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PALMEIRA DOS iNDIOS 

Alagoas 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 651 km' 
(1959) ; altitude: 290 m; temperatura me
dia em °C: das mciximas, 32,8; das mini
mas, 18,6; precipitar;rlo anual, 445,2 mm. 

i.~ POPULA9AO - 53 814 habitantes (estima
tiva em 1.0 -I-1959); densidade demogrciji
ca: 83 habitantes par quil6met;-o qua
drado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Agricola (pro
dugrlo de algodrlo, jeijrlo, mandioca e mi
lho) e pecuciria (criar;rlo de bovinos, sui
nos e caprinos J . 

' ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 
agencia e 1 cooperativa de credito. 

' VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 35 autom6veis e 68 ca
minh6es. 

ic ASPECTOS URBANOS (sede) - 665 ligw;6es 
eletricas, 9 hoteis, 8 pens6es. 1 ctnema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede 1 - 3 hospi-
tais gerais com 66 leitos; 6 medicos no 
exercicio da profissrlo. 

ASPECTOS CULTURAIS- 123 unidades es
colares de ensino primcirio fundamental 
comum, 2 de ensino ginasial, 1 de normal, 
1 de comercial, 1 artistico e 3 outros; 2 ti
pograjias, 1 livraria, 2 bibliotecas e 1 
jornal. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lh.ares de cruzeiros) - receita 18 888; des
pesa 18 749. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 9 vereado
res em exericicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do 
CNE. Desenho da capa de Q. Campofiorito. 



Vista da cldade 

ASPECTOS HIST6RICOS 

As terras em que atualmente se acha situa
do o Municipio de Palmeira dos indios 

constituiam primitivamente urn alde,amento 
dos indios "Chucurus", que ai se estabelece
ram em me ados do seculo XVII. 

Numa parte compreend:da entre urn bre
jo denominado "Cafurna" e a serra da Boa 
Vista, onde dominavam e.sbeltas palmeir<~s. os 
silvicolas formaram a sede do seu aldeamen
to. Este fa to, acredita-se, determinou a ori
gem do nome atual do Municipio. Segundo do
cumentos antigos a regiao faz'a parte de uma 
sesmaria concedida pelo Governador-Geral do 
Brasil a Jeronimo de Burgos de Souza e Ega, 
mais ou menos em 1661. 

Conta a tradtigao que, por perto de 1770, 
urn frade franciscano, Frei Domingos de Sao 
Jose, conseguiu chegar a povoagao em m's.sao 
de catequese . Convertidos os gentios, Frei Do
mingos obteve de D. Maria Pereira Gongalves, 
entao pr·oprietaria da sesmaria. a doagao, em 
27 de julho de 1773, de "meia It§gua em qua
dro" de terras para edif:ca<;ao de uma caoela. 
sob a invoca.gao do Senhor Born Jesus da ·Baa 
Marte. Ela foi construida no local on de hoje 
se ergue a Matriz de N. S. do Amparo. 

Em 1821, os indios fizeram urn apelo ao 
Presidente da Provincia das Alagoas, alegando 
o direito de posse , no sentido de lhes serem 
doadas terras on de pudessem trabalhar. A 7 
de dezembro de 1822, a Junta Governativa, 
atendendo ao apelo, determ:nou f6sse feita a 
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demarcagao das terras compreendidas do ria
cho Cabega de Negro (atualmente Pau da Ne
gra) ate as cabeceiras do Panelas. 

A data certa da criagao da freguesia nao 
e conhecida. Segundo Thomas Espindola, e 
1798; segundo outros, 1789. Atualmente per
tence a Diocese de Penedo. 

A Vila de Palmeira dos indios, desmen
brada de Atalaia, foi criada pela Resolugao 
n.0 10, de 10 de abril de 1835 . Sua instala
gao tornou-se valida com a Resolugao n.0 27, 
de 12 de margo de 1838; foi suprimida e ane
xada a Anadia, pela Lei n.0 43, de 4 de maio 
de 1846; restaurou-a a Resoluc;ao n.0 209, de 
23 de junho de 1853. 

Palmeira dos indios foi elevada a cidade 
em 20 de ag6sto de 1889, pela Lei n.0 1113 . 

0 Termo, desde sua criagao, pertenceu a 
Comarca de Atalaia, passando, pela Lei nu
mero 3, de 22 de janeiro de 1838, a de Anadia. 
en tao criada. Em 1872, a Lei n.0 624, de 16 de 
margo, criou a Comarca de Palmeira dos in
dios, com o seu termo e o de Quebrangulo. 

A 9 de ag6sto de 1865, circulou o primeiro 
jornal da cidade, "0 Interesse Publico", de 
propriedade de Manoel Antonio de Oliveira e 
Melo. :E.ste jornal era composto com tipos fa
bricados pelo seu proprio fundador, de corti
gal de cajazeira - informa Joaquim Diegues, 
em memoria sabre a imprensa nas Alagoas. 

Em 25 de dezembro de 1933 foi inaugu
rada a estrada de ferro, como ponto terminal 
dlo ramal que partia de Lourengo de Albuquer
que. Atualmente este ramal segue ate a mar
gem do rio Sao Francisco (cidade de Colegio) . 

Pela Lei n.0 1 473, de 17 de setembro de 
1949, juntamente com os Municipios de San
tana do Ipanema e Batalha, Palmeira dos in
dios forneceu parte do seu territorio para for
mar um novo Municipio - o de Major Isi
doro. 

A Lei n. 0 2 087, de 27 de dezembro de 
1957, desmembrou-lhe o distrito de Igaci, ele
vando-o a Municipio. Mais tarde, a Lei nu
mero 2 108, de 19 de setembro de 1958, torm.>u 
a desmembrar-lhe outro distrito - Cacimbi
nhas - transformando-o em Municipio . 

Segundo o quadro admini.strativo do Pais , 
vigente em 1.0 de janeiro de 1960, o Municipio 
e con.stituido dos distritos de Palmeira dos in
dios, Caldeiroes de Cima, Canafistula e Mina
dor do Negrao . 
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Pra~a Moreno Brandiio, vendo-se ao !ado o A~nde da 
Palmeira. 

VULTOS /LUSTRES 

EM Palme:ra dos indios nasceram, dentre 
outras figuras representativas, J. Brito. 

senador da Republica; Alvaro Correia Pais, go
vernador do Estado e deputado federal; Fran
cisco Cavalcanti , prefeito, deputado estadual, 
senador e vice-governador do Estado; Maria 
Luiza Duarte, educadora e escritora, redatora 
da "Revista Alagoana" e do "Almanaque Li
terari-o Alagoano das Senhoras"; General do 
Exercito Newton de Andrade Cavalcanti; De
sembargador Manoel Xavier Acioli e Natalicio 
TenC.rio Cavalcanti, deputado federal. 

0 romancista Graciliano Ramos, embora 
niio haja nascido em Palmeira dos indios , pas
sou na cidade grande parte de sua vida, tendo, 
mesmo, desempenhado o cargo de Prefeito . 
Nessa epoca publicou dais relat6rios s6bre 
sua administragiio que se tornaram celebres, 
iniciando-se, assim , sua carreira de escritor. 
cujas obras foram consagradas pelo publico e 
pela critica, algumas delas tradazidas para 
di versas linguas . 

Em homenagem a sua memoria, o G::Jverno 
do Estado recentemente adquiriu a casa onde 
viveu Graciliano Ramos, em Palmeira dos 
indios, a fim de tranforma-la em museu . 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

PALMEIRA DOS iNDIOS esta situado em posigiio 
central relativamente a linha maritima 

do Estado. Compreendido na zona fisiografica 
sertaneja, uma das 6 regi6e.s em que se divide 
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Alagoas, limita-se ao norte com os municipios 
de Aguas Belas e Born Conselho, no E.stado de 
Pernambuco, a leste com Quebrangulo, Paulo 
Jacinto e Anadia, ao sul com Igaci e a oeste 
com Cacimbinhas. 

/ 

A sede municipal, distando 102 km em 
linha reta de Macei6 - direcao 73° 42' N. 0. -
tern as seguin tes coordenadas geograficas: 
9° 24' 26" de latitude sul e 36o 37 ' 48" de lon
gitude W .G. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNICIPIO e acidentado e de clima quen
te e umido . Nas serras ha umidade quase 

permanente, tornando-o de excelente condi
c;ao climatica. Nas terras baixas ha caatinga 
e pastas de criagao. A temperatura oscila en
tre 16 e 37 graus. Esta compreendido no Poli
gono das Secas . 

0 subsolo e urn dos mais ricos de Alagoas. 
Ha jazidas de cal , pedra .. marmore, mica e 
ferro. 

Existe grande numero de plantas oleagi
nosas e medicinais, como o angico, jurubeba, 
ipecacuanha, baJsamo, jite, erva-doce, ca
peba, etc. 

Dos seus capoe1roes e caatingas sao ex
traidas madeiras de varias especies, como a 
aroeira, barauna, pereiro, etc. 

Como principais acidentes geograficos po
dem ser citados as serras da Boa Vista, 6lho 
d'Agua, Riacho do Mel e dos Macacos e o Ser
rate de Vento, os r:os das Panelas e Coruripe, 
e as lagoas do Gaviao, Grande, Comprida e de 
Coruripe. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

C ONTAVA Palmeira dos indios, na data do Re
eenseamento Geral de 1950, 66 636 habi

tante.s - 31 586 homens e 35 050 mulheres. 
Ocupava o 2.0 lugar na relac;ao dos Munici
pios mais populosos no Estado (so superado 
pelo de Macei6l . 

A populagao municipal foi estimada, para 
1959, em 53 814 habitantes. Apesar de ter per
dido dais grandes distritos, e atualmente 0 3.0 

municipio em populagao ( O primeiro e Ma
cei6, com 155 852 habitantes e o segundo. 
Uniao dos Palnares, 64 6691 . 

Na discriminacao 
segundo a cor, a popu
lagao do atual :vrunici
pio era formada , em 
1950, par 65 % de bran
cos mstado, 40%), 28 % 
de pardos • Estado, 
52%) 7% de pretos 
(Estac[lo , 7%) ; quanto a 
religiao , predomina a 
cat6lica. QUAORO URBANO ~ 9% 

A cidade e as vilas auADROSUBURBANO• 9% 
(quadros urbana e su- auADRO RURAL ~82% 
burbano) cor.gregam 
ll:l% da populagao; a 
maior parte dos habitantes, 82 %, acha-se dis
persa pelo quadro rural (a percentagem cor
respondente, no Estado, a tinge a pen as 74 %) . 

Igreja do Rosario 
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PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C ONSIDERANDO o total de pessoas de 10 anos 
e mais e excluindo-se destas os habitan

tes inativos, os que exercem atividades domes
ticas nao remuneradas e discentes e os que 
nao podem ser incluidos em ramo algum, veri
Lea-se que o principal ramo de atividade -
agricultura, pecmiria e silvicultura - congre
ga 87% do total das pessoas econ6micamen te 
ativas. Outros ramos de atividades que se po
de mencionar sao: prestagao de servigo, com 
5%' industrias de transformagao, 3%' e comer
cia de mercadorias, 2% daquele total. 

PECUARIA 

0 MUNICIPIO possui grande area de pasta
gens naturais e de "palma", al:mento 

indispensavel ao gada bovina da regiao serta
neja, pela sua resistencia aos rigores das 
gran des estiagens . 

Palmeira dos indios possuia, em 1957, a 
maior populagao pecuaria e de maior valor no 
Estado. 

Os efetivos de gada existentes em 1958 
eram os seguintes: 

Quan tidade 
(cabegas) 

Bovinos 40 000 
Eqil!nos 9 000 
Asininos 2 800 
Muares 4 700 
Suinos ... . 50 000 
Ovinos 30 000 
Caprinos . . 50 000 

Ainda em 1957 foram produzidos 3 820 mil 
litros de leite, no valor de 22 milh6es e 920 
mil cruzeiros; 630 000 d tlZias de avos, no valor 
de 15 milhoe.s e 750 mil cruzeiros; 12 tonela
das de mel de abelha, no valor de 
360 mil cruzeiros; 800 quilos de cera de 
abelha, no valor de 48 mil cruzeiros; ex:stiam, 
ainda, 6 000 patos, marrecos e gansos, no va
lor de 420 mil cruzeiros; 27 000 perus, no valor 
de 4 milh6es e 590 mil cruzeiros; 120 000 gali
nhas, no valor de 9 milh6es e 600 mil cruzei
ros; e 132 000 galas, frangos e fran gas, no va
lor de 10 milh6es e 560 mil cruzeiros. 
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Grupo Escolar Graciliano Ramos 

.4GRICULTURA 

A AG-RICULTURA tambem contribui com sua 
parte para a atividade econ6mica local . 

.E o 100 Municipio do Estado, quanta ao valor 
de sua prodw;ao agricola. 

0 valor global, em 1957, atingiu 92 milh6e5 
e 740 milhares de cruzeiros, dos quais 23% cor
respondiam ao algodao: 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS AGR[COLAS Numeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

o/r) sObre 
o total 

Algodiio. 
Fcijao ..... . 
~andioca.. 
:vlilho .. 
Cafe .. 
\Iamona. 
Outros (') . . 

TOTAL. 

21 i13 
16 .50 
1:1 5.>• 
12 500 
5 761 
.> 210 i 

17 522 ' 

92 740 1 

2:1 
IS 
15 
1:: 
(\ 
(i 

10 

100 

* Estao incluidos: batata-doce, laranja, manga, agave ou sisal, ba
nana, fav<:., cana-de-a.-;Ucar, amcmloim com casca, limao, tangerina c uva. 

A~ quatro principais culturas (algodao, 
feijao, mandioca e milhol t:veram o seguinte 
desenvolvimento no periodo 1953/57: 

PRODUTOS AGR[COLAS 
ANOS 

Algodiio Feijiio Mandioca I Milho 

QUA:ITI DADE (t) 

105:!... ~ 210 I 332 2·1 200 ·I IJ511 
1954 .... 2 Of)5 072 2•1 .20 • 10 I 
1955 .... 2 057 747 26 706 2 OS~ 
l\l5(i .... 2 222 1 320 21 91JO 2 71JII 
1\157 .. 2 :J26 1 410 26 \120 3 0011 

VALOR (Cr$ 1 000) 

1953 .... 8 550 .J ·140 0 680 G Oi5 
1954 .. 17 914 2 016 i ~~50 3 4711 
1955 ... 15 1185 8 715 !) 206 7 455 
1956 ... 2:l 700 19 800 9 G70 9 0011 
1957 ... 21 713 1G 450 13 554 12 5011 
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PRODUf;AO INDUSTRIAL 

CONTAVA o Municipio, em 31-XII-57, com 19 
estabelecimentos industriais que ocupa

vam 5 ou mais pessoas, dos quais 2 dedicavam
-se a industr:a extrativa, 1 a produtos mine
rais e 1 a vegetais e 17 a industria de tran.s
formagao. 

0 valor da produgao desses estabelecimen
tos totalizou 38 m:lhoes e 413 milhares de cru
zeiros, estando ocupados 131 operarios em me
dia men.sal. 

lndzl.stria de transfomw<:;iio 

0 PRINCIPAL ramo da industria de transfor
magao, quanto ao valor da produgao, e 

o textil; apesar de existirem somente 2 esta
belecimentos com 18 operarios, contr:buiu com 
68 % para o valor total da classe de industria . 
Segue-se, bern distanciado, com 7%, o de 
transformagao de minerais nao metalicos, com 
6 estabelecimentos e 41 operarios. 

Os demais estabelec:mentos dedicavam-se 
a industria metalul'gica, a do mobiliario , cou
ros e peles e produtos similares, quimica e f~n
maceutica, produtos alimentares, bebidas, fu
mo e editorial e grafica. 

Produ<:;iio de origem, aninwl 

P ALMEIRA DOS INDIOS, depois de Maceio , e 0 
Municipio que se apresenta em primeiro 

lugar, quanto a produgao de origem animal
preparados de carnes e produtos derivados 
(quantidade e valor) . 

Em 1957, foram produzidos pouco menos 
de 752 toneladas de produtos de matadouro. 
no valor de 24 731 milhares de cruzeiros, as.sim 
distribuidos: 

Quantldade 
produzida 

(t) 

Carne verde de bovina 386 
Carne verde de suino . . . 116 
Carne verde de ovino 57 
Carne verde de caprino 31 
Salsicharia a granel . . . . . . . . . . . . 14 
Couro verde e seco de bovina . . 60 
Pele verde e seca de ovino . . . . . 9 
Pele verde e seca de caprino 5 
Touclnho fresco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Banha nii.o refinada . . . . . . . 3 
Torresmo . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mi udos frescos e sa!gados de 

suinos . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tripa fresca e seca de suino . . . 0 
Ossos a granel . . . . . . . 2 
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Valor da 
producao 

(CrS 1 000 ' 
13 735 
4119 
1 379 

739 
909 
816 
400 
204 

2 198 
157 

19 

20 
8 

28 



Foram abatidas 2 146 cabe<;as de gado, 
1 033 vitelos, 5 303 porcos, 3 828 ovinos 
e 2 596 de caprinos. 

Oz~tras atividades 

. A PRonuglio de cal, em 1957, era de 1 806 to
neladas, no valor de 1 289 milhares de 

cruzeiros; a de marmore, de 800 tonelada.s, no 
vaLor de 320 milhares de cruzeiros. 

A produc;ao de carvao vegetal, em 1957, 
foi de 980 toneladas, no valor de 980 milhares 
de cruzeiros; e a de lenha, de 15 000 m", no va
lor de 375 milhares de cruzeiros . Em 1958, a 
prcdu<;ao de casca de angico foi de 50 tone
ladas, no valor de 50 milhares de cruze:ros; a 
de castanha de caju, de 85 toneladas, no va
lor de 1 275 milhares de cruzeiros; e a de raiz 
de ipecacuanha ou poaia, de 3 toneladas , no 
vaLor de 75 milhares de cruzeiros. 

Conta o Municipio com grande numero de 
esta.belecimentos industriais de pequeno mo
vimento, destacando-se os seguintes: 600 de 
farinha de mandioca, 74 de carvao veg·etal, 58 
de produtos de ceramica, 34 de fumo em cor
da, 12 de esteiras de periperi, 9 de calc;ados, 
9 d.e produtos de padaria, 7 de vassouras de fi
br!:.s vegetais, 2 de sabao comum, 3 de latici
nics, 2 de fuba de milho, 2 de cafe moido, 3 
de bebidas e vinagre e 1 de fibra de agave. 

Pra~a Sao Pedro, com a igreja do mesmo nome 
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ME/OS DE TRANSPORT£ 

PALMEIRA DOS INDIOS , depois de Macei6, e a 
cidade alagoana mais bern .servida de 

transportes. A Rede Ferrov.iaria do Nordeste, 
atraves do ramal de Coleg:o, serve ao Munici
pio. Ha 2 estag6es, a da sede e a de Anum, e 
trens diarios para Macei6 . 

A rodovia federal BR-26 atravessa o Mu
nicipio , vindo de Macei6 , seguindo ate Picos, no 
Piaui. Conta a populagao com cinco 11nha.s 
in term unicipais de rodovia<;ao. 

As ligag6es do Municipio com as localida
des vizinhas e a Capital estadual e o Rio de 
Janeiro cobrem as seguintes distancias : 

Anadia - Rodoviario: 61 km. 
Bom Conselho (PEl - Rodoviario: 42 km. 
Cacimbinhas - Rodoviario: 44 km. 
Igaci- 1) Rodoviario: 17 km ; 2) Ferro-

viario : 16 km; 
Paulo Jacinto- 1) Rodoviario: 54 km; 2) 

Ferroviario : 56 km. 
Quebrangulo - 1) Rodoviario: 32 km; 2) 

F erroviario: 35 km. 
Maceio - 1) Rodoviario: 136 km; 2l Fer 

roviario : 171 km . 
Rio de Janeiro - 1) Rodoviario, via Ca

cimbinhas, Santana do Ipanema e Delmiro 
Gouveia (AL ) e Paulo Afonso, Jeremoabo e 
Feira de Santana (BA): 2 903 km; 2) Via Ma
cei6, ja descrita, dai ao Rio : a) Maritima : 
1783 km ; b l Rodoviario: 2 229 km ; c l Aereo, 
1725 km. 

COMERC/0 E BANCOS 

PALMEIRA DOS INDIOS e centro abastecedor de 
t6da a regiao. Tern 210 estabelecimentos 

varejistas e 12 atacadistas. 
0 comercio local mantem transagao prin

cipalmente com as pra<;as de Macei6, Recife , 
Aracaju e Salvador. As boas vias de comuni
ca<;6es com o.s demai.s Municipios do Estado fa
cilitam o desenvolvimento comercial da co
muna . 

Importa principalmente tecidos, ferragens , 
produtos quimicos e farmaceuticos, perfuma
rias e farinha de trigo. Exporta milho em 
grao, algodao em pluma, mamona, cal, couros 

B peles, etc. 
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Pra~a da Independencia, ondc se realizam as feiras. 
Acima o Alto da Boa Vista 

Realizam-se, tOda semana, duas fe!ras na 
sede municipal, com grande movimento . Ha, 
tambem , feiras nas vilas e principais povoados. 

Foram registrados, em 31 de dezembro de 
1958, os seguintes valores, correspondentes aos 
saldos das contas bancarias de maior ex
pressao : 

CONTAS 

EmprCstimos em couta corrcntc. 

Titulos C:escontados .. 

Dep6sito3 a. vista c a curto prazo . . 

Saldos em 
31-XII-1958 
(Cr$1 000) 

i4 072 

42 7il 

18 380 

As aplicag6es bancarias a poderes publi
cos e atividades economicas apresentaram os 
seguintes valores: 

SAL DOS EM 31-XII-1958 
CONTAS (Cr$ 1 000) 

Governos Co mercia Industria Lavoura Pecuiiria 
----- --·- - --- --------- - - -
Emprestlmo:~ em conta cor-

rente . . . 5 095 208 7 337 47 82<1 13 60tl 

Titulos i escontatlo:; . . - ll 435 21 349 5 575 <1 41~ 

Est:io localizadas no Municipio uma agem
cia co Banco do Bras:! S. A. e a Cooperativa 
Banco Popular e Agricola de Palmeira dos 
indios Ltda. 
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Gin:isi o Pio XII 

SA LARIOS 

C oM relac;ao ao salario minima do trabalha
dor adulto, vigorante a partir de 1.0 de 

janeiro de 1959, o Estado de Alagoas esta di
vidido em 2 sub-regi6es. Na segunda, da qual 
faz parte Palmeira dos indios, o salario mi
nima mensal e de 3 000 cruzeiros ao Cr$ 100,00 
diarios e Cr$ 12,50 horario.s. 

As percentagens do salario minima para 
efeito de desconto estabelecido par lei compre
ende : alimentac;ao: 56 %; habitac;ao: 27 %; 
ve.stuario: 10 % ; higiene: 6% ; transporte: 1% . 

INSTRU(:AO PUBLICA 

CoM base nos dados censitarios de 1950. po
de-se estimar que atualmente a percenta

gem de pessoas alfabetizadas no Municipio sej a 
superior a 20 %, quota observada naquele ana 
(calculada s6bre o total das pessoas presentes 
de 10 anos e mais ) . Essa quota e inferior a 
correspondente ao Estado, que era de 24 % . 

Ensino 

EM 1957, o ensino primario geral contava 
com 109 unidades escolares, com 5 808 

al unos rna triculados. 
A tabela a seguir discrimina os cursos de 

ensino primario geral , par unidade.s escolares. 
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Igreja Matriz Nossa Senh ora do Amparo 

corpo docente e a lunos matriculados, agrupa 
dos segundo a entidade m antenedora: 

CURSOS 

PrC-prinn'lr.u inl"<ult.il . 

Fu ndanwntal comu m. 
Supletivo .. 
ComplcmeJttar . . . 

TOTAL. . 

PrC-prim(Lriu infall lil . 
Fundamental comum . 
Supletivo .. 

Co mplcntcntar .. 

TOTAL . 

PrC-prinui. ri J in fa ntil. 
Fundamental ClllllU IIl . 

Su pletivo .. 
Co mplemcntar .. 

TOTAL . · 

ENSINO PRIMARIO GE RAL 
SEGUNDO A DEPENDENCIA 

ADMINI STRATIVA 

Tota l I pUb 
1 
i c a I Particular 

--'--- ·- '--E-st_a_d,_ra_l _ci_M unici pal_ - · 

U:\ IDAOES ESCOLAil ES 

-- i 
~H t :; 7:1 
I I 10 

i 

109 23 I 74 12 

CO IU'U DOCE:\ '1'1-: 

1·15 so I i 3 l\1 

13 

~: I 164 74 25 

AL I.:\OS ~1ATHILTLADOS 

114 - I ;-2081 
11 ·1 

5 225 
I 47 1 I 546 

·11 3 355 58 

56 

B26 1 ~266 1 
56 

5 BOB 716 

Em 31 de dezembro de 1958 ja se elevava a 
123 o numero de unida des escolares de ensino 
primario fundamental comum. 
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0 movimento escolar referente ao ensino 
media foi o seguinte: 

NUMERO 
ALUNOS 

CONCLU-
DE SOES DE 

Uni- PROFES- MATRICULADOS CURSOS 
ENS! NO dades SORES EM 1958 EM 1957 

esco-
lares 

Ho- Mu- Total Ho- Mu- Ho- Mu-
mens I heres mens !heres mens !heres 

- - ·----···· - - - - -- ------ - - - -
Normal.. 1 - 4 30 - 30 - 14 

nina;;ial.. 2 9 7 308 H3 165 2G 1·"> 

TOTAL . 3 9 11 338 143 195 26 26 

FJNANf;AS PUBLICAS 

EM 1960, a rece:ta total orc;ada para Palmei
ra dos indios foi de 18 888 milhares de cru

zeiros; a despesa prevista nesse ano foi de 
18 749 milhares de cruzeiros. 

No periodo 1956/ 60, as finangas do Munici
pio a tingiram as seguin tes cifra.s: 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa ·- - -
realizada "deficit" 

Total Tributiiria do balanco 
·· -- --- .. ·---- - ---- -- - ---- - ---

1U5G 4 629 3 017 3 337 + 1 292 
1957 .. 6 031 4 069 4 889 + 1 142 
1958 .. . .. 7 143 4 789 3 933 + ~210 
1959 ( ' I .. . . 8 972 8 656 + 31r. 
19 00 !") 18 888 18 749 + 139 

(' ) Or~amento. 

As principais contas em que se decomp6e 
a renda tributaria or<~ada para 1958 sao as se
guintes: 

Total 
Impas tos ... .. .... . 

Predial .............. . 
Sobre industr!as e profissoes 
De l!cen<;a ... . ... ... . . ..... . . 
J ogos e di versoes .. . 

(CrS 1 000) 

4 789 
4 198 

564 
2 795 

801 
38 

Taxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 
Ass!stenc!a e seguran<;a social 17 
Expedlente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
F!scaliza<;ao e serv!<;os di versos 388 
Llmpeza publica . . . . . . . . . . . 110 
Outras . 25 
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A despesa municipal, em 1958, estava as
sim distribuida: 

Despesa tota l .................. . 
Administra<;Jao geral ....... . 
Exa<;ao e fiscaliza<;ao financeira 
Educa<;ao publica ........... . 
Servi<;os industrials ...... . 
Sen•it;os de utilidade publica 
En cargos di versos .... 
Fomento ..... ... . . 

(CrS 1 000) 
3 933 

572 
500 
705 
111 

1 278 
709 

58 

A arrecada((ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1956/60 : 

RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Federal Estadual 
- ----- - ---·- ·-·· ·-·- - ···· ------

1956. I 289 n 8 16 
1957. " 24H 14 576 
1958 . . " · · · -· 2 .JVi 20 319 
1959 C'!. 
1960 (' ) 

(') Orcamcnto. 

DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

(CrS 1 000) 

Municipal 

.J 62!J 
6 031 
7 143 
8972 

18 888 

A CIDADE de Palmeira dos indios, centro co
mercia! da regiao sertaneja, e conheci

da como a "Princesa do Sertao". Erigida em 
uma pequena colina, oferece ao visitante um 
panorama agradavel. 

E: provida de abastecimento de agua, sen
do que, em 1958, as linhas adutoras cobriam 
3 000 m; a capta((ao do liquido provinha de 5 
mananciais e hav~a 2 reservat6rios. A recte 
distribuidora atingia 7 435 m; havia 35 logra
douros publicos com canaliza~tao, 577 hidr6me
tros e 2 bicas, torne~ras e chafarizes publ!cos. 

A sede municipal possui recte de esg6to 
unitario. Em 1958, a extensao da recte era 
de 9 520 m com 29 logradouros servidos de 
esgotos de aguas superficiais e 3 150 predios 
esgotados por fossas . 

Quanto a ass!stencia medico-sanitaria, em 
1957, existiam 3 estabelecimentos particula
re.s com 66 leitos (sendo 39 de clinica geral, 2 
obstetrica e ginecol6gica, 3 neuropsiquiatrica, 
16 cirurgica e 6 de outras especialidades), 8 
medicos e 6 enfermeiros. Ha ainda o P6sto de 
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Higiene do 6.0 Distrito Sanitaria, o de P ueri
cultura e o de Servigo de Endemias Rurais. No 
exercicio da profissao existem 3 dentista.s e 3 
farmac€mticos. Ha 4 farmacias. 

Em 1959, na sede municipal, contavam-se 
665 ligag6es eletricas, 1 c:nema, 9 hoteis e 8 
pens6es. 

Ha 2 bibliotecas publica.s: a Mun;cinal, 
com 2 100 volumes, e a da Loja Mag6nica 
"Uniao Palmeirense", com cerca de 500 volu
mes; 1 livrar:a; 2 tipografias; e 1 jornal se
manal - "Correia Palmeirense". 

Conta a cidade com 46 logradouros publi
cos, mai.s de 1 500 casas residenciais. 

Exercendo atividade profis.sional, contam
-se 4 advogados, 2 engenheiros, 3 agr6nomos 
e 2 veterinaries. 

A cidade e sede do Centro Literario Pal
meirense, do Aeroclube de Palmeira dos in
dios, do Centro Soc:al Esportivo e do Sindicato 
do Comercio Varejista. 

Ha 1 Agencia da Caixa Econ6mica Fede
ral, com 1 048 caderneta.s em circulagao (em 
1-I-60) e com mais de 4 milh6e.s de cruzeiros 
em depositos; e uma Agencia Regional postal
-telegrafica do DCT. 

Celebram-se anualmente, a 1.0 e 20 de ja
neiro, as tradicionais prociss6es da padroeira 
da cidade, N. S. do Amparo, e a de Sao Se
bastiao. As sextas-feira.s da Pa:xao realiza-se 
uma romaria ao "Cruzeiro" erguido no p;co da 
serra da Palmeira e distante quatro quil6me
tros da sede municipal. 

Os festejos mais populares sao as Vaque
jadas e Cavalhadas, no mes de outubro, e os 
Pastoris, na epoca dos festejos natalinos. 

Os naturais de Palmeira dos indios sao de
nominados palmeirenses. 

Ha urn campo de pouso pertencente ao 
Aeroclube local, o qual dista 2 km da sede 
municipal. 

Existem os seguintes agudes: Cafurnas. 
com capacidade para 1 milhao de metros cubi
cos, Palmeira dos indios e Chucurus, com ca
pacidade, cada urn, para meio milhao de me
tros cubicos. 

Acha-se instalada na sede uma Agencia 
Municipal de Estatist:ca, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 
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FONTES 

As informa<;6es divulgadas neste trabalho 
foram, em sua maioria, compiladas e forneci
das pela Aogencia Municipal de E.statistica de 
Palmeira dos indios. 

Hist6rico - Documentos constantes dos 
Arquivos de Documenta<;ii.o Municipal, da Di
retoria de Documenta<;ii.o e Divulga<;ii.o (CNEJ. 

Aspectos D.emogrdficos - Estimativas do 
Departamento Estadual de E.statistica. 

Atividades Econ6micas - Servi<;o de Esta
tistica da Produ<;ii.o (Mini.sterio da Agricultu
ral ; Departamento E.stadual de Estatist:ca 
(dados de 1958); Registro Industrial, da Dire
toria de Levantamentos Estatistico.s (CNE) . 

Instrw;ao Publica - Servi<;o de Estatisti
ca da Educacii.o e Cultura (Mini.sterio da Edu
ca<;ii.o e Cultural . 

Meios de Transporte - Tabuas Itinera
ria.s Brasileiras (CNEJ ; In.spetoria Regional de 
Estatistica Municipal. 

Comercio e Bancos e Finanr;as Publicas -
Inspetoria Regional de E.stati.stica Municipal; 
Servico de Estatistica Econ6mica e Financeira 
(Ministerio da Fazenda) e Conselho Tecnico 
de Economia e Finan<;as (Min:sterio da Fa
zenda) . 

Esta publicar;ao faz pm·te da serie de mo
noqrafias municipais organizada pela Di
retoria de Documentar:;ao e Divulgar;ao do Con
selho Nacional de Estatistica. A nota introdut6-
ria, sabre aspectos da evolur;ao hist6rica do 
Municipio , corresponde a uma tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistemati
za<;t'io, elementos esparsos em diferentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas . diver
gencias de opiniao, 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 qual
quer colaborar;ao, especialmente de historia
dores e ge6grafos, a jim de que se possa di
vulgar de futuro , sem receio de controversias, 
o eslc6tr;o hist6rico e geografico dos municipios 
brasileiros. 
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caia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 - Sao 
Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
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