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COLEC ii O DE 
MONO GRA FI AS N.o 469 
2.• Edi ç2 o 

PAB A IBA 

ASPECTOS FJSICOS -Área : 189 km' ; tem]Jeratura 
em oc: m édia das máximas, 31 ,8; das m ínimas, 
19; pr ecipitação p luvimétrica anual : 2.1 5)),8 m m . 

POPULA ÇÃO - 203 .000 habi tan t es (estinw t iva do 
I BE em 1 o de j ulho de 1970) ; densidade demo
gráf ica : 1.074 h ab j k m ' . 

ASPECTOS ECONôMICOS - 87 est abelecimen tos 
industria i s, 89 at acadistas e 1.252 varej is tas; 346 
estabelecimentos de pres tação de serv iços; 29 
estabelecimen t os bancár i os, a saber : 2 mat rizes, 
27 c.gências; 5 cooper ativas de cr édi to; 2 agên
cias da Caix a Económica F ederal (at é 31-5- 69) . 

ASPECTO S CULTURAIS - 190 est abel ecim entos es
escolares de ensino prim ário 34 de en sin o m édi o, 
15 de ensin o superior; 17 bibli otecas, 14 l ivrar i as, 
9 t i pogr afi as, 4 jorna is e 2 r evistas; 3 estações 
radiodifusoras, 10 cinemas e 1 t eatr o; 12 asso
ciações culturais e 20 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URB AN OS - 332 ruas, 263 avenidas, 40 
praças, 2 parques, 35 .080 prédios, 32 .144 ligações 
el ét:icas domiciliar es, 3.108 aparelhos t elefóni 
cos; 14 hoté i s, 4 pensões, 1 dormit ório, 1 h ospe
dar i a, 24 r es t aur ant es e 92 bares (até 30-4- 69 ) . 

ASSISTÊNCI A MÊDICA - 11 hospitais, 5 casas de 
saúde, 3 sanatórios, 1 m anicómio, 4 m aternida
des, 1 institut o e 2 clínicas de psiquiatria, com 
2.472 l eitos, 11 postos de saúde e 2 prontos - so 
corros; 327 m édicos, 140 dentistas, 71 farmacêu 
ticos, 529 enf ermeiros; 46 farmácias e drogar ias. 

VEÍCULOS REGISTRADOS (n a Prefeitura Munici
pal em 1968J - 3.539 automóveis, 66 ônibus, 20 
aut olot ações, 1.055 veícu los tipo univer sal ou 
uti l itário, 339 m otonet as, 8 m otocicletas, 71 3 
piclc -ups e furgões, 604 camin hões, 989 camione
t as e 32 outros veículos. 

ORCAM ENTO MUNICIPAL PARA 1970 (m i lhões de 
- cruzei r os n ovos) - r eceita prevista : 8,5; d espesa 
fixada: 8,5. 

REPRESENTAÇÃO POLiTICA - 15 vereadores. 
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ASPECTOS HISTóRICOS 

É coNTROVERTIDO o significado do to?ônimo dado 
ao rio Paraíba. Para Elias Erckman, Paraíba sig
nifica rio m au, pôrto ruim, ou mar corrompido. 
Varnhagen também indica a traduçãc de rio mau 
e Teodoro Sampaio, a de rio impn.ticável. Se
gundo Coriolano de Medeiros, porém, o significado 
exato seria braço de mar pois os primeiros geó
grafos que estudaram o rio tomaram-no por um 
braço de mar, sendo provável, assim, rzue o gentio 
da terra como tal o tivesse consideraão, dando-lhe 
o nome com a precisão com que batiz'lvam os aci
dentes do terreno. 

Tôda a r egião do São Domingos (primeiro no
me que os civilizados deram ao Paraíba) era habi
tada por silvícolas bravios, influenciad-:Js pelos tra
ficantes franceses de pau-brasil, intEressados em 
conservá-los hostis a exploradores de outras nacio
nalidades. Assim é que, em 1574, torem os índios 
levados a tomar parte no ataque ao engenho de 
Diogo Dias, em terras da Capitania d ~ Itamaracá, 
no qual se verificou grande morticínic de bran cos. 
Desde essa época, sucederam- se t entat:vas de co lo
nização, pois o Rei de Portugal temia JUe os fran
ceses ali se estabelecessem definitivarr-ente. Foram 
construídos fortes na foz do rio e em ter~a travaram
- se diversas batalhas, de resultados contrários aos 
portuguêses. 

Em março d e 1585 chegava à Paraíba Martim 
L eit ão, Ouvidor G eral da Bahia, chefia~do uma ex
pedição que deveria res t aurar os tortz:ns da barra 
e desalojar os franceses de diversas -:JOsições. Em 
2 de agôsto do mesmo ano, nova tentc.tiva, chefia
da pelo Capitão João Tavares, que se a']! roveitou das 
desinteligências surgidas entre as ducrs tribos que 
habitavam as margens do Paraíba e r ios próximos, 
conseguindo insinuar-se entre os Tabcjaras e fir
mar um pacto de amizade com o seu morubixaba, 
o índio Piragibe. O acôrdo verijicou-r: e no dia 5, 
numa colina à direita do rio Sanha:.lá, pequeno 
afluente do Paraíba. É nesse local que ~wje se situa 
a cidade de João Pessoa. 

Em homenagem ao santo do dia, o lugar tomou 
o nome de Nossa Senhora das Nev('S, até hoje 
padroeira da cidade. Em honra ao rei da Espanha, 
que dominava Portugal, a cidade recebeu o nome de 
Felipéia. 

Em novembro do mesmo ano (1585) , chegavam 
várias famílias, levadas pelo Ouvidor-Geral Martim 
Leitão, que providenciou também a ccnstrução de 
fortes, igrejas e casas de moradia. 

As lutas com os silvíco las prosseg:.liram ainda 
durante anos, ora contra os Tapuias, qt.e viviam no 
interior, ora contra os Potiguares, qu(' habitavam 
o Norte. 
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Aspecto parcial do centro da Cidade 

Desenvolveu -se lentamente a cidade, on de de
pois veio a radicar-se Duarte Gomes da Silveira, 
companheiro de Martim Leitão, numa de suas ex
pedições. A fim ele estimular o progresso da cidade, 
instituiu prêmios para recompensar os habitantes 
que levantassem casas de moradia tendo fundado 
(a 6 de dezembro de 1639) o Morgado Salvador do 
Mundo, corno património da Santa Casa de Mise
ricórdia da Paraíba. 

A 24 de dezembro de 1634 foi a cidade ocupada 
pelos h olandeses, depois de ataques aos f01·tins da 
barra, defendidos pelas tropas aquarteladas ern Ca
bedelo. Contava Felipéia 1.500 habitantes e em suas 
imediações funcionavam 18 engenhos de açúcar. 
Corn a aproximação das fôrças batavas, o povo 
abandcnou a cidade, depois de incendiar os prédios 
mais importantes. Comandados pelo Coronel Segis 
rnund von Schkoppe, 2.500 homens invadiram a ci
dade, que tornou o nome de Frederikstadt. 

O povo paraibano não se sujeitou ao jugo es 
trange iro e seu espírito d e resistência teve corno 
símbolo a figura de André Vidal de Negreiros, or
ganizador do movimento de reação. E ern 1654, ven
cidos os invasores e obrigados à retirada para o seu 
país, tomou posse do cargo de governad01· João 
Fernar .. des Vieira. 
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Praia de Tambaú 

A capita l chamou-se Paraíba do Nal·te até 4 de 
setembro de 1930, quando t eve seu ncme mudado 
para João Pessoa, em homenagem ao P ··esidente do 
Estado, assassinado no Recife, em plenil campanha 
política. Sua morte foi uma das causes imediatas 
da Revolução de 3 de outubro daquele aíW. 

Formação Administrativo-Judiciária 

NossA Senhora das Neves, como era cham ado o lu 
gar, recebeu foros de cidade a 5 de agêsto de 1585. 
Passou a denominar-se Felipéia depois da chegada 
de Martim Leitão, em 29 de outubro je 1585 . No 
ano seguinte criou-se o distrito. 

Em 24 de dezembro de 1634, a eidar:le tomou o 
n ome de Frederícia ou "Frederikstadt" e, em 1654, 
r ecebeu a denominação de Paraíba. O P_lvará de 28 
de setembro de 1813 confirmou a criacão do distrito-
-sede do Município de Paraíba . · 

Em 1911, o Município se subdividia em 4 dis
tritos : Pa ra íba, Conde, Alhandra e Pit:mbu. 

A 4 de setembro de 1930 a Lei estadual n.o 700 
conferiu ao Município a nova denomina r;ão de João 
Pessoa. 

Segundo o quadro administrativo t e::Titorial r e
ferente ao período 1933/ 1938, havia mai< um distri
to, o de Cabedelo. 

Em 15 de novembro de 1938, de ac·'lrdo com o 
Decreto-lei estadual n.o 1.164, o Município foi acres
cido do território d o extinto distrito de '::'aquara, da 
com una de Espírito Santo, possu indo m ais um dis
tri to, o de Tambaú. Êste foi extinto peio Decreto
-lei estadual n .0 520, de 31 de dezem bro de 1943, 
que também a ltero u para J acoca o tcpônimo de 
Conde. 
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O quadro administrativo territorial referente a 
1956 registra 5 distritos: João Pessoa, Alhandra , Ca
bedelo, Pitimbu e Vila do Conde (ex-Jacoca) . 

Em 12 de dezembro de 1956 o Município de João 
Pessoa )erdeu território para o nôvo Município de 
CabedeloJ e a 24 de abril de 1959 para o de Alhandra. 

A Lei no 2. 638, de 20 de dezembro de 1961, 
criou o distrito de Tambaú e as de n."' 2 . 671 e 3 .107, 
de 22 de dezembro de 1961 e 18 de novembro de 1963, 
r espectivamente. desmembraram os dis t ritos de Pi
t imbu e Conde. 

Segundo a divisão t erritorial em vigor, o Mu
nicípio se reduz aos distritos de João Pessoa e Tam
baú. 

A Comarca foi criada pela Provisão Régia de 12 
de dezembro de 1687, confirmada pela Lei pro
vincial n.o 27, de 6 de julho de 1854, e estaduais 
de n ."' 8 e 256, de 15 de dezembro de 1892 e 9 de 
outubro de 1906, respectivamente . Atualmente, cêr
ca de 310 advogados atuam n a Justiça da capital 
paraiba:J.a. 

ASPECTOS FJSICOS 

o TERRITÓRIO do Município de João Pessoa é, em 
geral, baixo, mormente nas proximidades da costa . 
Na orla litorânea o terreno, arenoso e plano, é alte
rado de espaço a espaço, apresentando outeiros 
conhecidos por barreiras . Há pequenas e belas en
seadas, das quais se destaca a de Tambaú . Embele
zam a paisagem os coqueiros característicos das 
praias :J.ordestinas. 

O solo, sílica-argiloso, ondula em graciosas co
linas. As matas, apesar das devastações, possuem 
ainda excelentes reservas de madeira de lei. João 
Pessoa é também rico no que concerne à variedade 
de flor a e fauna . 

O clima, de modo geral, é quente e sêco e 
as chuvas incidem com maior freqüência de abril 
a agôsto. Em 1967 a precipitação pluviométrica foi 
de 2 .159,8 mm, e a temperatura apresentou as mé
dias de 31 ,8o e 19.°C. 

Entre os rios destacam-se o Sanhauá, Gramame 
e Marés, os dois primeiros formadores de limites 
intermunicipais e o último captado para abasteci
mento da capital. Outros menores, como o Mandaca
ru e J a5uaribe, além de duas lagoas - a Grande e a 
do Parque Solon de Lucena -, completam-lhe a hi
drografia. 

O '.;erritório municipal mede 189 km' e se li
mita com os municípios de Cabedelo, Conde, Alhan 
dra, Bayeux, Santa Rita e com o Oceano Atlântico. 

Localizada a 45 metros de alti tude, a cidade 
situa -se às margens do rio Sanhauá e é definida pe
las coordenadas geográficas de 70 06 ' 57" de latitude 
Sul e 34° 53' 13" de longitude w. Gr. 
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Vista aérea ele Ta rn baú. A o jundo ponta d e• ::'abo Branco 

Ponto maiJ OrientaL do Brasil 

LocALIZA-SE em João Pessoa, na praia de Tambaú, 
importante acidente geográfico, o Cabo Brc; nco, 
onde se encontra a Ponta do Seixas, Ex tremo mais 
oriental do continente sulamericano, à longitude de 
34° 47' 38" W . Gr. Suas encostas se elevam aproxi 
madamente a 40 metros de altura sôbre o mar, es
tendendo-se por mais de uma milha. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

EM 1634 possuía F elipéia 1. 500 habitantes apenas. 
Duzentos e trinta e oito anos após, o Re :::enseamento 
de 1872 acusava uma população de ::!4 . 714 h abi
tantes. Entre êsses levantamentos e o de 1900 
(28. 793) registrou-se aumento da orde:n de 16 .5%. 
Em 1920 já h avia 52.990 habitantes, po .:-tanto 84,0% 
a mais ; em 1940, 94.333 (78,0 % sôbre D anterior); 
em 1950, 119 .326 (26,5 % ) e em 1960, 155 . 117 (30,0 % l. 

Em 1960 o Censo revelou a inda que 38,8% da po
pulação se concentravam nas áreas u::banas, con
forme o quadro seguinte: 
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~;~~, ·:~ 
POPULAÇÃO 

~-~ MUNICÍPIO E 
DISTRITOS 

,,. Total Urbana 
-· - . ---- -- -

Muni cípio . . . . . . . . . . . 155 117 137 788 
João Pessoa . . .. 142 916 135 820 
Pitimbu .. . ... .. 7 099 1 795 
Vila do Conde .. 5 102 173 

POPULACÃO PRESENTE 
Mil pessoas 

2 00 - ----

Município Urbano Rural 

',;; 

Rural 

17 329 
7 096 
5 304 
4 929 

A c idade, no ú lt imo inter valo intercen sit á rio , 
cresceu de 51,7%, passando a 135.820 h a bitantes. 
Havia 28. 782 d om icílios: 26 . 234 no distrito- sede , 
1. 532 nc. de Pit imb u e 1 . 016 n o de Vila do Conde. 

O demonstrativo a seguir , com est imativas para 
1° de julho, em m ilhares de habitantes, revela o 
cr escimento observado no p eríodo d e 1960- 70: 

1960 
1961 
1962 
1963 ......... . . . 
1964 (') 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

( ') Nesse a no o Município sofreu 

154 
160 
158 
164 
164 
170 
176 
182 
189 
196 
203 

desmembram ento. 
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POPULACÁO 
Mil hares de habit an tes 

1960 19 62 1964 1966 19-58 1970 

i'vl ouimenlo da População 

EM 1968 o registro civil anotou 9. 856 nascimEntos, 
dos quais 2.867 durante o ano (sendo 2.475 vivos , 
392 natimortos), 3. 639 óbitos Cl . 244 de m enores 
de 1 ano) _e 1. 660 casamentos . 

ATIVIDADES ECONóMICAS 

I nd;ÍJiria.r 

O MuNICÍPIO, exclusivamente urbana, baseia sua 
economia na indústria. 

Pelo Censo de 1960, foram investigc.dos 186 esta
belecimentos, dos quais 184 da indúst: ia de trans
formação e 2 da extrativa de produtos minerais . 
Essas unidades ocupavam 1. 526 operários em m édia 
mensal. No ano anterior, utilizaram-se 6. 348 cv de 
fôrça motriz, sendo as despesas com a t : ansformação 
industrial de NCr$ 457,6 milhares. O .,..alor da pro
dução foi calculado em NCr$ 945,7 mi:hares. 

A indústria , no Município, vem de e::-as remotas . 
Em 1888 fundava-se , perto da Capital, a Usina de 
açúcar, pioneira do Estado, e em 1892 uma fábrica de 
tecidos. Em 1905 era instalada a primeira prensa 
hidráulica de algodão e óleos . 
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Const it ui importante ramo de atividade o das 
indústrias de tran sform ação. Em 1968, os produtos 
dos pri:J.cipais 87 estabelecimentos in dustriais r en
deram NCr$ 29,1 milhões e empregaram 2.571 pes
soas . Na t abela a seguir, observa-se a importân cia 
que cabe aos minerais não m etálicos e aos produtos 
alimentares: 

VALOR DA 
NÚMERO PESSOAl PRODUÇÃO 

DE OCU- Elvi 1968 
GÊNEROS DE ESTA- PADO 

INDÚSTRIA BELECI- EM Nítmeros 
MENTOS 1968 absolutos % sôbrc 
31-12-1968 (NCr$ I 000) o total 

~Ii nera i s não mct>i l ico~ :j 462 10 977 1 37,7 
Madeira .. -t -18 196 0,7 
Mobi liário G 56 242 I 0,8 
Rorracha . ;j 24 279 !,0 
Produtos alinwntarcs .. -12 527 5 788 19,9 
Bebidas .. G 157 1 008 3,4 
Editorial c gr:ífica 9 547 1 834 6,3 
Outras ind :t st rias (l) 1-l 7;)0 8 814 30,3 

TOTA L. 87 2 571 29 128 100,Q 

( I) Estão inc luídos: l catabclccimento de prod utos minerais. 2 de 
mctalúrr i c~ , I de mecân ica, I de material elétrico c de comunic:Içõc~ . l de 
papel c papelão, I de química, 2 de pl'O cl utos ele perfumaria, sabões e ,·elas, 
2 de têxti l, 2 de \'P9tuúrio, calç:ado c artefatos de tcr ido~ . 

lN DÚSTRIA- 1968 
v 

D Mi ne rai s não metá li cos 

EEiJ Produtos a lime ntares 

CZJ Outra s 
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Entre os grandes estabelecimentoE industriais 
merecem destaque as Indústrias Reun:das F . Ma
tarazzo (beneficiamento de algodão, ólEo de caroço 
de algodão e sabão comum) e a Cia. Paraíba de 
Cimento Portland. 

Quanto aos produtos alimentares cabe menção 
ao abate, à fabricação de pães, biscoito~, fubá , fa
rinha de mandioca, torrefação de café, Etc. Assina
lem-se ainda as indústrias de fabric ação de refri
geradores, sacos e fios de algodão e de bebidas. 

Entre os novos estabelecimen tos ::a: rgidos de
pois de 1965, incluem -se: Imensa S . A. - Indústria 
Metalúrgica do Nordeste, e IMPECOLL (fabricação 
de placas luminosas) . 

Em 30 de maio de 1969, contavam 1f5 estabeleci
mentos. 

Comlrução Civil 

GRANDE é a expansão que se verifica no setor de 
construcão civil. Em 1968 foram concedidas 2.133 
licenças· para início de novas edificações, abrangen
do uma área total edificada de 160. 81;4 m". Dessa 
área 120.833 m" destinam-se ao uso re ~ idencial. O 
valor das edificações, correspondendo ao custo da 
construção, foi estimado em NCr$ 20,0J milhões, à 
data das solicitações das licenças. 

No que diz respeito ao "habite-se", ::oncederam
-se 1.295 licenças cujas edificações atine;iram o v-alor 
de NCr$ 12,3 milhões ; a área dos tecénos era de 
441. 196 m", de 98.680 m ' a das edif:cações e de 
92.856 m' a residencial. 

No mesmo ano foram expedidas 81 ~icenças para 
ampliações, no total de 3 . 611 m' (2 . 633 r esidenciais) . 

De janeiro a setembro de 1969, cc•ncederam-se 
mais 681 licenças ; a área das edific3.ções foi de 
70.851 m". 

Trabalham no Município 84 engenheiros. 

A bate de Reses 

EM 1967 foram abatidas 14.854 cabeças de bo
vinos, 6. 877 de suínos, 1 .160 de ovinc>3 e 2.120 de 
caprinos. 

O produto dêsse abate alcançou 3.C40 toneladas , 
no valor de NCr$ 4,1 milhões . Para ê3se resultado 
deu maior contribuicão a carne verdz de bovino, 
com 2. 005 t e 76,4 % do valor, segui h da carne 
verde de suíno , com 172 t e 7,4%, e do toucinho 
fr esco, com 172 te 7,4%. Outros 15 produtos e sub
produtos contribuíram em men or mEdida para o 
valor total. 

Pecuá'l'ict 

A CRIAÇÃo do gado, mestiço de holan.:iês , tem por 
finalidade a produção de leite. 
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Em 1968 os rebanhos eram constituídos de 12.320 
cabeças, no valor de NCr$ 2,2 milh ões, com a se
guinte discriminação: 

VALOR 

POPULAÇÃO QUANTIDADE 
PECUÃRIA (cabeças) Números 

% sôbre absolutos 
(NCr$ 1 000) o total 

Bovinos . . . 5 400 1 7H 81,9 
Eqüinos .. .. 1 400 1~6 5,9 
Asininos .. 1 250 31 1,5 
Muares. 1 150 155 5,4 
Su ínos .. 1 100 79 3,7 
Ovinos .. J 420 24 1,1 
Capri nos . . .. .... 600 9 0,5 

TOTAL 12 320 2 168 100,0 

A produção de leite, no mesmo ano , chegou a 
640.000 litros e NCr$ 288,0 milhares. 

No que se r efere à avicultura, existiam 26.900 
galináceos, no valor de NCr$ 91,9 milhares e 3. 100 
palmípedes, calculados em NCr$ 9,3 milha res . A pro
dução de ovos superou 80.000 dúzias , que atingiram 
NCr$ 130,0 milhares. 

Em exercício profissional há 6 veterinários. 

Agricu! :urct 

O CENSO Agrícola de 1960 encontrou 1 . 941 esta
belecimentos agropecuários, sendo 236 explorados 
pelos proprietários, 1.691 arrendados, 10 ocupados e 
4 de ter ras próprias e arr endadas. 12.545 ha eram 
destinados a lavouras permanentes e temporárias, 
2.090 a pastagens naturais e 137 a artificia is . 

1.743 estabelecimentos tinham menos de 10 hec 
tare.<s; 1:38, de 10 a menos de 100; 57, de 100 a m enos 
de 1.000 e 3, de 1.000 a menos de 10.000. 

Quanto a o pessoal ocupado , 1. 778 eram empre 
gados, (;5 parceiros e 3. 691 de outras condições. 

Segundo a atividade predominante, 1. 622 pro
priedades rurais se dedicavam à agricultura e agro
pecuária, 16 à pecuária, 5 à horticultura e floricul 
tura, 4 à avicultura, 288 à extração vegetal e 6 à 
a tividades de experimentação. 

A produção agrícola, inteiramente consumida 
no Município, foi estimada em 1968, em NCr$ 647,5 
milhares; a área cultivadà elevou-se a 1.095 hec
tares. 
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A tabela a seguir permite verific a: a disttibui
ção dos principais produtos: 

VALOR I 

PRODUTOS AGRÍCOLAS Númezw % sôbre absolutoo 
(NCr$ 1 DilO! o total 

Côco-da-baía . 281 43,4 

!Banana .. 64 9,8 

Manga. .. .. 54 8,3 

Caju ... 50 7,7 

Cana-de-açúcar . <:0 6,2 

Abacate. 37 5,8 

lVIand ioca . 26 4,0 

Outros (1) 85 14,8 

TOTAL 647 100,0 

(I) E1n outros incluem-se b:J.tata-docr, abacaxi, sisai, lanrj ·1, pimenta-do-reino, 
feij ão, fava, amendoim c milho. 
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A cultura do côco-da-baía, a mais importante 
do Município, acusou o seguinte desenvolvimento, no 
período 1963-67 : 

1963 . . 
1964 . 
1965. 
: 966. 
: 967. 

QUANTIDADE 
(1 000 frutos) 

2 730 
2 040 
1 700 
1 920 
2 000 

PRODUÇÃO DE CÔCO -DA-8AIA 
NCr . 1000 

VALOR 
(NCr$ 1 000) 

60 
87 
99 

230 
340 

350------------
r-

300 -

250 -
r-

-· -2 0 0 

'5 0 -

oOO I-
r-

1r r- -
; 

50 

1963 196 4 1965 1966 1967 

O Servico de Extensão Rural da Paraíba 
(ANCAR) tem seu escritório central em João Pessoa . 
Sediados n a capital acham-se 33 agrônomos pres
tando assistência profissional aos agricultores de 
todo o Estado . 

Pesca 

JoÃo PESSOA é um dos mais importantes municípios 
pesqueiros do Estado. Aí se localiza a Colônia de Pes
ca Vidal de Negreiros, prefixo Z-3, na qual se 
achaYam matriculados, em 1968, 252 pescadores de 
18 anos e mais. Possuía 125 embarcações, com a 
capaeidade de 421 toneladas: 29 jangadinhas a r emo 
ou vara, 71 jangadas e 25 botes a vela ou motor; 
dispunha ainda de 50 rêdes de arrasto . 35 de três 
malhas, 39 de agulha , 1. 451 linhas, 1. 093 chumba
das , 51 sauneiras, 142 rnangotes e 15 armadilhas. 
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Vista parcial da Cidade 

A produção de pescado, no mesmo ano, alcançou 
159 toneladas, no valor de NCr$ 204,1 milhares. 

Há na Colônia, uma escola e 1 ambulatório. 

Produção Extrativa Vegetal 

EM 1968 a produção de lenha alcançou 4. 000 m", no 
valor de NCr$ 8,0 milhares; cêrca de 14 t de carvão 
vegetal , valendo NCr$ 1,4 milhares, e 11.0 t de cas
tanha de caju, no valor de NCr$ 22,0 milhares. 

Com hei o 

EM 1968, som avam 1.252 as firmas varej istas e 
89 as atacadistas, predominando os ramcs de fe rra
gens, produtos metalúrgicos, materiais ce constru
ção e gêneros alimentícios. 

Há exportação para os Estados vizirúos e tam- ~ 
bém para o Espírito Santo , Guanabara , Rio de Ja
neiro e São Paulo. Entre os produtos exportados 
avultam os artigos de vestuário, sacaria , ~êneros a li
mentícios, móveis, tecidos, refrigerantee, medica
mentos, sal grosso, cimento, água miner al, artigos 
de papela ria , implementas agrícolas, etc.. 

A importação, que alcançou NCr$ 142,3 milhares, 
em 1967, procede, em sua maior parte, de ?ernamb'J
co, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, e compre
ende ferragens, t ecidos, gêneros alimentícios, apare
lhos eletrodomésticos , cigarros , etc . 
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Prestaçãa de Serviços 

EM 1968, a capital paraibana possuía 346 unidades 
de prestação de serviços, entre as quais 32 alfaiata
rias, 92 ·oares , 24 resta urantes, 83 barbearias, 23 sa
lões de ·oeleza, 18 ateliers fotográficos , 4 pensões, 1 
dormitório, 1 hospedaria e 14 hotéis, entre os quais 
Paraíba Pálace Hotel, Globo, Cristal, Aliança, Re
pública, Aurora, Pedro Américo, Caxias. 

Est C! bel aimenl o .r BCI!lcários 

O GRosso do movimento bancário da Paraíba se con
centra, pràticament e, em João Pessoa e, em segundo 
plano, em Campina Grande. 

Na capital, até maio de 1969, funcionavam as 
matrizes dos seguintes bancos: Comércio e Indústria 
da Paraíba e Estado da Paraíba (ambos com 3 agên
cias) e m ais as agências do Banco do Brasil (2) , 
Aliança (2), Comércio e Indústria de Minas Ge
ra is, Indústria de Campina Grande (2), Lavoura de 
Minas Gerais, Nacional de Minas Gerais, Nacional do 
Norte, Nordeste do Brasil Bahia (2), Mineiro do Oes
te (2), Nacional de Crédito Cooperativo, Brasileiro 
de Descontos, Comercial do Nordeste , Mercantil de 
São Paulo e Mercantil do Norte (2) . 

) Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1968, eram os seguintes, em milhares de 
cruzeiros novos : caixa, 11.821; empréstimos 107.741; 
depósitos à vista e a curto prazo, 76 .458 e depósitos 
a médio prazo, 1.563. 

Foi o seguinte o movimento da Câmara de Com
pensação: 412 .561 cheques, no valor total de .. . 
NCr$ 613,8 milhões, sendo o valor médio por ch eque 
de NCr$ 1.487,87. Em 1969 o movimento foi de 463 .626 
cheques compensados, no valor de NCr$ 714,6 mi
lhões . O valor médio por cheque foi de NCr$ 1.541,29 . 

O Município conta a inda com 2 agências da 
Caixa Económica Federal. Há 5 cooperativas de cré
dito: do Banco Central de Crédito, Banco Auxiliar 
do Comércio, Banco Agrícola Industria l, Banco Co
mercial Agrícola e Banco dos Proprietá rios da Pa
raíba. 

TrCimJ'Mi e.r 

JoÃo PEssoA é bem ser vido de transportes . Além do 
complexo de estr adas estaduais, servem-lhe, ainda , 
as BR-230 e BR-101 , facultando ótima ligação com 
Recife e Natal, bem como com outros importantes 
centros urbanos do interior do Estado e de Estados 
limítrofes. 
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Feno·via 

O PRIMEIRo trecho de estrada de ferro :"oi construído 
em 1886, ligando a Capital ao pôrto de Cabedelo e 
às zonas próximas de produção agrkola . A Rêde 
Ferroviária do Nordeste , antiga Grea~ Western of 
Brazil Railway, possui uma estação, r:a Praça Na
poleão Laureano, e estabelece ligação com Cabe
dela, 20 km, em 40 minutos; Recife-PE, 215 km, em 7 
horas e Campina Grande, 154 km, em 4 horas. 

Rodovias 

A RÊDE rodoviária do Município compreende, como 
já se disse, as duas estradas federaÍ3 asfaltadas, 
BR-101 e BR-230 e est radas locais, tôd~s em condi- f 
ções de t r áfego permanente duran te o ano. 

J oão Pessoa dista de Cabedelo (BR-230), 25 mi
nutos; de A lhandra (BR- 101) , 50 minutes; de Bayeux 
(BR-230), 15 minutos; de Sant a Rita (BR-230), 30 
minutos; de Conde (BR-101) , 40 minut:Ds; de Cam 
pina Grande, 2 h oras; de B r asília- DF CBR-101), via 
Governador Valadares-MG, 2 dias e 12 h oras, apro
ximadamente. 

O serviço urban o de ônibus é execut3.do por duas 
emprêsas, uma das quais explora ainda uma linh a 
interdistrital e uma intermunicipal. Hé. duas cóm
panhias com serviços intermunicipais. Quan to aos 
interestaduais existem linh as de ~omunicação 
de J oão Pessoa com o Rio de J aneiro-GB, com Na
tal-RN e Recife -PE. 

Praça 1817 
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Em 1.0 de janeiro de 1968 o Município contava 
com 6.016 veículos para passageiros, dos quais 3.539 
automóveis, 989 camione t@.s, 20 autolotações, 66 
ônibus, 1.055 veículos tipo universal ou utilitário , 
339 motonetas e 8 motocicletas; 1.318 veículos para 
carga, sendo 563 caminhões, 29 caminhões-basculan
tes, 12 caminhões- tanques, 713 pick-ups e furgões e 
1 carrêta . 

Havia, ainda, 22 ambulâncias e 9 ca rros fune
rários. 

Registra dos na Delegacia Especial de Trânsito , 
7.292 veículos até 31-12-1969. 

Tramportes A éreos 

O AEROPORTo Castro Pinto, que serve a João Pessoa, 
está localizado em Santa Rita, a 9 km do centro da 
cidade. Os aviões do tipo DC-3 e DC-6, da VARIG, 
ligam a Capital paraibana às cidades de Recije -PE , 
em 30 m inutos, e Brasília-DF,via Recife , em 4 horas. 
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Em 1968 o aeroporto apresentou o 3eguinte mo
vimento: 

Aeronaves (n.o) 

Pousas ......... . . . 
Decolagens 

Passageiros (nO) 

Desembarcados 
Embarcados 
Em trâ nsito 

Correio (kg) 

Descarregado .... . . . . 
Carregado ... .. ... . . . . ... . 
Em trânsito ... .. . .. . . . . . . 

Carga (kg) 

Descarregada 
Carregada 
Em trânsito 

Tra11spor1e l vlarflimo 

743 
743 

~. 128 

. 113 
263 

2é.130 
't.668 

72 

41.529 
4.695 

200 

JoÃo PEssoA possui pequeno pôrto , ;> : àticamente 
dentro da cidade, à margem direita do r_o Sanhauá , 
utilizado para pequena cabotagem. O movimento 
m arítimo é feito a través do pôrto de Catedelo. 

Comunicações 

A EMPRÊSA Telefônica da Paraíba Ltda .. com 3 . ~08 
aparelhos, tem sob sua responsabilidade o: instalação 
e manutenção dos serviços de telefonia e já ope-ra 
em tráfego mútuo com as t elefônicas do Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A Com 
panhia Internacional do Brasil (Radio rol) possui, 
também, servi ço telefónico. 

As comunicações postais-telegráfica:; estão a 
cargo da Emprêsa de Correios e Telégrafu.:;, atravé.s 
da Estação Telegráfica e Tráfego PostE.l de João 
Pessoa, localizada n a Praça Pedro Américo. Dispõe de 
12 agências postais distribuídas na cidadE e de uma 
agência especial postal e telegráfica na .. '\.ssem'::lléia 
Legislativa. 
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Esporte Clube Cabo Branco 

lvlo llimento Imobiliário 

O REGISTRO de Transcrições de Transmissões de Imó
veis, por compra e venda, acusou um movimento 
de 3.190 transcrições, realizadas em 1968, no valor 
de NCr$ 16,4 milhões . 

No m esmo ano foram inscritas 1. 072 Hipotecas 
Convencionais, no valor de NCr$ 18,9 milhões. 

ASPECTOS SOCIAIS 

Urbanização 

JoÃo PESSOA estende -se da margem esquerda do rio 
Sanhauá até à praia de Tambaú, no li toral atlân
tico, tôda margeada de coqueiros, e considerada uma 
das m ais belas praias do Nordeste. 

A á rea urbana, de aspecto aprazível, distribui
-se em três planos : cidade alta, m édia e ba ixa. Esta, 
conhecida por varadouro, fic a à margem do Sa
nhauá, e aí se localizam o comércio a tacadista, 
a lgumas indústrias , a estação ferroviária, casas ban
cárias, pôrto fluvial , etc. Na cidade m édia concen
tra -se o comércio varej ista estendendo-se para o 
centro da alta, que se forma dos bairros residenciais 
de Tambiá, Montepio , Jaguaribe, Cruz das Armas, 
Oitizeiro, Santa Júlia, Torrelândia, Expedicionários, 
Tambaú , Jardim Miramar , Jardim Manaira, dos 
Estados, Trincheiras, etc . 

.t!ste último traz à lembrança velhas lutas coloni
ais. Segundo uns , foi a rrabalde construido ao pé de 
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Lago do Parque Solon d e Lucena 

parapeitos levantados para evitar a in;asão holan
desa; conforme outros, êsses redutos te:-iam sido er
guidos em 1710, por ordem do Governsdor João da 
Maia Gama. A cidade se expande para leste, com 
bairros novos que surgem em direção à :Jraia. 

São em número de 732 os logradouros, dos Quais 
263 avenidas, 332 ruas, 40 praças, 2 :~=arques, e 95 
outros. 674 dêsses logradouros são benEficiados pela 
iluminação pública e domiciliar, estimando-se em 
211 os pavimentados. Contam-se 35. 08C prédios, dos 
quais 32.144 com ligação elétrica domiciliar . 

Em 1968 o consumo de energia e~trica foi de 
39.889 MWh, sendo de 211 kWh o "per capita", e de 
8. 814 MWh o para fins industriais. Verificou-se um 
incremento de 21 ,9% no consumo de en ergia, com 
referência ao ano anterior. 

Destacam-se como principais vias públicas as 
avenidas Epitácio Pessoa, Getúlio Var:gas, General 
Osório, Guedes Pereira, Beaurepaire F:ohan, Barão 
do Triunfo, Cruz das Armas.; as praçaE Pedro Amé
rico , João Pessoa, e as ruas das Trinch eiras, Ma 
ciel Pinheiro, etc. Há outros belos log.!"adouros pú
blicos como o Parque Solon de Lucrna, em cuj o 
centro existe um lago com sangrado_1ro artific ial 
subterrâneo, circundado de palmeiras. 3 um dos re
cantos m ais pitorescos, considerado a ~rativo turís
tico da capital paraibana. 

Dos prédios existentes destacam-se o Palácio da 
Redenção, sede do Govêrno, ocupando ::tla do antigo 
convento dos jesuítas, a Faculdade de Direito, ex-Li
ceu, a Reitoria da Universidade Federal da Paraíba, 
o Palácio da Justiça, o Colégio Estadu~l , o dos Cor
reios e Telégrafos, entre outros. 
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Assistência j\ifédico-I-1 os pila/ar 

A POPULAÇÃo m unicipal dispõe de uma r êde sanitária, 
integrada por 11 hospitais, 5 casas de saúde, 1 mani
cômio judiciário, 3 sana tórios, 1 instituto de n euro
psiquia tria infantil, 4 maternidades e 2 clínicas de 
psiquiat ria, t ot alizando 2 . 472 leitos . Exist em ainda 
11 postos de saúde, 2 prontos-socorros, 1 centro de 
puericultura e 46 farmácias . 

Acham-se em atividade 327 médicos, 71 farma
cêuticcs, 529 enfermeiros e 140 dentistas . 

Religião 

SEDE de arcebispado, o Município se divide em 8 pa
róquias: Nossa Senhora das Neves, com a Catedral 
Metropolitana, 6 igrejas e 8 capelas ; Santa Júlia, 
com a sua m atriz, 1 igreja e 3 capelas ; Nossa Se
nhora de Fátima, com a matriz e 5 capelas ; Nossa 
Senhora de Lourdes, com a matriz, 1 igreja e 7 ca 
pelas ; Nossa Senhora da Conceição, com a matriz 
e 1 capela ; São José, Nossa Senhora do Rosário e 
Santa Terezinha do Menino J esus, cada uma com a 
respectiva m atriz e 3 capelas. 

Ps ra os cultos protestantes, existem as I grejas 
Evan gélicas Congregacion al, com 2 t emplos; Assem
bléia de Deus, com 8 e 1 salão; 1.a Igreja Ba tista, 
com 1; Presbiterian a , com 2; Adventista do 70 dia. 
com 1 e 1 salão. 

O culto espírita possui a Federação Espírita Pa
raibana, União Espírita Deus, Amor e Caridade , 
Núcleos Espíritas Bezerra de Menezes e Maria Ma
dalena, além dos Centros Joana D'Arc, Paz Amor 
e Caridade, Leopoldo Cirne. André Luís , São Tomaz 
de Aquino , Viana de Carvalho, Discípulos de Jesus 
e Seara dos Humildes. Há, ainda, a Federação Um
bandista, com 47 terreiros. 

Palácio d a J ustiça 



ASPECTOS CULTURAIS 

A ciDADE já se converteu em important~ centro uni
versitário, com os institutos de ensino superior que 
formam a Universidade Federal da Par :üba e outras 
instituições independentes. 

Instrução Pública 

É BASTANTE alto o índice de escolarid:J.de de João 
Pessoa, 83,6 %. Para o Estado a quota e de 59,5 % e 
para o Brasil de 66,1 o/o. 

Os resultados do Censo Escolar de 1964 revela
ram a seguinte situação: 

CRIANÇAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAÇÃO De 7 a 14 a nos 
E>e O a 14 

anos 
Totd 

Freqüentam 
escola 

João Pessoa . ... 57 105 26 4JO 22 071 
Áreas urbana e sublU'ba na 54 222 25 138 21 466 
Área rural . . 2 883 1 2!2 605 

ENSINO PRIMA'R!O 
URBANA R U R~L 

1-:i:l Frequentam escola D NÓo freq üentam 

Havia 771 professôres regentes de dasse e 55 
não regentes, todos do sexo feminino. Dos regentes, 
356 eram normalistas (8 do sexo masculino) e 415 
não normalistas (13 do masculino). 
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Ensino Primário 

EM 1969, somavam 168 os estabelecimentos de en
sino primário comum e 22 do pré-primário, com o 
total de 909 professôres e 23.067 alunos matriculados 
no início do ano . 

Dos 168 estabelecimentos 1 era mantido pela 
União, 55 pelo Estado, 28 pelo Município e 85 por 
particulares. 

Havia, ainda, 46 estabelecimentos de ensino su
pletivo, com 482 professôres e 17.694 alunos, em 
1968 . 

Ensino j\lédio 

O ENSINo médio , no exercício de 1968, er a ministrado 
em 34 estabelecimentos, com 39 cursos, 14 .695 alu
nos matriculados e 874 professôres. 

o s cursos estavam assim distribuídos: 

I ENSINO CURSOS MATRÍCULA CORPO 
EM 1968 DOCENTE 

Secundár io 
Ginasial .. .... . 17 7 396 369 
Colegial .. .. 4 3 056 193 

Comercial 
Gi nasial. .. . . .. . . 7 l 919 103 
Coleg ial ... . . 4 595 59 

Nor mal 
Colegial. 4 537 68 

Industrial 
Ginasial .. 1 956 42 
Colegi1l. . .. 1 207 31 

Artístico 
Coleg ial .. 1 29 9 

TOTAL 39 14 695 874 

Existiam, a inda, na capital, o Conservatório Pa
raibano de Música e a Escola de Música Antenor 
Navarro, com 16 professôres e 148 alunos matri
culados. a lém do Instituto Bíblico, com 5 profes
sôres e 14 alunos. 

Ensino Superior 

Ao TODO, em 1969, 473 professôres compunham o 
corpo docen te e achavam-se m atriculados 3.180 alu-
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n os. Foram graduados no an o de rEferência, 315 
alunos em diferen tes cursos, cabendo o m aior nú
m ero à medicina (78) e direito (35). 

A m atrícula em 1969, segundo os e3tabelecimen 
tos e cursos, fôra a seguinte: 

liSTA BELECIMEKTOS CURSOS ALJ:.\TOS PROFES-
Sê•RES 

-
Escola de Engenhari a .. Eng. Civil 302 40 

Eng. Mecâ-
nica 92 

Insti tuto Central de Matemática . 19 20 
Instituto Central de Física Física 16 14 
Instituto Centra l de Química . Química 24 16 
Faculdade de Medicina. Med icina 676 104 
Faculdade de Odontologia . Odontologia 158 46 
Faculdade de Farmácia. Farmácia 100 22 
Escola de Enfermagem. Enfermagem 43 12 
Faculdade de Direito. Dire ito 357 35 
Faculdade de Ciências Econômicas Economia 226 35 

Contador iSO 
Admi nistra-

çno 170 
Escola de Serviço Social Ass istente 

Social 122 19 
Instituto Centr;ll de Letras .. Vernáculo 118 20 

Inglês 94 
Franr.ês .51 
Alemão 7 

Instituto Central dr Fi losofia e 
Ciências Huma nas . . Biblioteca-

nomia 25 35 
Filosofia 48 
Geografia 85 
História 99 

Faculdade de Ed ucação. Pedagogia 13 1 9 
Escola de Enfermagem Santa Emí-

li a de Rodat .. Enfermagem 37 46 

TOTAL. .. - 3 80 473 

Univen idade Federal da Paraíba 

A U N I VERS IDADE F ederal da Paraíba r eú<e as facul
dades de Ciências Econômicas, O dontolof} i a, D ireito, 
M edicin a, Farmácia, e Educação; esco l<E de Serviço 
Social , En f ermagem , e En genhari a e os Institutos 
Centrais de Química, F ís ica, Matem áti']a, F i losof ia 
e Ciências Human as e L etras. Fora de âm bito da 
Universidade existe a Escola de Enfermagem Sant a 
Emíl ia de Rodat . 

O pr im eiro I n stituto Central a ser criado foi o 
de Química; surgir am .depois, em 1965, o> de Física e 
Mat emática, que n os últimos m eses d e 1968 ent ra 
r am em p lena fase de organização e fu r.c ion ame,It o . 
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Colégio Estadua l 
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Outras unidades de instrução superior criadas 
também em 1968: Faculdade de EducaçJ,o, I nstituto 
Central de Filosofia e Ciências Humancs e I nstitu
to Central de L etras. 

O campus universitário, construído a partir de 
1965, foi p lanejado com a finalidade· precípua de 
dar prioridade à edificação dos Institu~os Centrais 
e às diversas unidades profissionais, atE então pre
càriamente instaladas no perímetro urbano da ca
pital . 

A est7"Utura da UFPB compreende 20 unidades 
de ensino, das quais 8 Institutos Centr~is e 12 Fa
culdades e Escolas. Da área básica exis ~em as uni 
dades de L etras, Física, Química, Matemática, Filo
sofia e Ciências Humanas ( já implantcdasJ, Ciên
cias B io lógicas, Artes e Geoci ências (êm planeja
mento), Agronomia (a pioneira), Medicha, Odonto
logia, Farmácia, Enfermagem (escola crnexa) , En
genharia, Politécnica, Economia (uma e~ João Pes 
soa e outra em Campina Grande), SE.rviço Social 
(agregada), Direito e Educação (a mais :~ova), tôdas 
unidades profissionais. A Universidade é integrada 
ainda por 3 órgãos suplementares: Bib:ioteca Cen
tral, Imprensa Universitária e Centro Esportivo e 
de B em-Estar Estudantil . Há 4 centros especializa
dos: Puericu ltura e Psiquiatria, na F~culdade de 
Medicina, T ecnologia, na Escola Politécr.ica e Labo
mtório Farmacêutico (já com 85 produtus entre xa
r opes drágeas e injetáveis) . 

A Comissão de Implantação elabCYa as dire
trizes de execução da reforma universitária, estando 
em fase de aplicação o plano de reestn. tu ração e o 
nôvo estatuto. D entre as medidas prev~stas, desta
cam-se: criação do Centro Coordenado~ dos Insti
tutos Centrais, centralização dos registras acadê
micos, unificação da matrícula, estruturação do ci
clo básico, contrô le da execução cwTicu ."ar pelo sis
tema de crédito -hora, etc. 

A Cidade Universitária é padrão :w América 
L atina. Tomando por base a matrícu:a em 1965 
(2.110 alunos) , houve em 1968 um acr3scimo cor
respondente a 76,8 % , elevando-se a 3. 730 o efetivo 
do corpo discente. 

Constrói-se, em lugar privilegiado da capital 
paraibana, o Conjunto Habitacional I n tegrado, do 
qual farão 7Jarte também estabelecimen ~os de nível 
pré~universitário. 

Ergue-se a seis minutos de João Pessoa, em 
lin has modernas e funcionais, a Cidade Universitá
ria, que coloca à disposição dos estudantes uma 
frota de modernos ônibus. O campus, cem 161 hec
tares, foi idealizado tendo ao centro uma praça 
cívica que divide os dois núcleos principais: de um 
lado, as atividades didáticas e de pes]uisa e, de 
outro, as administrativas, esportivas e d ?- convivên 
cia Social. Atualmente aí funcionam a Escola de 
Engenharia, I nstituto Central de Química, Instituto 
Central de Física, I nstituto Central de Matemática, 
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Laboratório Farmacêut ico, I mprensa Universitária, 
Faculdade de Educação, Restaurante Universitário 
Campo Esportivo e o Pavilhão de Exposição. 

A Comissão Central de Planejamento, criada em 
1968, é responsável pelo crescimento ordenado da 
UniverEidade e expansão da matrícula. Ali funciona 
um perfeito Serviço de Estatística que controla, in
inclusive, os corpos docente , discente e administr a 
tivo da UFPB. 

O Departamento Cultural da UFPB desenvolve 
atividade variada e sugestiva mantendo Cursos L i 
v res de Música e Artes Plásticas e o Museu da Ima
gem e do Som. Em 1966 o Coral Universitário obteve 
o 1.0 lugar em competição realizada na Guanabara. 
Há também o serviço de Imprensa e o de Relações 
Púb l icas. 

A Reitoria, no setor ãe assistência ao estudante, 
reuniu as atividades num órgão suplementar, o Cen
tro Esportivo e o de Bem- Estar Estudantil. O nôvo 
estatuto prevê também uma Vice-Reitoria. 

Processa- se, de forma racional , na UFPB, a in 
tegração Universidade-Emprêsa. É a instituição exe
cutora, no Estado, de convênios mul ti laterais f ir 
mados com a Cal ifornia University, Govêrno do Es 
tado, USA I D e SUDENE, através dos quais foi desen
volvido o Projeto RITA, atual Centro de Desenvolvi
mento I ndustrial (CEDI) . 

Ainda de iniciativa da UFPB, criou - se um grupo 
de trabalho através do qual professôres da Univer 
sidade e dirigentes do Centro de Promoção Indus 
trial (CENPAR) estudam, sob orientação da Comis
são de Planejamento, as medidas necessárias, muito 
especiaZmente sôbre a instalação, no campus, de um 
Centro de I ntegração Un iversidade- Emprêsa. 

Palácio da Redenção e o Ve lho Liceu 
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A UFPB mantém ainda inteTcâmbio com univeT
sidades estrangeiTas e convênios com instituições 
n acionais, dentTe elas a UniveTsidade Mainz, I nsti
tuto Tecnológico de Aeronáutica (!TA), DESU, 
CAPES. SUDENE e Minist ério das Minas e Energia . 
Estão ém negociações acórdos com a Fun dação G e
t úlio Vargas, para pós-graduação em Administmção 
e Economia, com o I nstituto de Pesquisa Económica 
Aplica da ([PEA) e com o I nstituto Naci onal do Li
vro (I!;-L ). 

Bibliotecas 

No SETOR cultural existem 17 bibliotecas, com acervo 
de 80.165 volum es, dest acando-se: Calixto Nóbrega , 
com 15.301 ; Biblioteca Pública do Estado, 11. 523 ; da 

Vista p arc ial da Cidade 

Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras, 10 . 407 ; São 
Tomás de Aq uino, 8 .620; do Inst ituto Histórico e 
Geogr áfico da P araíba, 8 . 590. 

Imprensa 

CIRcuLAM em J oão Pessoa 4 jornais. Há 3 diários : 
A União, órgão oficial do Estado, fun dado em 1892, 
cuja tiragem alcan ça 2 . 500 exem plar es ; O NoTte, 
com 3. 200 e o CoTTeio da PaTaíba, com 5. DOO . o jorna l 
A ImpTensa é quinzenal, com t iragem de 1. DOO exem 
plares . As revistas: Tambaú, bimes tra l, e I n f oTm ativo 
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Cabo Branco, m ensal, imprimem, resrectivamente. 
1. 900 e 3. 000 exemplares. 

Existem 14 livrarias e 9 tipografias.. 

Cinemas e T eatros 

JoÃo PEssoA possui 1 teatro, o Santa Rom, com capa
cidade de 675 lugares, e 10 cinemas : Municipal (900) . 
Santo Antônio (936) , Plaza (819), Re.li (820) , Bela 
Vista (775), Brasil (730) , Felipéia (507), Metrópole 
(500), Glória (370) e Tôrre ( 480) . 

Radiodifusão 

No QUE diz r espeito ao r ádio e à te lev~são, h á três 
r adioemissoras n a cidade : Rádio Taba. ara, prefixo 
PRI-4, freqüências de 1.110 e 4 . 795 kc, s, em on das 
m édias e tropica is, pertencente ao Govêrno Esta
dual ; Rádio Correio da Paraíba , prefixo ZYB-55 , em 
1 . 300 kc/s, e a Rádio Arapuan, prefixe ZYX-2, em 
1.340 kc/s, ambas particulares. 

São captados programas de t elevisio das esta
ções TV-Jornal do Comércio, Can al ~. TV R ádio 
Clube de Pernambuco, Canal 6, e TV-Universidade 
Federal de Pernambuco, Canal 11. Tôda3 localizadas 
na cidade do Recife-PE . 

Festividades 

Povo tradicionalmente cat ólico, comém cra com fer
vor as datas r eligiosas, especialmente algumas que 
m ais tocam à sua sensibilidade. Assim, t~m primazia 
a s que se r efer em à padroeira da cidad=, Nossa Se
nhora das Neves, prolongando-se de 27 de julho a 
5 de agôsto. Consta dos festejos a tradicional "Festa 
das Neves", que se compõe de n oven ário n a Catedral 
Metropolitana, missa e procissão. A psrte profan a 
é realizada n a Avenida General Osório, instalando
-se ali parque de diversões, jogos de prendas, etc . É 
muito concorr ida a famosa "Retret a da3 Neves". 

Há outras datas festejadas com crilhantismo, 
como a de Nossa Senhora do Rosário, ss fest as ju
ninas, Natal, Ano Bom e Reis, notan oo-se que as 
de São João e São Pedro têm significa:;ão especial 
para os h abitantes da cidade. 

O Sete de Setembro é comemorado com singular 
entusiasmo cívico e tôda a população corre às ruas, 
a fim de assistir aos desfiles milita r e escolar. 

No domínio do folclore paraibano, JXIU CO se tem 
a registra r, uma vez que os tradicioiBis pastoril, 
bumba-m eu-boi, João-gostoso e cor dões, outrora tão 
em voga, vêm caindo no esquecimento. 
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Monumentos Históricos e Artísticos 

TOMBADOS pela Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, figuram, em João Pessoa, os se
guintes: Igreja e Convento de Santo Antônio, que 
compreende a casa de oração e claustro da Ordem 
Terceira de São Francisco, inclusive o adro e cruzeiro 
fronteiros e tôda a área da antiga cêrca do convento; 
Igreja de Santa Tereza de Jesus, da Ordem Ter
ceira do Carmo; Igreja da Misericórdia; de São 
Bento; Casa da Pólvora; Casa onde estêve prêso 
José Peregrino de Carvalho, em 1817, na rua Pe
regrino de Carvalho, 117; Fonte do Tambiá; Capela 
do Engenho da Graça, na zona rural, e Igreja de Nos
sa Senhora dos Navegantes, na Praia do Poço. 

Quanto aos monumentos históricos, há que men
cionar, na Praça da Independência, um obelismo de
dicado à Independência, com inscrições alusivas a 
D. Pedro I; na Praça João Pessoa, um majestoso 
monumento em homenagem ao estadista que deu 
n ome à praça e à Capital da Paraíba; um busto do 
Presidente Epitácio Pessoa, na Avenida de igual to
pônimo; e vários outms, em pontos diversos. 

Associações Esportivas e Culturais 

EM 1968, havia 9 associações desportivas, 9 recrea
tivas, 1 recreativa e desportiva, 1 técnico-recreativa, 
2 literárias, 3 culturais, 1 de relações públicas, 2 
de cultura musical, 1 d e pesquisas históricas, 1 de 
críticos de cinem a, 1 científica e 1 de fotografia, 
totalizando 16.000 sócios. 

O Clube Astréia, fundado em 1886, congrega 
4 . 315 associados ; o Esporte Clube Cabo Branco, 4.203, 
n a praia de Tambaú e considerado atração turísti
ca; o Independente Atlético Clube, 1.06(J sócius e 
o Clube Internacional, 1.400, além de outros. Cum
pre ainda cita r, na parte cultural, a Academia Pa
raibana de Letras, fundada em 1941, a Associação 
Paraibana de Imprensa, em 1933, o Instituto Histó
rico e Geográfico Paraibano, em 1905 e a União Bra
sileira de Escritores, em 1960. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POL1TICOS 

Finanças Públicas 

EM 1968, a União arrecadou, em milhões de cruzei
ros novos 6,5, o Estado 12,0 e o Município, 6,0 (4,7 
a renda tributária) . 

O orçamento municipal para 1969 previa receita 
de NCr$ 8,4 milhões (renda tributária de NCr$ 1,9 
milhão) e fixava igual despesa. 
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Acha-se sediada no Município a Delegacia da 
Receita Federa l, do Ministér io da Fa:zenda , com 
jurisdição nos m unicípios de Conde, A:h andra, Pi 
timbu e Cabedelo. A arrecadação estadual é feita 
pela Recebedoria de Rendas, da Secretaria da Fa 
zenda. 

Representação Política 

EsTÃo sediadas em João Pessoa a Ass:=mbléia Le
gislativa Estadual, com 34 deputados, e a Câm ara 
de Vereadores, com 15 edis . 

Estavam inscritos, até 31 de deze~ro de 1963, 
69.096 eleitores. 

FONTES 

As i nform ações divu lgadas neste traba lho : oram, na sua 
maioria , fornecidas por Severino B'aracuhy R a-nalh o , co1n a 
co laboração d e F elix Figu eiredo d e Oli veira. Hel io de Caldas 
Ba rros e Maria S t e la Xavier de M elo, todos d e D elegacia d e 
Estatíst i ca d a Paraíba. 

U t i l i zados, também, dados d os arquivos d e documentaç cío 
m uni ci pal do I BE, de diversos órgãos d o si strma estatís tico 
nacional, e da 1.a edição da Monografia. 

I 

Est a pub l icaç río jaz part e da série d e monogra/'ias muni cipais 
organi zada p elo D epartamento d e D ivulgação Estatística do 
I nsti tuto Bmsileim de Estatística . A not a intr e>dutóri'a , sôbre 
asp ectos da evolução histór ica d o Mun icípio, corr esponde a 
u ma tentati v a n o sentido d e sintet i zar, co m a::i.equada sis te 
matização, elem entos esparsos em diferentes d ocr:.m entos. Ocor
rem, ent alguns casos, diveTg i ncias de opi'n ij c-, com u n s e1n 
assuntos dessa natureza , n ão sendo raros os eq·...Lív ocos e con
tradições verif i cados nas próprias jantes de p escuisa. Por i sso, 
o IBE acolheria com o maior interêsse qu alq n<!r co laboração, 
especialmente d e historiadores e geógrafos. 
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COLEÇAO DE MONOGRAFIAS 

5.• sé ri e A 

400 - Uruguaiana, RS. 
401 - São José das Campos, 

SP. 
402 - Arapongas, PR. 
403 - Ouro Prêto, MG (2.• 

ed.) 
40g - Botucatu, SP (2.• ed .) 
405 - Cachoeiro de Ita pemi

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

ed.) 
408 - Florianópolis, SC (3.a 
409 - Anápolis, GO (3.• ed.) 
410 - Limeira, SP. 
411 - Itaperuna, RJ. 
412 - Macapá, AP. 
413 - Recife, PE (3a ed .) 
414 - Valinhos, SP. 
415 - Porecatu, PR. 
416 - Olinda, PE. 
417 - Boa V ista. PR. 
418 - Canoas, RS . 
419 - Pôrto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. (2.• ed. ) 
421 - Santo Angelo, RS 

(2 .• ed .) 
422 - Taubaté , S P. 
423 - Ti r a cl e n tes, MG. 
424 - Belo Horizonte, MO 

(2a ed.) 
425 - Viçosa, Al. 
426 - Caru a ru , PE (2."' ed. ) 
427 - Marília, SP (3.a ed.) 
428 São Sebastião do Alto, 

RJ. 
429 - São Leopoldo, RS. 
430 - Ilhéus, BA (2° ed. ) 
431 - Itapipoca, CE 
432 - B a rbace n a, ivro (2.• 

ecl.) 
433 - Ponta G rossa, PR t3• 

ed. ) 
434 - Ca.metá, PA (2° ed. l 

435 - P iüi. MO. 
436 - Vitória ela Conquista , 

BA (2a ecl.) 
437 - Ita b'llna, BA (3.• ecl.) 
438 - LO'ndrina, PR. 
439 T upã, SP (2.a ecl.) 
44 0 - Catu, BA. 
441 - Niteró i, RJ. 
442 - Angra dos R eis, RJ (2• 

2.• ed.) 
443 - Santo André. SP. 
444 - Sorocaba, SP (3a ed. 
445 - Ar.açatuba, SP. 
446 - Duque ele Caxias, R3 . 
447 - Feira de Santana, BA 

(2• ed.) 
448 - B1u m enau, SC (2• ed. ) 
449 - São Luiz Gonzaga, RS. 
450 - J aboatão, PE (2.a ed. 
451- Vassouras, R J 12a ecl. 
452 - Araraquara, SP ( 2a 

(2• ed.) 
453 - Campo Grande, M;I' 

(2.a ecl.) 
454 - Sete Lagoas. McG. 
455 - Petrópolis. R J ( 3.a ecl.) 
456 - Palmeira elos índios, 

AL (2a ed.) 
457 - Teresina. PI. 
458 - Campos do J ordão, SP 
459 - T e resina, PI 
160 - Araguari, MG 
46 1 - Viçosa, MO (2.a ed.) 
462 - Uberaba , MG (2.a ecl. ) 
463 J unclia(. SP 
464 - Santar ém, PA (2" ed .) 
465 - Palmital , S P 
466 Catancluva, SP. 
467 J equié, BA (2.• ed.. ) 
468 São Loure n.ço , MO 

( 2.• ed.) 
469 - João P essoa, PB 

(2.• ed .) 

Aca,bo1<-s~ d rim111·imir , no Se1·viço G ráfico da F undação 
I B G E, aos c inco dias do mes de j u nho de mil novecentos e se 
tenta. - 2 629 
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