio agricola, 
em 1957, foi de 61 milh6es de cruzeiros, dos 
qua:s 59 % correspondiam ao algodao: 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Algodiio . 
Milho . . 
Banana. . . 
A rroz com easca .. 
Feijao .. 
Outrcs (' ) . 

TOTAL . 

VALOR DA PRODUCAO 

NUmeros 
absolutes 

(Cr$ 1 000) 

35 660 
19 200 

I 500 
I H O 
\ 296 
I 495 

60 591 

NUmercs 
relativos 

(%) 

59 
32 

3 
2 
2 
2 

100 

(•) Eshio incluidos: fumo em fOlha , cana-dc-UcUcar, mandiota brava; 
amcndoim com casca, l.>:.ltata-doce, fava , ma.nga e mclancia.. 

Uma das ruas da cida de 
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As cinco principais culturas (algodao, mi
lho, banana, arroz e feijao) tiveram o seguinte 
desenvolvimento de 1953 a 1957: 

ANOS 

1953 .. 
1951 . 
195o .. 
Hl56 .. 
1957 ... " 

1\153 . 
1954 .. .... . . . 
1955 .. . .. 
1956 .. 
1957 .. 

Algodao 

3 000 I 4 500 
2 993 
5 550 
3 6HO 

20 000 
34 500 
20 745 
53 800 
35 660 

PRODUTOS AGRlCOLAS 

Milho I Banona I Arroz I Feijao c'casca 

Quantidadc (t) 

6 6:l0 
II 400 
3600 
5 400 
4 300 

1 400 I 360 
800 

1 000 
1 000 

Valor (Cr$ 1 000) 

22 100 700 
22 800 270 
4 200 1 200 
7200 ~ 000 

19 200 1 500 

540 
I 200 

420 
630 
360 

1 ROO 
4 40[1 
I 120 
1 890 
1 ·HO 

01 
1 140 

534 
38~ 
216 

483 
2 2HO 
1 602 
I 72~ 
1 2U6 

Os principais mercados compradores sao: 
Fortaleza, Iguatu e Campina Grande (na Pa
raiba). 

Pecuaria 

M uiTo em bora Jucas seja reconhecidamen
te agricola, a. pecuaria e mais ou menos 

desenvolvida e pesa em sua balanga econ6-
mica. 

Em 1957, segundo dados do SEP, o valor de 
todos os rebanhos ascendia a d!rca de 62 mi
lh6es de cruzeiros. A especie bovina contribuiu 
com 74 % para esse total. 

Os efetivos de gado existentes naquele ano 
eram os seguintes: 

Bovlnos 
Eqtilnos 
Asininos 
Muares 
Sui nos 
Ovinos 
Caprinos 

Quantidade 
(cabe9as) 

13 000 
2 000 
1 200 
2 000 
5 000 
8 000 
4 000 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

45 500 
3 000 

960 
8 000 
1 500 
2 000 

800 

No mesmo ano, foram produzidos 360 000 
litros de Ieite de vaca, no valor de 2 milh6es 
e 160 mil cruzeiros. 
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lndzl.strias de transforma<;iio 

D os 9 estabelecimentos fabris de Jucas, o 
Registro Industrial apresentou, para 1956, 

dados de 2 estabelecimentos que ocupavam 
mais de 5 pessoas. Para evitar individualiza<;iio 
de informa<;5es deixarao de ser apresentados 
esses resultados. 

De todos os estabelecimentos, o principal 
era a u.sina de beneficiamento de algodao. Se
gue-se 0 que se dedica a fabrica<;ao de cal<;a
dos. Os demais dedicam-se ao fornecimento de 
energia eletrica, fabricag §. o de tijolos e telhas, 
industr:as alimentares, carpintaria e extragao 
de cal. 

A produ<;iio de origem animal, que totali
zava pouco mais de 3 milhoes de cruzeiros , 
para 1957, segundo dados do SEP, foi a se
guinte: 

Quantidade Valor do 
produzida p roduto 

(t) (Cr$ 1 000) 

Carne verde de bovina 60 2 368 

Carne verde de sui no 11 238 

Carne verde de ovino 5 112 

Carne verde de caprino 4 93 

Carne seca de bovina ,. 4 89 

Pele sec a de ovino ... 0 13 
Pele seca de caprino ···· · · · · 0 8 

Toucinho fresco ..... ... ...... 7 212 

No mesmo ano foram abatidas 208 ca
be<;as de boi e 243 de vaca . 

Produ,;iio extrativa 

A PRODUgAO extrativa e de pequeno vulto: 
alcancou 765 milhares de cruzeiros, em 

1956, de~tacando-se o.s seguintes produtos: 

Origem mineral - cal: 150 tonelada.s , no va
lor de 125 m 'lhares de cruzeiros; 
- telhas de barro : 220 milheiros , no va
lor de 144 mil cruzeiros; 
- tijolos: 1 400 m 'lheiros, no valor de 280 
mil cruzeiros; 

Origem vegetal - caibros e ripas: 500 m", no 
valor de 150 mil cruzeiros; 
- lenha e madeiras em geral: 9()0 m", no 
valor de 54 mil cruzeiros e 
- semente de oitic "ca : 4 000 kg , no valor 
de 12 mil cruzeiros. 
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Gruta de N.S. de Lurdes 

Em 1957, a produc;ao de cal era a seguinte: 
400 toneladas, no valor de 200 mil cruzeiros; a 
de lenha: 800 m 3

, no valor de 48 m;l cruzeiros; 
e a de semente de oiticica: 8 000 kg, no valor 
de 24 mil cruzeiros. 

COM ERC/0 LOCAL 

0 COMERCIO local e movimentado por 15 fir
mas, que mantem transac;6es com o co

mercia de Fortaleza, Recife CPE), Campina 
Grande (PB), Iguatu, erato, Juazeiro do Nor·
te e Campos Sales. A importac;ao e represen
t.ada pelos seguintes artigos: tecidos, miude
za.s em geral, sabao, cafe, medicamento.s e 
combustiveis . A exportac;ao: algodao, milho. 
farinha de mandioca, couros e peles diversas. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

A s ligac;6es do Municipio com as localidades 
vizmhas e as Capitais estadual e federal 

cob rem as seguintes distancias: 
Acopiara - Misto: a) rodoviario: 4 km 

ate Carius e b) ferroviario: CRVC) 92 km. 
Assare - Rodoviario: 70 km. 
Carius - Rodoviario: 4 km. 
Iguatu- Rodoviario: 34 km; ou misto: a) 

rodoviario: 4 km ate a estac;ao de Carius, e b) 
ferroviario: 41 km CRVC) . 

s aboeiro - Rodoviario: 60 km . 

JucAs- 11 



Capital Estadual - Misto: a ) rodoviario: 
34 km ate I guatu, e b) ferroviario: 416 km 
(RVCJ. 

Capital Federal - Via Fortaleza, ja descri
ta . Dai ao DF: a) rodoviario : via Feira de 
Santana, BA : 2 814 km ; b) maritima : 2 880 
quil6metros, e c) aereo: 2 481 km. 

INSTRU(:A.O PUBLICA 

C oM base nos resultados do ultimo Recen
seamento Geral (1950), pode-se estimar 

ser superior a 26 % a quota de alfabetizagao 
no Municipio (quota verificada naquele Cen
so e calculada s6bre a populagao de 10 anos 
e mais l . 

A percentagem correspondente ao Esb~do 
e da ordem de 31 %. 

Ensino 

E M 1957, de ac6rdo com o Servigo de Esta
tistica da Educagao e Cultura, o ensino 

primario geral contava com 29 unidades e.s
colares, com 973 alunos de matricula geral. 

A tabela a seguir discrimina os cursos de 
ensino primario-geral, suas unidades escola
res, o respectivo corpo docente e alunos ma
triculados, agrupados segundo a entidade man
tenedora: 

I 
UNIDADES CORPO ALUNOS 

ESCOLARES DOCENTE MATRI-

CURSOS 
CULADOS 

Est a- Muni- Esta- Muni- Esta- Muni-
dual ci~al dual cipal dual cipal 

·----- --- - - ·- ·- -- ----- - - - - - --- - ----- - ---

Jn f:mtii . 1 - 4 - 140 -
Fuudamcnta l ·c·o·m ~n~ : 4 18 G 18 187 433 
Suplrt ivo . 1 - 1 - 7 -
Co1np!ementar 5 -· 5 - 206 -

TOTAL .... 11 18 16 18 540 433 

' 
FINAN(:AS PUBLICAS 

E M 1959 a receita total orgada pelo Muni
cipio foi de 1 628 milhares de cruzeiros, 

dos quais 291 correspondem a renda tributaria. 
A de.spesa prevista nesse ana foi de 1 628 mi
lhares de cruzeiros . 
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No periodo 1955/59, as finangas de Jucas 
atingiram as seguintes cifras (dados forneci
dos pelo Conselho Tecnico de Economia e Fi
nangas e pela Inspetoria Regional de Esta
tistica Municipal) : 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita a rrecadada Saldo ou 
Despesa "deficit" 

Total Tributiiria 
realizada do balanco 

- --- ----- - - - ------ - - - - ·---- --- - --- -

1955 ... ··· ··· 738 127 716 + 22 
1956. .... 968 221 899 + fj9 
1957 (') . 1 03D 220 1 039 --
1958 (' ) .. 1 124 120 1 124 -
1959 (' ) . 1 628 2D I 1 628 - -

(') Dados do orcamento. 

As principais contas em que se decomp6e 
a renda tributaria orgada para 1959 sao as 
seguintes: 

Total .. . .... .......... .. . ....... . ....•.... 

(CrS I 000) 

291 

Impostos 
Terri to rial ... . ... . .......... . ... ... . .. .. . . 
Predial .... ..... ..... . . .. .... ... ..... ... .. · 
Sobre industrias e profissoes ...... . .. . 
De !lcenga ............................. . . . 
Transmissao intervivos 

Taxas ... ... .......... .. .. .. . .. . · · · · · · · · · · · · · 
Assistencia e seguranga social .. . 
Expedlente ..... ..... .. ......... .. .... . . . . . 

Fiscalizagao e serviQOS diversos 
Limpeza publica 

259 

0 

15 

200 

20 

24 

32 

22 

2 

6 

2 

A despesa municipal, em 1959, acha-se dis
tribuida da seguinte forma: 

Despesa total 

(CrS 1 000) 

628 

Admlnistragao geral . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 358 

Exa9ao e fiscalizagao financelra ... . . . 

Seguranga publica ...... . 
Educagao pttb lica 
Fomento ... .... ............. .... ...... . 
Servlgos industrials ...... .. .. .. . . . 
Divida publica . .... .. . . 
Servlgos de utilidade publica ... 

En cargos dl versos 

38 

156 

240 
141 

38 

263 

393 

JucAs - 13 



A arrecadagao da receita federal, estadual 
e municipal apresenta os seguintes dados pa
ra o periodo 1955/59: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual 

1955 ....... . . . . . . ..... . 
1956 ......... .. ....... . 
1957 ...... . . . . . . . .... . . . 
1958 ................... . 
1959 .. .. . . 

125 
458 
669 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

2 347 
6 214 
4 541 
5 329 

Municipal 

738 
968 

1 039 
1 121 
1 628 

A sEnE municipal esta situada a margem 
esquerda do rio Jaguaribe . 

A cidade possui 20 logradouros publicos, 
5 com pavimentagao a paralelepipedo e 4 a 
pedras t6scas. 

Jucas e servida de iluminagao eletrica, pu
blica e particular. Em 1958, havia uma produ
gao calculada em 11 000 kWh, sendo 6 600 des
tinados a domicilios e 4 400 a logradouros pu
blicos. 

Na sede municipal ha 1 cinema, 1 pensao 
e 1 farmacia. 

Prestando assist€mcia profissional a popu
lagao citadina existem 2 advogados, 1 farma
ceutico (pratico licenciado) e 1 agr6nomo. 

Na sede funcionam a Agencia de Estatis
tica 1 6rgao do sistema estatistico brasileiro) 
e uma Agencia Postal e Telegrafica CDCT). 

Jucas possui um Posta Agropecuario do 
Ministerio da Agricultura, a 3 quil6metros da 
cidade. 

Existem 7 .agudes com capacidade apro
ximada de 7 milh5es de metros cubicos. 

Ha urn pequeno Campo de Pouso, do Mi
nisterio da Aeronautica, administrado pelo 
P6sto de Fomento Agropecuario. Nao se veri
ficam esc alas regulares de a vi5es. 

Jucas e servida pela Rodovia Central do 
Piaui, que corta o Municipio de oeste para Ieste. 

A barragem construida no Iei.to do rio 
Jaguaribe atrai banhistas das localidades vi
zinhas, em determinadas epocas do ana. 
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A Sociedade Sao Vicente de Paula e o Cir
culo Openirio Catolico prestam assistencia mo
ral e material aos desvalidos, dentro de suas 
possibilidades financeiras . 

Tradicionalmente sao realizadas as festas 
de No.ssa Senhora do Carmo, padroeira de Ju
cas, no dia 16 de julho, e de Sao Sebastiao, a 
20 de janeiro - festas animadas, que concor
rem para a transformac;ao do aspecto da ci
dade, encerradas com grandes prociss6es. 

Ha na cidade urn tumulo de marmore. onde 
foi sepultado, em 1862, o Padre Manuel Anto
nio de Lemos Braga, vitima de "cholera mor
bus", epidemia que ceifou muitas vidas na epo
ca. :E sempre visitado por crentes que vern pa
gar gragas alcangadas. 

E STA publicat;ao taz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Do

cumentat;ao e Divulgat;iio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria sabre aspectos da 
evolut;iio hist6rica do Municfpio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizat;iio, elementos esparsos em di/erentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias de 
opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, nao 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborat;ao, especialmente de hts
toriadores e ge6grafos, a tim de que se possa d ivulgar 
de futuro, sem receio de controversias, o esc6r90 his
t6rico e geogrrifico dos municipios brasileiros. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Hildebrando Martin& 

COLE!;.iiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio Prado. 204 
- Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 207 
- Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Cam-
pos . 210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Ca
na vieiras 213 - Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 

Acabou-se de imprimir 110 ServifO Grdjico dfJ 
IBGE, aos vinte e wn dias do mes de setembro de 
mil novecentos e cinqiienta e nove. 




