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COLE~lO DE MONOGRAFIAS N.o 499 

PARINTINS 
AMAZONAS 

(2.• edi~ao) 

ASPEC TO S FISICOS - Area: 3.646 km'; altitude 
da sede : 15 m; tem.peraturas em oc: mtt
xim.a, 36,4; m!ni1na~ 21,3; precipitar;ifo plu
viometrica anual: 2.275,4 m.m. 

POPULA(:AO - 38.689 habitantes (Censo Demo
grtijico de 1970) ; densidade demograjica: 
11 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS - 16 estabelecimen
tos industriais, 3 do comercio atacadista, 
169 do vareiista, 8 mistos e 22 de presta
ciio de servicos; 1.237 im6vei3 rurais 
( INCRA); 3 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAI S - 83 unidades escola
res de ensino primdrio comum, 3 estabele
cimentos de ensino media, 3 cursos avuz
sos de ensino elementar e medio; 3 bi
bliotecas, 2 livrarias, 2 ;01·nais, 1 estar;lio 
radiodijusora, 2 cinemas, 9 associac6es cul
turais e esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 38 ruas e avenidas, 3 
pra~as; 2.054 pr~!dios , 836 !igacoes eletricas 
domiciliares; 2 hottHs. 1 penstio, 1 restau
rante, 16 bares e botequtns. 

ASSISTENCIA MIWJCA - 2 hospitais com 33 
leitos, 1 p6sto de saude; 5 ' medicos, 5 den
tistas, 1 entermeiro no exercicio da projis
siio; 3 tarmdcias e drogarias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Preteitura Mu
nicipal em 1969) - 44 autom6veis e jipes, 
16 caminh6es, 11 ca1nionetas, 2 6nibus s 
129 veiculos nao especi{icados. 

ORt;:AMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (milhoes 
de cruzeiros) - receita prevtsta: 1,0; des
pesa tixada: 1,0. 

REPRESENTAt;:AO POLITICA - 6 vereadores. 
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ASPECTOS 
1-JISTORICOS 

Vista parcial da cidade 

CoMo resultado de at;:ao promovida pelo governo 
portugues, ja em fins do seculo XVIII se observava no 
vale amazonico grande atividade, cujos frutos se tra
duziam no aparecimento de nucleos de populagao, 
nos quais se mesclavam rein6is, ilheus, mamelucos e 
o gentio catequizado. 

Por volta de 1796, o Capitao de Milicias Jose Pe
dro Cordovil organizou urn desses nucleos, insta
lando-se na ilha de Tupinambarana com seus escra
vos e agregados. Os primitivos habitantes da ilha 
eram indigenas Maues e Sapupes, aos quais, em 1798, 
se incorporaram os Paravianas e os Uapixanas, ba
nidos das praias do Rio Branco, por terem partici
pado de sangren ta rebeliao . 

Jose Pedro Cordovil, longe de acatar as instru
<;6es governamentais que recomendavam a utiliza<;ao 
dos nativos na agricultura, deles passou a dispor de 
forma violenta, em proveito proprio. Movido por urn 
genio irascivel, seus desmandos, alem de divergen
cias com J ose Rodrigues Preto - fundador do nu
cleo de Maues - em tOrno dos indios Mundurucus, 
"que aquele reunira e Cordovil buscava para seui 
neg6cios", ocasionaram a fuga do gentio. 

Ao assumir a diregao do Estado do Rio Negro, 
D . Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, 
solicitou a colaboragao do carmelita Frei Jose das 
Chagas, Prior do Convento do Carmo de Belem . :Esse 
religioso, em 1803, criou missao em Tupinambarana, 
com a denominacao de Vila Nova da Rainha, dando 
sentido pratico i1 politica estabelecida pela Carta 
Regia de 12 de maio de 1798, de D. Maria I, a qual 
abolia os diret6rios civis e militares e instaurava na 
Amazonia o regime de Miss6es . 
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A atuac;ao de Frei Jose na tarefa de catequizar o~ 
indios, agrupando-os de forma a se tornarem uteis, 
foi bastante eficiente. 0 maior obstaculo foi o tra
balho dissociative de Cordovil e Rodrigues Preto, que , 
nao obstante as recomendac;6es do Conde dos Arcos, 
no sentido de que "se conduzissem pelo caminho da 
ordem, da fraternidade, do trabalho honesto e cons
trutivo", persistiam em sua a<;ao desagregadora. 

No inicio do seculo XIX, Vila Nova da Rainha 
apresentava aspecto de progresso e prosperidade. Sob 
o comando do Capitao de Milicias Antonio Vieira 
Correia da Maia, para ali se transferiu o Registro 
Fiscal, com a incumbencia de inspecionar as embar
cac;6es que transportavam mercadorias, fugindo a 
cobranc;a dos dizimos. Dais anos depois, o Registro 
mudou-se para as faldas da serra de Parintins, por 
ordem da Junta Governativa da Capitania do Rio 
Negro e ai funcionou ate 1824, ao que se presume . 

Em 1818, sob o governo de Antonio Jose de Sou
za Manuel de Meneses, Conde de Vila Flor, Vila Nova 
reivindicou sua autonomia do Rio Negro, entao vin
culado a Capitania do Grao-Para. A 3 de setembro 
ou outubro daquele ano, req_uereram os habitantes a 
elevac;ao do Ingar a categoria de Vila, mas nada obti
veram. 

Ate 1832, a localidade era oficialmente denomi
nada Vila Nova da Rainha, toponimo depois mudado 
para Vila Bela da Imperatriz e, mais tarde, para Pa
rintins. 

Z::ormctfao Administl'cttifltl e Judiciaria 

0 DISTRITO foi criado em 1803 . A Missao de Vila Nova 
da Rainha (tambem denominada freguesia) surgiu 
no ano seguinte, ficando com esse toponimo ate 
1833, quando voltou a ser freguesia de Tupinamba
rana . 

Prejeit1LTa Municipal 



Pela Lei provincial do Para n.o 146, de 24 de ou
tubro de 1848, a freguesia foi elevada a categoria de 
Vila, com a denominagao de Vila Bela da Imperatriz, 
sendo constituido o Municipio, com territ6rio des
membrado do de Maues. 

Quando da emancipagao da Provincia do Ama
zonas (Lei n.o 592, de 5 de setembro de 1850) , ainda 
nao se havia instalado o Municipio. 0 governo da 
nova Provincia confirmou sua criagao pela Lei (ou 
Resolugao) n.• 2, de 15 de outubro de 1852, ocorrendo 
a instalagao a 14 de margo do ano seguinte. 

Em 1880, a sede do Municipio recebeu foros de 
cidade e passou a denominar-se Parintins, em vir
tude da Lei provincial n.0 499, de 30 de outubro. De 
seu territ6rio foi desmembrada, em 1881, uma area 
que passou a constituir o Municipio de Vila Nova de 
Barreirinha. 

Na vigenc!a da divisao administrativa de 1911, 
compunha-se de 4 distritos: Parintins (sede), Pa
rana do Ramos, Jamunda e Xibui. Em 1933, era for
mado pelo distrito unico de Parintins. 

Por f6rga do Decreta-lei estadual n.0 176, de 1.0 
de dezembro de 1938, foi criado o Distrito de Ilha das 
Cutias, desmembrado pela Lei estadual n.0 96, de 19 
de dezembro de 1955, para constituir o Municipio de 
Nhamunda. 

Desde entao, Parintins voltou a possuir apenas o 
distrito do mesmo nome. Figura como sede de co
marca desde a divisao territorial de 31-XII-1936. 

Milita no foro local 1 advogado. 

ASPECTOS 
FlSICOS 

SITUADO a margem direita do rio Amazonas, em ter
ras fronteirigas as do Estado do Para, tern seus 
3. 646 quil6metros quadrados de area municipal li
mitados ao Norte, pelos municipios de Nhamunda e 
Urucara; a Oeste, pelo de Urucurituba; ao Sul, pelo 
de Barreirinha; e a Leste, pelo Estado do Para. 

Localizada na ilha fluvial de Tupinambarana, 
considerada a maior do Estado, a cidade dista 371 
quil6metros, em linha reta, da Capital Estadual, na 
diregao 81o 02' NE. Aos 15 metros de altitude, tern 
posigao geografica determinada pelas coordenadas 
de 2° 36' 48" de latitude Sul e 550 44' 00" de longi
tude W. Gr. 

0 rio Amazonas, com seus afluentes e suba
fluentes, constituem os acidentes geograficos de 
maior relevancia. Merecem citagao, entre esses aci
dentes os rios Mariacua, Uaicurapa e seu afluente 
Mamu~u; os lagos do Arrozal, do Limao e do Me
riti· a serra do Parintins; as ilhas das Ongas e de 
Tupinambarana e os paranas do Limao, Espirito 
Santo, Parintins e B6to. 

4 



A flora, rica e abundante, possui algumas espe
cies de valor comercial, tais como o pau-rosa, a se
ringueira, a castanheira-do-para, o cumaru, diver
sos cip6s e ervas medicinals, alem de valiosas madei
ras de lei. 

Pesquisas realizadas pela Companhia Bauxita 
Santa Rita, indicam a existencia de cobalto, bauxita, 
cassiterita e uranio, ainda nao explorados. Presume
-se a existencia de ouro, manganes, rutilo, titanio, 
crista! de rocha, gipsita, calcarios e xistos betumi
nosos . 

A fauna ictiol6gica e tambem muito abundante 
e variada, colocando-se o pirarucu como o represen
tante mais importante. Quel6nios e animals silves
tres, como caititu, veado, queixada, sao outros recur
sos naturals dignos de mengao. 

Clima quente e umido. Chove mais abundante
mente de dezembro a junho. Em 1968, a precipitagao 
pluviometrica totalizou 2.275,4 mm . Em graus centi
grados, a temperatura maxima registrada naquele 
ano foi 36,4 e a minima 21,3 . 

ASPECTOS 
DEMOGR.AFICOS 

SEGUNDO o Censo Demografico de 1970, encontra
vam-se 38 .689 pessoas em Parintins, atingindo a 
densidade de 11 hab./km2. A seguir, discriminagao 
dos Ultimos resultados censitarios: 

Censos 

1940 
1950 
1960 
1970 

Populagao 

15.100 
25 .662 
27.525 
38 .689 

Quanto ao incremento verificado nos decenios 
intercensltarios, foi o seguinte: 

DEC:mNIOS 

1940/50 . . .. ................ . 
1950/60 .. 
1960/70 . . ............ . . . ... . 

INCREMEN'l'O 

Absoluto 

10 562 
1 863 

11 164 

Relativo 
(%) 

69,9 
7,3 

40,6 
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PRODU(:AO AGRlCOLA 
VALOR-1968 

0 

-
Mondioco 

Jut a 

Outros 

Os quatro principais produtos- mandioca, juta, 
laranja e manga- mantinham as coloca~oes obser
vadas no ano anterior. 0 primeiro rendeu 80.000 
toneladas (30. 000 t em 1967) e utilizou area de 
4 . 000 ha (2.000 haem 1967); o 2.0 , 2.400 t e 2.000 
ha; o 3.o, 6 milh6es de frutos e 16 ha, e o 4.0, 4,5 
milhoes de frutos e 32 ha. 

0 abacate rendeu 9,6 milhoes de frutos e utili
zou 4 ha; a tangerina, 2 milh6es de frutos e 4 ha. 

Embora as culturas de juta tivessem reduzido 
sua area (2. 500 ha em 1967 e 2. 000 ha em 1968) a 
produ~ao cresceu em 92,0% e o valor em 113,3%. 
Em 1968, o Municipio fora o 3.o entre os produtores 
de juta, no Estado, superado apenas pelos de Ca
reiro, 3.375 t e Itacoatiara, 2.600 t. 

Ate 1969, o INCRA havia cadastrado 1.237 im6-
veis rurais e existiam 2 cooperativas agricolas em 
atividade. 2 agr6nomos exerciam sua profissao em 
Parintins. 
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Pecuaria 
AINDA com referencia ao ano de 1969, calculava-se a 
populac;lio pecuaria, em 55.234 cabec;as, avaliadas em 
Cr$ 9,0 milhoes. Era a seguinte a distribuic;lio: 

ESPECIES 

Bovinos 
Eqi.iinos 
Suinos 
Ovinos . .. . ... ... . .... ... . 
Caprinos 
BUfalos 

CABEQAS 

30444 
540 

14 800 
4 500 
4 500 

450 

Todas as especies registraram incremento em 
relac;lio aos efetivos de 1968, salvo quanto aos bufa
los, dos quais foram transferidas algumas cabec;as 
para o Estado do Para. 

0 gado bovino e preferencialmente de sangue in
dubrasil. A produc;lio de leite, em 10,5% superior a 
do ano anterior, elevou-se a 900.000 litros, no valor 
de Cr$ 360,0 milhares. Quanto a elaborac;lio de sub
produtos, foram obtidas 1,0 t de manteiga e 3,0 t de 
queijo, rendendo Cr$ 5,0 e Cr$ 12,0 milhares, respec
tivamente. 

As aves existentes, avaliadas em Cr 299,0 mi
lhares, compreendiam 10.000 patos, marrecos e gan
sos, 53.000 gali.n:l.ceos (4.000 perus). A produc;ao de 
ovos, calculada em 60.000 duzias, foi estimada em 
Cr$ 144,0 milhares . 

Quanto ao mel de abelha, perto de 800 quilos, 
teve seu valor fixado em Cr$ 2,4 milhares. 

Ha 1 cooperativa pecuaria e 1 associac;ao rural 
em vias de transformac;ao em cooperativa rural. 
Em todo o Municipio, trabalha urn veterinario no 
atendimento aos pecuaristas . 

Pesca 
As ATIVIDADES ligadas a pesca constituiam, em 1968, 
ocupac;ao de 1.180 pessoas (280 menores de 18 anos) , 
todos brasileiros . 

Subia a 1.313 o niimero de embarcac;oes desti
nadas a pesca (910 canoas, 400 cascos e 3 barcos a 
motor) , com capacidade global de 585 toneladas 
(455 t relativas as canoas, 100 t aos cascos e 30 t 
aos barcos a motor) . 

0 aparelhamento de pesca compreendia 5.000 
arpoes, 4 . 500 espinheis, 3. 500 canic;os, 910 tarrafas, 
300 malhadeiras, 70 redes de espera e 25 de arras to . 

A produc;lio de pescado elevou-se a 250,5 t , no 
valor de Cr 140,3 milhares. 0 pirarucu, por si s6, 
contribuiu com 150,0 t, no valor de Cr$ 90,0 milha
res. 
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Central Eletrica 

Produfao Extrativa Vegetal 

EM 1968, a produgao extrativa vegetal registrou os 
seguintes dados: 

PRODUTOS 

Borracha 
Hevea ................... 

Fibra 
Juta ... . .. .. .... 

Oleaginosas 
Pau-Rosa ..... . . 
Copaiba . .. ...... 

Alimenticias 
Castanha-do-para . ........ 
Cacau (scmente) . . . ..... .. 
Guarana (semente) 

Aromaticas 
Cumaru ............... . . 

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

QUANTIDADE 
(kg) 

4 250 

1 051 082 

3420 
300 

60 620 
106 111 

1 280 

945 

1 228 00 8 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

5,4 

462,5 

40,6 
0,5 

20,6 
88,1 

1,8 

1,5 

621,0 

A juta, principal produto, tern grande impor
tancia econ6mica para o Municipio, nao s6 na ex
portagao como dando trabalho aos parintinenses na 
sua industrializa<;ao. 

Os outros produtos, mesmo os de pequenas quan
tidades, sao exportados. 

No mesmo ano, a produgao florestal foi de 
1.500 m' de lenha e 370 m' de madeira em taros, 
avaliados em Cr$ 750,00 e Cr$ 2.960,00, respectiva
mente. 
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Cafa 

A PRODugiio de peles e couros de animais silvestres, 
em 1968, rendeu 24,9 toneladas, valendo Cr$ 23 ,1 
milhares assim discriminados : 

QUANTIDADE 

ESPll:Cms 
Unidade P~so 

(kg) 

Mamiferos 
Capivara .......... 1 714 4 285 
Pintado ........... 15 15 
Maracaja ......... 11 33 
Queixada ......... 280 250 
Caititu ... . ....... 261 258 
Peludo ............ 7 4 
Veado ............ 319 422 

R6pleis 
Jacar<!-Tinga ...... 9 994 18 874 
Camaleao ......... 750 165 
J acar~-A~u ........ 233 575 

TOTAL.. ............. 13 584 24 881 

COUROS E PELES DE 

ANIMAlS SILVESTRES 
VALOR-1968 

VALOR 
(Cr$) 

1 371 
720 

1540 
452 
934 
271 
481 

14 507 
165 

2 694 

23 135 

0 Mami fe ros 
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--- --- ~-------

A carne de jacare rendeu 2,1 toneladas e ...... . 
Cr 615,70, e a de capivara, 1,9 t e Cr 849,76 mi
lhares. 

Gado Abatido 
0 REGISTRo do abate de gado em 1968 foi o seguinte: 
bovines~ 1.010 cabec;as, suinos- 681, ovinos- 171, 
caprinos - 194. 0 produto desse corte elevou-se a 
192,1 toneladas, avaliadas em Cr$ 242,3 milhares e 
assim distribuidas: 

VALOR 

PRODUTOS 
QUANTI-

DADE Numeros % 
(t) absolutos sbbre 

(Cr$ 1 000) o total 

Carne verde de bovino ....... 140 200 82,7 
Carne verde de su!no . _ .... __ 17 16 6,6 
Toucinho freseo ... _ . ____ . .. 8 12 4,9 
Couro verde e s6co de bovino .. 21 10 3,9 
Outros ......... __ . __ .... __ .. 6 4 1,9 

TOTAL.. .... 192 242 100,0 

Industria 
RAVIA, em 1965, 20 estabelecimentos de industrias de 
transformac;ao, conforme tabela seguinte: 

CLAS&E E G~NEROS 
DE INDU'STRIA 

lndOstria de Transforma~iio 
Minerais nao metalicos 
nxtil. .............. 
Produtos alimentares. 
Outros g6neros. _ ...... 

EST A
BELE

CIMEN
TOS 

PES
SOAL 

OCUPA-
00 

Em 31-12-1965 

20 111 
3 16 
5 53 
8 26 
4 16 

VALOR DA 
PRODUQAO 

em 1965 

Numeros % 
absolutos B()bre 

(Cr$1000) o total 

3 800 100,0 
51 1,3 

3 593 94,6 
88 2,3 
68 1,8 

Em 1968, contavam-se 16 estabelecimentos in
dustrials, dos quais 10 com 5 ou mais pessoas ocupa
das, onde trabalhavam 140 operarios: a Companhia 
Fabril Juta de Parintins, fabricac;ao de sacaria e 
telas de juta; a Olaria Padre Colombo e a Olaria 
Sao Jose, tijolos; as prensas de juta da firma Mar
tins Melo S. A., da Companhia de Aniagem de Ca
c;apava e de Sebastiao Araujo Sobral Santos S.A.; 
usinas Sao Francisco, Santo Afonso e Santo An
tonio, ben.eficiamento de pau-rosa; Guarana De
licia e Oriental, refrigerantes; as torrefac;6es de 
cafe Delicia, Oriental; Industria e Beneficiamen
to de Cafe e Cereais Limitada e a central Eletrica 
CELETRAMAZON, com capacidade para 1.500 kW. 
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INDUSTRIA 
VALOR DA PRODU(,;A0-1965 

Textil • Outros 

Comercio 

0 MOVIMENTO comercial esteve a cargo, em 1969, de 
3 estabelecimentos atacadistas e 169 de varejo, alem 
de 8 mistos, predominando os ramos de generos ali
menticios, tecidos e ferragens. 

Parintins e um dos tres municipios amazonenses 
que mantem comercio com o exterior. 

Em 1970, a CACEX registrou exportac;ao de 355,6 
toneladas de mercadorias, no valor de Cr$ 578,3 mi
lhares, sendo de 126.448 a equivalencia em d6lares. 
Produtos exportados: castanha-do-para com casca 
(203,2 t Cr$ 244,2 milhares) e amendoas de cacau 
(152,4 t Cr 334,1 milhares). 

Ha ainda exportac;ao de juta prensada, cacau, 
guarana, essencia de pau-rosa, borracha, cumaru, 
oleo de copaiba, balata e gado para OS estados de 
Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Para e 
outros, alem do comercio com outros municipios 
amazonenses . 

A importac;ao compreende produtos alimenticios, 
tecidos, forragens, produtos farmaceuticos, material 
de construgao, etc., de Sao Paulo, Recife, Belem, Ma
naus e Rio de Janeiro (GB) . 
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Banco do Brasll 6/ A 

Ban cos 

TRE:s agencias bancarias operam no Municipio: do 
Banco do Brasil, do Banco da Amazonia e do Banco 
do Estado do Amazonas. 

Em 31 de dezembro de 1968, eram os seguintes 
os saldos das principais contas bancarias (em milha
res de cruzeiros): caixa, 173 ; emprestimos, 8.284; 
depositos a vista e a curto prazo, 914; dep6sitos a 
mectio prazo, 53 . 

Preslttfao de Servifos 

ENTRE os 22 estabelecimentos de prestac;lio de servi
c;os, em 1969, figuravam os hoteis Central e Martins, 
a penslio Santa Maria, 1 restaurante e 16 bares, bo
tequins e similares. 

Banco da Amaz6nia S/A 



Transportes 
PARINTINS tern na rede fluvial sua principal via de 
comunica<;ao. 

As liga<;6es com as cidades vizinhas e Manaus, 
sao efetuadas por pequenas embarca<;oes movidas a 
vapor - Recreio - em viagens semanais. A Em
presa de Navega<;ao da Amazonia s. A. (ENASA) 
mantem linha regular entre Belem e Manaus com 
escala em Parintins, com 2 a 3 viagens mensais. 

Outras empresas nacionais, existindo carga para 
o Sui do pais ou para o exterior, escalam no Muni
cipio. 

0 acesso as cidades vizinhas e a capital estadual 
se faz: 

a Nhamunda (descendo o rio Amazonas e su
bindo o Nhamunda), em 12 horas; 

a Barreirinha (descendo o rio Amazonas e su
bindo o parana do Ramos), em 5 horas; 

a Urucurituba (subindo o rio Amazonas) , em 15 
horas; 

a Itacoatiara (subindo o rio Amazonas) , em 20 
horas; 

a MaUI~s (subindo os paranas do Ramos e Ura
ria), em 18 horas; 

a Urucara (subindo o rio Amazonas e o parana 
de Urucura), em 10 horas; 

a Manaus (subindo os rios Amazonas e Negro), 
em 35 horas. 
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P6rto do Mercado Municipal 

0 tratego aereo e mantido pelos Servigos Aereos 
Cruzeiro do Sul atraves de sua Rede Amaz6nica, li
gando o Municipio com Mana us (2 h e 30 min), Ita
coatiara (1 h e 30 min), Maues (45 min), 6bidos, 
Monte Alegre e Santarem. 

Em 31 de dezembro de 1969, 202 veiculos a motor 
achavam-se registrados na Prefeitura: 44 autom6-
veis e jipes, 16 caminh6es, 11 camionetas, 2 6nibus 
e 129 nao especificados. 

Comunicafoes 

0 MUNrcfPro disp6e de uma agencia postal-telegra
fica da ECT. 

0 servigo de telefones intermunicipais, sistema 
de microondas, e explorado pela Companhia Ama
zonense de Telecomunicag6es (CAMTEL) . 

T6rres da EMBRATEL 



ASPECTOS 
SOCIAlS 

Ut'banismo 

A CIDADE de Parintins situa-se em uma grande ilha 
cortada por igarapes e onde se sucedem os lagos, os 
campos naturals e as belas praias . Coloca-se entre 
as cidades mais importantes do Estado, com os seus 
48 logradouros publicos entre os quais 38 ruas, tra
vessas e avenidas, 1 jardim e 3 pra<;as. Entre as ave
nidas destacam-se a Amazonas, a Silva Meireles, a 
Benjamin da Silva, a Herbert de Azevedo, a Rui Bar
bosa, a Monteiro de Souza, a Coronel Jose Augusto, 
a Melvin Jones, a Joao Melo, a Jonathas Pedrosa, a 
Paes de Andrade e a Rio Branco, e as pra<;as Eduardo 
Ribeiro, Cristo Redentor e Nossa Senhora do Carmo. 

Ha 12 logradouros pavimentados, 4 arborizados, 
45 com ilumina<;ao publica e 38 servidos pela recte 
de abastecimento de agua. 

0 conjunto de casas populares construidas pela 
COHAB-AM, em 1968, denominado Vit6ria Regia, deu 
origem a urn novo bairro, com 190 casas de diversos 
tipos, cobrindo area de 71.240 m' sendo 8.932 m' a das 
edifica<;6es, no valor total de Cr 1,1 milhao. 

Eram em numeros de 2.054 os prectios cadastra
dos, em 1969, havendo 836 liga<;6es eletricas domi
ciliares. Ha 1.194 predios servidos pela recte de abas
tecimento de agua. 

Nas principals edifica<;6es existentes, funcionam 
o Banco do Brasil, o Banco da Amazonia, o Banco do 
Estado do Amazonas, a Prefeitura Municipal, o Foro, 
o Quartel e a Delegacia Geral de Policia, a Agencia 
da Companhia Amazonense de Telecomunica<;6es 
(CAMTEL) , os grupos escolares Araujo Filho, Bran
dao de Amorim, Ministro Waldemar Pedrosa, Padre 
Jorge Frezinni, Escola Ana Rita de Freitas, Colegio 
Nossa Senhora do Carmo, Ginasio Batista de Parin
tins e Ginasio Estadual de Parintins. Destacam-se, 
ainda, a catedral de Nossa Senhora do Carmo, os 
predios da Biblioteca e da Escola Profissional da 
Prelazia do Seminario Sao Jose e o da Radio Alvo
rada. 

Assistencia Medico-Hospitalar 

0 HOSPITAL Geral da Funda<;ao SESP, que disp6e 
de 24 leitos e a Clinica e Pronto-Socorro Santo Agos
tinho com 9, sao os estabelecimentos medico-hospi
talares, e para atendimento em ambulat6rio ha 1 
posto de saude. 
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Catedral ( em const ruc cio ) 

Parintins foi ultimamente escolhido para sede de 
urn campus avanc;ado da Universidade da Guana
bara, no qual estudantes integrados no Projeto Ron
don prestaram assistencia medico-dentaria a popu
lac;ao . 

No Municipio atuam, no mesmo setor, 5 medicos, 
5 dentistas e 1 enfermeiro. Existem 3 farmacias . 

Religiao 

0 CULTO cat6lico disp6e da Catedral de Nossa Se
nhora do Carmo, da Matriz do Santissimo Corac;ao 
de Jesus e da Igreja de Sao Benedito. 

Os protestantes pertencem as igrejas da Assem
bleia de Deus, Batista, Adventista do 7.0 Dia e Crista 
Evangelica . 

ASPECTOS 
CULTURAIS 

Ensino Primario 

PoR ocAsilio do Recenseamento Geral de 1960, verifi
cou-se que das 22.187 pessoas de 5 anos e mais, 52,0% 
eram alfabetizadas. 

0 Censo Escolar de 1964 a.purou que das crianc:;as 
em idade escolar 75,4 % freqiientavam escola.s . Essa 
percentagem era bern superior a media do Estado 
(66,3%) e a do Pais (66,1 % ) . 

Em 1969, eram em numero de 83 as unidades es
colares de ensino primario comum, nas quais 185 
professores lecionavam a 6.178 alunos. 
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EIJJino Medio 
0 ENSINO medio era ministrado em 3 estabelecimen
tos: Colegio Normal Nossa Senhora do Carmo (gina
sial, normal e comercial tecnico), Ginasio Batista 
de Parintins (ginasial) e Ginasio Estadual de Parin
tins (ginasial) . 

No ensino secundario havia 3 cursos, com 48 
profess6res e 846 alunos matriculados no inicio do 
anode 1969 ; no comercial, 1 curso, com 7 profess6res 

Semin3.r1o 

e 45 alunos ; no normal, 2 cursos, 15 profess6res e 
91 alunos. 

0 Seminario Sao Jose, em abril de 1970, conta
va com 10 alunos e 4 profess6res. 

Cz;rsos Auttlsos 

CoNTAVAM-SE, em 1968, 3 cursos avulsos de ensino 
elementar e medio, com 4 profess6res e 87 alunos. 

Bibliotecas 

Hfi. 3 bibliotecas: a Municipal, com acervo de 800 vo
lumes, mantida pela Prefeitura; a do Colegio Nossa 
Senhora do Carmo, com 600; e a Valadares Filho, da 
Ag€mcia de Estatistica do IBE, com 581. 
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Diversoes 

0 CINE SAUL, na Pra<;a Eduardo Ribeiro, tern capaci
dade para 350 espectadores e o Oriental, na Rua 
Melvin Jones, para 300. 

Alem do Estadio, ha 1 parque infantil. 
Entre as festas populares, destacam-se as reli

giosas, particularmente a de Nossa Senhora do Car
ma, Padroeira da Cidade, em julho. Em outubro, ce
lebra-se a do Sagrado Cora<;ao de Jesus e, em dezem
bro, a de Sao Benedito. As comemora<;6es juninas 
e o Natal completam o quadro desses festejos . 

Divulgafao 

EM 1969, circulavam 2 peri6dicos: A Tribuna, sema
nario, com tlragem de 300 exemplares e 0 Hori
zonte, quinzenario, com 200. 

A radio Alvorada, prefixo ZYA-56, transmite em 
ondas medias. 

Ha, ainda, 2 livrarias e uma tipografia em fun
cionamento. 

Associafi5es 

ExrsTIAM 9 associac;6es culturais, recreativas e des
portivas entre as quais estao: Amazonas Esporte 
Clube, com 277 s6cios; Palmeiras Esporte Clube, com 
150 ; Nacional Esporte Clube, com 76; Estrela do 
Norte Esporte Clube, com 41; e Juventude Alegre Ca
t6lica Atletica Clube, com 25 . 

0 Lions Clube e uma associac;ao de caridade 
prestam assistencia social aos necessitados. 

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

FUNCIONAM no Municipio, entre outras, as seguintes 
repartic;6es: P6sto Agropecuario, P6sto da Receita 
Federal, Coletoria Estadual, escrit6rios do Si.stema 
Brasileiro de Extensao Rural (ABCAR), dos grupos 
de Defesa Sanitaria Animal e Defesa Sanitaria ve
getal, do P6sto de Revenda da Secretaria de Produ
c;ao do Estado, alem da Agencia de Estatistica de Pa
rintins, orgiio de coleta do IBE. 

Finan[a.r 

EM 1969, a Uniao arrecadou , CrS 81 ,0 milhares; o 
Estado, Cr$ 90,4 milhares e a Prefeitura, Cr$ 611,4 
milhares. A despesa municipal atingiu o valor de 
Cr$ 611,2 milhares 
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0 or~amento aprovado, para 1970, previa receita 
de Cr$ 1,0 milhao e fixava igual despesa. 

0 P6sto da Receita Federal arrecada tambem 
nos municipios de Nhamunda e Barreirinha. 

Represenlafao Politica 
0 LEGISLATrvo Municipal se comp6e de 6 vereadores. 
Em 31 de dezembro de 1968, achavam-se inscritos 
8.362 eleitores. 

FONTES 

As injonna96es divulgadas neste trabalho joram, em. sua 
m.aioria, tornecidas pelo Agente de Estattstica de Parintin$, 
JUlio de Oliveira Neto. 

Utilizados, ta·mbl!m, dados dos arquivos de docum.enta(;do 
1nunicipal do IBE, de diversos 6rgli.os do sistema estatf.stico 
nacional e hist6rico da J.a ediccio da Monograjia. 

EST A publicacao taz parte da serie de monogrllfias muntct
pais organizada pelo Departamento de Divulgacli.o Estatistica 
do Instituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, s6-
bre aspectos da evolucii.o lt.ist6rica do Munic£pio1 corresponde 
a uma tentativa visando sintetizar, com adequada sistema
tiza9liO, elementos esparsos em diferentes docum.entos. Ocor
rem, e1n alguns casos, divergencias de opiniiio, comuns em 
assuntos dessa natureza, niio sendo raros os equtvocos e con
tradi96es veriticados nas pr6prias tontes de pesquisa. Por isso, 
o !BE acolheria com. o maior interesse qualquer colabora9iio, 
especial?nente de historiadores e ge6gratos . 
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