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PLANTA DA CIDADE 

1 Usina Termoeletrica 
2 Estadio Municipal "Lin

dolfo Monteiro" 
3 C~tedral de N. s.a das 

Do res 
4 lgreja de N. s.a do Am

pare 
5 Monumento Hist6rico ao 

Fundador de Teresina 

6 Delegacia Federal do Te
souro Nacional 

7 Banco do Nordeste do 
Brasil S.A . 

8 Prefeitura Municipal 
9 Escola Normal Antonino 

Fre1re 

10 Casa do Estudante e Fa
cuI dade de Odontologia 

11 Hotel Piauf 
12 Colegio Estadual zaca

nas de Gois , antigo Li
ceu Piauiense 

13 INPS 
14 F~culdade de Direito do 

P1auf 
15 Quartel do 25.o B.c . 
16 Estac;:ao Ferroviaria 

17 2.o Batalhao de Enge-
nhana de Constru<;:ao 

18 Hospital Getulio Vargas 
19 Hospital do cancer 
20 Escola de Enfermagem 
21 Maternidade Sao Vicente 
22 lgreja de Sao Benedito 
23 Pal~cio de Karnak (do 

governo) 
24 Empresa dos Correios 

e Telegrafos 
25 Quartel da Policia M"-

lltar 
1 

26 Teatro 4 de Setembro e 
C1ne Rex 

27 Clube dos Diaries 
28 Estatua em Homenagem 

ao Fun::lador de Teresina 
29 Colegio Sao Francisco de 

Sales 
30 Colegio Sagrado cora<;:ao 

de Jesus 
31 Faculdade de Filosofia 
32 Tribunal de Justi<;:a do 

Estado 
33 Assembleia Legislativa 

34 Tribunal Regional Elei
toral 
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ACHAVA-SE a Capitania do Piaui, em inicios do Se·
culo XVIII, sob jurisdigao da do Maranhao, quando 
o entao Governador e Capitao-General das capita
nias - Fernando Antonio de Noronha - propos ao 
!lei a transferemcia de sua capital de Oeiras para a 
Vila de Sao Joao do Parnaiba, ou para urn porto 
qualquer a m argem do rio . Para justificar a pro
pasta, apresentou uma serie de ponderagoes, entre 
elas a de situar-se aquela cidade em terreno estern 
e de dificil comunicagao, criando dificuldades ao 
governo e ao comercio. 

Esposando a mesma opiniao, o Governador da 
Provincia, D. Joao de Amorim Pereira, dirigiu varios 
oficios ao Ministro de Ultramar, sugerindo que a 
futura capital fosse transferida para a vila de Par
naiba ou para o povoado de Poti Velho, na conflu
encia dos rios Poti e Parnaiba, surgido em meados 
do seculo, com a fixac;ao de familias de pescadores, 
atraidas pela fertilidade da terra e abundancia de 
peixes. 

0 Governador nao conseguiu concretizar seu 
intento. A ideia, porem, reapareceu em 1812 e mais 
tarde, em 1816, no governo da Junta Provis6ria. Pos
teriormente, quer nas Camaras Constituintes, quer 
na Assembleia-Geral do Rio de Janeiro, o assunto 
continuou em pauta. Em 1844, o Presidente da Pro
vincia, Souza Ramos, sancionou a Lei numero 174, 
de 23 de agosto, que determinava a transferencia da 
capital para a foz do riacho Mulato, no Parnaiba, 
local onde esta situada hoje a cidade de Amaran
te . 

Apesar dos justos motivos alegados, a mudanga 
s6 teve comego de execuc;ao em 1850, gragas ao 
dinamismo do Presidente da Provincia, Dr. Jose 
Antonio Saraiva, que, no ano seguinte, escolheu pes
soalmente o terreno e, em 20 de outubro de 1851, 
realizou a mudanga da vila de Poti para local a uma 
legua da barra do rio do mesmo nome, em recanto 
agreste da Chapada do Corisco. 

Empolgado pelo problema da mudanga da ca
pital e vencendo t6das as pressoes, o Dr. Jose An
tonio Saraiva conseguiu fosse baixada a Resolugao 
n.0 315, de 21 de julho de 1852, autorizando a trans
ferencia para a Vila Nova do Poti, elevada a cate
goria de cidade com o nome de Teresina, em home
nagem a Imperatriz do Brasil, D. Teresa Cristina. 
A instalagao definitiva da capital, na cidade de Te
resina, data de 16 de ag6sto de 1852. 
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Departamento de Estradas de Rodagem a Av. Frei Serafim 

0 progresso da cidade logo se refletiu nas cons
truc;6es de iniciativa particular e governamental: a 
nova capital rapidamente se expandiu e oferece hoje 
excelente aspecto, merce do constante desenvol
vimento e da multiplicagao de construg6es de boa 
feigao arquitet6nica. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

:E DE 6 de julho de 1832 o Decreta que criou o Dis
trito e Municipio de Poti, com territ6rio desmem
brado dos de Campo Maior e Valenga (atual Valem;::t 
do Piaui). A instalagao efetuou-se em 21 de no·•em 
bro do ana seguinte. 

Por f6rc;a da Lei provincial n .0 140, de 29 r'.e 
novembro de 1842, a sede municipal transferiu-se 
para a povoagao de Vila Nova do Poti, elevada mais 
tarde a categoria de cidade e capital da Provincia, 
com denominagao de Teresina, pela Resoluc;ao ou 
Lei provincial n.0 315, de 20 de julho de 1852. 

Segundo outra fonte , a criagao do distrito de
ver-se-ia a Lei provincial n.o 334, de 7 de julho de 
1853. 

0 Municipio de Teresina, formado por um s6 
distrito, perdeu territ6rio para criac;ao dos munici
pios de Monsenhor Gil e Demerval Lobao, pelas 
Leis estaduais ns. 2.533 e 2.553, de 6 e 9 de dezembro 
de 1963, respectivamente. 

A Comarca teve sua criagao determinada par 
Lei provincial n.O 393, de 14 de dezembro de 1855 e 
atualmente abrange os distritos judiciarios de De
merval Lobao e Monsenhor Gil. Atuam no foro de 
Teresina cerca de 150 advogados. 

3 



0 MuNICiPio possui atualmente uma area de 1.809 
km" e limita-se com os de UnHio, Jose de Freitas, 
Palmeirais, Monsenhor Gil, Altos, Demerval Lobao 
e com o Estado do Maranhao. 

A cidade, a margem direita do rio Parnaiba, em 
frente a cidade maranhense de Timon, apresenta 
uma das mais baixas altitudes do Estado, 72 metros, 
e tem as coordenadas geograticas de 50 05' 13" de 
latitude Sul e 42o 48' 41" de longitude W. Gr. 

Situado no poligono das secas, na faixa de eli
rna quente e umido, o Municipio registra precipita
goes maximas no outono e estagao seca mais pro
longada, com maior aquecimento. A temperatura se 
mantem elevada, embora amenizada na epoca das 
chuvas; a media mensa! m ais baixa se verifica no 
mes mais chuvoso (margo) . A regiao sofre menos 
a influencia da faixa de calmas do equador (massa 
equatorial norte) do que a agao da massa equatorial 
continental, responsavel pelas chuvas intensas do 
centro-oeste brasileiro. 
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Vista parcial 

A estagiio seca se estende de junho a dezembro, 
com estiagem minima em ag6sto ou setembro. A 
maior incidencia de chuvas ocorre de janeiro a 
maio, com precipitag5es regularmente abundantes. 

Em 1967 registraram-se os seguintes indices 
anuais para as variag5es meteorologic as: maxima 
absoluta, 38,7 °C; minima absoluta, 18,3; media das 
maximas, 33 ,1; das minimas, 22,7; media compen
sada, 27,3; umidade relativa do ar, 68,9%; nebulo
sidade, 4,3 %; pressao atmosferica, 1.002,5 mb; eva
poragao total, 1. 074,6 mm. A altura total da preci
pitagao pluviometrica alcangou 1 . 770,0 mm (496,7 
no mes de margo) com a maior incidencia diaria a 
21 de janeiro. 

Os principais acidentes geograficos sao os rios 
Parnaiba e Poti, na confluencia dos quais se loca·
liza a cidade. 0 primeiro, mais importante escoa
douro das riquezas da regiao, com 90 km de curso 
dentro do Municipio, e navegavel por lanchas, ca
noas e balsas; o segundo corta 59 km do territ6rio 
municipal e e na,•egavel apenas no inverno, por pe
quenas embarcag5es. No verao, seu curso se reduz 
a pequenas corredeiras. Entre os riachos, cabe men
cionar os dos Macacos, Sao Domingos e dos Cavalos; 
entre as lagoas, as do Saco, Cacimbas e Salobro. 

Como riq ezas naturais, ha que destacar o ba
bagu, a carnauba, o tucum, e as madeiras em geral. 

Hi exploragao de pedras para construgao em 
Teresina e para confecgao de paralelepipedos em 
Bananeira; de areia nos bairros do Matadouro, Poti 
Velho e Santa Teresa, e no leito do rio Poti. Em Te
resina a produgao de telhas e tijolos representa boa 
parte da economia do Municipio, atingindo, em 1967, 
a NCr$ 405,1 milhares. 

Fontes de agua mineral encontram-se em Tere
sina e Boqueirao. 
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ASl EC:Z OS DEII1C 'C R.itlCOb 

PoR ocAsrA.o do Censo de 1872, Teresina contava 
21.692 habitantes; em 1890, 31.523 (45,3% mais) ; 
em 1900,45.316 (43,8%), em 1920,57.500 (26,9 %), e 
67.541 (17,6%), em 1940. 

Em 1950, o Recenseamento apurou a existencia 
de 90.723 pessoas (mais 34,1 %) e o de 1960, 142.691, 
denunciando um incremento de 57,2 %. 

A populagao presente no Censo de 1960 tinha a 
seguinte composigao: 

Segundo o sexo Segundo a situa9ti0 

Hom ens . . 67 329 
Mulheres . . 75 362 

Urbana 
Rural 

98 329 
44 362 

0 Municipio e predominantemente urbana , com 
68,9 % de seus habitantes na cidade (51,8 % em 1940 
e 56,7% em 1950) , havendo maior numero de mu
lheres (52,8%). 

LOCALIZA(:AO DA POPULA(:AO 

1940 1950 1960 

D URBANA D RURAL 

Segundo os grupos de idade, assim se distribuia 
a popula<;ao: 
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!DADE POPULAQAO 

Ate 9 anos . .. ... ... . . . . 
De 10 a 19 anos . . . . .... . . 
De 20 a 39 anos . .. . . . • .. ..•. ..... ... . . . 
De 40 a 59 anos . . ... .. .•. .. .• .. .. . ..• . . .. •. ... 
De 60 a 69 anos .... . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . . . 
De 70 e mais .... .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . ..... . 
!dade !gnorada .. .. ... ...........•.... .... . . . ..... 

45 053 
34 207 
39 581 
18 046 

3 653 
2 074 
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POPULACAO 
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Quanta ao estado conjugal das pessoas de 15 
anos e mais, havia 40 .401 casados, 29.686 solteiros, 
3. 753 separados, 52 desquitados e divorciados, 5. 496 
viuvos e 41 sem declaragao. 

Com relagao as pessoas de 5 anos e mais, 53.415 
sabiam ler e escrever (27 . 345 eram estudantes) e 
37.653 eram analfabetas. 0 indice dos alfabetizados 
atingiu a 68 ,2%. 

Contaram-se 24.982 familias, totalizando 136.750 
pessoas ( 65. 246 hom ens e 71. 504 m ulheres) . Eram 
em numero de 24.919 os domicilios particulares. 

A populagiio estimada pelo Instituto Brasileiro 
de Estatistica, em 1.0 de julho de 1968, elevava-se a 
184 .836 pessoas e a densidade demognifica , que em 
1960 era de 48 habitantes por quil6metro quadrado 
passou a 102, em 1968. Para 1970 ja e estimada em 
210. 000 h a bi tan tes. 

Teresina representa, assim, o aglomerado ur
bana de maior relevo no Estado. 

POPULA(:AO 

Mil hobitantes 

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 19 67 1970 

EM 1968 foram registrados 11.438 nascimentos (40 
natimortos) , 2.289 6bitos em geral (628 de menos 
de 1 ano) e 1.331 casamentos. 
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0 MUNiciPIO baseia sua vida economica na industria 
de transformagao, na pecuaria e na extra~ao de pro
dutos naturais. Beneficia-se da condigao de capital 
do Estado, que centraliza o movimento politico-ad
ministra tive e polariza as atividades comerciais. 

l ndz'tstria 

0 CENSO de 1960 registrou a existencia de 113 esta
belecimentos das industrias de transforma~ao, com 
a media mensa! de 617 operarios e o consumo de 
2.330 cv de for<;a motriz. No ana anterior, o valor 
da produ<;ao fora de NCr$ 197,7 mill-Jares. 

A principal atividade era a da fabricagao de 
produtos alimentares, r epresentando 22,5 % do va
lor global da produ<;ao, seguida pela industria qui
mica, com 18,9 % , e pela textil, com 16,2% . 

Ja em 1967 havia 144 estabelecimentos que ocu
pavam 1 . 223 pessoas. A produgao industri al alcan
<;ou NCr$ 11 ,7 milh6es e teve ainda n.a industria 
de transforma<;ao o seu principal aspecto, com des
taque para o genera de quimica 134,4% do valor). 

Eis a distribuigao desses estabelecimentos, por 
genera de industria: 

VALOR DA 
ESTA- PESSOAL PRODUCAO 

CLASSE E BELECI- OCUPADO EM 1967 
GENEROS DE MENTOS EM 
INDUSTRIAS 131-12-1967 31-12-1967 N\1meros 

I absolutes % sobr 

(NCr$ 1 000) o total 
e 

---

lndfistrias de Transfor-
ma~ao .. 144 1 223 11 687 100,0 

Minerais nao mct:ilicos 50 314 ; 583 5,0 
Madeira .. 18 97 721 6,2 
Mobi li:irio .. . ..... . 7 49 455 3,9 
Quirnica ... . . . 9 93 4 017 34,4 
Produtos de perfuma-

ria, saboes e velas . . 4 30 686 5,9 
Tcxtil . .... 3 32 1 533 13,1 
Vestuar io, cal9ado e ar-

tefatos de tecidos . 5 25 84 0,7 
Produtos alimentares . . 28 280 2 lilO 18,5 
Bebidas . .. 6 5J I 377 3,2 
Editorial e gnifiea . . .. 7 173 531 4,5 
Outros ... ..... ····· 7 79 540 4,6 
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INDUSTRIA- 1967 

VALOR OPERARIOS 

• Quimica EHl Minerois nOo metclticos 

~ Produtos o tim entores E:J Editorial • Qr0fico 

~ Thtil E:J Outros qeneros 

Devem ser destacadas as industrias de benefi
ciamento de algodao que empregaram 32 oper:irios, 
as de oleos vegetais, 93, sabao para usa domestico, 
30, fabrico de pao, 97 e torrefa<;:ao e moagem do cafe, 
30 operarios. 

A 23 km de Teresina localiza-se a Usina Santa
na, ac;ucareira, com 44 operarios, em media. 

Pecttaria 

EM 1968 a populagao pecuaria totalizou 29.350 eabe
<;:as, avaliadas em NCr$ 1,9 milhao (bovinos 72,4% 
do valor). Os rebanhos assim se distribuiam: 

Bovinos 
Eqiiinos 
Asininos 
Muares 
Suinos 

7 350 
440 

2 300 
300 

8 680 
Ovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 
Caprinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 400 

A criagao de gada bovina visa principalmente ao 
corte. Entre as ra<;:as preferidas, alem do pe-duro 
nativo, estao as zebuinas, seguindo-se a holandesa, 
a guernesey e a jersey. 

A produ<;ao de leite foi estimada em 2,2 milh5es 
de litros, avaliados em NCr$ 1,2 milhao. 

Existiam cerca de 128.400 aves no valor de 
NCr$ 312,1 milhares, s~:ndo 123 .400 galinaceos. A 
produgao de ovos alcan<;)u :;:39 .100 duzias, no mon
tante de NCr$ 286,9 milhares. 
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Realiza-se, anualmente, de prefer€mcia em ag6s
to, no Parque de Exposic;6es, mostra agropecuaria, 
patrocinada pelo Ministerio da Agricultura, com pre
mios aos primeiros colocadoso 

Trabalhavam, em 1967, no Municipio, 7 veteri
narioso 

Abate de Re.re.r 

EM 1967 foram abatidas 23 0 733 cabec;as de suinos, 
23 0 563 de bovinos, 3 0 906 de caprinos e 3 0 596 de ovi
noso 

0 abate rendeu 4 0126 toneladas, valendo 
NCr$ 4,1 milh6es, e assim se discriminou, segundo os 
produtos: 

VALOR 

QUANTIDADE 
PRODUTOS (t) N umeros % sobre 

absolutes 
(NCr$ 1 000) 

o total 

----

Carne verde de bovino ... 2 497 2 876 70,3 
Carne verde de sufno ... 382 433 10,6 
Toucinho fresco . 189 215 5,3 
Outros produtos (15) .. 1 058 564 13,8 

TOTAL ... . . . . . . 4 126 4 088 100,0 

Agricultura 

0 CENso Agricola de 1960, arrolou, segundo a con
di~ao legal, 569 estabelecimentos de terras propria::: 
( 182 0 425 h a) , 4 0 579 de arrendadas ( 17 0 559 ha) , 286 
de ocupadas (10153 h al, 8 de pr6prias e arrendadas 
(5. 398 ha) e 6 de pr6prias e ocupadas ( 1. 228 ha) 0 
Em 431 estabelecimentos, o responsavel era o pro
prietario, em 4 . 579, o a rrendatario, em 286, o ocu
pante e em 152, o administradoro 

Segundo a utiliza- .---------. 
c;ao, em 165 estabeleci
nlentos as terras eram 
destinadas a lavouras 
permanentes, em 5 0268 a 
culturas temporarias, 
em 387 a pastagens na
turais e em 171 a arti
ficiais o Distribuidos por 
grupos de area, 4 0 883 
estabelecimentos ti~ 
nham menos de 10 
hectares; 224 de 10 a 
menos de 100 ha; 291 
de 100 a menos de 
1. 000 h a, 36 de 1. 000 a 
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Pra~a Pedro II 

menos de 2. 000 ha; 13 de 2. 000 a menos de 5. 000 ha 
e 1 de 5 . 000 a me nos de 10 . 000 ha. 0 pessoal ocupado 
totalizou 18. 894 pessoas (12. 395 homens, dos quais 
10.092 de 14 anos e mais). 

Em 5 . 110 estabelecimentos a atividade predo
minante era a agricultura e agropecml.ria, em 139 a 
pecuaria, em 2 a horticultura e floricultura, em 4 
a avicultura , em 2 as invernadas e campos de en
gorda, em 184 a extragii.o vegetal e em 7 a experi
mentagao. 

A. produ<;ao agricola, em 1968, atingiu NCr$ 2,3 
milh6es, para uma area cultivada de 4.335 ha. A cul
tura da mandioca, predominante no Municipio, co
briu 1.154 ha e rendeu 10.022 t. Em segundo lugar, a 
do arroz, com 1.100 ha e 990 t, vindo depois a da 
cana-de-agucar, com 400 ha e 8.400 t e a do caju, 
com 390 ha e 24 .400 mil frutos. 0 quadro a seguir 
apresenta esta produgao, segundo o valor: 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Mandioca 

Arroz. 

Cana-de-agucar. 

Caju .... .. . 

Outros (I). 

TOTAL.. .. .. . . . . . . .. . . ....... . . . 

VALOR DA 
PRODUQAO 

N\tmeros % sobre absolutos 
(NCr$1 000) o ~otal 

1 !i02 65,2 

198 8,6 

182 7,9 

159 6,9 

262 11,4 

2 JCJ 100,0 

( I ) Em outros lncluem-se milho, banana, manga, to
m ate, Iaranja, llmii.o, melancla, algodao, feijii.o, batata-doce, 
fava, tangerina, c6co-da-baia e melB.o. 
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Ate 1967 o IBRA havia cadastrado 1. 000 im6veis 
rurais e existiam no Municipio 22 agronomos e 5 
agrimensores em atividade. 

Teresina e sede da ANCAR-Piaui (Servi<.<o de 
Extensao Rural) , que mantem no Municipio, alem 
do Escrit6rio Central, urn local, com os respectivos 
tecnicos. 

Pesca 

0 PESCADO constitui apreciavel riqueza municipal 
sendo encontrado em maior escala nos rios Parnai
ba e Poti, e nas lagoas do Saco, Salobro e Ca
cimbas. 

Em 1968 a pesca colonizada foi praticada por 
520 pessoas de 18 anos e mais, utilizando 218 embar
cag6es a remo ou vara, com capacidade de 66,5 to
neladas. Usaram-se 1 . 550 r edes de espera, 300 espi
nheis, 150 currais, 250 linhas de mao, 300 grosei
ras e 600 tarrafas. A produgao obtida subiu a 420 
toneladas, no valor de NCr$ 435,1 milhares. 

A pesca nao colonizada, no mesmo ano, produ
ziu 75 t e NCr$ 79,3 milhares. Ocupou 80 pescadores 
(50 de 18 anos e mais) que utilizaram 60 embarca
g6es a remo ou vara, com capacidade de 18 toneladas, 
210 redes de espera, 50 currais, 50 linhas de mao, 
40 groseiras, 30 espinheis e 90 tarrafas. 

Produr;ao Extrativa 

A PROour;:Xo extrativa vegetal compreende o babagu, 
a carnauba, o tucum, a castanha de caju, as madei
ras, o carvao vegetal e a lenha. 

0 babagu, uma das mais importantes riquezas 
do Municipio, existe em toda a regiao; o tucum, com 
maior freqiiencia, em Torr6es, Pogao e Boquinha; 
a carnauba predomina em Buriti, Salobro, Born Jar
dim, Born Futuro, Santa Teresinha, Contendas, Al
tamira, Fazenda Nova e Caititu. 

Em 1968 a produgao foi a seguinte: 

Produtos Quantidade Valor 
(t) (NCr$) 

Castanha de caju .. .. ........ 91 22 750 
Cera de carnauba . . . ... . ..... 19 30 400 

Baba<.<u •• 0. 0 0 ••••• 0 . 0 •••• • ••• 272 95 200 
Tucum (amendoa) • • •• • 0 • • • • 5 1056 

A produ({ao de lenha elevou-se a 6.200 m3
, no 

valor de NCr$ 18,6 milhares e a de carvao vegetal 
142 t e NCr$ 9,9 milhares. 
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Comerc·io 

Casa Anisio Brito ii. esquerda (Museu Hist6rico e 
Biblioteca Publica) 

TERESINA e a principal praga comercial do Estado, 
centro de intercambio com outras do Pais e do ex
terior. Seu progresso pode ser levado a conta, prin
cipalmente, da modernizagao de instalag6es e da 
facilidade de comunicagao com outros Estados e com 
a Capital da Republica. 

Ponto intermediario da Estrada de Ferro Sao 
Luis-Teresina, que se estende ate Parnaiba, e colo
cada no tragado das rodovias BR-316 e 343, consti
tui-se em verdadeiro entreposto das mercr.dorias 
destinadas a varias cidades do Piaui e do Maranhao. 

Exporta, entre outros produtos, cera de car
nauba, couros e peles em geral, oleos vegetais, m6-
veis de madeira e ferro , e massas alimenticias. 

Em 1960, segundo o Censo, havia 782 estabele
cimentos varejistas, com 1. 598 pessoas ocupadas 
(668 empregados) e 80 atacadistas, com 410 pessoas 
ocupadas (328 empregados) . Eram em numero de 
310 as unidades de prestagao de servigos, com urn 
total de 902 pessoas ocupadas (482 empregados) . 
Para servic;os de alojamento e alimentagao havia 
140 estabelecimentos, com 363 pessoas ocupadas (145 
empregados). Para os 59 estabelecimentos de repa
ragao, contavam-se 204 pessoas ocupadas (134 em
pregados). 

Ate dezembro de 1968 contavam-se 1. 274 esta
belecimentos varejistas e 130 atacadistas. 

Atualmente, ha 19 hoteis, sendo 7 com agua car
rente, 38 pens6es, 7 dormit6rios, 49 restaurantes, 83 
sal6es de barbeiros e 22 de beleza. 
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ban cos 

A REDE bancaria e formada pela matriz e mais 2 
agencias urbanas do Banco do Estado do Piaui, e 
agencias dos bancos do Brasil, Estado de Sao Paulo, 
Lavoura de Minas Gerais, Nacional de Minas Gerais, 
Comercio e Industria de Minas Gerais, de Credito 
da Amazonia, Nordeste do Brasil, Nacional do Norte, 
do Estado do Maranhao, da Bahia, Nacional de cre
dito Cooperativo, Comercial do Nordeste e Brasileiro 
de Desconto. 

Funcionam ainda em Teresina uma agencia da 
Caixa Economica Federal e 3 cooperativas de credi
to: Agricola Mista do Piaui, Credito de Teresina e 
Mista para o Desenvolvimento Agropecuario e In
lhares de cruzeiros novos) : 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968, eram os seguintes (em mi
lhares de cruzeiros no·vos) : 

Caixa ........................... . 
Emprestimos ........ . ........... . 
Depositos a vista e a curto prazo .. 
Depositos a medio prazo .. .. .... . . 

3 959 
56 443 
40 564 

398 

Em 1968 a Camara de Compensagao de Cheques 
movimentou 123.825 cheques no valor de NCr$ 222,0 
milhoes. No primeiro semestre de 1969 foram com
pensados 76.244 cheques, avaliados em NCr$ 103,4 
milhoes. 

Inicio da Av. Serafim 
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Transportes T errestres 

Ferrovia 

A ESTRADA de Ferro Sao Luis-Teresina, que antes li
gava apenas Sao Luis a Teresina, a partir de 14 de 
janeiro de 1969 estendeu-se ate Parnaiba. A estagao 
da capital localiza-se na Avenida Miguel Rosa. A 
estrada estabelece ligag6es de Teresina com Sao 
Luis-Ma, via Timon, Caxias, Cod6, Coroata e Rosa~ 
rio, em 15 horas e 48 minutos, e Parnaiba-PI, via 
Altos, Campo Maior, Capitao de Campos, Piripiri, 
Piracuruca e Cocal, em 9 horas e 30 minutos. 0 novo 
trecho de estrada foi construido pelo 2.0 Batalhao de 
Engenharia de Construgao e compreende uma ponte 
sabre o rio Poti. 

Ha perspectiva de liga<;ao com a Recte de Via
gao Cearense, em 1970, atraves do trecho Castelo
-Altos, cujos trabalhos estao a cargo do 4.0 Batalhao 
de Engenharia de Construgao. 

Rodovias 

DuAs rodovias fe
derais cortam o 
Municipio a 
BR-316 CBelem
-Macei6l, asfalta
da, den tro do Mu
nicipio. e a BR
-343 (Luis Cor
reia - Bertolinia) , 
tambem asfalta
da. Alem destas, 
ha quatro esta
duais: PI-2 (Te
resina a Uniaol, 
PI-3 (Teresina
-Palmeirais) , em 
construgao, PI-9 
( Marambaia-J ose 

de Freitas), PI-13 
(Teresina-Jose de 
Freitas) e 17 mu
nicipais. 

A liga<;ao de Te
resina com a Ca
pital Federal e 
com outras cida
des do Pais pode 
ser feita como se-

AOOOV IA FEDERAL -
RODQVIA ESTAOUAL -
FERAOVI A __.... 
CAN PO 01!: R)USO T 

gue: Brasilia-DF, via Picas, Petrolina-PE, Fe ira de 
Santana-BA, Vit6ria da Conquista-BA, Montes Cla
ros-MG e Cristalina-GO, de 3 a 5 dias; Fortaleza-CE, 
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via Altos e Piripiri, Caucaia-CE, em 12 horas e 30 
minutos; Goitinia-GO, via Brasilia, em 7 dias e 8 ho
r as ; Recife-PE, via Valenc;a do Piaui , Araripina, 
Pesqueira e Caruaru-PE, em 2 dias ; Sao Luis-MA, 
via Timon, Caxias e Peritor6-MA, em 10 horas; e 
Salvador-BA, via Valenc;a do Piaui, Araripina e Pe
trolina-PE, Feira de Santana-BA, em 3 dias e 3 
horas. 

Com as cidades vizinhas: Altos, em 40 minutos; 
Demerval Lobao, em 30 minutos; Jose de Freitas, em 
1 hora; Monsenhor Gil, em 1 hora e 20 minutos; 
Palmeirais, em 3 horas e 15 minutos; Uniiio, em 1 
hora e 30 minutos · Timon-MA, em 10 minutos; Par
narama-MA, em 5 horas. 

Os servic;os de transportes acham-se a cargo de 
33 empresas rodoviarias. 

Em 1.0 de janeiro de 1968 estavam registrados, 
no Departamento Estadual de Transito do Piaui, 
1. 717 autom6veis e jipes, 115 6nibus, 449 caminh6es, 
888 camionetas (inclusive "pick-ups") e 131 veiculos 
nao especificados. 

T1'anspm·te Aereo 

0 AEROPORTO, situado no Bairro Feira de Amos• 
tras, possui uma pista de 1. 850 x 45 metros, total
mente asfaltada. 

Em 1968 observou-se o seguinte movimento do 
trafego aereo total : 

Pousos ..... . ....... . ... .. .... . . . . 
Decolagens ....... .... . . . . . .. . . . . . 

Passageiros transportados 
Embarcados ...... . ..... . ... . 
Desembarcados 
Em transito 

Carga _(t) 
Carregada ... 
Descarregada 
Em transito 

Correia (t) 
Carregado ..... . .......... ... . . 
Descarregado .. . . .... . . .. . . . .. . 
Em transito 

2 777 
2 750 

24 364 
22 396 
29 355 

69 ,0 
193,7 
257,8 

7,3 
25 ,7 
59,9 

. 0 intercambio de transporte aeroviario com 
Brasilia e capitais estaduais esta sob a responsabili
dade das empresas Cruzeiro do Sul, VARIG e VASP, 
e consome em tempo de viagem: Brasilia, 4 horas e 
10 minutos, em v6o direto; Fortaleza-CE, 1 hora e 
30 minutos, sem escala; Goiania-GO, via Floriano-
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-PI, Balsas-Ma, Pedro Afonso e Anapolis-GO, 11 ho
ras e 25 minutos; Recife-PE, via Fortaleza e Crato
-CE, Campina Grande e Joao Pessoa-PB, 8 horas e 
50 minutos; Sao Luis-MA, via Caxias e Cod6, 40 mi
nutos; Salvador-BA, via Petrolina, 4 horas e 40 mi
nutos. 

Porto 

ExrsTE urn ancoradouro no rio Parnaiba, na Aveni
da Maranhao, que facilita o escoamento dos produ
tos regionais, para as cidades de Palmeirais, em 1 
dia e 6 horas, aproximadamente, Parnarama-MA, em 
1 dia e 2 horas, e Timon-MA, simples travessia do 
rio Parnaiba. 

Comunicafoes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos (an
tigo DCTl mantem uma Diretoria Regional, locali
zada na Avenida Antonino Freire, e 5 agencias pos
tais (bairros do Porenquanto, Vermelha, Barrocao, 
Pigarra e Poti Velho), alem de 1 postal-telegrafica 
(Assembleia Legislativa do Estadol. 

A Companhia Radio Internacional do Brasil 
(telef6nica), a Rede Ferroviliria Federal (telegra
fica-telef6nica) e a Telefones do Piaui S.A. 
(TELEPISA) sao empresas privadas que mantem 
servigos a disposigao do publico. A ultima instalou 
1. 700 aparelhos ate 1967, sendo 5 na propria em
presa, 182 em repartig6es publicas, 563 em estabe
lecimentos comerciais e industriais e 950 em resi
dencias. 

Quanta as comunicag6es de uso privativo, eon
tam-se 11 entidades, das quais 2 pertencentes ao 
Govern a do Estado; as demais sao: Servigos Aereos 
Cruzeiro do Sul, VARIG, 18.0 Distrito Rodoviario 
Federal do DNER, DNOCS, 2.o BEC do 1.0 Grupa
mento de Engenharia de Construgao, VASP, Compa
nhia de Eletrificagao Rural do Nordeste, SUNAB e 
Servigo de Telecomunicagao da Cia. Hidreletrica de 
Boa Esperanga (COHEBEl. 
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ASl'E Cfct5 C ULT[jj:}Qt[S 

CoMo capital do Estado, Teresina centraliza o mo
vimento cultural do Piaui e mantem instituic;ao de 
bam nivel entre clubes, bibliotecas, etc., alem dos 
educandarios de todos 
os graus. Ha 9 livra
rias e 12 tipografias; 
alem de 10 bibliotecas, 
abertas ao publico. 

Ensino Primario 

0 CENso Escolar de 
1964 havia revelado 
que 74,5% das crian
c;as em idade escolar 
freqiientavam escolas. 
Essa percentagem era 
bern superior a media 
do Estado - 43,9% -
e a do Pais - 66,1%. 
Eis urn quadro do mo
vimento escolar: 

ESPECIFICAQAO 

Municipio .. . .. ·· · · ·· · ·· ·· 

Area urbana ... .. ...... 
Area rural. ..... ... ... . . 
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POPULACAO de 7o 14onos 

URBANA RURAL 

CI.IJ Freqiientom escolo 

D Nco frequentom 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 

a nos Total 
Freqiientam 

escola 

72 550 34 959 26 038 

51 375 25 182 21 339 

21 175 9777 4 699 





Os profess6res se dividiam em 807 regentes de 
classe (676 na a rea urbana) , dos quais 456 norma
listas (5 do sexo masculino) e 351 nao normalistas 
(33 do sexo masculino) , e 52 nao regentes de classe 
(1 do sexo masculino) . 

0 ensino primario dispunha, em 1968, de 182 
estabelecimentos escolares e 967 profess6res, para 
34.042 alunos matriculados no inicio do ano letivo. 

No mesmo ano o Movimento de Educa«;ao de 
Base (MEB) manteve 15 Escolas Radiof6nicas em 
diversos bairros da cidade e interior do Municipio, 
para alfabetiza«;ao de adultos. 

Ensil1o Medio 

AINDA em 1968 a ensino media contava 15 es
tabelecimentos, com 542 profess6res. 0 numero de 
alunos matriculados elevava-se a 14.506. 

Havia 15 cursos ginasiais (2 federais, 3 esta
duais, 1 municipal e 9 particulares) e 14 colegiais 
(1 federal , 4 estaduais, 2 municipais e 7 particulares) . 

Os numeros relativos aos cursos ginasiais reve
lavam, para 15 cursos, 379 professores (171 do sexo 
feminino) , 9.744 alunos matriculados no inicio do 
ana ( 5 . 154 meninas) e 1. 485 conclus6es de curso 
(853 mogas) no ano anterior; e para os 14 cole
giais 219 profess6res (74 professoras), 4 . 762 alunos 
(2 . 662 meninas) e 610 conclus6es de curso ( 410 
mogas). 

Pra~a da Liberdade 



0 ensino comercial era ministrado em 4 cursos: 
1 ginasial, com 15 professores 01 professoras) e 82 
alunos (39 meninas) ; 3 colegiais, com 39 professo
res (3 professoras), 539 alvnos (214 meninas). Houve 
87 conclus6es de curso (29 moc;as). 

Para o ensino industrial, 1 curso, com 48 pro
fessores (6 professoras) , 951 alunos e 78 conclu
s6es. Para o agricola, 1 curso, com 12 professores 
(3 professoras) e 142 alunos. E, para o normal, 2 
cursos, com 58 professores ( 48 professoras) e 1. 572 
alunas. 

0 ensino media era ministrado nos seguintes 
estabelecimentos: Colegio Agricola de Teresina, Es
cola Tecnica Federal do Piaui (federais), Colegio 
Estadual Zacarias de G6is, Escola Normal Antonino 
F'·· ~i·· " . r."1" ~·i') 'P'st::lrt··al Al"aro Ferreira (esta
duais), Colegio Municipal Euripedes de Aguiar; Gi
nasio Leao XIII, Ginasio Popular de Teresina, Cole
gio Sao Francisco de Sales, Ginasio Desembargador 
Antonio Costa, Colegio Dem6stenes Avelino, Colegio 
Sagrado Corac;ao de Jesus, Escola Comercial SENAC 
de Teresinia, Colegio Batista Afonso Mafrense e Gi
nasio Popular de Fatima (particulares) . 

Funciona tambem em Teresina a Escola de Au
xiliar de Enfermagem "Irma Maria Antoinette 
Blanchot", mantida por particulares. 

Ensino Superior 

CoM referencia ao ensino superior, a Capital pialli
ense ja conta com as faculdades de Direito (federal), 
Cat6lica de Filosofia, de Medicina e de Odontologia 
(particulares). Em 1968 era de 147 o numero de pro
fessores e de 415 o de alunos matriculados em 7 
cursos; 1 de Direito, 4 de Filosofia, Ciencias e Letras, 
1 de Odontologia e 1 de Medicina. 

Bibliotecas 

As 10 bibliotecas existentes na cidade sao: Estudan
til Clodoaldo Freitas, mantida pelo Centro Estudan
til, com 300 volumes; da Faculdade cat6lica de Fila
sofia, com 5.000 ; da Ordem dos Advogados do Brasil 
- Sec;ao do Piaui, com 1.326; Macedo Soares, do De
partamento Estadual de Estatistica, com 2.890; do 
SESC, com 519; da Casa Anisio Brito, mantida pelo 
Governo do Estado, com 17.564; da Associa~ao Piaui
ense de Medicina, com 467 ; da Faculdade de Direito, 
com 1.929; da Associac;ao Comercial Piauiense, com 
1 . 991, e da Faculdade de Odontologia, pertencente 
a Fundac;ao Educacional, com 2.254 volumes. 
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lmprensa 

EM 1968 circulavam 6 jornais, sendo 3 diarios -
0 Dia, o Diario Oficial do Estado e o Jornal do 
Piaui - 3 com p\)riodicidade de 2 ou 3 vezes por 
semana- Estado do Piaui, 0 Dominical, este de di
vulgac;:ao cat6lica e o Liberal. Havia tambem 3 re
vistas, com circulac;ao irregular - Piaui Municipal, 
da Academia Piauiense de Letras e Majrense. 

Cinemas e T eatros 

A POPULAQAO tern ao seu dispor, 3 cinemas, a saber: 
Cine Royal, o mais moderno, dotado de refrigera
c;:ao, com capacidade para 850 espectadores, Cine 
Rex, com 715, Cine Sao Raimundo, com 350, e o · 
Cine-Teatro 4 de Setembro com 596, funcionando 
normalmente como cinema. E utilizado, vez por ou
tra, pelo Governo Municipal, para exibi<;6es artis
ticas. 

Quanta a teatro, ha o de Arena, na Prar;a Ma
rechal Deodoro, mantido pela Prefeitura Municipal, 
com capacidade para 900 pessoas. 

Radiodifusao 

EM atividade regular, ha 3 radioemissoras: Radio 
Pioneira de Teresina, prefixos ZYA-51 e ZYG-26, 
freqiiencias de 4.885 e 1.160 kc/ s, em ondas medias, 
tropicais e freqiiencia modulada; Radio-Clube de 
Teresina, prefixes ZYG-21 e ZYG-22, freqiiencias de 
1. 430 e 3. 385 kc/ s, em ondas medias e tropicais e 
Radio Difusora de Teresina, prefixos ZYQ-3 e 
ZYU -8, freqiiencias de 1. 370 e 4 . 845 kc/ s, em ondas 
medias e tropicais. 

A Radio-Clube de Teresina esta montando uma 
esta<;ao televisora de grande alcance. 

Associafoes Culturais e Esportivas 

TERESINA tern vida social bastante intensa e possui 
born numero de associac;6es culturais. Entre elas: 
Centro de Estudos e Pesquisas Econ6micas Enge
nheiro Sampaio, Sociedade Piauiense de Cultura, 
Instituto Hist6rico e Geografico do Piaui, Associa<;ao 
Piauiense de Imprensa, Academia Piauiense de Le
tras e Diret6rio Academico da Faculdade de Direito 
do Piaui. Mere cern referencia, ainda, Rotary Club, 
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Cine Royal 

Teatro de Arena 
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Lions Club, Sec;ao Regional da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Centro de Estudos e Recreac;ao do Ma
gisterio Piauiense, Movimento de Renovac;ao Cultu
ral do Piaui e Associac;ao Piauiense de Medicina. 

Sao em numero de 10 as associac;6es desportivas 
e recreativas : Clube de Cac;a e Pesca do Piaui, Jockey 
Clube, Auto Esporte Club, Artistico Futebol Clube, 
River Atletico Club, Fluminense Esporte Clube, Rio 
Negro Esporte Clube, Esporte Clube Flamengo, Piaui 
Esporte Clube e Botafogo Esporte Clube. 

No tocante a prac;as de esporte, devem ser men
cionadas: Estadio Municipal Lindolfo Monteiro, as 
instalac;6es do 25.0 Batalhao de Cac;adores e a qua
dra da Policia Militar, entre outras. 

Festividades 

Os FESTEJOS populares, em sua maioria, sao de cunho 
religioso, particularmente Sao Jose Operario, Nossa 
Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Amparo, Sao 
Raimundo Nonato, Nossa Senhora das Dores, Sao 
Benedito, Sao Francisco, Sao Joao, Sao Pedro e Reis. 
Constam de missas, novenas e quermesses, com a 
participac;iio de grande massa popular. As principais 
prociss6es sao as de Bom Jesus dos Passos, do Senhor 
Morto e de Corpus Christi. 

Sao festas folcl6ricas tradicionais o bumba-meu
-boi e o tambor de crioula. Esta ultima se come
mora, de preferi'mcia, a 13 de maio e consta de dan
gas de origem africana. 

Jockey Club do Piaui 



I }P ECTOS SOCI US 

Urbaniza[CiO 

CHAMADA, com muita propriedade, "cidade verde" 
Teresina ostenta agradaveis aspectos urbanisticos, 
gra<;as ao tra<;ado regular das ruas, a farta arbori
zagao e ao grande numero de pra<;as aj ardinadas. 
Distribui-se em 24 bairros, dos quais 13 na zona nor
te - Cabral, Fa tim a, Fe ira de Amostra, Mafua, Ma
tadouro, Matinha, Porenquanto, Primavera, Sao 
Crist6vao, Vila Militar, Vila Operaria, Poti Velho e 
Buenos Aires - e 11 na zona sul - Catarina, Cidade 
Nova, Ilhota, Macauba, Monte Castelo, Nossa Senho
ra das Gra<;as, Pi<;arra, Sao Pedro, Tabuleta, Ver
melha e Parque Piaui. 0 numero de logradouros se 
eleva a 404, sendo 328 ruas, 6 alamedas, 42 avenidas 
e 28 pra<;as. Destas ultimas, destacam-se a Pedro 
II, ponto de reuniao dos teresinenses, Rio Branco, de 
maior movimento comercial , Sao Benedito, Landri 
Sales e Liberdade, com moderna fonte luminosa. 
Cadastraram-se, em 1968, 28.735 predios, inclusive 
casas residenciais . 

0 servi<;o de abastecimento de agua, de r espon
sabilidade da AGESPISA (Aguas e Esgotos do Piaui 
SAl , estende-se par 269 logradouros (65 parcial
mente), com urn total de 10.898 ligag6es (253 publi
cas) . Ha 30 chafarizes publicos , dos quais 21 manti
dos pela Prefeitura e 9 pela AGESPISA (situa<;ao 
em 1968). 

A energia eletrica esta a cargo da CEPISA (Cen
trais Eletricas do Piaui SA), cuj a rede abrange 400 
logradouros e registra urn total de 10.!518 liga<;6es, 
sendo 9.735 domiciliares, 433 comerciais, 30 in
dustriais e 320 nao especificadas. Desse total, 9.370 
liga<;6es possuem medidores e 1.148 sao a "forfait". 

A produ<;ao de energia, em 1968, totalizou ... 
17 .717 .374 kWh. Foram consumidos 10.229 .870 kWh 
em ilumina<;ao residencial e 2.273.180 na c0mercial; 
587.941 kWh em f6r<;a industrial e 4.626.383 para 
outros fins. 

Em 1966, foi consideravelmente ampliado o sis
tema gerador e a nova r ede distribuidora devera ter , 
aproximadamente, 11 .000 pastes, com 5 alimentado
res interligados, partindo do local da futura subes
ta<;ao de energia de Boa Esperan<;a. 

Foram solicitadas, em 1968, 804 licen<;as para 
constru<;ao, sendo a area total dos terrenos de 
123.690 m ' e a das edifica<;6es de 48.912 (44.187 re
sidenciais), no valor global de NCr$ 5,3 milh6es. No 
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mesmo ano, foram expedidas 1.658 licengas de "habi
te-se" (1.656 para casas residenciais). No primeiro 
semestre de 1969 foram expedidas 426 licengas, sen
do a area das edificag6es de 32.991 m 2

• Trabalham na 
Capital 57 engenheiros. 

Entre os hoteis, destacam-se o Piaui, principal 
do Estado, em moderno edificio, Palace, Grande 
Hotel, Esmeralda, Central, Oriente, Veneza e o 
recem-inaugurado Royal Palace Hotel. 

Entre os 12 monumentos, merece citagao, a 
piramide erigida em 1859 em memoria do fundador 
da cidade, Conselheiro Jose Antonio Saraiva. Digna 
tambem de relevo e a ponte metalica s6bre o rio 
Parnaiba, para trafego rodoviario e composig6es da 
Estrada de Ferro Sao Luis-Teresina. 

Varias repartig6es federais mantem dependen
cias e servigos em Teresina, destacando-se a Dele
gacia de Estatistica do IBE, Servigo de Meteorologia, 
Quartel-General da 2.a Zona Aerea, Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacional do Piaui e Delegacia Regional 
do Ministerio da Justiga e Neg6cios Interiores. 

Entre os edificios mais importantes estao: Igre
ja Sao Benedito, Hotel Piaui, Estagao da Estrada de 
Ferro Sao Luis-Teresina, Correios e Telegrafos, Hos
pital Getulio Vargas, Banco do Nordeste do Brasil, 
Cine Royal , Faculdade de Direito, F::tculdade de Fi
losofia, Ciencias e Letras, Colegio Diocesano, Semi
nario, Teatro 4 de Setembro, Departamento de 
Estradas de Rodagem, Jockey Club do Piaui e As
sembleia Legisla tiva. 

Recentemente inaugurado, o predio Deolindo 
Couto, atual sede da Prefeitura Municipal. 

l'iaui Ho tel 



Hospital Getiilio Vargas 

Assistencia M edico-Hospitalar 

EM 1968 a recte hospitalar se compunha de 11 unida
des aut6nomas, com Pm total de 1.062 leitos . 

0 Hospital Getulio Vargas, o mais importantc 
do Estado, com 364 leitos, contava com 68 medicos, 
2 dentistas, 4 farmaceuticos, 13 enfermeiros, 1 assis
tente social, 1 nutricioni!Sta, 9 tecnicos de laborat6-
rio, 3 auxiliares de raios X, 72 de enfermagem e 108 
atendentes. Apresentou o seguinte movimento, na
quele a no : 5.624 internamentos, 5.614 altas , 30.370 
atendimentos em pronto-socorro e 95.080 em ambu
la t6rio . 

0 Hospital Colonia de Psicopatas A.reolino de 
Abreu , com 188 leitos, dispunha de 5 medicos, 1 
dentista, 2 auxiliares de enfermagem e 24 atenden
tes. Houve, em 1968, 725 internamentos e 781 altas . 

A Maternidade Sao Vicente possuia 5 salas de 
parto, 3 de operacao, 2 de esterilizacao , 1 de cura
tivo, 50 bergos, 3 incubadeiras, 84 leitos, 15 medicos, 
1 dentista, 1 nutricionista , 3 tecnicos de laborat6rio, 
25 auxiliares de enfermagem , 52 atendentes e 14 
praticos de enfermagem. Registraram-se, em 1968, 
7.573 internamentos, 7.565 altas, e 3.505 aten.dimen
tos em ambulat6rio e 7.573 em enfermaria. 

0 P~vilhao r1~> TubercnloR~> . com 94 ]f'itns. con
tava com 4 medicos, 1 dentista, 1 enfermeiro, 1 
assistente social , 2 auxiliares de raios X, 13 de en
fermagem, 9 praticos de enfermagem, 3 atendentes 
e 10 auxiliares diversos. No ano de referencia, regis
traram-se 220 internamentos, 218 altas e 220 aten
dimentos em enfermaria. 

A Casa de Saude e Maternidade de Teresina 
(CASAMA.TER) dispunha de 107 leitos, 7 medir.ns, 1 
enfermeiro 25 auxiliares de enfermagem, 4 praticos, 
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11 atendentes, 3 parteiras e 31 outros auxiliares. 0 
numero de internamentos e altas foi , respectivamen
te, de 2.227 e 2.189. 

No Sanat6rio Meduna, hospital de psiquiatria e 
neurologia, com 180 leitos, havia 8 medicos, 1 dentis
ta, 1 enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem, 1 far
macfmtico, 18 atendentes, 1 nutricionista e 1 tecnico 
de laborat6rio. Foram internados, em 1968, 994 pa
cientes e 961 tiveram alta. 

0 Ambulat6rio do Hospital do cancer acha-se em 
fase de organizac;ao, funcionando como ambulat6-
rio. Mantido pela Sociedade Piauiense de Combate 
ao Cancer, disp5e de 3 medicos, 4 tecnicos operado
res de Raios X e 1 outro auxiliar. 

Policlinica da Policia Militar do Piaui - com 
14 leitos, dispunha, em 1968, de 4 medicos, 1 dentista, 
1 farmaceutico, 1 parteira pratica e 22 ovtros auxi
liares. Houve, no mesmo ano, 254 internamen.tos, 252 
altas, 254 atendimentos em enfermaria e 7.127 em 
pronto-socorro. 

Clinica de Acidentados Sao Lucas - Entidade 
particular, mantida pela Sociedade Clinica de Aci
dentados Sao Lucas, contava com 12 leitos, 3 medi
cos, 1 farmaceutico, 3 enfermeiros, 1 tecnico opera
dar de Raios X, 6 auxiliares de Raios X, 1 atenden
te e 2 outros auxiliares. Foram internados Pm 1968 
104 pacientes e 111 tiveram alta, havendo urn aten
dimento de 44 em enfermaria, 532 em ambulat6rio 
e 63 em pronto-socorro. 

Clinica Santo Antonio - Estabelecimento par
ticular, mantido pela Clinica Santo Antonio Ltda, 
especializado em traumatologia e ortopedia, contava 
com 9 leitos, 2 medicos, 1 auxiliar de enfermagem 
e 4 atendentes. 

Formac;ao sanitaria Regimental do 2.o BEe -
Mantida pelo 2.0 Batalhao de Enll:enharia de Cons
truc;ao, contava com 7 leitos, 3 medicos, 2 dentistas, 
1 farmaceutico , 1 enfermeiro", 2 a11xiliares de enfer
magem, 1 aten.dente e 5 outros auxiliares . Em 1968, 
foram internados 475 pacientes e 471 tiveram alta. 
Houve 473 atendimentos em enfermaria e 68.279 em 
ambulat6rio. 

Clinica Sao Jose - .Estabelecimento particular, 
de propriedade de Evald( Carvalho, especializado em 
oftalmologia, contava, em 1968, com 3 leitos, 1 me
dico, 2 atendentes e 1 outro auxiliar. 

Teresina possui ainda 22 servic;os de assistencia 
medica para-hospitalar, em ambnlat6rios e postos 
de saude, com urn total de 161 medicos, 25 dentistas, 
11 farmaceuticos, 17 enfermeiros, 17 assistentes soci
ais, 10 tecnicos de laborat6rio, 3 de raios X, 2 auxi
liares de raios X, 24 de enfermagem, 73 atendentes 
e 48 outros auxiliares. 

Exercem a profissao 120 medicos, 37 enfermei
ros, 46 farmaceuticos e 81 dentistas. Ha, na cidade, 
48 farmacias e drogarias. 
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Igreja de Sao Benedito 

ServifOS Oficiais de Satlde PtJblica 

Silo integrados por 6rgaos das 3 6rbitas politico-ad
ministrativas, pela forma seguinte: 2 federais -
Departamento Nacional de Endemias Rurais e Cam
panha de Erradica~ao da Malaria; 8 estaduais -
Centro de Saude de Teresina, Dispensario do Servi~o 
de Profilaxia da Lepra, Posta Medico da Primavera, 
Servi~o Medico do Centro Social Noronha Almeida, 
Posta Poti do Centro Social Sao Pedro, Servic;o Me
dico do Bairro Tabuleta, Servic;o Medico do Centro 
Social Elmira Ferraz e Dispensario Antitube::culose; 
2 municipais - postos medicos Dr. Helvidio Ferraz 
e do Grupo Escolar "Sinval de Castro". Estas entida
des reunem 43 medicos, 22 dentistas, 5 enfermeiros 
diplomados, 10 auxiliares, 80 guardas, 16 visitadores 
sanitarios, 53 atendentes e 255 outros auxiliares. 

Assistencia Social 

QurNzE associag6es de beneficencia mutua1ia, com 
23.187 associados, exercem em Teresina atividades 

29 



de assistencia social , destacando-se o Centro Pro
letario, a Uniao Artistica Operaria Teresinense e o 
Centro Artistico Operario Piauiense. 

Quanto a assis tencia a desvalidos, existem 27 
diferentes entidades em atividades no setor. 

Religiao 

0 MOVIMENTO religioso na Capital piauiense se ma
nifesta em atividades do culto cat6lico, protestante 
e das correntes kardecista e umbandista do espi
ritismo. 

0 culto cat6lico tern a sua disposi<;ao 7 pa
r6quias: N. s.a das Dores (catedral), a qual estao 
subordinadas 8 capelas; N. s.a do Amparo (4 cape
las) , N. s.a de Lourdes (5) ; Sao Jose Operario (10) ; 
N. s.a das Gragas (6) ; Sao Raimundo Nonato (7) e 
Sao Benedito (4). Na matriz desta Ultima, na pra<;a 
do mesmo nome, ha cinco portas tombadas pela 
Diretoria do Patrimonio Hist6rico e Artistico Na
cional. 

Assembleia Legislativa 



0 culto protestante se distribui pelas igrejas 
Evangelica, Assembleia de Deus, Pentecostal, Ad
ventista, Presbiteriana e Batista, com varios tem
plos e sal6es. 

Quanta ao espiritismo, existem 10 centros (kar
decista, umbandista e redentoristal, 47 tendas 
umbandistas e 1 federagao kardecista. 

-- ::------== 

Finanfas Publicas 

A UNIAo arrecadou, em 1968, em Teresina, NCr$ 3,5 
milh6es e o Estado NCr$ 6,4 milh6es. No mesmo ano, 
a arrecadagao municipal foi de NCr$ 5,1 milh6es 
(renda tributaria de NCr$ 1,1 milhao) e a despesa 
de NCr$ 5,2 milh6es. 

Para o exercicio de 1969, o orgamento munici
pal preve receita e despesa de NCr$ 6,5 milh6es, 
com uma renda tributaria de NCr$ 2,3 milh6es. 

Representa[aO Politica 

0 LEGISLATIVO Municipal compoe-se de 11 vereadores. 
Era de 50.173 o numero de eleitores inscritos em 1968. 

31 



As INFORMA~iiES divulgadas neste trabalho foram, em sua maio
ria, fornecidas por Mamede Soares Neto e Wostigern d e Car
valho Nogueira, ambos da Delegacia de Estatistica do Piaui. 

Util!zados, tambem, dados dos arquivos de documentacao 
municipal do IBE e de diversos 6rg!i.os do sistema estatistico 
brasileiro. 

ESTA pubiicat;iio taz parte da seTie de monogratias municipais 
organizada pelo Departamento de Divulga<;>iio Estatistica do Ins
tituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre as
pectos da evolut;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar , com adequada sistematizat;iio, 
elementos esparsos em dijerentes documentos. Ocorrem, em 
alguns casas, divergencias de opiniiio, co1nuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa. Por isso , o !BE acolheria com o maior 
>nteresse qualquer colabora<;>iio, especialmente de historiadores 
e ge6grafos. 



Acabou-se de imprimir, no SERGRAF da 
Fundarao IBGE, aos vinte e dais dias do mes 
de janeiro de mil novecentos e setenta - 2 336 



Ponte metalica s6bre 
o rio Parnaiba 


