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:!SPECTOS FiSICOS - Area; 1 701 km" U960 ; . 
altitude : 140 m; temperatura maxima de 
36o e minima de 18oc; precipitaqiio pluviometri 
ca anual : 1 845.6 mm f1964) . 

POPULAQJW 
demogrtijica : 
quadrado. 

17 744 habitantes; 
10 habitantes por 

densidade 
quilOmetro 

A.T/VIDADES PRINCIPAlS - Extragiio vegetal 
(cera de carnauba e tucumJ e agricuztura 
( laranja e mandioca) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS 
1 correspondente. 

1 agencia e 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 22 automiJveis e jipes . 9 caminhoes e 
14 camionetas . 

. 4.SPECTOS URBANOS - 190 ligaq{jes eletricas : 
1 pensiio; 1 cine-teatro. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital, com 6 leitos , 
e 1 posto de saMe; 1 medico, 2 dentistas e 
1 enfermeiro no exercicio da profissiio; 
1 tarmacia. 

ASPECTOS CULTURAIS- 40 unidades escozares de 
ensino primdrio geral, 1 de ensino comercial ; 
1 biblioteca ; 4 associar;oes esportivas e 2 
recreativas. 

FlNANQAS MUNICIPAlS EM 1964 (milhOes de 
cruzeiros) - Receita arrecadada: 22,0; renda 
tributtiria : 8,6; despesa realizada : 24,3. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 7 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa. de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documental(ao e Divulga<;ao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A cHAMADA civilizagao do couro marcou o come<;o do 
povoamento dos sert6es piauienses. Domingos 
Afonso Mafrense, portugues, e Domingos Jorge 
Velho, paulista, foram os mais fortes pioneiros da 
fixacao do homem e da formagao da estrutura 
econ6mica nestas terras que desbravaram. 

o Municipio de Jose de Freitas, desde seus pri
meiros dias teve o destine vinculado a poderosa cone
xao da sociedade piauiense - a fazenda e a familia. 

A "Casa das Contendas" e a fazenda "Boa 
Esperanga", que foi situada nas proximidades do 
traclicional "Olho-d'Agua", eram fazendas de 
Dom Francisco da Cunha Castelo Branco, que se 
instalara como fazendeiro em Santo AntOnio do 
Surubim de Campo Maior. 

Entre seus descendentes encontrava-se D. Clara 
da Cunha e Silva Castelo Branco, esp6sa do 
Comissario Geral de Cavalaria Manoel Carvalho 
de Almeida, portugues de Linhares, que, no principia 
do seculo XVIII, edificou, na fazenda Boa Espe
ranga, uma pequena capela sob a invocagao de 
Nossa Senhora do Livramento. _ , .. _. ;. __ 

Em redor da capela formou-se a povoa~ao que 
foi freguesia de Nossa Senhora do Livramimto, em 
1874. -

Por outro lado, a "Casa de Sao Domingos", era 
outra. tradigao da terra, pertencente a Jacob Manoel 
de Almendra, grande criador daqueles tempos, cujas 
fazendas se espalhavam por t6das estas regi6es, en
tao pertencentes a freguesia de Campo Maior, com 
a capela Nossa Senhora do Livramento. 

Destas casas senhoriais surgiram as figuras 
expressivas da vida social, politica e administrativa 
da regiao. 

No anode 1877, Jacob de Almendra Freitas, entao 
senhor da "Casa de Sao Domingos", onde morava, 
regressando de Portugal, trouxe quem haveria de se 
projetar como verdadeiro pioneiro, o propulsionador 
do progresso da pequena vila, que naqueles dias 
surgia - seu irmao, Jose de Almendra Freitas -, 
a tal ponto que deu seu nome a terra. 

Na luta da Independencia do Brasil, o morro 
que fica no centro da cidade serviu de acampa
mento, durante 8 dias, as f6rgas do general portu
gues Joao Jose da Costa Fidie, quando da batalha 
do Jenipapo, em Campo Maior, fez a sua retirada 
em diregao a Uniao e caxias, no Maranhao, onde 
foi batido e preso. 
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Pra<;a Gov. Pedro Freitas, vendo-se ao fundo a Matliz 

Jose de Freitas 

NAscroo em Lisboa, Jose de FreitJ.s ali freqiientou 
a escola primaria, fez o ginasio e trabalhou na 
litografia da Imprensa Oficial. Nao estava destina
do, entretanto, a vida confortavel da cap tal lusita
na e atendeu ao convite do irmao mais velho, vindo 
para o Piaui aos 21 anos. 

Fez-se l}rocurador da "Casa de Sao Domingo~" . 
residindo na faz enda Havre de Graga, a. cinco le
guas da capela do Livramento. 

Dentro em pouco se espalhavam as noticias de 
suas atividades. Eram pesadas as lutas diar as n 'l 
fazenda e penosas as long:as viagens em que o jovem 
conduzia lentas boiadas, para a venda nas feiras do 
Ceara. Mas aproveitava o tempo disponivel, no pe r
curse de caminhos distantes, para o aprimoramento 
de sua cultura. 

De simples procurador de fazendas, passa, cedo 
ainda, a exercer influenca marcante em t odos os 
setores da vida livramentense. Destaca-se na p ::J!i 
tica estadual, levando para os debates na Assembleia 
Legislativa onde exerceu, algumas vezes , o mandata 
de deputado, a energia de urn esp\rito forte e a 
visao dos problemas da epcca. 

Em 1893, ja e Intendente de Livrarnento e se 
preocupa com os problemas de prcdw;ao e arboriza
<;ii.o e promulga leis de defesa do babagu e do car
r.auba e para a valorizac;ao cornerc.al destes produ
tos. 

P ormtt{"tW /1dm iniJI rali uo-f ztdicicirict 

0 nrsTRITo de Nossa Senhora do Livrarnento foi 
cri:1do pela Resolu<;ao provincial n. 873, de 20 de 
julho de 1874. 

0 Municipio surgiu , corn territ6rio desrnernbrad•) 
do de Uniao, a 22 de maio de 1877, devido a ResJ
Juc;;ao provincial n. 945. 
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A vila recebeu foros de cidade a 7 de julho de 
1924, pela Lei estadual n . 1 088. 

Pelo Decreta-lei esta.dual n. 1186 ou 1186-A, de 
18 de marc;o de 1931, retificado pelo de n . 1 320, de 
27 de novembro do mesmo ano, o Municipio de Li
vramento passou a chamar-se Jose de Freitas. 

Foi sempre composto de um s6 distrito. 
A Lei n. 176, de 9 de julho de 1898, eleva o 

Municipio de Livramento a distrito judiciario, 
que passou a pertencer a comarca de Uniao. Foi 
instalado a 15 de outubro do mesmo ana. 

0 Decreta n . 1198, de 6 de abril de 1931, criou, 
pela primeira vez, a Comarca de Jose de Freitas, que 
foi logo suprimida a 3 de novembro do mesmo ano. 

Em virtude do Decreta-lei estadual n. 247, de 
1.0 de marc;o de 1940, foi restaurada a Comarca de 
Jose de Freitas, formada pelo Municipio homonimo. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNICiPIO esta situado na zona fisiografica do 
Medio Parnaiba e faz limites com os de Teresina, 
Uniao, Barras, Campo Maier e Altos. 

A area municipal e de 1 701 km2
• 

Entre os cursos de agua existentes estao os rios 
Marataoan e Lembrada e as r .achos Sao Jose, 
Bacuri, das Contendas, do Alegre, da Baixa e Sao 
Domingos. Ha, ainda, os ac;udes Pitobeira, com 1 km 
de comprimento par 200 m de largura, e do Mo
cambo. 

Das elevagoes, as serras da Taboca, das Con
tendas e da Cai t;;ara e o morro do Livramento. 

A cidade, aos 140 metros de altitude, possui as 
seguintes coordenadas geograficas: 4° 45' 28" de 
latitude sul e 42° 35' 03" de longitude W. Gr., e 
dista, em linha reta, rumo NNE, 45 km de Teresina. 

As temperaturas oscilam entre 18 e 36°C. A 
precipita<;ao pluviometrica, no ano de 1964, foi de 
1845,6 mm. 

As principais riquezas naturais sao os carnau
bais, tucunzeiros, babaguais e pedras calcarias. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A srnoPSE do Censo Demografico de 1960 revelou 
a existencia de 17 744 habitantes no Municipio, 
contra 15 761 existentes no Censo de 1950. 

A populac;ao e principalmente rural, onde es
tavam 14 403 pessoas, contra 3 341 na zona urbana 
e suburbana. 

Foram contados, em todo o Municipio, 2 897 
domicilios. 
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A densidade demografica era de 10 habitantes 
por quil6metro quadrado. 

Fonte local estimou, em 30 de julho de 1964, 
a populagao de Jose de Freitas em 21 000 habitan
tes, sendo 4 000 para a cidade. 

M ol'imento da Popula[ao 

FoRAM, em 1962, registrados 99 nascidos vivos 
(47 do sexo masculino) , e 1333 nascidos vivos em 
anos anteriores (815 do sexo masculine ); 165 casa-
mentos; e 57 6bitos (36 do sexo masculine) . 

ASPECt OS ECONOMICOS 

ProdufaO Extra/iva V egetal 

A EXTRAQAO do tucum rendeu, em 1963, 4 toneladas 
e 175 m ilhares de cruzeiros. A da cera de carnauba, 
220 t e 132,0 milh6es de cruzeiros, em 1964. 

CellJo A gricola 

A SINOPSE preliminar do Censo Agricola de 1960 
registrou 296 estabelecimentos, com area total de 
118 525 hectares, dos quais 3 188 destinados as la
vouras. 

Havia 2 est abelecimentos com area de menos 
de 10 ha, cada um ; 51 , de 10 a menos de 100 ; 214, 
de 100 a menos de 1 000 ; e 29 , de 1000 a menos de 
10 000. 

0 pessoal ocupado totalizava 1 435 pessoas. 
Ha via 1 tra tor e 2 arados. 

Em 144 estabelecimentos h avia criagao de bo
vines, sendo que em 101 estavam menos de 100 
cabec:;as (cada um ) e em 43, de 100 a menos de 
'500. 

A grimltura 

FoRAM cult ivados, em 1964, 3 015 h a com produtos 
agricolas, rendendo 136,9 milh6es de cruzeiros. 

Os principais produtos foram a laranja, com 
25 mil centos, que contribuiu com 18,3% para o 
valor total da produgao, e a mandioca, com 3 800 t 
e 18,0% do valor. Logo a seguir vem o arroz, com 
480 t e 14,6% do valor ; o feijao, com 210 t e 12,3 % 
do valor ; e a cana-de-agucar, com 2 500 t e 10,9 % 
do valor. 

Os 25,9% restantes do valor foram cobertos pelo 
milho, banana, melancia , algodao, manga, caju, 
c6co-da-baia, melao e limao. 

Ha um .P·6sto agropecuario para servir os plan
tadores e criadores municipais. 
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Pecuaria 

A POPULAQAO pecmiria era estimada, em 1963, em 
56 780 cabe~as, no valor de 399,0 milh6es de cru
zeiros. Os bovinos contribuiram com 14 000 cabe~as 
e 70,2 % para o valor total; os eqi.iinos com 3 000 
cabe~as e 6,0 % ; os suinos, com 10 000 cabe~as e 
10,0% para o valor e os caprinos, com 20 000 ca
be~;as e 6,5 % do valor. 

Havia, ainda, 8 000 ovinos, 1 600 asininos e 180 
muares. 

Os criadores locais demonstram preferencias 
pelas ra<;as nelore e gir. 0 Municipio tem-se feito 
representar com "stands" de amostras em varias 
exposi\;6es realizadas na capital do Estado. 

A produ\;ao de leite alcan\;ou 22 mil litros, va
lendo 1,3 milhao de cruzeiros. 

0 plan tel avicola compunha-se de 28 000 gali
naceos (2 000 perus) e 1 000 palmipedes, valendo 
J 6,0 milh6es e 300,0 milhares de cruzeiros, respec
tivamente. 

A produqao de ovos de galinha totalizou 60 mil 
duzias e 10,8 milh6es de cruzeiros. 

0 mel e a cera de abelha renderam 680 quilos 
e 106,0 milhares de cruzeiros . 

Cemo Industrial 

0 CENSo Industrial de 1960 revelou a existencia de 
18 estabelecimentos de industria de transforma<;ao. 

0 valor total da l prodU(;ao, destes estabelec:
mentos, foi de 7,7 milhoes de cruzeiros, sendo de 
5,6· milh6es o valor da transforma\;ao industrial. 

A media mensal de operarios ocupados fora de 
~53 e a f6rga motriz utilizada de 146 c.v. 

Predominava o genero de minerais nao metali
cos, com 13 estabelecimentos, 4,8 milh6es de cru
zeiros de produ~ao, 144 operarios em media mensa.l e 
60 cv de f6rga utilizados. 

Bern distanciado, vinha o de produtos alimen
tares, com 4 estabelecimentos, 2,5 milh6es de cru
zeiros de produgao, 4 operarios em media e 26 cv de 
f6r\;a utilizados. Havia, ainda, urn estabelecimento 
no genera de madeira. 

Posto de Puericultura 



Industria 

A PRoouc;:A.o industrial do Municipio dedica-se, 
principalmente, ao beneficiamento dos produtos de 
extragao vegetal, ceramica, produtos alimentares 
(aguardente de cana, farinha de mandioca). 

Em 1964, contavam-se 22 estabeleclmentos 
industriais, alem de 280 casas de fabrico de farinha 
de mandioca. Os 10 principais estabelecimentos 
renderam 401,8 milh6es de cruzeiros e empregaram 
134 openirios, predominando a extra<;ao de cera de 
carnauba, com 47,9% do valor da prodw:;ao. Havia. 
a.inda, 280 maquinas de farinh~t de mandioca que 
produziram cerca de 160 r..1ilh6es de cruzeiros. 

Abate de Reses 

FoRAM abatidas em 1963, 409 cabe<;as de bovinos. 
588 de suinos, 550 de caprinos e 267 de ovinos. 

Os produtos de abate renderam 104,1 toneladas 
e 21,5 milh6es de cruzeiros. 

A carne verde de bovina contribuiu com 60,0 
toneladas e 13,4 milh6es de cruzeiros. Em seguida 
vern a carne verde de suino, com 18,6 toneladas e 
3,3 m 'Jh6es de cruzeiros, e o toucinho fresco, com 
12,3 toneladas e 2,7 milhoes de cruzeiros. 

Completaram a pauta, as carnes verdes de ovino 
(3,2 t) e caprino (5,5 t), o couro seco de bovino 
( 4,0 t) e as peles secas de ovino e caprino. 

Comercio 

A PRAC(A de Jose de Freitas, em 1965, contava com 
18 estabelecimentos do comercio atacadista e 75 do 
varejista. 

Teresina e a principal prac;a comercial, havendo 
exportagoes para as c dades vizinhas e as de Forta
ieza, Recife, Rio de Janeiro e Sao Paulo. 0 principal 
produto de exportagiio e a cera de carnauba que 
e feita para 0 exterior. 

0 Banco do Estado do Piaui inaugurou uma 
agencia, na cidade, a 30 de abril de 1965, onde antes 
so havia urn correspondente do Banco do Brasil. 

Ha uma cooperativa de produ<;ao. 
Contam-se 7 depositos de generos alimenticios : 

4 armazens (3 na sede municipal e 1 em Memeca ) 
e 3 pai6is (1 no povoado de Olinda, 1 em Caldei
riiozinho e 1 em Sapucaia) . 
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Transporte e Comunicafoes 

o MUNiciPIO e servido pelas rodovias estaduais 
( PI-13, 9 e 2) e federal. 

convenpoes , 
IWIJ9VIA PA VIMENTAOIJ -
rRAFEGO PERMANENT£ -

CWPO 0£ POl/SO "'!" 

De Teresina dis
ta 1 hora. e 20 
minutos, de r o
dovias estaduais; 
Altos, 1 hora e 
30 minutos ; Bar
ras, 1 hora e 40 
minutos; Campo 
Maior, 2 horas e 
10 minutos, via 
Altos ; Uni&J , 1 
hora e 30 minu
tos; Marambaia, 
40 minutos; La
goa Alegre, em 
estrada munici
pal, 1 hora; Ma
lhada Comprida, 
40 minutos; Con-
tenda, 30 minu
tos. 

Estava registrados, na Prefeitura local, em 
1965, 22 autom6veis e jipes, 9 caminhoes e 14 camio
netas. 

Ha uma agencia de correios e telegrafos, do 
Departamento de Correios e Telegrafos, e 30 tele
fones instalados. 

ASPECTOS SOCIAlS 

U rbanizafao 

A CIDADE, no seu aspecto geral, e limpa e bern 
cuidada, com ruas bern calc;adas, bonitas prac;as e 
bans prectios publicos. 

Contam-se 61 logradouros publicos, sendo 
55 ruas (5 pavimentadas) e 6 prat;as (3 pavimenta
das), onde se distribuem 894 predios. 

Ha 78 liga c;oes a r ede de abastecimento de agua, 
que se estende por 8,5 km. Contam-se, ainda, 4 
chafarizes na zona suburbana da cidade. 

A usina fornecedora de energia eletrica e ter
mica, de propriedade da Prefeitura. Comec;ara a 
funcicn ar este ano outra usina termica da CERNE. 
Contavam-se, em 1965, 190 ligac;oes eletricas. A car
rente e de 220 volts, tanto para luz como para f6rc;a , 
e na. freqliencia de 50 cjseg. 

Existe 1 pensao. Quatro advogados exercem a 
profissao no Municipio. 
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Igreja de Sao Francisco 

A.rsiJtencia j1,;Jedito
-Smzitdria 

0 MUNiciPIO contava, em 
1965, com 1 estabelecimen
to hospitalar (Maternida
del, com internamento, 
possuindo 6 leitos, da fun
dac,ao do SESP; 1 p6sto de 
saude; 1 medico, 1 enfer
meiro e 2 dentistas; e 1 
farmacia e drogaria. 

/1SPECTOS CULTURAIS 

0 ENSL.'W primar:o geral, em 1965, c:::mtava com 
40 unidades escolares e 52 professores. No inicio do 
ano letivo foram matriculados 2 383 alunos. 

Ba uma unidace escolar de ensino media co
merci:J.l, com 8 profess6res e 84 alunos matriculados, 
no inicio do ano letivo de 1965. 

0 Ginas:o Moderno Antonio de Freitas, da mu
nicipalidade, possui urn turno dedicado exclusiva
mente a praticas educacionais, para as seguintes 
ocupac,6es: datilografia, bordados, corte e costura e 
enfermagem, com estagio no centro de saude 
local. 

C!!ltura 

A BIBLIOTECA Aluisio Napoleao, publica, de carater 
geral, pertencente a Sociedade Civil Clube Recreio , 
possui mais de 1 000 volumes. 

Recentemente foi reconstruido o Teatro Munici
pal, pela Prefeitura, com 200 poltronas, onde funcio
na urn cinema. 

Foi inaugurado, a 30 de abril de 1965, o manu
menta em homenagem a memoria de Antonio de 
Freitas. 

Contam-se 4 associac,oes esportivas e 2 recrea
tivas, totalizando 328 s6cios. 0 Esporte Clube Ipi
ranga possui piscina e 69 s6cios e a. Sociedade Civil 
Clube Recreio, o maior numero de s6cios ~- 119. 

Entre os festejos populares destacam-se o da 
padroeira - Nossa Senhora do Livramento -, de 
6 a 15 de ag6sto, com vinda de pessoas de munici
pios vizinhos; o de Sao Francisco das Chagas, de 
25 de setembro a 4 de outubro, quando aparecem 
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homens, mulheres e criam;as com trajes de frade 
para pagarem promessas; e as danc;as de Sao Gon
c;alo, com versos, canticos e leiloes . 

. -1SPECTOS ADMINISTRA1'IVOS E POLITICOS 

NA CIDADE estao instaladas as coletorias federal e 
estadual e a Agencia Municipal de Estat~stica . 
6rgao de coleta do IBGE. A Camara Municipal e 
composta de 7 vereadores. 

PinanfaS 

A UNIAO, em 1964, arrecadou 6,7 milh6e5 de cruzei
ros e o Estado, 156,5 milh6es. 

A receita munic ipal, no referido ano, foi dt· 
22,0 milhoes de cruzeiros, sendo de 8,6 milhoes de 
renda tributaria, e a despesa alcanc;ou 24,3 mUh6e5 
de cruzeiros. 

FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas foram, na maioria, do 
Agente Municipal de Estatistica de Jose de Freitas, 
Renato Lages Baptista. 

Utilizados, tambem, dados procedentes dos 
arquivos de documentac;ao da Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgac;ao do CNE (Secretaria-GeraD, e 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
Hist6rico de Jose Gayoso Freitas - 0 Municipio de 
Jose de Freitas na Hist6ria do Piaui - serie A, ca
derno 5, do Centro de Estudos Piauiense. 
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IBGB - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Prealdente : Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral : Sebastlao Aguiar Ayres 

COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 
(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira . SC. 302 - Pirassu 
nunga, SP. 303 - Len~6is P a uli sta, SP. 304 - Atibaia, SP. 
305 - Aguas d a Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ . 307 - Um
buzeiro, PB. 308 - Assar e, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 -
Areia , PB. 311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Lar~o. ,\L . 31:\ 
- Uba jara, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 
- Pitangui, MG . 317 - ReboU<;as , PR . 318 - Cajuru, SP . 
319 - Arax:i, MG ( 2.a edicao) . 320 - Porto de PPdras. AL. 
321 - Belem, PA . 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 -
Vi <,;osa, Mr.. n4 - Joinvile, SC (2.• ediciio). 32!; - Rrasi
lia, DF (2.• edicao). 326 - Campinas, SP (2.• edi<;ao). 327 -
Sa.o Paulo de Oliven<;a, AM. 328 - lta.pemerim, ES. 329 -
!\bceio, AL (2.• edi<;iio). 330 - Jait. SP. J31 - Caete. MG. 
332 - Jos,> de Freitas. PJ. 

Acabou-se de imprimir, no Servi c;o Grtifico do 
IBGE, aos quinze dias do mes de jun ho de mil 
novecen tos e sessenta e seis. 30° da criaciio do 
I nstituto. 




