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I ASPECTOS HISTORICOS I 
As terras do Municipio de Palmeira dos indios 

constituiam primitivamente urn aldeamento dos in
dios Xucurus, que ai se estabeleceram em meados 
do seculo XVII. 

Numa parte compreendida entre urn brejo de
nominado Caturna e os palmeira is da serra da Boa 
Vista, as silvicolas formaram o seu aldeamento. 
A abundancia de palmeiras, acredita-se, deu origem 
ao nome atual do Municipio. Segundo documentos 
antigos, a regiii o fazia parte de uma sesmaria con
cedida pelo Governador-Geral do Brasil a J eronimo 
de Burgos de Souza e E<;a, mais ou menos em 1661. 

Conta a tradi<;iio que, par perto de 1770, urn 
frade franciscano, Frei Domingos de Sao Jose, con
seguiu chegar a povoa<;iio em missiio de catequese. 
Convertidos os gentios, Frei Domingos obteve de 
D. Maria Pereira Gon<;alves, entiio proprietaria da 
sesmaria, a doa<;iio, em 27 de julho de 1773, de 
"meia legua em quadro" de t erras para edifica<;iio 
de uma capela sob a invoca<;iio do Senhor Born Jesus 
da Boa Marte. Essa capela foi construida no local 
onde hoje se ergue a Ma triz de Nossa Senhora do 
Amparo. 

Em 1821, os indios fizeram urn apelo ao Presi
dente da Provin cia das Alagoas, alegando o direito 
de posse, no sentido de lhes serem doadas ten·as 
onde pudessem trabalhar. A 7 de dezembro de 1822, 
a Junta Governa tiva , atendendo ao apelo, determi
nou fosse feita a demarca<;iio das terras compreen
didas do riacho Cabe<;a de Negro (atualmente Pau 
da Negra) ate as cabeceiras do Panelas. 

A data certa da cria<;iio da fr eguesia niio e 
conhecida. Segundo Tomas Espindola, remonta a 
1798; segundo ou tros, a 1789. 

Catedral deN. S .• do A mparo 



A 9 de ag6sto de 1865, circulou o primeiro jor
nal da cidade, 0 I nteresse Publico, de propriedade 
de Manoel Antonio de Oliveira e Melo. :Esse jornal 
era composto com tipos fabricados por seu proprio 
fundador, de cortigal de cajazeira, informa Joaquim 
Diegues, em memoria sabre a imprensa nas Alagoas. 

Em 25 de dezembro de 1933 inaugurou-se a es
trada de ferro como ponto terminal do ramal que 
pa rtia de Louren go de Albuquerque. Atualmente, o 
r a mal liga o Estado ao sul do Pais. 

V ultos Ilus tt"es 

Entre ilustres alagoanos j a desaparecidos, n as
ceram em Palmeira dos indios ; Alvaro Correia Pais, 
Governador do Estado e Deputado Federal em va
rias legislaturas ; J . Brito, Senador Federal, Francis
co Cavalcanti, desempenhou, por duas vezes, o cargo 
de Prefeito do Municipio, foi Senador Estadual, 
Deputado e Vice-Governador do Estado; Coronel 
Belarmino Cavalcanti, o primeiro deputado Es
tadual Republicano por Palmeira dos indios; Ma
ria Luiza Duarte, educadora e escritora, nasceu em 
1863 e fez seus estudos no Liceu de Maceio, fundou 
e redigiu a Revista Alagoana, dedicada especial
mente ao sexo feminino (1887) e o Almanaque Li
terdrio Alagoano das Senhoras (1888), a primeira 
publicagao do genera no P ais . 

F om2afao Administrativo-J udiciaria 

A Vila de Palmeira dos indios foi criada pela 
Resolugao n .0 10, de 10 de abril de 1825, desmem
brada da Vila de Atalaia. Sua instalagao deu-se a 
12 de m argo de 1838, pela Resolugao n.0 27. 

A Lei n.o 43 , de 4 de maio de 1846, suprimiu 
a Vila, anexando-a a Anadia; e a Resolugao n .0 209, 
de 23 de junho de 1853, restaurou-a. Foi elevada a 
categoria de Cidade, em 20 de ag6sto de 1889, pela 
Lei n.0 1.113. 

Pela Lei n.o 1.473, de 17 de setembro de 1949, 
juntamente com os municipios de Santana do Ipa
nema e Batalha, cedeu parte de seu territorio para 
o novo Municipio de Major Isidoro. Perdeu, ainda, 
os distritos de Igaci, pela Lei n.0 2.087, em 27 de 
dezembro de 1957; o de Cacimbinhas, em 19 de 
setembro de 1958, pela Lei n.0 2.108; e em 27 de 
ag6sto de 1962, o de Minador do Negrao, pela Lei 
n .o 2.470. 

Atualmente, P almeira dos indios e formado dos 
distritos da sede, Canafistula e Caldeiroes de Cima. 

5 



:E sede de comarca. 0 Termo, desde sua cria
r,;ao, pertenceu a Comarca de Atalaia, passando, pela 
Lei n.0 3, de 22 de janeiro de 1838, a de Anadia, 
entao criada. Em 1872, a Lei n.o 624, de 16 de marr,;o, 
criou a Comarca de Palmeira dos indios, com o seu 
Termo e o de Quebrangulo. 

Praca Moreno Branaao 

I ASPECTOS F!SICOS I 
0 Municipio limita-se com os de Quebrangulo, 

Paulo Jacinto, Mar Vermelho, Tanque d'Arco, Be
lem, Taquarana, Igaci, Cacimbinhas, Minador do 
Negrao, e com o Estado de Pernambuco. Possui area 
de 735 km2

• 

Compreendido no chamado Poligono das Secas, 
com clima quente e umido, foram registradas tem
peraturas de 34°, maxima, de 17°, minima e preci
pitar,;ao pluviometrica de 1.252,2 mm, em 1968. :Epoca 
normal da chuva, de maio a ag6sto. Nas serras ha 
umidade quase permanente. 

A cidade fica a 290 m de altitude, tendo as 
seguintes coordenadas geograficas: 9° 24' 26" de la
titude Sul e 360 37' 48" de longitude W.Gr. Dista, 
em linha reta, 102 km de Macei6, rumo 730 42' NO. 
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0 subsolo e urn dos mais ricos de Alagoas, ha
vendo jazidas de calcario, marmore, mica e ferro. 0 
relevo municipal apresenta as serras de Boa Vista, 
Anum, Palmeira, Bernardino e Macacos . Nas terras 
baixas h a caatingas e capoeiras, com alguma ma
deira e pastos naturais. 0 terreno e argilo-are
noso, cortado pelos rios Coruripe e Panelas. 

Ficam situados em Palmeira dos indios os ac;u
des: Caraibinhas - construc;ao concluida, em 1956, 
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, com capacidade de 719.800 m•; altura ma
xima de 11,20 m, largura do coroamento 4 m, exten
sao do coroamento 296 m, volume de terra com
pacta de 48.900 m•; o sangradouro tern 21 metros 
de largura por 34 de comprimento e 1 m de folga; 
Bonifacio - considerado pelo DNOCS como aguada 
pelo fato de sua capacidade ser de apenas 55.000 m•, 
com altura de 8 m, largura do coroamento 3 m e 
extensao do coroamento 120m: foi concluido em 1962; 
Coruripe, localizado no Municipio de Igaci, cuja re
presa atinge Palmeiras dos i ndios . 

Prtldio da Comissao de Obras do DNOCS 

I ASPECTos DEMOGRAFicosf 

0 Municipio representa uma das maiores concen
trac;6es populacionais do Estado, ocupando o 3.o lu
gar com seus 50.965 habitantes. :E superado apenas 
pela Capital, com 221.250, e Arapiraca, com 57.209, 
segundo estimativa do IBE para 1.0 de julho de 
1968. A densidade demografica, pela mesma esti
mativa, elevava-se a 69 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

Segundo o Registro Civil, houve, em 1968, 509 
casamentos, 2.827 nascimentos (11 natimortos) e 
1.436 6bitos (242 de menos de 1 ano) . 
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f4SPECTOS ECONOM1COS I 
Pecua1'ia 

A economia do Municipio se ap6ia principalmente 
na pecuaria. As grandes areas de pastagens naturais 
(26.171 ba de ac6rdo com o Censo de 1960) , favo
recem a criagao e a formagao de urn dos maiores 
centros pecuaristas do Estado. 

Em 1967 colocava-se em 2.0 lugar entre os muni
cipios alagoanos, no tocante ao rebanho bovina, com 
42.760 cabegas, apenas ultrapassado par Major lsi
dora, com 44.725 cabegas. As ragas preferidas sao 
indubrasil, guzera, gir e holandesa. Em relagao aos 
suinos, ocupava o 3.0 lugar, com 32.700 cabegas, 
tendo a frente Batalha, com 48.279 , e Porto Calvo, 
com 38.796 cabegas. Quanto a criagao de aves, era 
lider inconteste, com 247.620 cabegas, seguido de 
Limoeiro de Anadia, com 185.000. 

No mesmo ano, a populagao pecuaria somava 
110.680 cabegas, no valor de NCr$ 13,6 milh6es. Pre
dominavam os bovinos com 42.760 cabegas e 67,2% do 
valor. Em 2.0 lugar vinham as suinos com 32.700 ca
begas e 15,2% . Expressive, tambem, era o numero de 
eqtiinos, 5.100, ou 9,4 % do total. Existiam, ainda, 
17.500 caprinos, 2.600 muares, 8.600 ovinos e 1.400 
asininos. 

A produgao de leite atingiu 1 milhao e 55 mil 
litros, no valor de NCr$ 211,0 milhares. 

0 plantel avicola consistia em 242.100 galina
ceos 09.600 perus) e 5.520 palmipedes, no valor de 
NCr$ 747,8 milhares. 

A produgao de mel e cera de abelha foi esti
mada em 5,8 t , no valor de NCr$ 9,5 milhares . 

Exposic;:ao - Realizou-se, em 1968, a II.a Expo
sigao Pecuaria de Palmeira dos indios, com 39 expo
sitores, destacando-se os bovinos de raga holandesa, 
nelore e gir; os eqtiinos, manga-larga e crioulo e as 
coelhos de raga dinamarquesa e nova-zelandesa . 
Contando com a presenga do Governador do Estado, 
Secretario e Diretor Executive do Ministerio da 
Agricultura, tecnicos e autoridades, recebeu visitan
tes de todo o Municipio e tambem de uma vasta 
regiao de Alagoas e Estados limitrofes . 

lndzlstria 

A industria que mais avulta em Palmeira dos in
dios e a textil, seguida pela de produtos alimentares. 

Em 1965, existiam 787 estabelecimentos indus
triais, sendo 4 da extrativa e os demais das indus
trias de transformagao. Elevou-se o numero de pes
soas ocupadas a 2.254, e o valor da produgao in
dustrial a NCr$ 4,7 milh6es, assim discriminados: 

8 



VALOR- DA 
ESTA- PES- PRODUQAO 

CLASSES E BELECI- SOAL- EM 

Of: EROS DE MENTOS OCU-

INDDSTRIAS EM PADO Niimeros 
31-12-1965 EM 

31-12-1965 absolutos 
(NCr$ 
1 000) 

lndlistrias Extrativas de 
Produtos Mine rais . ... 4 15 14 

lndlistrias de Transfor-
ma1lio .... .. .. .. . ..... 783 2 239 4 670 
Minerais nao metalicos 11l 225 136 
Material de transporte 3 12 13 
Madeira . .. . . . .... . . .. 7 13 37 
Mobiliario .. ... . ...... 4 14 32 
TMil. . .. ...... . . ... . 3 40 2 425 
Vestuario, calyado ear-

tefatos de tecidos ... 10 21 65 
Produtos alimcntares . . 618 1 829 1 408 
Bebidas .. . .. . .. . .. . . 3 12 34 
Furno .. .. ..... . . . . ... 18 47 21 
Outros g@neros ..... . . . 6 26 499 

TOTAL GERAL . . 787 2 254 4 684 

, 
INDUSTRIA- f965 

VALOR 

ltttl Textil 

liiiJ Produtos alimentares 

0 Outros 

1965 

% sobre 
o total 

0,3 

99,7 
2,9 
0,3 
0, 
0,7 

51, 

1,4 
30,1 
0,7 
0,4 

10,6 

100,0 
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Destaca-se, como Ja se disse, a industria textil, 
com 51,8% do valor da produt;ao, 3 estabelecimentos 
e 40 pessoas ocupadas; segue-se a de produtos ali
mentares, com 30,1% , 618 estabelecimentos e 1.829 
pessoas (81,1 % ) . Como principais produtos da in
dUstria de transformat;ao do Municipio figuram o 
algodao em pluma e o 6leo de carot;o de algodao. 

Abate de Reses 

0 abate compreendeu, em 1967, 3.199 bovines, 
4.475 suinos, 1.755 ovinos e 1.863 caprinos. Ao produto 
atribuiu-se o valor de NCr$ 1,3 milhao para o peso 
de 870 toneladas. 

A carne verde de bovina representou 61,8% des
se valor correspondentes a 497 toneladas. Seguem-se 
a carne verde de suinos, com 17,2% e 134 tonela
das e o toucinho fresco, com 11,5% e 90 toneladas. 
Os 9,5% restantes cabem a carne de sol de bovino, 
mocot6, carnes verdes de ovino e caprino, couros 
e peles verdes e secas, sebo, miudos e outros . 
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Pra~a da Independencia - aspecto da jeira 

Agricuitura 

As atividades agricolas cobriram, em 1967, uma 
area total de 12.168 ha, sendo a produc;ao calculada 
em NCr$ 3,2 milh6es. 

Bastante diversificada, a agricultura tern na 
banana a principal cultura, com a produc;ao de 1 
milhao e 488 mil cachos, representando 35,9 do va
lor global. A manga produziu 9 milh6es e 887 mil 
frutos, correspondentes a 12,9% do valor. Em 3.0 lu
gar vinha o feijao, com 1.373 t e 9,4% e em 4.o o 
algodao, com 725 t e 9,2 %. 0 cultivo abrangeu, ainda, 
caju, milho, mandioca, laranja, batata-doce, fava , 
cafe, mamona, fumo, cana-de-ac;ucar, coco-da-baia, 
amedoim e melancia. 

0 !BRA, ate 1.0 de janeiro de 1968, havia ca
dastrado 3.969 im6veis rurais. A assistencia tecnica 
esteve a cargo de 7 agronomos e 2 veterinaries. 

Sediado, no Municipio, ha urn escrit6rio regional 
da ANCAR, com agencia local, que abrange os Muni
cipios de Igaci e Minador do Negrao. 

ProdufaO Extrativa 

A produc;ao extrativa vegetal, em 1968, rendeu 
NCr$ 94,4 milhares, relatives a 320 t de carvao, 
7.200 m' de lenha e 300 toneladas de castanha de 
caju. 

Comercio 

0 comercio tern participac;ao importante na eco
nomia municipal. Sao produtos exportados o algodao 
em pluma, o oleo de caroc;o de algodao, cofres de 
ac;o (Franc;a, Alemanha e Rolanda e Estados de 
Pernambuco, Guanabara e Sao Paulo); o a c;ucar 
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1 - Esta\:iiO de Tratam ento Dagua 

2 _ Centro social Dlocesano 

3- Catedral 
4 _ Coleglo Episcopal 

5 _ Prefeltura Munlcolpa l 

6 _ Palacio Episcopal 

7 _ R eservat6rlo 

s _ Cine Palacio 

Planta do entro da Cidade 

9 _ Companhla T elefonlca 

10 - Calxa Econom lca Federal 

11 _ Ca mara d e Vereadores 

12 _ Grupo Escolar 

13 - Correlos e T elegmfos 

14 _ Posto de Saude 

15 _ Assocla\:i!.O Rural 

16 - Aero Clu be d e Palmelra dos indios 



(Maranhao, Piaui, Ceara, Pernambuco e Bahia) ; 
milho, feij ao, farinha de mandioca e banana (Pa
raiba, Pernambuco e Ceara) ; e gada (Maceio e Ga
ranhuns-PE) . 

Em 1968, existiam 7 estabelecimentos do comer
cia atacadista, 439 do varejista e 39 mistos. Atual
mente, excetuada Maceio, Palmeira dos indios e a 
principal practa comercial de Alagoas. 

Como estabelecimentos de presta(!ao de servictos 
contavam-se 167, no referido ano, dentre t\les: 10 
hoteis, 2 pensoes e 2 hospedarias; 6 restaurantes, 
24 bares e botequins; 7 barbeiros e 5 cabeleireiros 
para senhoras . 

Movimento Bancario 

0 movimento bancario do Municipio ocupa lugar 
de reli~vo na zona sertaneja e mesmo em relactiio 
ao do Estado. 

Eis os elementos correspondentes as contas de 
maior expressao, em 1968: 

CONTAS 
SALDOS 

(NCr$ 1.000) 

Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
Emprestimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 693 
Depositos a vista e a curta prazo . . 2 940 
Depositos a media prazo . . . . . . . . . . . . 24 

A rede bancaria, em 1968, se compunha de 
agencias do Banco do Brasil, da Productao do Es
tado de Alagoas e Freire Silveira, de uma da Caixa 
Economica Federal, alem da Cooperativa Banco 
Agricola de Palmeira dos indios. 

Trans partes 

0 Municipio e servido pela Rede Ferroviaria do 
Nordeste, da Rede Ferroviaria Federal, pela Linha 
Tronco Sul - Ramal de Colegio, com estact5es em 
Anum e Palmeira dos indios. 

Liga-se a Igaci, em 18 minutes ; Quebrangulo, 
em 1 hora e 55 minutes e Macei6, em 6 horas e 5 
minutes apos passar pelos municipios ja citados, e 
ainda pelos de Paulo Jacinto, Victosa, Cajueiro, Ca
pela, Atalaia, Rio Largo e Satuba. 

No plano rodoviario, conta com estradas fe
derais, estaduais e municipals. Pela BR-316, entra 
em comunicactao com a BR-101 em Maceio e BR-110 
em Pernambuco, apos cortar a BR-234. 
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A populagiio e servida por 3 linhas urbanas re
gulares de transporte . As cidades pr6ximas sao al
cangadas por linhas intermunicipais, com os se
guintes pontos extremos: Palmeira dos indios -
Macei6 ; Quebrangulo - Macei6 ; e Palmeira dos 
indios - Penedo. 

P E R N A M B U C 0 .,)'.,_.) 
t'/GA~"-" 

- . ..___ .. "" ,-<·~·'-1:-ldolr6 .. dt Cl- OUEBAANGUlD 
N I NAO(i.-..iOJEG\0 ; 

P/5ALVA00R(-.-. CoftGtl,l~o~lo . 
0cArno .. ~HAS ...... 

PALMEIRA DOS INDIOS 

CONVE N (;0Es : 
ROOOVIA Ff.DERAL -
ROOOVIA ESTAOUAi. -
FERROV IA 

Interestaduais, existem 7 linhas que, partindo 
de Macei6 e passando pelo Municipio, vao atingir 
Paulo Afonso-BA, Sao Paulo (2 linhas) , Salva
dor-EA (2) , Fortaleza-CE (1) e 1 partindo de Re
cife, com destino a Paulo Afonso. 

Macei6 e atingida pela BR-316, em 2 horas e 
10 minutos ; Igaci, em 18 minutos; Cacimbinhas, 
em 1 hora e 10 minutos; Belem, em 20 minutos; 
Quebrangulo, 35 e Born Conselho-PE, em 1 hora e 
20 minutos. 

Brasilia e alcangada em 72 horas, ap6s passar 
por Arapiraca e Penedo, em Alagoas, Aracaju-SE, 
Feira de Santana, Jequie, e Vit6ria da Conquista, 
na Bahia, Agua Vermelha, Te6filo Otoni, Governa
dor Valadares e Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

Na Prefeitura local, em 1.0 de janeiro de 1969, 
achavam-se registrados 460 veiculos: 258 autom6-
veis e jipes, 13 6nibus, 137 caminh6es, 32 camione-

' tas e 20 outros veiculos. 
0 Municipio disp6e de urn campo de pouso. 

Comunicafoes 

As comunicag6es se processam atraves da Cia. 
Telef6nica de Palmeira dos indios, interligando-se 
com a Cia. Telef6nica de Alagoas sediada em Macei6 
(servigo de micro-ondas). Havia 350 aparelhos ins
talados, em 1.0 de janeiro de 1969. 

A Empresa E.rasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 1 agencia postal e 2 postais telegraficas . 
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I ASPECTOS CULTURAJS I 
Ensino Primario 

0 Censo Escolar realizado em 1964 apresentou os 
seguin tes resultados: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 
De 0 a 

a 14 a nos 

14 anos Freqiientam Total escolas 
---- ------- - --·-------

Municipio ...... . 18 001 8 390 5 687 
Areas urbl na e suburban a 7 967 3 7 2 2 928 
Area rural ... .. 10 034 4 648 2 759 

0 indice de escolaridade, no Municipio, era de 
67,8%, considerado born em relac;iio ao do Estado 
(52,4) e ao do Brasil (66,1). Nas areas urbana e 
suburbana, o indice se elevava a 78,2% . 

Leciona vam 176 profess6res regen tes de classe: 
107 nas areas urbana e suburbana e todos do sexo 
feminino (93 eram normalistas) . Na area rural, en
tre os 69 profess6res que lecionavam no meio rural , 
havia 4 normalistas. 

Existiam, a inda, 13 profess6res niio regentes de 
classe, nas areas urbana e suburbana. 

Em 1968, somavam 103 os estabelecimentos esco
lares, com 280 profess6res. Estavam matriculados, no 

Colegio Cristo Redentor 

~ 
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Coltlgio Pio XII 

inicio do ano, 8.094 alunos. Quanta a dependencia, 12 
eram escolas estaduais (7 grupos escolares) e 2.846 
alunos matriculados. As escolas municipais eram 81, 
com matricula de 4.209 alunos, no inicio do ano. 
As particulares abrigavam 1.039 alunos em seus 10 
estabelecimentos. 

Em 1969 eram 110 os estabelecimentos, 220 os 
profess6res e 9.420 alunos matriculados. 

MATRfCULA ESCOLAR- 1969 

Mil olunos 

Primo r io 
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Ensino Media 

0 ensino media era ministrado nos Colegios Cris
to Redentor, com 271 alunos matriculados em 1968: 
Pio XII, com 308 ; Comercial Nossa Senhora do Am
para, 70; Normal Monsenhor Macedo, 70; Esta
dual Humberto Mendes, 627; e Ginasios Francisco 
Cavalcanti, com 287; Sagrada Familia, com 132. 

Lecionavam nesses estabelecimentos 101 profes
sores. 

Cultura 

Palmeira dos indios conta com 1 biblioteca pu
blica mantida pela Prefeitura Municipal, com 2.052 
volumes. Ha, ainda, as bibliotecas Cristo Redentor, 
com 1.688 volumes, pertencente ao Colegio Cristo 
Redentor; a Gon<;alves Ledo, com 350 volumes, da 
Loja Ma<;onica; e a da Uniao dos Estudantes Secun
darios de Alagoas (UESA) , com 200. 

Os cinemas sao tres: Palacio, com capacidade 
para 800 espectadores, Moderno, para 408 e Sao 
Luis, para 450. 

Circula, semanalmente, o Correio do Sertao, 
com edi<;ao de 600 exemplares. Ha na cidade uma 
livraria e uma tipografia. 

No setor de radiodifusao, existem a Radio Edu
cadora Sampaio, ZYB-37, em ondas medias, alem de 
uma repetidora de TV, que recebe programas de 
Recife. 

As sociedades desportivo-recreativas sao cinco: 
Aero-Clube, fundada em 17 de agosto de 1943, e 
a mais antiga e a que detem maior numero de s6-
cios, 637; Candara Clube, com 50 s6cios; Asso
cia<;ao Atletica Banco do Brasil, com 64 ; Centro So
cial Esportivo, com 132; e Esporte Clube Palmeiras, 
com 318. 

Casa d o M est re Gra~a 

ii' 
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Patrimonio Hist6rico 

Casa do Mestre Grar;a - tombada pelo Patri
monio Hist6rico e Artistico Nacional, a casa onde 
morou Graciliano Ramos . 

Passou, o escritor grande parte de sua vida 
na cidade. Em seu primeiro romance -- Caetes -
aparecem pessoas e fa tos ligados a Palmeira dos 
indios. 

I ASPECTOS SOCIAlS I 
Urbanizafao 

Palmeira dos indios, conhecida como "Princesa 
do Sertao", construida nos altos de pequena colina, 
oferece panorama dos mais pitorescos. Espraia-se 
por 146 logradouros (39 pavimentados) : 83 ruas, 
18 avenidas, 14 pragas, 6 travessas e ainda 25 lo
gradouros a serem inaugurados, perfazendo aquele 
total. Segundo levantamento recente, h a 5.270 pre
dios. Entre os principals logradouros estiio a Fraga 
da Independencia, com seu obelisco, Francisco Ca
valcanti, Sao Pedro, Monsenhor Macedo e Moreno 
Brandao; avenidas Jose Pinto de Barros, Deputado 
Medeiros Neto, Vieira de Brito e Governador Muniz 
Falcao; ruas Fernandes Lima, Correia Paes, Major 
Cicero de G6is Monteiro, Jose e Maria Passos, Pe
dro Barbosa e Pedro Soares. 

Em 1968 contaram-se 2.919 ligagoes eletricas do
miciliares e 145 logradouros atendidos. 

No tocante ao abastecimento dagua, Palmeira 
dos indios possuia, no mesmo ano, 21,1 km de ex
tensao de linhas adutoras e 32,0 de linhas distri
Quidoras com 2.610 ligag6es. Sao 2 reservat6rios com 
capacidade total de 880 m•, servindo a 140 logra
douros . 

Motivos Turisticos 

A cidade oferece momentos de encanto a quem 
visita pontos como o Alto da Boa Vista, com visao 
panoramica da cidade e da zona rural; a Fazenda 
Canto, nucleo de remanescentes indios Xucurus, a 
2 quilometros, mantido pela Fundagao Nacional do 
indio ; Jardim Brasi l, com edificagao simetrica, na 
parte sui da cidade; Casa do Mestre Grar;a, ja men
cionada, no centro da cidade; Maloca do Jndio, res
taurante tipico, a margem da BR-316, que funciona 
como boite; e o Ar;ude Publico Xucurus . 0 Alto do 
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Restaurante t i p i co " Maloca do indio" 

Cruzeiro e local tradicionalmente visitado as sextas
-feiras da paixao por verdadeira romaria . Situa-se a 
4 km da cidade, no pico da serra da Palmeira. 

Festejos 

As festas no Municipio tambem constituem atra
<;ao para moradores e visitantes: o Carnaval e co
nhecido como o melhor do Estado ; a festa da Pa
droeira, Nossa Senhora do Amparo, a 1.0 de ja
neiro, com novenario e leiHio de gado doado. 

Ornamenta9d0 carnavalesca 
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Sat/de 

A assistencia medico-sanitaria e prestada no 
Hospital Regional Santa Rita, com 36 leitos; na Ma
ternidade Santa Olimpia , com 24 e em 2 postos de 
saude. Ha 8 farmacias a disposigao da populagao. 

P1·ojissoes Libet"ais 

Em 31 de dezembro de 1968 estavam em a tividade 
no Municipio, 11 medicos, 5 farmac€mticos, 5 enfer
meiros, 5 dentistas, 12 advogados e 5 engenheiros, 
alem dos agr6nomos e veterinarios j a mencionados. 

Matriz de Sao Crist6vao 

Religiao 

Palmeira dos indios e sede de Diocese com duas 
par6quias. A de Nossa Senhora do Amparo com a 
Catedral, 3 igrejas e 22 capelas. A de Sao Crist6vao 
com 1 Matriz, 2 igrejas e 13 capelas. 

0 culto protestante esta representado pelos se
guintes templos: Igreja Batista, Presbiteriana, As
sembleia de Deus, Congregagao Crista do Brasil e 
Igrej a <te Cristo Pentecostal do Brasil. 
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I ASPECTOS ADMINISTRATIVOS I 
I E POLITICOS I 
FinanfaS 

A receita arrecadada pela Uniao, em 1968, atin-
giu a NCr$ 247,5 milhares; a do Estado, a . . . ..... . . 
NCr 1.692,4; a do Municipio, a NCr$ 871,4 milhares, 
ficando a despesa em NCr$ 852,8 milhares. 

0 or~amento, para 1969, preve receita e despesa 
de NCr 1,0 milhao, sendo calculada em NCr$ 190,0 
milhares a renda tributaria. 

0 Posto de Arrecada~ao Federal de Palmeira 
dos tndios recolhe impostos em Quebrangulo, Paulo 
Jacinto, Igaci, Minador do Negrao e Cacimbinhas. 

Rept·esentafao Politica 

A Camara Municipal e composta de 9 edis. Esta
vam inscritos, ate 31 de dezembro de 1968, 11.437 elei
tores. 

I FONTES' 

As in/orma{'oes divulgadas neste trabalho foram, na sua 
maioria, tornecidas pelo Agente de Estattstica de Palmeir a dos 
Indios, Joiio Lucena Sarmento. 0 hist6rico ~ da 1.a edi~iio. 

Utillzaram-se, tambem, dados dos arquivos de documen
ta{'iio municipal do /BE e de diversos 6rgtJ.os do sistema esta
tfstico brasileiro. 

EST A publica~tao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pelo Departamento de Divul
ga~tao Estatistica do Instituto Brasileiro de Estatis
tica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolu~tiio 
hist6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa 
no sentido de sintetizar, com adequada sistemati
za~tao, elementos esparsos em diferentes documentos. 
ocorrem, em alguns casas, divergencias de opiniao, 
comuns em assuntos dessa natureza, nao sendo raros 
os equivocos e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. 
Por isso, o IBE acolheria com o maior interesse qual
quer colabora~tiio, especialmente de historiadores e 
ge6gratos. 
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COLECOES 
DE MONOGRAFIAS 

s.• serle A 

400 - Urugualana, RS. 401 -
Sao Jos~ dos Campos, SP. 402 -
Arapongas, PR. 403 - Ouro 
Preto, MG (2.a edi96.0). 404 -
Botucatu, SP (2.a edi9ao). 405 

Cachoelro d e Itapemlrlm, 
ES (2.a edl9l10). 406 - Parana
val, PR. 407 - Nova Friburgo, 
RJ (2.8 edi9A.0) . 408 - Florla
n6polls, SC (3.a edi9A.o) . 409 -
Anapolls, BO (3 .8 ed19A.o) . 410 
- Llmelra, SP 411 - Itaperuna, 
RJ. 412 - Macapa, AP. 413 -
Recife, PE (3.a edi9A.0) . 414 -
Vallnhos, SP. 415 - Porecatu, 
PR. 416 - Olinda, PE. 417 -
Boa Vista, RR. 418 ~ canoas, 
RS. 419 - P orto Velho, RO. 420 
- Palmares, PE. 421 - Santo 
Angelo, RS. 422 - Taubate , SP. 
423 - Tlradentes, MG. 424 -
Belo Horlzonte , MG. (2.a edl-
911.0). 425 - VI90Sa, AL. 426 -
Caruaru, PE. (2.a edi9A.o). 427 
- Marilla, SP (3.a edl9ao). 
428 SA.o Sebast!A.o do 
Alto, RJ . 429 SA.o Leo
poldo, RS . 430 - llheus, BA 
(2.8 e d i9A.o). 431 - Itaplpoca, 
CE. 432 - Barbacena, MG (2.a 
edi9A.o). 433 - P onta Grossa, 
PR (3 .a edi9A.o). 434 - Ca meta , 
PA (2.a edic;A.o). 435 - PHil, 
MG. 436 - Vlt6rla da Conquls
ta, BA (2.a edi9A.0) . 43'l - lta
buna, BA (3 .8 ectic;A.o). 438 -
Londrlna, PR. 439 - TupA., SP 
(2.a edlc;A.o) . 440 - Catu, BA. 
441 - Nlter61, RJ. 442 - Angra 
dos Rels, RJ (2.a ectic;A.o) . 443 
- Santo Andr~. SP. 444 - Soro
caba, SP (2 .a ed lc;A.o\. 445 -
Arac;atuba, SP. 446 - D uque de 
Caxlas , RJ . 447 - F e lra d e San
tana, BA (2.a edlc;A.o). 448 -
Blumena u , SC (2.a edi9A.o). 449 
- SA.o Lulz Gonzaga, RS. 450 
- JaboatA.o, PE (2.a ed19A.o) . 
451 - Vassouras, RJ (2 .a edi-
911.0). 452 - Araraquara, SP 
(2 .a edlc;A.o). 453 Campo 
Grande, MT (2.a ed i9A.o). 454 
- Sete Lagoas, MG. 455 - P e 
tr6polls, RJ (3 .11 ed i9A.o). 456 
- Campos, RJ. 457 - Palmelra 
dos indios . 



Acabou-se de imprimir, no Ser
vico Gratico da Fundaciio IBGE, 
aos vinte e sets dias do mes de 
janeiro de mil novecentos e se
tenta - 2820 


