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BAHIA 

ASPECTOS FiSICOS - ATea : 1.344 km' ; altitude da 
sede: 242m; temperaturas em ?C (1967) : maxi
ma, 31; minim a, 20 ; precipitar;iio pluviometrica 
anual: 1.000 mm r1 961) . · 

POPULA()li.O - 136.000 h abitantes (estimativa em 
1.0 de julho de 1968) ; densidade demogrlifica : 
107 habitantes poT quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECON6MI COS - 544 estabelecirnentos 
industriais, 74 atacadistas, 1. 789 varej i stas e 
491 de pTestagiio de servir;os; 4 . 957 im6veis rurais 
(I BRAJ; 1 matriz e 13 agencias bancarias e 1 
da Caixa Econ6mica Federal . 

ASPECTOS CULT URAIS - 366 estabelecimentos es
colares de ensino pTimario comum, 13 de ensino 
media; 7 bibliotecas, 6 livrarias, 6 tipogmfias, 
5 jornais, 1 revista, 3 estagoes radioditusoras, 
3 cinemas e 1 teatTO; 1 museu, 11 associagoes cul
tumis, 12 esportivas e 4 r ecreativ cLS . 

ASPECTOS URBANOS - 576 ruas, 17 pragas, 19.500 
predios; 9 .137 ligar;oes eletricas domiciliares , 
480 aparelhos telet6nicos; 36 hoteis, 52 pensoes, 
26 restaurantes, 80 bares e botequins . 

ASSISTENCIA MEDICA -:- 3 hospitais com 400 lei
tos, 13 postos de saude; 52 medicos, 32 dentistas, 
18 tannaceuticos, 59 enfermeiros no exercicio da 
protissiio; 23 t armacias e drogarias . 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1967) - 1. 510 autom6veis e jipes, 125 
6nibus, 860 caminhoes, 751 camionetas para 
passageiros, 463 pam carga e 355 veiculos niio 
especificados . 

ORCAM ENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milh6es de 
-cruzeiros novas) - receita prevista : 5,2; despesa 
fixada : 5,2. 

REPRESENTA()lf.O P'OLiTICA - 15 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

No come<;o do seculo XVIII, o portugues Domingos 
Barbosa de Arauj o e sua esposa, Ana Brandoa, pro
prietarios da fazenda Santana dos Olhos D'agua, 
mandaram erigir uma capela sob a invocac;ao de 
Sao Domingos e Santana . Ao rector do t emplo, cons
truiram-se os primeiros casebres de rendeiros e as 
senzalas . Essas terras, por morte dos proprietarios, 
foram mais tarde julgadas devolutas e incorporadas 
a Fazenda Nacional. Gra<;as a sua posic;ao geogra
fica - no limite do Reconcavo com os tabuleiros 
semi-aridos e, portanto, na confluencia das zonas 
da mata e do litoral, a nova aglomera<;ao tornou-se 
pouso de tropas e dos viajantes que, provenientes 
do alto sertlio baiano e das regi6es do Piaui e Goias, 
demandavam o porto de Nossa Senhora do Rosario 
de Cachoeira . 

Ainda na primeira metade do seculo, a povoa
c:;ao comegou a constituir centro de permutas e es
cambos. Dai a forma<;ao do arraial - o arraial de 
Santana da Feira - foi urn passo. Do comercio 
incipiente originou-se pequena feira livre, realizada 
no primeiro dia da semana . 0 comercio entlio esta
belecido forc;ou a abertura de ruas adequadas ao 
transito de feirantes de t6da parte . Assim a popula
c;ao cresceu e as lojas foram aparecendo. 

Foi esse impulso que levou OS habitantes a pe
direm a cria<;ao do Municipio, o que aconteceu em 
1832, com territ6rio desmembrado do de Cachoeira. 

Feira de Santana desempenhou papel impor
tante no movimento federalista de 1832, insurgindo
-se contra a revolugao que irrompera na provincia 
da Bahia, e em seu territ6rio desenrolaram-se algu
mas lutas da sabinada. 

A grande heroina da independencia, Maria Qui
teria, nasceu na freguesia de Sao Jose das Itaporo
rocas quando esta pertencia ao Municipio de ca
choeira . 

Foi, basicamente, a implantac:;ao da rodovia Rio
Bahia, prosseguindo em direc:;ao as Capitals do nor
deste, que coincidiu com o programa de desenvolvi
mento fomen.tado pela SUDENE, o fator determi
nante da aceleracao de seu crescimento . Em curto 
periodo transformou-se de pequeno centro comer
cia!, subsidiaria do porto de Salvador, em emp6rio 
independente, com vasta area de polarizac:;lio . 
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Fomza[ao Administrativa e Judicia1'ia 

0 DISTRITO foi criado em 1696 e o Municipio em 1832, 
com territ6rio desmembrado do de cachoeira, por 
Decreto de 13 de novembro . A instalac;ao ocorreu 
a 18 de setembro do ano seguinte . 

A Lei provincial n .o 1 . 320, de 16 de jun.ho de 
1873, concedeu foros de cidade a sede municipal, 
que foi denominada Cidade Comercial da F eira de 
Santana . 

Segundo a divisao administrativa concernente 
a 1911', o Municipio subdividia-se em 9 distritos : o 
da sede e os de Itapororocas (mais tarde Maria 
Quiteria), Santa Barbara (depois Pacatu), Tanqui
nho, Born Despacho (mais tarde Jaguara) , Almas 
(depois Anguera), Bonfim (depois Bonfim da Feira) , 
Remedios da Gameleira (depois Ipuac;u ) e Humildes. 

No Censo de 1920 aparecia mais urn distrito, 
o de Sao Vicente (mais t arde Tiquaruc;u) . 

0 Municipio t eve seu top6nimo simplificado para 
Fe ira, em virtu de dos Decretos estaduais 7 . 455 e 
7 .479, de 23 de junho e 8 de julho de 1931, ate a 
vigfmcia do Decreta estadual n .0 11 .089, de 30 de 
novembro de 1938, que lhe restaurou o nome . 

Ap6s o Recenseam ento de 1950, houve a criac;ao 
do distrito de J a iba (Lei estadual n .o 628, de 30 de 
dezembro de 1953 ) , com parte dos distritos de Feira 
de Santana, Humildes e Maria Quiteria. 

Segundo a Lei estadual n .0 1 . 019, de 14 de ag6sto 
de 1958, o Municipio perdeu parte do distrito de 
Tanquinho, para n ovo municipio do mesmo nome, 
ganhando para o distrito de Pacatu parte do distri
to-sede do novo Municipio de Tanquinho. 

Registraram-se os desmembramentos dos dis
tritos de Anguera e Pacatu em face das Leis 1 . 558 e 
1 . 576, de 20 de novembro de 14 de dezembro de 1961 , 
respectivamente. 

Atualmen te a formac;ao administrativa de Feira 
de Santana compreende : distrito-sede , Bonfim da 
Feira, Humildes, Ipuac;u, Jaguara, J aiba, Maria Qui
teria e Tiquaruc;u . 

A Comarca deve sua criac;ao a Lei provincial 
n.0 552, de 12 de junho de 1855 . Hoje e de 2.a en
tra ncia (Lei n .0 2 . 314, de 1.0 de mar c;o de 1966) e 
estende sua jurisdic;ao aos municipios de Anguera, 
Amelia Rodrigues e Tanquinho . 0 movimento foren
se e intenso, dando trabalho a advogados residentes 
no Municipio, em numero superior a 20, alem dos 
causidicos de Salvador que advogam na Comarca 
de Feira de Santana . 
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V ultos !lustres 

ENTRE os filhos de Feira de Santana, cabe destacar : 
Filinto Justina Ferreira Bastos 0856-1939), cur

sou o Seminario Maior de Santa Teresa, em Salva
dor. Estudou em Sao Paulo e diplomou-se pela 
Faculdade de Direito de Recife . Promotor publico 
da Comarca de Camisao (hoje Ipira) foi depois 
Juiz Municipal, Juiz de Direito de Caetite, de Cara
velas e de Amargosa. ocupou cargos de Juiz de 
1.a Entrancia, de Conselheiro do Tribunal de Ape
lagao e Revista, professor de Direito Civil da Fa
culdade de Direito da Bahia e seu dire tor . Deixou 
varios trabalhos juridicos, inclusive a obra Lig6es 
de Direito Penal . Fundador da Academia Baiana 
de Letras. 

Mario Barbosa (1894-1941), bacharel pela Facul
dade de Direito da Bahia, desempenhou, aos 24 anos, 
o cargo de Chefe de Policia no Estado . Exerceu o 
jornalismo, advocacia e foi Procurador da Republica, 
Auditor e Chefe do Servigo da Justic;a Militar, C'hefe 
da Secc;ao de Estatistica Agricola, Industrial e Co
mercia!, Diretor Geral de Estatistica, Diretor da 
Estatistica e Bem-Estar Publico, Chefe de Gabinete 
do Governador, professor da Faculdade de Ciencias 
Econ6micas da Bahia, Ministro do Tribunal de 
Contas e varios outros cargos . Foi membra do Ins
tituto Internacional de Estatistica e deixou nume
rosos trabalhos, a maior parte s6bre assuntos de 
natureza econ6mica ou estatistica. 

ASPECTOS P1SICOS 

LocALIZA-SE o Municipio na Zona Fisiogratica de 
Feira de Santana, no limiar do Rec6ncavo, entre 
caatinga, floresta e regiao semi-arida . Seu solo, 
mais acidentado nas partes ocidental e norte, apre
senta caracteristicas que vao do argiloso aos tabu
Ieiros terciarios e variaveis de origem local arqueana, 
nas regi6es de caatinga baixa. As serranias mais 
importantes tomam os names de Sao Jose, Agulhas, 
Cagados, Branco, Santa Maria e Boqueirao. 

Com uma area de 1. 344 km', faz limite com os 
municipios de Candeal, Tanquinho, Santa Barbara, 
Santan6polis, Goragao de Maria, Conceic;ao do Ja
cuipe, Santo Amaro, Sao Gongalo dos Campos, Anto
nio Cardoso, Ipecaeta, Serra Freta e Anguera. 

A cidade assenta em terreno plano, esta situada 
a 242 m s6bre o nivel do mar e tern as coordenadas 
geograticas de 120 15' 24" de latitude Sui e 38° 57' 53" 
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de longitude W. Gr . Dista 90 km, em linha reta, 
da Capital estadual, rumo NNO . 

0 clima e ameno e saudavel. As chuvas caem 
de abril a julho, sendo de 1.000 mm a precipitagao 
pluviometrica observada em 1967, ano em que se 
registraram temperaturas maxima de 31o e minima 
de 20°. ..;11 

A bacia hidrogratica se constitui dos rios Pojuca, 
Subae e Jacuipe, com seus tributarios Peixe, cavaco, 
Pedras, Calandro e Aguidas. Sao varias as lagoas, 
destacando-se, por serem perenes, as de Sao Jose, 
Registro, Subae, Pindoba, Salgada e Mundeu. 

Entre as riquezas minerais conhecidas sao obje
to de exploragao a argila, nos distritos de Feira 
de Santana, Maria Quiteria, Humildes e J aiba, e 
pedras para construgao e outros usos na sede muni
Cipal. 

Com referencia as riquezas vegetais, alem da 
madeira, ha que citar o ouricuri e a castanha de 
caju . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

FEIRA de Santana e 0 segundo mumCiplO baiano, 
em ordem de populagao, apenas ultrapassado pelo 
da Capital - Salvador. Segundo estimativa do !BE, 
com referencia a 1.0 de julho de 1968, Salvador pos
suia 892 .392 habitantes, ao passo que Feira de San
tana, com 136. 000, ocupava a segunda colocagao se
guida por Ilheus, com 100. 687 . 

Por ocasiao do Recenseamento de 1940, a popu
lagao do Municipio nao passava de 83.262 habitan
tes efetivos, ja atingindo 107 .205 pessoas em 1950, 
com urn acrescimo relativo de 28,8%, e passando a 

D URBANA .RURA L 
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141 .757 com o incremento de 32,2%, em 1960, em que 
pese haver sofrido desmembramento territorial. 

Sua populac;ao assim se discriminava, por oca
siao do Censo de 1960: 

LOCALIZAQAQ DA POPULAQAO PRESENTE 

POPULAQAO 
Total Urbana Rural 

- - - -----

Municipio ...... .. 141 757 69 884 71 873 
Fe ira de Santana (sede) .. 88 596 61 612 6 984 
Angucra(l) .......... 7 269 l 758 5 511 
Bonfim da Fcira . . ..... . 5 446 1 570 3 876 
Humildes . . . . ... ··· ·· 7 lf.il l 330 5 831 
Ipuayu ... .... . .. . . .. . .. 8 768 226 8 542 
Jaguara ... ... . . .. . . . 10 307 535 9 772 
J aiba .. . . . .. ... . ... 2 492 180 2 312 
Maria Quitcria. ... ... .. 12 174 374 11 800 
Pacatu(1) ..... ...... 13 428 2 015 11 413 
Tiquaru~u ..... . ........ 6 11 6 284 5 823 

(' ) Desmembrados ap6s o Censo. 

A densidade demografica, de 79 habitantes em 
1960, e atualmente de 99 por quil6metro quadrado. 

Em 1967, o movimento do registro civil revelou 
4.319 nascimentos (211 na timortos ) e 1.575 6bitos 
em geral (751 de menos de 1 ano) e 470 casamentos. 

ATIVIDA D ES ECONOMICAS 

FEIRA de Santana e centro econ6mico de uma vasta 
regiao . Dotado de condic;6es favoraveis ao desen
volvimento, no que respeita a clima, solos ferteis, 
disponibilidade de recursos naturais e densidade de
mografica elevada, em relac;ao a outros municipios 
baianos, alia a esses fat6res a situac;ao geografica 
privilegiada, que faz da comuna importante entron
camento rodoviario . 

Suas principais atividades econ6micas consistem 
na agropecuaria e na industria de transformac;ao, 
com o movimento comercial correlato . 

0 Municipio e Centro Executivo Regional do Go
verna do Estado (decreta n.0 19 .923, de 19 de setem
bro de 1966) , no qual se ach am instaladas, entre 
outras, as seguintes repartic;6es: Estac;ao de Suino
cultura e Avicultura, Fazenda de Criagao Cruzeiro 
do Moc6, P6sto de Defesa Sanitaria Animal, Posto 
de Vigilancia Sanitaria Animal, 2.a Comissao de Fo-
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menta a Produgao do DNOCS, Posta de Defesa 
Sanitaria Vegetal e Animal, do Instituto Biol6gico 
da Bahia . E tam bern sede regional da ANCARBA 
(Servic;o de Extensao Rural) . 

Agro pecuaria 

Pelo Censo Agricola de 1960, existiam no Muni
cipio 7.169 estabelecimentos de terras pr6prias, 875 
arrendadas, 762 ocupadas, 30 de terras pr6prias e 
arrendadas e 33 pr6prias e ocupadas. 

Segundo a utilizagao da terra, 9 . 442 desses esta
belecimentos se destinavam a plantag6es e em 3.501 
havia pastagens naturais. 

De urn total de 8.869, 6.488 possuiam menos de 
10 ha ; 2.133 de 10 a menos de 100; 239 de 100 a 
me nos de 1. 000 e 9 de 1. 000 a menos de 10. 000 
hectares. 

Quanta ao pessoal ocupado, contavam-se 20.482 
homens (17.728 de 14 anos e mais) , e 12.142 mulheres 
(10.007 de 14 .anos e mais). 

Segundo a atividade predominante 7 . 358 esta
belecimentos se aplicavam a agricultura e agrope
cuaria, 1.429 somente a p ecuaria , 2 a horticultura 
e floricultura , 39 a avicultura, 1 a apicultura, cuni
cultura e sericicultura, 21 a invernadas e campos 
de engorda, 12 a extragao vegetal e 7 a experimen
tagao . 

Em 1967, a produgao agricola alcangou NCr$ 2,2 
milh6es, sen do a area cultivada de 11. 688 hectares . 
As principais culturas, em ordem de valor, foram 
as seguintes: 

PRODUTOS AGR[COLAS 

Furno 
Feijao 
Mi lho . 
Cana-de-a~ucar ... .. ... ... . . 
Mand ioca. . . .. ...... . .. .. . . . 
Laranja . 
Manga .. 
Amendoim 
Outros( 1) . 

TOTAL. . 

VALOR DA 

Numeros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

560 
403 
315 
177 
147 
100 
90 
75 

314 

2 181 

PRODUCAO 

% sobre 
o total 

25,7 
18,5 
14,f 
8,1 
6,7 
4,6 
4,1 
3,4 

14,5 

100,0 

(I ) Em "outros'' i n cluem~se cOco-da~baia, t.oruate, batata-inglCsa, abacaxi, limiio, 
melancin, banana. caju, abacate, sisa l. batata-doce e tangerina. 
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A principal cultura e a do fumo (2.800 ha de 
area cult ivada) , que rendeu 1. 680 t. 0 Municipio 
estava, em 1966, colocado entre os cinco maiores 
produtores do Estado: Castro Alves, Santo Estevao, 
Irara e coragao de Maria . 

A cultura da cana-de-agucar que rendeu 8. 430 
toneladas, introduzida no distrito de Humildes, para 
aproveitamento na industria agucareira do Recon
cavo, ja influi no total da produgao. 

0 Estado mantem duas fazendas , para o fomen
to da cultura do fumo e do algodao. Ha tambem 
tres nucleos coloniais do .Estado, com a finalidade 
de abastecerem os mercados de generos agricolas 
de Feira de Santana e Salvador. 

PRINCIPAlS PROOUTOS 
1967 AGR(COLAS 

FUMO--

F £/ J A 0 -- ~=r::~:::;;:;J:;=:J; 

MILHO---

CANA ·DE -ACUCAR 
~;r:;=:;-jj 

t==:r:::;-' 
MAND!OCA- . 

~r;:::'..._~~j__~ 
OUTR05-

~~~~~~~U4~~~-

0 100 200 300 400 500 6 0 
NCrS t .OOO 

Em 31 de dezembro de 1967, o !BRA cadastrou 
4. 957 im6veis rurais. 

Funcionam no Municipio varias outras reparti
g6es, entre as quais o Escrit6rio Tecnico da secre
taria de Agricultura, urn Posta de Reflorestamento, 
Usina de Beneficiamento de Algodao, Escrit6rio do 
Instituto Baiano do Furno eo Campo de Experimen
tagao do Instituto Baiano do Furno. 

A. SUDENE confiou a Secretaria de Agricultura 
do Municipio a execugao do plano "palma forragei-
ra" na zona fisiografica, contribuindo com ..... . 
NCr$ 500,00 por hectare plantado. 

A parte tecnico-cientifica das atividades agrico
las conta com 27 agr6nomos integrados nos 6rgaos 
oficiais e entidades particulares mencionados acima. 
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A pecuaria, fator decisivo no progresso do Mu
nicipio, e o principal ramo de atividade da popula
c;ao local. Ai foi iniciado o ciclo do gado no Brasil 
- por Peixoto Viegas, nos campos de Itapororocas 0 

Hoje sua zona comercial-pecuaria estende-se por 
45 0 504 km" dos quais 18 0 627 km" na sua zona fisio
grafica o 

0 Servic;o de Estatistica da Produc;ao do Minis
terio da Agricultura, em 1964, apurou media esta
dual de 11 bovinos por quilometro quadrado, den
sidade que, no Municipio de Feira de Santana, se 
elevava a 77 cabec;as n a mesma area 0 

Em Feira de Santana h a uma zona de transic;ao 
conhecida por "beira-campo", recomendada para en
gorda de gado 0 A criac;ao revela preferencia pelas 
ragas Nelore, Guzera, Indubrasil e Holandesa 0 Tern 
por finalidade principal a venda de gado gordo 
para o corte 0 

Em 1967, a populac;ao pecuaria somava 2690030 
cabegas, no valor de NCr$ 17,2 milh6es e assim se 
distri buia: 

ESP:ECIE QUANTIDADE 
(cabec;as) 

Bovinos 
Eqiiinos 
Asininos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
Ovinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
Caprinos 0 0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 0330 
24 0800 
190600 
18 0500 
50 0800 
27 0000 
18 0000 

Os bovinos representavam 75,7% do valor total 
dos rebanhos e os suinos 13,0% 0 

A produc;ao de leite, em franco desenvolvimento, 
representou, em 1967, 5,8 milh6es de litros, no valor 
de NCr$ 1,0 milhaoo Desde o ano anterior passou a 
funcionar a Coopera tiva de Produc;ao Agro-Indus
trial do Rec6ncavo, que mantem a usina de bene
ficiamento do leite, em catuic;ara 0 

As aves existentes somavam 1160900 cabec;as, 
1140300 galinaceos (70800 perus) e 20600 palmipedes, 
no valor de NCr 233,7 milhares. 

Produziram-se 231.300 diizias de ovos,' avaliadas 
em NCr$ 185,0 milhareso 0 mel e a cera de abelhas, 
4 e 34 toneladas, respectivamente, representaram 
um valor total de NCr$ 40,1 milhareso 
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A Secretaria de Agricultura do Municipio iniciou, 
em junho de 1967, a execuc;ao de programas criac;ao 
nacional de suinos, em acordo com o Estado e com 
recursos fornecidos pela SUDENE. 

Ha no Municipio, 6 veterinaries em atividade, 
e 2 firmas comerciais, especializadas em produtos 
medicinais, colocam igualmente seus veterinaries a 
disposic;ao dos interessados. 

Exposifao Agropecuaria 

0 PARQUE Coronel Joiio Martins da Silva, onde se 
realiza a exposic;ao agropecuaria, fica a quatro qui
lometros da cidade, a margem da BR-324; foi inau
gurado por ocasiao da I Exposic;ao Agropecuaria. 
E o mais moderno do Estado e na sua etapa inicial 
contava com 10 pavilh6es. 

A I Exposic;ao Agropecuaria de Feira de Santana, 
realizada de 19 a 26 de fevereiro de 1967, promovida 
pela Associac;ao Rural, com a colaborac;iio da Pre
feitura, foi de carater regional e interestadual. 
Dela participaram 101 expositores, alguns de Sao 
Paulo, Minas Gerais, Rio de J aneiro e Sergipe. 
Fonte local estimou os 1.050 animais expostos em 
NCr$ 5,0 milh6es e o movimento de vendas em cerca 
de NCr$ 1,0 milhao . 

Industria 

REPRESENTAM as atividades industriais fator de de
senvolvimento crescente, n ao somente para o Muni
cipio, como ainda para a regiao centralizada pela 
prac;a de Feira de Santana. Nos ultimos anos, sur- l 
giram novas industrias de materiais de construc;ao, 
fabricas de cal, de telhas e tijolos, de ladrilhos de 
cimento, de esquadrias e estruturas de metal ou 
madeira, e aumentaram em numero e em produc;iio 
as antigas industrias de beneficiamento de materias
-primas. 

Por ocasiao do Censo Industrial de 1960, exis
tiam 293 estabelecimentos em atividade ; o valor da 
produgao nao passava de NCr$ 619,8 milhares e o 
numero de operarios de 1. 738 (media mensal ) . 

Em 1965, ja se elevava aquele numero de unida
des para 531 estabelecimentos com uma produc;ao 
que totalizava NCr$ 9,6 milh6es, dando emprego a 
2. 704 pessoas, conforme tabela a seguir: 
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VALOR DA 

ESTA- OPE- PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- RARIOS EM 1965 

G~NEROS DE MENTOS EM 
INDUSTRIA EM 1965 Numeros % sobre 1-1-66 absolutos 

(NCr$ 1 000) o total 

lndiistrias de Transfor-
ma~ao .... .. . . . . ..... 531 2 704 9 635 

Minerais nao metalicos 173 682 1 098 
Metalurgica .... .. . 4 30 89 
Material de transporte 10 108 309 
Madeira .. ..... . . . . 15 59 176 
Mobiliario ... . . . . 58 240 G67 
Borracba. ..... . ..... . 4 38 410 
Couros e peles e pro-

dutos simi lares . .. . . . 8 17 20 
Produtos de perf umaria, 

sa hOes e velas . . . . . . 6 17 120 
Text il. . . . ......... . .. 6 80 290 
Vestuario, calyado e ar-

t efntos de tecidos . . . 16 123 164 
Produtos alimentares .. 196 812 2 961 
Bebidas . ... .. ... . .. . . 7 52 53 
Furno ........ . ..... . . 13 366 3 071 
Editorial e gnifica ... 6 41 77 
Outroe g~neros . ... . ... 9 39 130 

INDUSTRIA 

VALOR 1965 OPERARIOS 

ml FUMO 

Gill] PROOUTOS ALIMENTARES 

• MINERAlS NAO METALICOS 

D OUTROS 

100,0 

11,4 
0,9 
3,2 
1,8 
6,9 
'1,3 

0,2 

1,3 
3,0 

1,7 
30,7 
0,6 

31,9 
0,8 
1,3 
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Na industria do fumo, que contribuiu naquele 
ano com maior percentagem para o valor da pro
dugao (31,9%), sobressaiam os estabelecimentos 
Carvalho & Falcao Ltda ., Amerino Portugal S/ A 
Comercio e Industria e Exotaco Exportadora de 
Furnas S/ A, especializados no beneficiamento do 
fumo. Em segundo lugar, em referencia ao valor 
(30,7 % ), vinha a industria de produtos alimenta
res, na qual se destacavam as empresas MAFRISA 
- o maior matadouro frigorifico do Estado, ALIM
BA e Manoel de Jesus Almeida, os laticinios, e a 
fabrica de massas alimenticias Riviera . 

Em 1966, conforme informagao local, elevou-se 
a 544 o · total de unidades industriais (inclusive as 
de menos de 5 operarios) , com 3 . 581 operarios (me
dia mensal de 3.284 ). Em 1967 eram 220 s6 os estabe
lecimentos com mais de 5 openirios . 

Tern contribuido para esse desenvolvimento a 
criagao do "Centro das Industrias de Feira de San
tana". Esta entidade promoveu, em 1966, no Shop
ping Center Mandacaru, a I Feira Regional de 
Amostras (I FEffiAN) na qual tomaram parte 50 
empresas, havendo sido visitada por cerca de 23 .000 
pessoas. 

Came e D eril'ados 

0 Municipio e, no Estado, o maior produtor de 
carne · e subprodutos do abate de gada bovina, ocu
pando, em 1967, a seguinte posi~ ao : 

CabeQas Abatidas 

Feira de Santana 

Simoes Filho .. .... .. . . .. . . . . . . .. .. . 

Lauro de Freitas ... . .... . ......... . 

58 .382 

48.783 

21.263 

Naquele ana for am tam bern abatidos 14.634 
suinos, 9 .248 ovinos, 7 .318 caprinos e 24.000 aves. A 
produgao total elevou-se a 16 .742 toneladas, valen
do NCr$ 23,4 milhoes. Compunha-se, principalmente, 
de carne frigorificada de bovina (7 .842 t e 44,6 % do 
valor) e carne verde de bovina ( 4 . 029 t e 38,6 % ) . Os 
restantes 16,8 % representavam 32 outros· produtos. 
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Pt'odufao Extt'ativa 

A PRonugA.o extrativa mineral compreendeu, em 1966, 
125.000 t de argila ou barro (NCr$ 125,0 milhares), 
nos distritos de Feira de Santana, Maria Quiteria, 
Humildes e Jaiba e 6. 000 m3 de pedras para cons
truc;ao e britamento (NCr$ 36,0 milhares), na sede 
Municipal. Quanta a vegetal, foram produzidos, em 
1967, 18,6 t de ouricuri (NCr$ 1,9 milhares), 95 t 
de castanha de caju (NCr$ 18,8 milhares) , 486. 000 
m• de lenha (NCr$ 972,0 milhares), 1. 500 m• de 
taros (NCr$ 15,0 milhares) e 1.480 t de carvao ve
getal, no valor de NCr$ 74,0 milhares. 

Comercio 

Proximidade relativa da Capital estadual e gran
de facilidade de comunicac;oes contribuiram de ma
neira decisiva para o desenvolvimento comercial 
do Municipio. Paralelamen te aos neg6cios de gado, 
que representam a maior fonte de renda, outras ati
vidades caracterizam o dinamismo e o progresso de 
Fe ira de Santana. 

Em 1967, o numero de firmas atacadistas se 
elevava a 74 e a 1. 789 o de varejistas. 

Ha exportac;ao de gado em pe para as prac;as de 
Salvador, Recife e municipios vizinhos ; de carne 
resfriada e de produtos de salsicharia para as mes
mas cidades; de fumo em f6lha (beneficiado) para 
o Exterior, atraves de Salvador; e de oleo de rna
mona e de girassol em bruto, para o Estado de Sao 
Paulo. 

Existem ainda 44 estabelecimentos de estocagem 
a seco ( 42. 385 m" de area) . A estocagem a frio, em 
dois deles, com capacidade alem de 15 t , era de 
2.303 m•. 





18 

Movimento Bane/trio 

A RtnE bancaria se comp6e da matriz do Banco do 
Trabalho e de 13 agencias dos seguintes bancos: 
Brasil, Estado da Bahia, Nordeste do Brasil, Econo
mico da Bahia, comercio e Industria de Minas Ge
rais, Comercial do Nordeste, Portugues do Brasil, 
Brasileiro de Descontos, Bahia (duas agencias ), Ad
ministragao, Crectito da Bahia e Bahiano da Pro
dugao. 

Feira de Santana e a mais importante pra.ga 
bancaria do .Estado, de pols de Salvador . 

Em 31 de dezembro de 1967 as principais contas 
apresentavam os seguintes saldos (em milhares de 
cruzeiros novas) : caixa, em moeda corrente, ... .. 
1.614,1; emprestimos em contas correntes, 6.997,9 ; 
emprestimos hipotecarios, 1.375,4; titulos desconta
dos, 15 . 646,8; depositos a vista e a curta prazo, .. . 
15 . 728,8 e depositos a prazo, 153,7 . 

A Camara de Compensagao de Cheques, em 1968, 
acusou o movimento de 315 .970 cheques, no valor 
de NCr$ 345,4 milh6es, com NCr$ 1. 093,00 de valor 
media por cheque. 

o Municipio conta, tambem, com uma agencia 
da caixa Economica Federal e tres Cooperativas de 
Consume . 

No tocante a prestagao de servigos, h a 491 esta
belecimentos dos quais 26 restaurantes, 80 bares, 36 
hoteis, 52 pens5es, 4 boates, 151 oficinas de reparal(ao 
de veiculos, 29 de eletro-domesticos, 18 de precisao 
e otica, 4 alfaiatarias, 6 · barbearias, 17 sal6es de 
beleza, etc . 

Entre os hotels destacam-se : Grande Hotel Eu
terpe, Solar Santana, Gruta Baiana, Grande Hotel 
Universe, Gruta Moderna e Grapiuna. 

Transportes 

Pelo fato de constituir passagem obrigatoria 
para os veiculos que se dirigem para o norte, o sui 
e varios outros pontos do Pai~J , o Municipio se con
verteu no entroncamento rodoviario mais importan
te do Estado . Foi, basicamente, a implantagao da 
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rodovia Rio-Bahia o fator de capital importancia 
para sua economia _ 

Feh·a de Santana e chamado de "porto terres
tre" pelo intenso movimento rodovilirio, sobretudo 
de caminhoes _ Possui moderna estac;iio rodoviaria, 
inaugurada a 14 de outubro de 1967, a maior do Es
tado e segunda em movimento de passageiros _ Ai 
vern ter as rodovias federais BR-101, de Natal-RN 
a Os6rio-RS; BR-116, Transnordestina (inicialmen-

C ONV E N90€S 

RODOVIA FEDERAL 
RODOVI A ESTADUAL -
F"(RR O VI A 

P/iLHEUS
PORTO SEGURO 

te a Rio-Bahia), de Fortaleza-CE a Jaguariio-RS, 
asfaltada nos trechos do Municipio; BR-324 de Sal
vador a Remanso (asfaltada de Salvador a Feira 
de Santana) e a estadual BA-52, Lomanto Junior, de 
Feira de Santana a Juazeiro-BA, com inicio na 
BR-116, no Municipio, totalmente asfaltada. 

No plano rodoviario municipal existem 21 redo
vias de lei to natural ou melhorado a cascalho . 
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Feira de Santana e ligada por estradas de ro
dagem as cidades seguintes: 

DISTANCIA TEMPO PREQO 
CIDADES (kml (horas- PASSAGE!II 

minutos) (NCr$) 

Brasilia - via Realeza 
- Belo Horizonte ... 2 503 44-00 50,00 

Salvador ... ... . . . . . . . . 108 2-00 2,00 
Anguera .. . . . . . . . . . . . . 38 1- 15 1,00 
Antonio Cardoso . . 31 0-45 0, 0 
Candeal. .......... ... 59 2-00 1,50 
Conceiyiio de Jacufpe . . 25 0-30 0,80 
Cora~iio de Maria . .. .. 41 1- 00 1,00 
Ipecaeta.. . ······ .... . 53 1-30 1,20 
Santa Barbara .. ... . . . 30 1- 00 0,80 
Santan6polis . . . . ... .. 36 1-00 1,00 
Santo Amaro .. .. ..... 47 1- 30 1,20 
Sao Gon~alo dos Cam-

pos . . ... . ...... . ... 31 0-45 1,00 
Serra Preta .... . ...... 53 1-4.5 2,00 
Tanquinho ........... . 38 0-45 1,00 

0 transporte urbano, com 2 linhas, e feito em 
"kombis", pela Empresa Santo Antonio. 

Ha outras 20 empresas intermunicipais, que es
tabelecem permanente comunicac;ao com Salvador 
- com 6nibus de 30 em 30 minutos - Vit6ria da 
Conquista e Jequie, alem de outros municipios da 
Bahia . 

As 43 linhas interestaduais fazem o servic;o de 
transporte para Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Recife, Fortaleza, Vit6ria, Aracaju, Joao 
Pessoa, Natal, Campina Grande, Parnaiba, e outros 
pontos . 

0 Municipio e servido ainda por 20 empresas 
intermunicipais ; apenas tres tern sede em Feira 
de Santana: Santana, Sao Paulo e Viac;ao Feirense . 

Os feirenses podem tambem dispor de urn cam
po de pouso, situado na zona suburbana. Cogita-se, 
mediante ac6rdo DNOCS-Prefeitura, do seu apare
lhamento para operar com empresas comerciais e 
servir de aeroporto auxiliar ao de Santo Amaro de 
Ipitanga. As companhias VARIG e Branif Interna
tional man tern agencias de passagens na cidade . 

Cogita-se da ligac;ao ferroviaria Norte-Sui, pas
sando por Feira de Santana, incluindo barragem no 
Rio J acuipe. 
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Estavam registrados na· Prefeitura (em 1.0 de 
janeiro de 1968) 4.064 veiculos, dos quais 1.510 
autom6veis e jipes, 125 onibus, 860 caminhoes, 463 
camionetas para carga, 751 para passageiros e 355 
outros veiculos. 

Localizam-se no Municipio, entre outras repar
ti<;oes, o Nucleo 5/ 3 da Policia Rodoviaria Federal, 
Posta Volante da Patrulha Rodoviaria Federal, Re
sidencia 5/ 2 do 5.o Distrito do DNER, Parque Ro
doviario Assis Chateaubriand e Residencia do DER . 

Comunicafoes 

0 SISTEMA de comunicag6es de Feira de Santana 
compreende 3 agencias da ECT, das quais 1 postal
-telegrafica, na cidade, com sistema teletipo duple
xado para Salvador; 1 postal-telefonica, na Vila 
Bonfim da Feira, e 1 postal, na Vila Tiquarugu. 
Existem ainda servigos de radio-comunicagao de usa 
publico e particular . 

A recte telefonica a cargo da TEBASA - Telefo
nes da Bahia S/ A, esta form ada por 480 aparelhos. 
Acha-se em estudo a instalagao de telefones auto
maticos, que serao fornecidos pela TELEFEIRA -
Telefones de Feira S/ A. A TEBASA mantem na 
cidade um posto telefonico publico . 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao 

A "PRINCESA no SERT.Ao" fica numa planicie o que 
facilita a expansao dos logradouros. Estende-se por 
largas avenidas e ruas dotadas de boas construg6es. 
Seu aspecto e de cidade moderna, em franco de
senvolvimento. A maior parte da zona urbana e 
pavimentada e as principais ruas sao, em geral, 
asfaltadas. Alguns dos bairros residenciais, co
mo Queimadinha, Campo Limpo, Cruzeiros, Bairro 
Vermelho, Tanque do Urubu, Pedra do Descanso, 
Chacara Sao Cosme, Calumbi, Tomba, Olhos d'Agua, 
Brasilia, Capuchinhos, Ponto CentraJ, Kalilandia , 
Mafrisa, Galileia, Baraunas e Sobradinho, possuem 
populagao mais numerosa do que a de muitas outras 
cidades baianas. 
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Os logradouros publicos sao 576 ruas, 17 pragas, 
11 jardins e parques, 1 praia e 25 outros, sendo 14 
com arborizagao publica. Havia 19 .500 pn\dios em 
1966 . Suas principals avenidas sao : a Adenil Falcao, 
Anchieta, Brasil, Desembargador Filinto Bastos, Fer
nandes, Ferroviarios, Getulio Vargas, Maria Quite
ria, Presidente Dutra, Prof. Fernando Sao Paulo, 
Riachuelo, Rio de Janeiro, Sampaio, Senhor dos 
Passos e Vasco Filho. 

Feira de Santana figura entre os maiores con
sumidores de energia eletrica do Estado . 0 servigo 
esta a cargo da Cia. de Ene.ogia Eletrica da Bahia 
(CEEB), do sistema Eletrobras e a energia utilizada 
e a hidreletrica de Bananeiras, interligada a de 
Paulo Afonso . A subestagao atual, localizada na 
sede municipal, e de 7 . 500 kWh, a estagao trans
formadora de voltagem de 66 .000 (kWh/ 11. 400 ), a 
voltagem de 122/ 220 e a ciclagem de 60 . 

0 sistema "sisal", inaugurado em 1966, com par
ticipag6es financeiras, da SUDENE, Ministerio das 
Minas e Energia e recursos estaduais, e distribuido 
pel a CO ELBA . Suas linhas distribuidoras partem 
de Feira de Santana, servindo a 11 municipios (ener
gia e f6rga de Paulo Afonso) . Ha 390 logradouros 
totalmente iluminados e 9 . 137 ligag6es domiciliares . 

0 abastecimento de agua e de responsabilidade 
do Servigo de Agua e Esg6to (SAE), autarquia mu
nicipal, estendendo-se a 100 logradouros e 4. 731 
domicilios . 

A SUDENE e FSESP executam projeto do abas
tecimento da cidade, com agua subterranea, e o 
governo estadual ja anunciou a construgao da Cen
tral de Abastecimento de Agua no Rio Paraguagu . 
Nada menos de 10 empresas construtoras funcionam 
na cidade . Ai se dedicam a atividades de sua pro
fissao 19 engenheiros. 

Assistencia M edico-Hospitalar 

OS SERVIQOS mediCOS aos feirenses , SaO prestados nos 
hospitals D. Pedro de Alcantara, de cirurgia e obs
tetricia, com 125 leitos; Colonia Lopes Rodrigues, 
de neurologia, com 265 e Emergencia Mectico-Cirur
gica, de cirurgia e obstetricia, com 10 leitos. Acham
-se em construgao o Hospital Santa Maria e a Ma
ternidade Getulio Vargas . 

Existem 13 postos de saude, inclusive 1 ambula
t6rio do INPS, 1 do SESI e 1 setor do Departamento 
Nacional de Endemias Rurais . A Cooperativa dos 
Rodoviarios mantem ainda urn ambulat6rio de gran
de movimento (2. 667 consultas, em 1967). As far
macias em funcionamento sao em numero de 23. 

Ha em atividade 52 medicos, 32 dentistas. 18 
farmaceuticos e 59 enfermeiros. 
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Religiao 

A DIVISAO eclesiastica cat6lica do Municipio, que e 
sede de bispado, compreende 9 par6quias: Senhora 
Santana, com 1 catedral e 1 capela; N. Senhora 
dos Humildes, com 1 igreja matriz (vila de Humil
des) , 1 igreja com urn e 1 capela; Sao Jose das Ita
pororocas, com 1 igreja matriz (vila de Maria Qui
teria) e 7 capelas; N. Senhora do Carmo do Born 
Despacho, com 1 igreja matriz (vila J aguara) e 2 
capelas; Santo Antonio, com 1 igreja santuario e 4 
capelas; Senhor do Bonfim, com 1 igreja matriz; 
Senhora dos Remedios da Gameleira, com 1 igrej a 
matriz (vila Ipuagu) e 3 capelas; Senhor do Bon
fim, com 1 igreja (vila de Bonfim da Feira) e 4 
capelas; e Senhor dos Passos, com 1 igreja e 1 capela. 

Santana e a padroeira da cidade. 
A Diocese instalou-se a 26 de janeiro de 1963 

sendo Dom J ackson Berenguer Prado o primeiro e 
atual bispo . Sua jurisdigao abrange 30 municipios . 

0 culto protestante conta com 13 templos e 8 
sal6es. 

Quanto ao espiritismo, ha 6 nucleos kardecistas, 
2 umbandistas e 27 casas dedicadas a praticas afro
-orien tais . 

Assistencia Social 

A ASSISTENCIA a inf:lncia, a velhice desamparada, aos 
desvalidos, em geral, constitui preocupagao e objeto 
de medidas efetivas, por parte de entidades publicas 
e privadas. 

Entre as organizag6es de assistencia social, cum
pre mencionar o Centro de Assistencia Social Santo 
Antonio, a Sociedade Beneficente Presidente Getu
lio Vargas, o Lar do Irmao Velho, a Comissao Mu
nicipal da LBA, o Orfanato Evangelico Assembleia 
de Deus (moradia provis6ria) , o Servigo de Assisten
cia ao Encarcerado, a Sociedade Educadora Assis
tencial e Rural, a Caritas Diocesana, o Centro de 
Irradiagao Mental Loester, a A.ssociagao das Senho
ras de Caridade, o Dispensario Senhora Santana, o 
Nucleo da Legiao Brasileira da Boa Vontade, a Ir
mandade da Santa casa de Misericordia e a Asso
ciagao de Protegao a Infancia . Ha ainda 4 entidades 
de beneficencia mutuaria: Sociedade Montepio dos 
Artistas Feirenses, Centro Social Beneficente dos 
Cabos e Soldados do 1.0 Batalhao da Policia Militar, 
Sociedade Beneficente dos Sapateiros e Nucleo de 
Feira de Santana da Associagao dos Ex-Comba
ten tes do Brasil. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

0 MUNICIPIO possui boa rede de estabelecimentos 
escolares e, depois de Salvador, o mais alto indice 
de matriculas . 

Em 1967, a SUDENE iniciou a construgiio do 
Centro de Formagiio Profissional de Feira de San
tana, em convenio com a Prefeitura e o SEN AI. 
Fundou ainda cursos de especializagiio de profess6-
res do quadro de ensino municipal . 

Em ina Pt"imat'io 

SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, 68,8% das crian
gas em idade escolar freqiientavam escolas. Nas 
zonas urbana e suburbana o indice subiu para 87,1% 
e na area rural era auen as de 43,5 % . :E de notar
-se que em todo o Estado da Bahia era de 51,3 % 
o indice percentual. 

0 quadro a seguir revela a situagao escolar du 
Municipio, a epoca do Censo : 

CRIANQAS 

TOTAL DE RECENSEADAS 

STTUAQAO CRIANQAS (7 a 14 anos) 

(0 a 14 anos) 

Total Freqiientam 
escola 

- - - -
Feira de Santana ... .. .. 58 405 27 692 19 042 

Areas urbana e suburbana. 33 993 16 042 13 970 
Area rural . . . . . . . . . . . . . 24 412 11 650 5072 

No tocante ao magisterio, eram em numero de 
904 os regentes de classe (144 na area rural, sendo 
2 do sexo masculino) e 23 niio regentes (2 na zona 
r11 r al e do sexo feminino) . Dos regentes de classe, 
729 eram normalistas (28 na area rural e 1 do sexo 
masculine) e 175 nao normalistas (116 na zona 
rural e 1 do sexo masculine) . 

No inicio de 1967, funcionavam 366 estabeleci
mentos escolares, com 24 .723 alunos, orientados por 
893 profess6res. 

Entre as escolas, 212 eram estaduais (7 grupos 
escolares) , 124 municipais (5 grupos escolares) e 30 
particulares. 

Como escola-padriio merece especial destaque a 
construida pelo Rotary Club, com area de recreagao , 
cantina, deposito de material, biblioteca para pro
fess6res e alunos, gabinetes medico e dentario, etc. 
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-POPULACAO 
Df 7 a /4 anos 

URBA NA 

RURAL 

fii!JlJlJ FreqUentom e·scol a 
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Ensino Media 

ArNDA com referencia a 1967, existiam 13 unidades 
escolares de ensino medio, com 325 profess6res e 
7. 453 al unos, rna triculados no inicio do ano . 

Entre os estabelecimentos avulta, pelo numero 
de educandos, o Ginasio Municipal Joselito Amorim 
(cm·so ginasial), secundado pelo Colegio Estadual 
de Feira de Santana (ginasial e contabilidade), Ins
tituto de Educac;ao Gastao Guimaraes (ginasial e 
normal), Colegio Santan6polis (ginasial, normal e 
contabilidade), Ginasio Sao Francisco de Assis (gi
nasial) , Ginasio Padre Ovidio (ginasial e normal) , 
Ginasio Santo Antonio (ginasial) , Ginasio do Insti
tuto Sao Joao Evangelista (ginasial), Ginasio Pe
queno Principe (ginasial) , Ginasio C6nego Cupertino 
Lacerda (ginasial) , Instit uto Biblico Batista do Nor
deste (teologia), Ginasio Francisco Dantas (gina
sial) e Ginasio do Instituto Nossa Senhora do Rosa
rio (ginasial) . 

Esta em construc;ao o edificio destinado ao Gi
nasio Evangelico, que funciona provisoriamente nas 
dependencias do Departamento de Educac;ao Reli
giosa da Primeira Igreja Batista . Foi instalado em 
1967 o Centro de Educac;ao, que tern por finalidade 
assegurar a descentralizac;ao administrativa e tec
nica dos servic;os educacionais (convenio Estado
SUDENE-MEC/ USAID-Prefeitura). 

Ensino Supet"iat" 

AcHA-SE em fase de estudos e planejamento a insta
lac;ao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
de Feira de Santana, criada pela Lei Municipal nu
mero 471, de 13 de maio de 1966 . 

CuHos Avulsos 

EM 1967, existiam 37 unidades escolares de cursos 
avulsos para o ensino elementar e medi:O com 1.166 
alunos matriculados e 67 profess6res. 

Bibliotecas 

ENTRE as bibliotecas que possuem acervo de mais de , 
300 volumes (com exclusao dos pertencentes a esco
las e cursos) destacam-se a Municipal Arnold Silva 
(9.381 volumes ), instalada em edificio moderno, 
considerada estabelecimento padrao, no genero; a 
do Centro da Boa Imprensa (1 . 788) ; a Infantil de 



Biblioteca Municipal 

Feira de Santana (1.427) ; a Teixeira de Freitas 
(1. 603) ; da Pia Uniao das Filhas de Maria n. 029) ; 
a Sales Barbosa (670) e a Luz e Fraternidade (631 ) . 

:E de 6 o numero de livrarias em funcionamento . 

lmprensa 

A !MPRENSA e representada, no Municipio, por tres 
jornais semanais - Folha do Norte (tiragem de 
(3. 200/ 4 .000 exemplares) , Situagao (2 . 000) e Tri
buna Popular (2. 000) ; por dois mensais - a Voz do 
Estudante e o Lojisfeira, com tiragens de 900 e 500 
exemplares, respectivamente, e ainda pelo Bole
tim Informativo do Centro das Industrias de Feira 
de Santana, revista mensa!, com tiragem de 300 
exemplares . 

Ha 6 tipografias . 

Cinemas e T eatros 

A CIDADE dlsp6e de 3 cinemas- Iris, com 1.382 pol
tronas; Santan6polis, com 1.189 e Madri, com 375 
(este ultimo em reforma). 

Existe tambem um teatro, em fase de experi
encia, sem sede propria . 0 Teatro Experimental 
de Feira adaptou o 2.0 andar do predio situado na 

· Fraga Joao Pereira 7, para Teatrinho e Galeria 
de Arte . 
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Radiodifusao 

As 3 radioemissoras em funcionamento sao: Radio 
Sociedade Feira de Santana, prefixes ZWR-3 e ZYN-
37, freqiiencias de 960 e 4.667 Kc/ s, em ondas media 
e tropical; Radio Cultura de Feira de Santana, 
prefixo ZYN-24 e freqU,encia de 1 . 080 Kc/ s, em 
onda media; Radio Carioca de Feira de Santana, 
prefixo ZYC-26, em ondas m edia e curta . 

Os programas da TV-Itapoan, Canal 5 (Salva
dor - BA.) , sao bern captados no Municipio . 

Ass ociar;f5e s 

A MAis antiga associa<;ao e a Sociedade Filarmonica 
25 de Margo, inaugurada em 1868, e que possui atual
mente 972 s6cios . 

Alem dessa, merecem especial referenda o Feira 
Tenis Clube com 2 . 600 associados, o Clube de campo 
Cajueiro, ambos com piscina, Econoclube e a Socie
dade Filarmonica Euterpe Feirense (2. 217 s6cios) . 
Ao todo, 4 entidades recreativas, 11 culturais e 12 
desportivas. Ha urn moderno estadio. 

0 Lions Club e o Rotary Club tern grande atua
<;ao na vida municipal, convindo citar ainda o Dis
trite Bandeirante e o Grupo Escoteiro, que prestam 
contribuigao sadia a formagao da juventude feiren
se . 

Atra[oes T ztristicas 

Os TURISTAS encontram no Municipio uma serie de 
atrag6es, entre estas: 

Museu Regional de Feira de Santana - no 
centro Urbano, a rua Prof . Geminiano Costa, aberto 
diariamente a visitagao publica. Possui segao de 
artes plasticas e de artesanato de couro da zona 
e do Nordeste. Em 1967, contavam-se 125 pe<;as de 
pintura e desenho, 8 de escultura, 15 de arqueologia 
e 77 de indumentaria; 

Lagoa d e- Sao Jose - nas proximidades da Vila 
Maria Quiteria, com praia, balneario e 6timos pas
seios; dista 12 quilometros da cidade e, dispondo de 
extensa orla de areia, forma a praia de agua doce 
do Municipio . 

Constituem tambem elementos de atragao tu
ristica a Feira Livre e o Campo de Gada. 



Museu Regional 

Entre as festas religiosas destacam-se : 

Senhora Santana, padroeira da cidade e a 
mais expressiva e ocorre no ultimo domingo de ja
neiro . Precedem-na atrag6es populares como "la
vagem da igreja" e "lavagem da lenha" . A.lem do 
novenario, realizam-se quermesses e leil6es no adro 
da Catedral. Missa solene e procissiio encerram 
pomposamente as festividades ; 

Santo Antonio - festejado em 13 de junho, na 
Igreja de Santo Antonio dos Capuchinhos, na cida
de . De carater regional, del a participam romeiros 
de varias localidades, que tomam parte na procis
siio; h a diversas solenidades religiosas e folguedos 
populares . 

Sao tambem variados os festejos de carater po
pular: 

Micareta - reedigiio do carnaval de Salvador, e 
a mais famosa do Estado e acontece 8 dias· ap6s a 
Pascoa, perdurando por 4 dias. Atrai grande numero 
de pessoas da Capital e municipios vizinhos, ha
vendo grande animagiio nas ruas, desfile de prestitos 
e bailes tradicionais nos clubes da cidade; 

Festa do Vaqueiro - realizada, geralmente, em 
setembro, promovida pela Associagao Rural e pela 
Prefeitura: consta de perigosas "pegadas" de gado, 
desfiles de cavaleiros, em trajes caracteristicos, can
ticos e churrascos . Na ocasiiio, faz-se a eleigao da 
"Rainha dos Vaqueiros" . 

Em 26 de julho de 1967 houve a inauguragiio da 
Bandeira e Brasiio de Feira de Santana . 
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ASPECTOS ADi\tii N ISTRATIVOS 
E POLITICOS 

I NSTALADAS no Municipio, encontram-se 28 repar 
ti<;6es publicas federa is e 49 estaduais, entre as quais 
a Delegacia de Recrutamento Milita r , o Grupo Exe
cu tivo Misto de Hidrografia - SUDENE/ DNOCS, a 
Junta de Concilia<;ao e J ulgamento da Justi<;a do 
Trabalho, o Tiro de Guerra n.0 17, a Delegacia de 
Terras e Minas, o Posta do Ministerio do Trabalh o 
CDNMO ) , a Agencia do Instituto Nacional de Pre
videncia CINPS), Agen cia Municipal de Est a tistica, 
6rgao de coleta do !BE, Cart6rio do 1.0 e 2.0 Oficios, 
Cart6rio da Vara Criminal, Cart6rio da Fazenda Pu
blica e Assisten cia Socia l, Cart6rio do Contador e 
Partidor, dais Avaliadores Judiciais, tres Tabelio
n atos e dais Cart6rios de Registro de Im6veis e 
Hipotecas. 

EM 1967, a Uniao arrecadou, no Municipio, . .... 
NCr$ 849,4 milhares e o Estado NCr$ 6,1 milh6es. A 
Pr efeitura arrecadou NCr$ 3,4 milh6es e realizou 
despesas no montante de NCr$ 3,2 milh6es. 

A Inspetoria do Impasto de Renda, recentemente 
instalada, a rrecadou, em 1967, o montante de .. . 
NCr$ 968,7 milhares de impastos . 

0 orc;am ento municipal aprovado para o exer
cicio de 1969, pr eve receita de NCr$ 5,2 milh6es e 
fixa igual despesa. 

A Coletoria Federal arrecada, tambem, nos mu
nicipios de Anguera, Santa Barbara e Tanquinho . 

Representarao Politica 

A CAMARA de Vereadores de Feira de Santana e com
pasta de 15 edis. 

Constituem o corpo eleitoral (ate 8 de novembro 
de 1966) 30 . 942 eleitores . 

PONTES 

As lnforma<;6es divulgadas neste trabalho foram, na sua 
m alaria. fornecldas pelo Agente d e Est atist lca de Felra de 
Sa.ntana , Carivaldo Pinheiro Melo. 0 hist6rico e da p rimelra 
edi~ao d a Monografla. 

Utlllzaram-se t ambem d ados dos arqulvos de documenta
~ao municipal do IBE, do Plano de Desenvolvlmento Local Inte
grado, COPLAN. e de dlversos 6r gaos do sis tem a estatistlco 
br aslleiro. 



COLE<;:oES DE MONOGRAFIAS 

5.a Serie A 

400 - Uruguaiana , RS . 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 
402 - Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG ( 2." edi~ao). 
404- Botucatu, SP. (2." edi~ao). 405 - Cachoe iro de ltapemirim, 
ES (2." edi~ao). 406 - Paranavai, PR. 407 - Nova Friburgo, RJ 
(2." ed i~iio). 408 - Florian6polis, SC (3 ." edi~iio). 409 - Ami
polis, GO. (3." edi~ao) . 410- Limeira, SP. 411- Ita peruna, RJ. 
412 - Macapa, AP. 413 - R ecife, PE (3." edi~iio). 414 - Vali 
nhos, SP. 415 - Porecatu , PR. 416 - Olinda, PE. 417 - Boa 
Vista , RR. 418 - Canoas , RS. 419 - Porto Ve lho, RO. 420 -
Palma res, PE. 421 - Santo Angelo, RS. 422 - Taubate, SP. 423 
- 'l'ira d entes, M.G. 424 - Belo Horizonte, M G ( 2." p di~ao ). 425 
- Vi~osa , AL. 426- Caru aru, PE (2." edif;iio). 427 - Marilia, SP 
(3 ." edi~iio) . 428 - Sao Sebastiiio do Alto, RJ. 429 - Sao 
Leopoldo, RS. 430 - llhe us , BA (2." e di ~iio). 431 - Itapipoca, 
CE. 432 - Barba cena, MG (2." edi~ao) . 433 - Ponta Grossa, 
PR. 434 - Ca meta, PA ( 2." edi~iio). 435 - Piui, M G. 436 - Vi
t6ria da Conquista, BA (2." edi~iio) . 437 - lta buna, BA (3 .• 
edi~iio). 438 - Londrina, PR. 439 - Tupii, SP ( 2." edi~iio). 
440 - Catu, BA. 441 - Niteroi , RJ. 442 - Ang ra dos• Reis, RJ 
(2." edi~iio). 443 - Santo Andre, SP. 444 - Sorocaba, SP (2" 
edi~iio). 445 - Ara~atuba, SP. 446 - Duque de Caxias, RJ. 
447 - Feira de Santan a, BA ( 2." edi~iio). 

2." serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Ja
tai, GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 -
Pato Branco, PR. 107 - Xan xere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pcndencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Teofilo Otoni, MG. 113 - I guatu , CE. 114 - Goiani 
nha, RN. 115 - Neopolis, SE. 116 - Cape la, SE. 117 - Ja
cupiranga, SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 
120 - Castanh a l , PA. 121 - Mirnoso do Sui , ES. 122 - Ca
choeira do Arari, PA. 123 - G u a d alupe, Pl . 124 - Delrniro 
Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagiio, AP. 127 -
Amarante, PI. 128 - Niqueliindia, GO. 129 - l\1.arechal Deo
doro, AL. 130 - Arnapa, AP. 131 - Igarape-Mirim, PA. 132 -
Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos Mar
tins, ES. 135 - Born Jesus, RS . 136 - Concei~iio da Barra, ES. 
137 - oleo, SP. 138 - Nova Venecia, ES. 139 - Tres Rios, 
RJ. 140 - Laranjal Paulista, SP. 141 - Cerqueira Cesar, SP. 
142 - Jaboticabal, SP. 143 - Guariba, SP. 144 - Itua~u , BA. 

Acabou-se de imprimir, no Servi90 Grajico da 
Funda9ao IBGE, aos 29 dias do mes de julho 
de mil novecentos e sessenta e n ove. - 2009 
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