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Cole~ao de Monografias - N.o 467 
(2.• edi~ao) 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 3.113 km' ; altitude da 
sede: 216m; temperatura, em °C: maxima, 39; 
minima, 15; precipitagao pluviometrica anual: 
1.005 mm. 

POPULAQAO - 84.430 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1968); densidade demogrcifica: 
27 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 124 estabelecimentos 
industriais, 752 comerciais (88 atacadistas, 664 
varejistas) e 137 de prestagiio de servigos ; 660 
im6veis rurais ([BRA) ; 8 agencias bancarias e 1 
da Caixa Econ6mica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS- 111 unidades escolares de 
ensino primcirio comum, 4 de ensino m edia, 2 
bibliotecas, 5 livrarias, 5 tipogratias, 4 jornais , 
1 estac;ao radiodifusora, 2 cinemas, 26 associa
g6es culturais e recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 150 ruas, 18 prac;as, 21 .746 
predios, 6.590 ligac;6es eletricas domiciliares, 
170 logradouros com iluminagao publica, 593 apa
relhos telef6nicos, 21 hoteis, 2 pens6es, 26 res
taurantes, 61 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 4 hospitais com 167 lei
tos, 9 postos de saude, 1 centro de puericultura; 
30 medicos, 25 dentistas, 7 tarmaceuticos, 1 
enfermeiro ; 17 farmcicias e drograrias. 

VEICULOS REGISTRADOS - (na Prefeitura Muni
cipal ate junho de 1969) : 2.069 autom6veis e 
jipes, 67 6nibus, 631 caminh6es, 768 camionet as 
e 92 veiculos nfio especificados. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milh6es de 
· cruzeiros novas) - receita prevista e despesa f i -
xada: 2,1. · 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 13 ver eadores . 



Vis ta p arcia l d a Praca R u y Barbosa 

ASPECTOS HISTORICOS 

0 TERRIT6Rro atualmente ocupado pelo Munic ipio 
de J equie fez parte primitivamente da Fazenda Bor 
da da Mata. Um dos inconfidentes de 1789, J ose de Sa 
Bittencourt, n atural de Caete da entiio provincia de 
Min as Gerais e bach a rel em ciencias naturais pela 
Universidade de Coimbra, refugiou-se na Bahia , 
onde, grac;as as suas qualidades intelfctuais e espi
rito empreendedor, assumiu a direc;iio da Inspetoria 
de Minas n aquele Estado. 

Foi incumbido entao de abrir uma estrada 
ligando Camamu a Monte Alto, quando veio a conh e
cer a regiiio onde hoje se localiza o Municipio de 
J equie, que possuia, alem de matas inexploradas. 
algodao em estado n ativo e manic;oba. Adqui
riu, nessa epoca, parte das ten·as, de sociedade com 
um irmao; mais t arde, como premio aos servic;os 
prestados na direc;iio da Inspetoria, foi-lhe doada 
uma sesmaria. Da junc;iio de tOdas essas t erras 
surgiu a fazenda Borda da Mata, onde m andou cons
truir grande sobrado, a tres Ieguas da atual cidade 
de Jequie. 

A fazenda , conhecida como Sobrado, prosperou 
rapidamente, explorando niio s6 algodiio e borrach a, 
como t ambem a pecuaria. • 

Por volta de 1813, Jose de Sa Bitten court r egres
sou a Caete, onde faleceu em 1828. Borda da Mata, 
por essa epoca, tinh a suas ten·as espalhadas por Ca-
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mamu, Ipiau, Jequie, Jaguaquara, Maracas e Boa 
Nova. Dividida pelos herdeiros, coube a Jose de Sa 
Bittencourt e Camm·a a fazenda Jequie ou Barra 
do Jequie, a margem do rio das Contas. 

Alguns anos depois, Joaquim Fernandes da Silva, 
que adquirira de Bittencourt e Camara a fazenda 
Barra do J equie, da novo impulso ao povoado, abrin
do estradas, loteando e vendendo terras da fazenda. 

Em 1880 foi criado o distrito e ja em margo de 
1890 func.ionava, na sacristia da igreja existente no 
mesmo, a Junta de Alistamento Eleitoral. Em 29 de 
abril de 1894, era empossado Antonio de Souza Bri
to Gondim, administrador. 

0 Municipio surgiu a 10 de julho de 1897, sendo 
seu primeiro intendente Urbano de Souza Brito 
Gondim. 

Forma faa Administrativo-J udiciaria 

EM 1880, pela Lei ou Resoluc;ao Provincial numero 
2.078, de 13 de agosto, foi criado o distrito de J e
quie. A Lei estadual n .o 180, de 10 de julho de 1897, 
criou o Municipio, desmembrado do de Maracas. A 
sede foi elevada a categoria de cidade pela Lei esta
dual n .o 779, de 13 de junho de 1910. 

Na divisao administrativa do Brasil referente a 
1911, o Municipio compunha-se de urn s6 distrito . 
Mas janos quadros do Recenseamento Geral de 1920 
aparecia com 3 distritos: Jequie (sede), Rio Branco 
e Baeta. Acresceu-lhe o distrito de Rio Novo o De
creta estadual n .0 7.455, de 23 de junho de 1931, per
dendo-o, em seguida, em face do Decreta estadual 
n .0 8.249, de 31 de dezembro de 1932. 

Com a divisao administrativa de 1933, pacsou 
a compor-se de 7 distritos: Jequie, Baixao, Aiquara, 
Boac;u, Itagi, Rio Branco (mais tarde Itajuru) e 
Jitauna. 

A Lei estadual n .0 628, de 30 de dezembro de 
1953, reformulou administrativamente o Municipio, 
acrescentando-lhe os distritos de Itaib6 e Oriente 
Novo. Contudo, perdeu, por forc;a das Leis estaduais 
ns . 1.352, de 10 de dezembro de 1960, 1.588, de 22 de 
dezembro de 1961, e 1.671, de 12 de abril de 1962, os 
distritos de I tagi, Jitauna e Aiquara, elevados a ca
tegoria de municipio. 

Atualmente se comp6e dos seguintes distritos: 
Jequie (sede), Baixao, Boac;u, Itaib6, Itajuru e 
Oriente Novo. 

Data de 19 de fevereiro de 1916 a criac;ao da 
Comarca, atualmente de 2.a entrancia, na qual mi
litam 18 advogados. 
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ASPECTOS F1SICOS 

0 MuNICiPIO cobre 3.113 km2 de area, possuindo uma 
faixa no Poligono das Secas. Limita-se com os mu
nicipios de Itiruc;u, Jaguaquara, Lafaiete Coutinho, 
Maracas, Boa Nova, Itagi, Manoel Vitorino, Aiquara, 
!piau, Jitauna e Wenceslau Guimaraes. 

A cidade, a 216 m de altitude, esta situada a 
13° 51' 50" de latitude Sul e 40o 04' 54" de longitude 
W . Gr., e dista 189 quil6metros, em linha reta, de 
Salvador, rumo OSO. 

0 sistema hidrografico e formado pelos rios 
Jequiezinho, das Contas, Preto do Costa e Preto da 
Crisciuma e de diversos curses menores, entre os 
quais o Baeta, Boa Esperanc;a, Caldeirao, do Costa, 
Fundo, Itapicuru, Jib6ia, Joao Novo. Ha no territ6-
rio municipal os ac;udes das fazendas Provisao, Gra
ciosa e Santa Rosa, alem do ac;ude do Governo Esta
dual. A 18 km da cidade, a Barragem das Pedras. 

Entre as serras, destacam-se a do Pelado e a 
Nevada. Morro: Alto da Serra. 

0 clima e quente, principalmente na zona da 
caatinga. A temperatura na sede, em 1967, apre
sentou as seguintes variac;oes: maxima, 39°C; mi
nima, 15°C. 0 periodo das chuvas dura de janeiro 
a margo. No ano citado, a precipitac;ao pluviometrica 
atingiu a 1.005 mm. 

POPULA<;AO 

SEGUNDO o Censo de 1960, os 112.940 habitantes 
recenseados estavam assim distribuidos: 

MUNICIPIO E POPULAQAO 

DlSTRITOS 
Total Urbana Rural 

Municipio . .. .. 112 940 50 484 62 456 
J equie (sede) .. 51 364 40 158 11 206 
Aiquara (I) .. 8 890 1 157 7 733 
Baixao ······· ···· I 669 396 1 273 
Boa~u .. . .. .. .... . 4 473 256 4 2!7 
Itagi (1) .. 11 887 2 763 9 124 
Itaib6 . . . 9 482 974 8 508 
Itajuru . 6 728 977 5 751 
Jitauna (!) ... 16 046 3 551 12 495 
Oriente Novo . 2 401 252 2 149 

(1) Desmembrados ap6s o Recenseamento. 
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Encontravam-se nas areas rurais 55,3% dos ha
bitantes, res tan do 50 .484 para as zonas urban as. 

A populac;ao da cidade cresceu de 94,5 % no in
tervalo censitario 1950/ 60. As vilas que mais se desen
volveram foram a de Itajuru, 114,7% ; a de Jitauna, 
77,5 % ; a Boac;u, 36,9%; e a de Itagi, 22,8%. 

Segundo estimativa do IBE, a populac;ao, em 1.0 

de julho de 1968, era de 84.430 habitantes, com a 
densidade de 27 pessoas por quilometro quadrado. 
Ocupava o 5.o lugar entre os municipios mais po
pulosos do Estado. 

POPULACAO 
Mil hobitontes 

150 -

100-

50-

0 _ 

MUNiciPIO URBANA RURA L 

Foram registrados, em 1968, 5.011 nascimentos 
(25 natimortos) ; 1.673 6bitos (521 de menos de 
1 ano) e 350 casamentos, nos cart6rios de paz e 
de registro civil de Jequie, Baixao, Boac;u, Itaib6, 
Itajuru e Oriente Novo. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Pecuaria 
A CRIAg.Ao de bovinos visa ao corte, revenda e produ
c;ao de leite . As ragas preferidas sao as zebuinas, 
em mestic;agem. 
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Segundo dados relativos a 1968, a populagao 
pecuaria era de 247.122 cabegas no valor de NCr$ 32,9 
milh6es, assim discriminadas: 

Especies 

Bovinos . . . 
Eqti.inos .. 
Asininos . . 
Muares .. 
Suinos .. . 
Ovinos .. . 
Caprin as 

Cabegas 

131 692 
10 500 
14 500 
13 500 
32 830 
17 600 
26 500 

Os bovinos representavam 81,8% do valor, os 
suinos 7,5% , os muares 3,3% e os eqti.inos 2,1% . 

Produziram-se 9,8 milh6es de litros de leite, va
lendo NCr$ 2,4 milh6es. 

0 plantel avicola era calculado em 187.800 cabe
c;as, avaliadas em NCr$ 846,3 milhares . A produgao 
de avos alcanc;ou 595 mil duzias, no valor de ..... . 
NCr$ 892,7 milhares. 

Colheram-se 1.800 kg de mel e cera de abelha 
no valor de NCr$ 3,4 milhares. 

Parte do gada e exportada para Feira de Santa
n a, Salvador e Estado de Sergipe. 

Os pecuaristas de Jequie contam com servic;os 
profissionais de 5 veterinarios, uma Associagao e 
urn Sindicato rurais. Funciona tambem no Muni
cipio urn posto do Instituto Biol6gico da Bahia. 
As exposig6es pecUli rias nao sao efetuadas com re
gularidade . A que se realizou de 24 a 31 de janeiro de 
1965 contou com 500 expositores e 10.000 visitantes. 

· Preve-se para este ana a realizac;ao da IV Ex
posic;ao Agropecuaria Industrial. 

M er cado M u n ic ipal L oman to Junior 
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Industria 

SEGUNDO o Censo de 1960, havia no Municipio 116 
estabelecimentos industriais, que ocupavam, em me
dia mensal, 406 openl.rios e produziram no ano ante
rior NCr$ 135,5 milhares. 

Essa produgao, em 1968, alcangou NCr$ 6,2 mi
lh6es, distribuidos da seguinte forma : 

CLASSE E 
Gli:NEROS DE 
INDUS TRIAS 

Ind us tr ia de trans fo r-
m a~ao ... ... .. 
Minerais olio metalicos 
Metahlrgica . .... .. . 
Madeira 
Mobiliario. 
Couro~. peles e produ-

tos simi! ares . .. ... . 
Produtos de perfuma

ria, sabiies e velas 
Vestuario, cals:ado e 

artefatos de tecidos 
Produtos alimentares .. 
Bebidas ... 
Editorial e grafica 
Outras industrias .. 

ESTA-
BELEC1-
MENTOS 

EM 
31-12- 1968 

124 
32 
3 

11 
12 

5 

6 

13 
24 
5 
5 
8 

OPE-
RARIOS 

EM 
31-12-1968 

897 
228 
27 
63 
60 

46 

19 

191 
122 
18 
35 
88 

VALOR DA 
PRODUQAO 

EM 1968 

Numeros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

6 189 
570 
154 
282 
279 

568 

84 

1 509 
l 770 

48 
187 
738 

% sobre 
o total 

100,0 
9,2 
2,5 
4,5 
4,5 

9,2 

1,4 

24,4 
28,6 
0,8 
3,0 

11,9 

Ha exportagao de pegas de vestuario, biscoitos e 
bolachas, pregos, tacos, esquadrias, solas, telhas, ti
jolos e ladrilhos e outros artigos. 

INDU STRIA DE TRAN SFORMAf;:AO- 1968 

Operciriot 
Z!iO_--

>0-

o_ 
> • 

I Mlnerolt nOo mttOtltot 2 Jolle tohir vito 

3 Modtlro " Moblllcirlo 

~ Couro• • peln t produ1ot 6 Produtot dt ptrfumoriCI , ubO u 
t i ~n llortt 

1 vu tucir io, c:o l ~odo • Oftt rotot 8 Pt-odlllos olirntntoru 

de ltc:•dos 9 0111!01 
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A bate de Reses 
FoRAM abatidas, em 1967, 10.943 bovinos, 9 . 977 suinos, 
4.790 ovinos e 4.858 caprinos. 0 produto desse abate 
totalizou 2.864,1 t, no valor de NCr$ 4,9 milh6es. 

Destacaram-se a carne verde de bovina, com 
1.918,6 t e 75,3% do valor total, o toucinho fresco , 
com 314,4 t e 9,1% do valor, e a carne verde de sui
no, com 267,6 t e 7,6% . Em quantidades e valores 
inferiores, houve ainda produgao de carnes verdes 
de ovino e caprino, couros seco e salgado de bovina 
e peles secas de ovino e caprino. 

Agricultura 
As ATIVIDADEs agricolas alcangaram NCr$ 2,1 mi
lhoes, em 1968, sendo a area trabalhada de 7.441 ha. 
Os produtos discriminavam-se, segundo quantidade 
e valor: 

PRODUTOS 
AGRtcOLAS 

Mandioca .. 
Cacau . 
Banana (1) . 
Cafe .. 
Mamona .. 
Sisal. .. 
Feijiio .. 
Ontros (2) . 

TOTA L.. . 

( 1) 1.000 cachos. 

QUANTI-
DADE 

(t) 

32 100 
522 
130 
767 
653 
428 
523 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Numeros I 
absolutos % sobre 

(NCr$ 1 000) o total 

855 30,1 
287 10,1 
260 9,2 
256 9,0 
229 8,1 
214 7,3 
148 5,2 
589 21,0 

2 838 100,0 

(2) Em " ou tros" lncluem-se laranj a, m e!ancla, tum o, 
mllho, cana-de-a9U.car , abacaxl, m anga tangerina, c6co-da-bala, 
batata-doce, uva, batata-lnglesa, Umii.o, tomate, a rroz, fava, 
caju, flgo , abacate e algodl!.o. 
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0 !BRA cadastrou, em 1968, 660 im6veis rurais. 
0 Municipio e sede de Escrit6rio Regional do ·Servic;o 
Estadual de Extensao Rural (ANCARBA) . Ha 9 agro
nomos em atividade. 

Produfao Extrativa Vegetal 
A PRODU!{li.o extrativa vegetal, em 1968, foi represen
tada pelos seguintes produtos : cera de licuri, com 
34 t e NCr$ 20,4 milhares ; coquilho de licuri, com 
26 t e NCr 5,2 milhares; casca de angico, com 
39,5 t e NCr$ 7,9 milhares; castanha de caju, com 
750 kg e NCr$ 600,00; palmito, com 2 t e NCr '400,00; 
lenha, com 278.000 m• e NCr 1,4 milhao ; e 95 t de 
carvao vegetal e NCr 14,8 milhares. 

Comercio e Bancos 
A PRA!fA de Jequie disp6e de 752 estabelecimentos co
merciais (dos quais 88 atacadistas e 664 varejistas) 
e 137 de prestac;ao de servic;os. 

Os produtos agricolas (cacau, cafe, feijao, rna
mona e sisal) e parte da produ(;ao industrial (ves
tuario e material de construc;ao) sao exportados para 
Salvador e municipios Umitrofes, alem de prac;as dos 
Estados de Pernambuco, Paraiba e Sao Paulo; o 
gado, para Feira de Santana, Salvador e municipios 
de Sergipe. 

Vtsta parcial da Praca B uy Barbosa 
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Formam a rede bancaria agencias dos bancos 
do Brasil, Brasileiro de Descontos, da Bahia, Nor
deste do Brasil, Banco Econ6mico da Bahia, Banco 
do Estado da Bahia, Banco da Lavoura de Minas 
Gerais e Banco de Crectito da Bahia, alem de uma 
agencia da Caixa Econ6mica Federal. 

Os saldos das principals contas, em 31 de de
zembro de 1968, eram os seguintes, em milhares de 
cruzeiros novas: caixa, 1 . 303; emprestimos, 19 . 570; 
depositos a vista e a curta prazo, 8. 559 ; e depositos 
a media prazo, 45. 

A Camara de Compensagiio de Cheques movi
mentou, em 1969, 164.200 cheques, no valor total de 
NCr$ 136,7 milh6es ; valor media por cheque, 
NCr$ 832,51. 

Entre os 137 estabelecimentos de prestac;iio de 
servigos mencionam-se 15 barbearias, 10 cabeleirei
ros, 21 hoteis, 2 pens6es, 26 restaurantes, 61 bares, 
botequins e similares. 

C onst1'Ufoes 

FORAM concedidas, em 1968, 450 licengas para cons
truc;iio de casas pela COHAB, numa area de terre
nos de 198.000 m' (16.604 m' a residencial), no valor 
de NCr$ 2,2 milh6es. Constituem o conjunto habita
cional "Ministro Costa Cavalcanti". 

T1·ansp ort es 

0 MuNICiPIO e servido pela rodovia federal BR-116 
e pela estadual BA-11, ambas asfaltadas, alem das 
estradas municipals. 

A cidade dista, de rodovia, de Aiquara, 1 ho
ra e 30 minutos ; Boa Nova, 2 horas ; Daria Meira, 
5 horas; Itagi, 1 horae 30 minutos ; Itirugu, 1 hora e 
30 minutos ; !piau, 1 hora ; Jaguaquara, 1 hora ; Ji
tauna, 30 minutos ; Lafayete Coutinho, 1 hora e 30 
minutos; Manoel Vitorino, 1 hora e 30 minutos; Ma
racas, 3 horas ; wenceslau Guimaraes, 6 horas ; Sal
vador, 6 horas ;Brasilia, 57 horas . 

As empresas de 6nibus Tiradentes e T . Barros, 
mantem linhas urbanas e intermunicipais ; Jequie e 
S. Antonio, intermunicipais. 0 aeroporto Vicente Gri
lo, niio e servido por linhas regulares . 

Estavam licenciados na Prefeitura, ate junho de 
1969, 2.069 automoveis e jipes, 67 6nibus, 631 ca
minh6es, 768 camionetas e 92 veiculos niio especi
ficados . 
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Pj RIO DE JANEIRO. 
BR AS ,.LIA 

Comunicaf8es 

ROOOI/IA FEDER AL 
ROOOV tA ES TAOUA.L 
FERH OV IA 
CAM PO DE POUSO ...,... 

A CIDADE disp6e de 2 agencias postais-telegraficas 
da ECT. Ate 30 de junho de 1969, 593 telefones se 
achavam instalados. 

Parque R odoviario d o DERBA 
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ASPECTOS SOCIAlS 

JEQUIE surpreende o visitante pela topografia apra
zivel, suas pra~as ajardinadas, ruas e passeios lar
gos, na maioria pavimentados e todos dotados de 
ilumina~ao; entre as constru~6es come~am a surgir 
alguns edificios de grande porte. Os principals lo
gradouros publicos possuem ilumina~ao a mercurio. 

Ha 150 ruas e avenidas, 18 pra~as , 9 jardins e 1 
praia. Merecem destaque as avenidas Rio Branco, 
Lomanto Junior, Getulio Vargas, Presidente Joao 
Goulart, Ministro Helio de Almeida e as pra~as Ruy 
Barbosa, Luis Viana, da Bandeira, Castro Alves, Co
ronel Joao Borges, Papa Joao XXIII e Vicente Grilo . 
Dentre os 16.000 predios existentes na cidade, 6 .600 
sao servidos de agua encanada e esgotos. 

0 servi~o de energia eletrica e explorado pela 
Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA ), 
contando-se 6 . 590 ligag6es domiciliares. 

Assistencia M edico-Hospitalat' 
A ASSISTENCIA medica e assegurada pelos seguintes 
estabelecimentos : Hospital Regional Prado Vala
dares, Clinica Sao Vicente, Casa de Saude e Mater
nidade N. Sra. do Perpetuo ·Socorro e Casa de Saude 
Santa Helena, com urn total de 167 leitos. Existem, 
ainda, 9 postos de saude e 1 centro de puericultura. 

Exercem atividades profissionais no Municipio 
30 medicos, 7 farmaceuticos, 25 dentistas e 1 enfer
meiro. 

Sao 17 as farmacias existentes. 

A ssistencia Social 
ENTRE as entidades de assistencia social, merecem 
destaque: 

P6sto Odontol6gico Antonio de Padua, do Nucleo 
Odontol6gico de Jequie ; Conjunto Assistencial Julio 
Magalhaes, do Convenio Estadual e Municipal; Con
junto Assistencial Almerinda Lomanto, do Convenio 
Estadual e Municipal ; Abrigo dos Velhos, da Fun
dac;ao Leur Brito; Escola Profissional de Menores, da 
Funda~ao Leur Brito; Sociedade Beneficente Pao dos 
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Vista parcial da cidade 

Pobres, da Par6quia de Santo Antonio; Instituto 
Batista Jequiense, da Sociedade Beneficente Firmo 
de Oliveira; Albergue Noturno, do Lyons Club de 
Jequie; Banco da Provid€mcia, da Par6quia de Santo 
Antonio e ASA (Ac;ao Social de Amparo) . 

Religiao 
0 cuLTo cat6lico conta com as· matrizes, de Santo 
Antonio e Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, 3 
igrejas, sendo 1 do Convento Jesus Crucificado, 13 
capelas publicas e 3 semi-publicas. 

Para os cultos protestantes ha 6 templos e 1 sa
lao. o espiritismo disp6e de 2 centros. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 
0 CENSO Escolar de 1964 revelou que 48,7% das 
crianc;as em idade escolar freqiientavam escolas (Es
tado 51,3 % ). Aquele indice nas zonas urbanas eleva
va-se a 70 %, sendo de 13,7% nas areas rurais. 
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Gindsio e Escola Normal de Jequie 

ESPECIFICAQAO 

Municipio. 
Areas urbana e suburbana 
A.r~a rural. . 

CRIA QA 
CRIANQAS DE 
7 A 14 ANO 

DE 0 A 14 -------,--'---
ANO 

32 309 
19 241 
13 068 

Totd 

14 977 
9 306 
5 671 

Freqiien ta
vam escola 

7 288 
6 512 

776 

Foram contados 195 professores regentes de 
classe e 25 nao regentes. Dos primeiros, 137 eram 
normalistas, todos do sexo feminino, e atuavam nas 
areas urbanas ; dos 58 nao normalistas, 51 eram mu
lheres. 

0 ensino primario fundamental comum contava, 
em 1969, com 111 unidades escolares e um corpo do
cente de 342 professores. No inicio do ano letivo ma
tricularam-se 12.928 alunos. 

Ensino M edio 
0 ENsrno media dispunha, na mesma data, de 4 
estabelecimentos, com 236 professores e 3. 594 alu
nos matriculados no inicio do ano letivo : o Institu
to de EducaQao Regis Pacheco, com os cursos gina-
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sial, cientifico, normal e com ercial ; Ginasio de Je
quie, com o ginasial ; Colegio Comercial, com o gi
nasial , comercial, normal-rural e eletro-mecanica; 
e Ginasio Municipal, com o ginasial. 

()ttl ro.r As pee! as Culturais 

EXISTEM no Municipio 2 bibliotecas publicas: a Mu
nicipal, com acervo de 5. 850 volumes, e a Bulh6es de 
Carvalho, da Agencia Municipal de Estatistica da 
F undagao IBGE, com 2.549 volumes. 

6rgaos de imprensa que circulam no Municipio : 
o Jequie <sem anal ), com tiragem de 1.500 exempla
res ; 0 Labor (quinzenal), com 500, e 2 bimestrais, 
0 Estudante e 0 Trovador, com 500 e 1.000, respecti
vamente. Ha 5 tipografias e 4 livrarias. 

Existem dois cinemas: Cine-Teatro J equie, com 
1.275 lugares e o Cine Auditorium, com 811. A Radio 
Bahiana de J equie, prefixo ZYN-27, transmite em 
ondas medias. 

Conta J equie com 26 associag6es culturais e re
creativas. Entre as culturais: Bahian a de Medicina 
- Regional de J equie, fundada em 1951 ; J equieen se 
de Imprensa , 1956; Nucleo Odontol6gico Antonio de 
Padua, 1949; Socieda de Benefi cente Cultural Firmo 
de Oliveira; Clube de Cinem a de J equie; Filarm6-
nica Amantes da Lira, alem de duas associag6es 
recreativo-culturais : a Cultura l J equieense (1952 ) e 
a Cultura l Leoncio Galrao (1963 ). Citam-se, tambem, 
o Lyons Club, o Rota ry Club, duas Loj as Ma<;onicas, 
uma Liga e uma Associagao Desportiva de J equie. 

Entre as esportivo-recreativas sobressaem, pelo 
numero de s6cios, o J equie Tenis Clube (857), Es
tudante Atletico Clube (128) , Esporte Clube Vasco da 
Gam a C125 ) e J equiezinho Esporte Clube (100) . 

Existe, ainda , o Clube da Fra ternidade , associa
r;ao ben efi cen te e recreativa . 

Jnstituto c!e Ec!uca('clo R eg is Pacheco 

15 



Festividades 

As PRINCIPAlS festas religiosas sao as do Ano Born, 
Sao Cosme e Sao Damiao (que se caracteriza pela 
cozinha afro-baiana, batuques e danc;as tipicas), 
Sao Joao, Natal, Semana Santa e a festa do Padro
eiro local - Santo Antonio - comemorada com 
grande solenidade. Festeja-se, ainda, o dia 25 de ou
tubro, data da fundac;ao da Cidade. 

TURJSMO 

ENTRE os pontos de atrac;ao, o visitante encontrara: 

Barragem de Pedras - local onde esta construi
da uma grande barragem. 

Mina do Castanhao - vasta jazida de minerios 
de ferro, a margem da Rio-Bahia. 

Colina de Butanta - onde esta edificada a sede 
de campo provis6ria do Clube Butanta Sport e Cul
tura. Desse local se descortina magnifica vista pano
ramica da Cidade. 

Fazenda Provisao- a 10 km da Cidade, recanto 
tradicional de recreio da sociedade jequieense, com 
piscina, venda de frutas e servic;o de bar. 

Rio de Contas - o rio corta a Cidade. Sua tra
vessia pode ser feita por duas pontes: Teodoro Sam
paio e John Kennedy. Forma bela praia, onde se 
pratica o futebol, no periodo de vazante. 

Constitui, ainda, agradavel recreac;ao uma visita 
as fazendas de cacau para acompanhar o plantio, 
a colheita, a fermentac;ao e secagem, nas estufas. 

Jequie conta com 5 principais hoteis: 
Itajuba Hotel - rua Presidente Dutra, 2; Rex 

Hotel- Prac;a Ruy Barbosa, 26; Joli Hotel- rua 2 
de Julho, 31 ; Guanabara Hotel- Avenida Alves Pe
reira, 5; Sudoeste Hotel - Prac;a Ruy Barbosa, 7. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 

POLITICOS 

AcHAM-SE sediadas em Jequie as seguintes reparti
c;6es federais: 

Agencia de Estatistica (6rgao de coleta do !BE) ; 
Coletoria Federal; Departamento Nacional de Es
tradas de Ferro ; Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem ; Inspetoria do Trabalho; Depar
tamento Nacional de Obras de Saneamento; INPS ; 
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Departamento Nacional de Endemias Rurais ; Justic;a 
do Trabalho ; Policia Rodoviaria; Tiro de Guerra nu
mero 128, Delegacia de Alistam ento Militar e Campa
nha de Erradicac;ao da Malaria. 

As repartic;6es publicas estaduais sao : 
Recebedoria de Rendas do Estado ; Inspetoria 

Fiscal do Estado ; Coletoria Estadual de J equiezinho ; 
Depar tamento de Estradas de Rodagem da Bahia ; 
Superintend€mcia de Agua e Esgotos do Reconcavo ; 
Delegacia Escolar ; Delegacia de Terras; Servic;o de 
Radio-Patrulha; Destacamento Policial de J equie; 
Destacamento Policial de J equiezinho ; Destacamento 
Policial de Itaib6 ; Destacam ento Policial de Itajuru ; 
Delegacia de Policia, Delegacia Regional de Policia , 
Delegacia de Transit e, Centro de Supervisao Escolar 
e Est ac;ao Rodoviaria . 

Finan[ aS 
A UNri\o arrecadou, no Municipio, em 1968, . ...... . 
NCr$ 597,2 milhares, o Est ado NCr$ 2,5 milh6es e o • 
Municipio NCr$ 2,0 milh6es. 

0 or c;amento municipal para o exercicio de 1969 
previa receita de NCr$ 2,1 milh6es e fixava igual 
despesa. 

A Coletoria Federal arrecada tambem n os muni
cipios de Aiquara, Itagi, Jitauna, Man oel Vitorino e 
Maracas. 

Rept'esentafaO Politica 
A CAMARA Municipal comp6e-se de 13 edis. Ate junho 
de 1969 h avia 18 .328 eleitores inscritos. 

FONTES 

As injorma96es divulgadas neste trabalho joram em sua 
m aioria jornecidas pelo Agente de Estatfstica Etelvlno Torres 
de Oliveira. 

Utilizados tambem dados dos arquivos de documenta9iio 
municipal do I BE, da 1.a edi9iio da monograjia e de diversos 
6rgaos do si stema estatistico nacional. 

f 
Esta publica9iio jaz parte da serie de monograjias munici

pais organizada pelo D epartamento de D ivulga(;iio Estatistica 
do I n s,tituto Brasileiro de Estatistica . A nota introdu
t6ria, s6bre aspectos da evolu9iio h ist6rica do Municipio, 
corresponde a uma t entativa no sentido de si'nt etizar, com 
adequada sist emati za(;iio, elem entos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergencias de opiniiio, 
comuns em assuntos d essa natureza , niio sendo raros os equi
vocos e contradi96es verijicados n as pr6prias tontes de pes
quisa. Por isso, o I BE acolheria com o maior interesse qual
quer colabora(; iio, especialmente de h istori adores e ge6gra jos . 



COLE<;A.O DE MONOGRAFIA S 

s.• Serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 
401 - Sao Jose dos Cam pos, 

SP. 
402 - Araponga s, PR . 
403 - Ouro Pret o, MG (2.• 

ed .). 
404 - Botucatu, SP. (2.• ed.) . 
405 - Cachoeiro de ltapemi

rim, ES (2.• ed.) . 
406 - Paranavai, PR. 
407 - Nova Friburgo, RJ (2. • 

ed .). 
408 - Florian6po li s, SC (3• 

ed.) . 
409 - An apoli s, GO (3.• ed). 

410 - Limeira, SP. 
411 - l taperuna, RJ. 

412 - Macapa, AP. 

413 - Reci fe , PE (3.• ed .). 

414 - Valinhos, SP . 

415 - Porecatu, PR. 

416 - Olinda , PE . 

417 - Boa Vista, RR . 

418 - Canoas , RS. 

419 - Piirto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. 
421 - Santo Angelo, RS. 
422 - Taubate, SP. 
423 - Tiradentes, MG. 
424 - Belo Hori zonte, MG (2.• 

ed .). 
425 - Vicosa, AL. 
426 - Caruaru , PE (2.• ed .). 
427 - Marflia , SP (3.• ed .). 
428 - Sao Sebasti ao do Alto, 

RJ. 
429 - Sao Leopoldo, RS . 
430 - llheus, BA (2.• ed.). 

433 - Ponta Grossa, PR (3.• 
ed.). 

434 - CameU , PA (2.• ed .). 
435 - p,:;',, MG. 

436 - Vit6ria da Conqu ista, 
BA (2.• ed .). 

437 - ltabuna, BA (3.• ed. ). 
438 - Londrina , PR . 
439 - Tupa, SP (2.• ed .). 
440 - Catu, BA. 
44 1 - Ni ter6 i, RJ. 
442 - Angra dos Reis, RJ (2 .• 

ed.). 
443 - Santo Andre, SP . 
444 - Sorocaba, SP (2.• ed.) . 
445 - Aracatuba, SP . 
446 - Duque de Ca xia s, RJ . 
447 - Feira de Santana, BA 

2.• ed.). 
448 - Blumenau, SC (2.• ed .). 
449 - Sao Lui z Gonzaga , RS. 
450 - Jaboatao, PE , (2. • ed.J . 
451 - Vassouras, RJ (2. 11 ed.). 
452 - Araraquara , SP (2 .• ed.). 
453 - Camp o Grande , MT (2.• 

ed.). 
454 - Se te Lagoas, MG. 
455 - Petr6 polis , RJ (3.• ed .). 
456 - Campos, RJ (3.• ed .) . 
457 - Palmeira dos Indios, AL 

(2.• ed. ). 
458 - Cam pos do Jord ao, SP . 
459 - Te resina, Pl. 
460 - Aragcari , MG. 
461 - Vicosa, MG (2.• ed.). 
462 - Uberaba, MG (2.• ed. ). 
463 - Jundiaf, SP. 
464 - Santarem, PA (2.• ed.) 
465 - Palmital, SP. 

431 - l ta pipoca, CE . 466 - Catanduva, SP. 
432 - Barbacena, MG (2.• ed.) 467 - Jequie, BA (2 .• ed.) 

Acabou-se d e i m p rimir , n o Servi90 G rri jico d a Fu n 
dar;ao I BGE, aos v inte e qu atro dias do mes de ;unlw 
de mil novecen tos e se ten t a . - 2907 
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