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Cole.;ao de Monografias N. " 536 

ASPECTOS . FfSICOS 

• Area : 326 km•; altitude da sede: 165 m; 
temperaturas em •C: maxima, 34,0; minima, 
20,0; precipita.;ao pluviometrica; 1.168 mm 
(164 dias) . 

POPULAc;;AO RESIDENTE 

• 51.659 habitantes (Censo Demogrrijico de 
1970); densidade demogrlifica: 158,46 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

• 14 estabelecimentos industriais, 280 comer
ciais (5 atacadistas, 262 varejistas, 13 mistos) 
e 59 de presta.;ii.o de servi.;os; 3,022 estabeleci
mentos rurais; 2 agencias banclirias . 

ASPECTOS CULTURAIS 

• 65 unidades escolares de ensino primlirio 
geral, 2 estabelecimentos de ensino medio ; 1 
biblioteca; 2 cinemas; 3 associar;6es espor
tivas. 

ASPECTOS URBANOS 

• 62 ruas, 3 avenidas, 5 pra.;as, 2 jardins, 2 
parques, 8 travessas, 3. 689 predios, 104 apa
relhos telef6nicos; 9 hoteis, 1 pensiio, 2 res
taurantes, 13 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA 

VEtcULOS 

FINAN9AS 

• 3 hospitais com 74 !eitos, 2 pastas de saude, 
1 pronto-socorro, 1 ambulat6rio e 1 unidade 
sanitaria; 4 medicos, 2 dentistas, 1 jarmaceu
tico , 6 enjermeiros; 3 tarmlicias. 

• (Registrados na Prejeitura Municipal em 
1971) - 89 autom6veis e jipes, 1 6nibus, 
95 cam1nh6es, 17 " pick-ups" e camionetas 
e 3 ambuldncias. 

• Orl,)amento Municipal para 1972 (milhares de 
cruzeiros) - receita prevista e despesa fixada: 
1.400,0; renda tributaria : 87,0. 

REPRESENTAc;;AO POLfTICA 

• 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

PRESUME-sE haver o povoamento tido inicio em mea
dos ou fins do seculo XVII, em rector de um cru
zeiro ; deve-se o nome de "Cerca Real dos Macacos" 
a proximidade do riacho Macacos e a mataria ciliar' 
abrigo de simios em grande numero. Pela lei do me~ 
nor esforc;o, Macacos chamou-se o primeiro povoado. 

0 desenvolvimento local se atribui a Domingos 
de Pino, portugues, que construiu pequena capela 
no lugar onde se ergue atualmente a Igreja Matriz 
e nela entronizou a imagem de 8anta Maria Ma
dalena trazida dos campos de sua Fazenda Gorda. 
Desde entao, passou a localidade e chamar-se Santa 
Maria Madalena. Com clausula de inalienabilidade, 
doou Domingos de Pino um terreno a padroeira da 
par6quia, abrangendo quase toda a area em que se 
estende a atual cidade de Uniao dos Palmares. Par 
concess6es de sesmaria estabeleceram-se em varios 
trechos do municipio, brasileiros e portugueses que 
se dedicaram aos trabalhos agricolas, constituindo 
as primeiras correntes de penetrac;ao. 

Foi Uniao dos Palmares a sede dos Quilombos 
dos Palmares. Dizem alguns autores que a "Cerca 
Real dos Macacos" foi a sua capital. Bar!eus deno
minava-a "Grande Palmares" e dizia ficar na serra 
do "Behe". Destacou-se, portanto, o Municipio nao 
s6 no panorama da hist6ria regional, como no da 
nacional, por ter abrigado suas terras essa especie 
de republica de escravos foragidos. Precede a inva
sao holandesa a formac;ao do Quilombo dos Pal
mares. Embora nao se possa precisar em que ano 
teria comec;ado a formar-se, admite-se que data de 
fins do seculo XVI, embora alguns historiadores, 
entre eles Inacio Aci61i, afirmem que o quilombo 
seria contemporaneo da invasao holandesa em Per
nambuco. Tudo indica, porem, que ja existisse no 
comec;o do seculo, anteriormente a 1624, estando 
localizado na serra da Barriga, a 6 quil6metros da 
sede municipal, sob a chefia do Zumbi. Possuiam 
rogas de milho, mandioca, feijao e banana e seu 
dominio territorial se estendia dos vales do Mundau 
e do Paraiba para o sul, ate as imediag6es de 
Penedo, e para o norte, alem dos limites atuais 
com Pernambuco. Empenhados na destruic:;ao do 
dominio holandes, s6 depois de 1654 verificaram 
brasileiros e portugueses quao fortes se tinham tor
nado os quilombos. As vilas alagoanas passaram 
a viver em constante sobressalto. Propriedades 
ameac;adas, negros raptados, canaviais incendiados 
e OS engenhos, principais nucleos economiCOS da 
epoca, particularmente visados, pois ai se concen
trava a populagiio negra. Nada menos de 14 tenta
tivas luso-brasileiras foram feitas para o exterminio 
dos Palmares. Em 1694, foram os negros rebelados 
vencidos pela alianga de Bernardo Vieira de Melo, 
Sebastii'io Dias e Domingos Jorge Velho: atacados 
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em tres pontos diferentes, nao puderam resistir. 
Caia finalmente o reduto dos Palmares. 

A area do atual Municipio veio a constituir, em 
1831, a Vila Nova da Imperatriz, desmembrada de 
Atalaia, sendo conhecida somente como Imperatriz. 
Foi valiosa a contribuic;ao do elemento negro no 
desbravamento e amanho da terra. 

0 surto das atividades do Municipio, conjugado 
ao prestigio politico e religioso, fez com que se ele
vasse a vila a categoria de cidade, a qual , em 25 
de setembro de 1890, passou a denominar-se Unia o, 
por se t er convertido em ponto de junc;ao das es
tradas de ferro de Alagoas e Pernambuco. 

A mais recente mudanc;a toponimica ocorreu em 
1944. 0 nome atual, Uniao dos Palmares, constitui 
homenagem aos homens que preferiram o exter
minio total ao retorno a escravidao. 

Forma~ao Administrativa 
A VILA foi criada com a denominac;ao de Vila Nova 
da Imperatriz, por Decreta do Governo-Geral, de 
13 de outubro de 1831, com territ6rio desmembrado 
de Atalaia e a freguesia pela Resoluc;ao n.0 8, de 10 
de abril de 1835, sob o padroado de Santa Maria 
Madalena. 

Suprimida a vila por Lei provincial n.0 737, de 
7 de julho de 1876, restaurou-a a de n.0 956, de 13 
de julho de 1885. 

Elevada a categoria de cidade pela Lei n .0 1 . 113, 
de 20 de agosto de 1889, o Decreto n.0 46, de 25 de 
setembro de 1890, denominou-a Uniao. 

Pela divisao administrativa referente ao ano de 
1911, compunha-se o Municipio de 6 distritos: 
Uniao, Mundau-Mirim, Barra do Canhoto, Timbo, 
Sao Jose do BaHio e Munguba. 

Pela divisao administrativa de 1933, o Municipio 
de Uniao se compunha do distrito unico da sede. 

Pelas divis6es datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, 
bern como no quadro anexo ao Decreta-lei estadual 
n.o 2 . 361 , de 31 de margo de 1938, o Municipio de 
Uniao representava o termo judiciario unico da Co
marca de UnHio, dividindo-se em 3 distritos: Uniao, 
Barra do Canhoto e Mundau-Mirim. 

No quadro fixado pelo Decreta estadual n.o 2. 435, 
de 30 de novembro de 1938, para vigorar no qiiin
qiienio 1939-1943, o Municipio figura com os distritos 
de Uniao, Barra do Canhoto, Mundau-Mirim e 
Munguba. -

Em virtude do Decreta-lei n.0 2. 909, de 30 de 
dezembro de 1943, a Comarca, o Termo, 0 Municipio 
e o Distrito de Uniao passaram a deuominar-se 
Uniao dos Palmares. 

No quadro fixado para 1949-53, figura com os 
distritos de: Uniao dos Palmares, Rocha Cavalcante 
(ex-Barra do Canhoto), Mundau-Mirim e Munguba. 
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Pela Lei estadual n.0 2. 245, de 16 de junho de 
1960, as distritos de Mundau-Mirim e Munguba, sao 
desmembrados para formar o Municipio de San
tana do Mundau. 

Pela divisao territorial datada de 1.0 de julho 
de 1960, ainda vigente, Uniao dos Palmares se com
poe dos distritos do mesmo nome e de Rocha Ca
valcante. 

Formaqao Judiciaria 
0 TERMO de Vila Nova da Imperatriz pertenceu a 
Comarca de Alagoas ate 1833, quando passou para 
a de Atalaia, entao criada. Em 3 de marc;o de 1854 
pela Lei n.0 233, foi erigida em comarca com seu 
termo e o de Assembleia (Vi<;osa) , que perdeu, em 
1870, para Atalaia. Em 1872, compreendeu o Termo 
de Murici , e em 1876, o de Sao Jose da Laje . A 
sede da Comarca, entretanto, era a Vila de Murici, 
exce<;ao entre todas as comarcas de Alagoas. Criada 
porem a Comarca de Murici, passou a sede para a 
cidade de Uniao; em 1931, foi-lhe anexada a extinta 
Comarca de S§.o Jose da Laje, mais tarde resta
belecida. 

Uniao dos Palmares e, atualmente, comarca de 
2.a entrfmcia, abrangendo em sua jurisdigao o Mu
nicipio de Santana do Munda(L 

Militam no foro local 3 advogados. 

ASPECTOS FISICOS 

CoM uma area de 326 km', localizado ao norte do 
Estado, na Microrregiao da Mata Alagoana, o Mu
nicipio limita-se com vs de Sao Jose da Laje, Ibate
guara, Branquinha, Joaquim Gomes e Santana do 
Mundau. 

0 solo e predominantemente silico-argiloso. 
Entre as principais acidentes geograficos, desta
cam-se os rios Mundau e seu afluente Canhoto, e 
as serras da Barriga e do F'rio. 

0 clima, quente e seco no verao e temperado e 
U.mido no inverno, sofre a influ€mcia do periodo de 
chuvas, que se prolonga de abril a agosto. Em 1971, 
a temperatura variou entre a maxima de 34°C e a 
minima de 20 e a precipita<;ao pluviometrica, no 
periodo de 164 dias do mesmo ana, atingiu a 
1.168,0 mm. 

A sede municipal, a 165 metros de altitude, de
fine sua posi<;iio geografica pelas coordenadas de 
9°09'37" de latitude Sul e 35°59'34" de longitude 
W.Gr. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO o Censo de 1.0 de setembro de 1970, Uniiio 
dos Palmares ocupa o 4.0 lugar entre os municipios 
mais populosos do Estado, com 51 .930 habitantes, 
logo ap6s os de Macei6 (269. 415) , Arapiraca (95 . 016) 
e Palmeira dos indios (62 . 503) . 

A popula<;iio residente, de acordo com o ultimo 
levantamento, somava 51 .659 h abitantes (25. 763 ho
mens), dos quais 16.910 na zona urbana (8. 044 ho
mens) e 34 .749 na zona rural (17. 719 homens). 

0 distrito-sede, com 35 .807 pessoas, abrigava 
mais de 2/ 3 dos efetivos demograficos, restando 
apenas 30,7% para o distrito de Rocha Cavalcante. 

A densidade demogra.fica passou, no ultimo de
c€mio, de 96,19 habitantes por quilometro quadrado 
(Censo de 1960) para 158,46 (Censo de 1970). 

• POPULA'.;AO 

Populagao residente - 1970 

40 
Mil hob. 

Total Distrito 
Sede 

Rocha 
(ovalconte 
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Movimento da Popula~ao 
0 REGISTRo civil, em 1971, anotou 1. 937 nascimentos 
inclusive 283 natimortos e 582 de anos anteriores; 
490 6bitos (294 menores de 1 ano) e 370 casamentos. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

Produ~ao Extrativa Vegetal 
A PRODUQAo extrativa vegetal, em 1969, constou de 
635 toneladas de carvao, no valor de Cr$ 158,8 mi
lhares; 2.500 m• de madeira em toros, no valor de 
Cr$ 30,0 milhares; 4.500 m" de lenha, avaliados em 
Cr$ 18,8 milhares; 13 toneladas de castanha-de
caju, no valor de Cr$ 6,5 milhares, e 1.200 quilos 
de ipecacuanha, Cr$ 2,4 milhares. 

Agricultura 
A AGRICULTURA local e bastante Significativa, haja 
vista que com a banana, sua principal lavoura, o 
Municipio, ocupa o 1.0 Iugar como produtor em todo 
o Estado, e com a cana-de-agucar a 4.a colocagao. 

Em 1969, a area cultivada cobriu 18.426 hec
tares, sendo de Cr$ 22,3 milh6es o valor da produgao, 
conforme quadro: 

Banana .. 

PRODUTOS 
AGRiCOLAS 

Cana-de-a<:\tear . 
Manrlioca . 
Feij?.o . . 
Outros (1). 

TOTAL 

VALOR DA 
PRODUQA~O AREA 

CULTIVAD."'---~;----
(ha) I Absoluto 

(Cr$ 1 000) 

1 920 9 600 
7 500 8 426 

2 538 2 236 
l 700 G+.S 
4 768 I 344 

18 426 22 251 

Relati\·o 

(';;l 

43,1 

37,9 

10,1 

2,9 

r.,o 

100,0 

(1 ) Em " outros·· se incluem a bacaxi, f ava, laranja, algo
d.ao, m anga, milho, batata-ctoce, cafe, m amona, m elancia e 
tangerina . 

Funcionam no Municipio um escrit6rio do Sis
tema Brasileiro de Extensao Rural (ANCAR-Ala
goas) e uma estagao Experimental do Ministerio 
da Agricultura, com 2 agronomos em ativicl.ades. 0 
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Cen.so Agropecuario de 1970, apurou 3.022 estabe
lecimentos rurais com 15.361 pessoas ocupadas. 
Existiam 98 tratores. 

e AGRICULTURA 

Valor da produc;ao - 1969 

Pecu6ria 

• Em 
Bono no tlliJ M ondioco 

Cono- de - oc;ucor 8B Outros 

A CRIA<;:Ao de gado vacum, tendo em vista igualmente 
o corte e a prodw;ao leiteira, recebe a orientagao de 
um veterinario. As ragas indubrasil e nelore atraem 
as preferencias . 

De acordo com a apuragao censitaria, o Munici
pio possuia, em 1970, 9.218 bovinos e 1.420 suinos. 

As demais especies, em 1969, somavam 21.050 
cabegas e assim se distribuiam: 

Eqti.inos . . . ............ . .. . ...... . 
Asininos ... .. . . .. . .. . ....... .. ... . 
Muares . ...... . ... . ... ... .. .... . . 
Ovinos . ..... . . .. .. . .. .. . .. .. .... . 
Caprinos . . . .. . ........ . . . . . . . ... . . 

5 000 
550 

2 500 
4 500 
3 500 
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A produ~ao de leite, naquele ana, foi de 390.500 
litros, no valor de Cr$ 195,2 milhares. Manteiga e 
queijo, com Cr$ 18,0 milhares e Cr$ 4,0 milhares, res
pectivamente, representavam cerca de 5 toneladas. 

A produ~ao de avos chegou a 38.500 duzias, no 
valor de Cr$ 92,4 milhares. Mel e cera de abelha com 
2. 000 e 200 kg, respectivamente, somavam Cr$ 8,3 
milhares. 

A cria~ao avicola, segundo os dados prelimina
res do Censo totalizava, em 1970, 58.759 cabe~as. 

Industria 
EM 1969 as industrias de transforma~ao emprega
ram 303 pesscas, nos 14 estabelecimentos existentes, 
e o valor da produ~ao elevou-se a Cr$ 10,9 milh6es, 
conforme tabela a seguir: 

CLAS:~E E 
GENEROS DB 

Il:\D USTH.IA 

I ndiistrias de trans-
forma~ao . . .... . .... 

Minerais nao metalicos 

Prodntos alimentares 

Outras ini\1strias . 

ESTA- PESSOAL 
BELECI- OCL'PADO 
MENTOS 

Em 
Em 1969 31-12-1069 

14 303 

3 16 

8 281 

3 6 

VALOR DA 
PRODUQ.~O 

Absolut.o j Rolativo 

(Cr$ l 000 (%) 

10 891 1CO,O 

69 0,6 

10 801 n9,2 

21 0.2 

Cabe especial destaque, pelo valor da produ~ao e 
numero de operarios, as empresas Cia. A~ucareira 
Usina Lajinha (a~ucar e mela<;ol, e Industria de 
Conservas Palmares Ltda. (doces enlatados) com 
236 e 16 pessoas empregadas, respectivamente. 

Gado Abatido 
FoRAM abatidos, em 1969, 1.668 bovines, 1.700 suinos, 
1. 037 caprinos e 935 ovinos , cujos produtos totali
zaram 417,7 toneladas no valor de Cr$ 932,7 mi
lhares . 

A carne verde de bovina contribuiu com 264 t 
e 70,8% do valor; a de suino, 51 t e 12,6%, e o 
toucinho fresco, com 34 t e 8,4%. Os restantes 7,2 % 
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estavam representados pela carne verde de ovino 
e caprino, couro verde de bovin e e peles secas de ovi
no e caprin o . 

.... ~---~""""''"'"""'-·---..,.,. ..... -----------..... 

• INDOSTRIAS DE TRANSFORMA<;AO 

Valor da produ c;ao - 1969 

E Produtos olimentores 

m®tru Outros generos 

Comercio 
CoM 5 estabelecimentos atacadistas, 262 varejistas e 
13 mistos, a pra<;a de UnUio dos Palmares mantem 
regular intercambio comercial com as de Macei6, 
Recife, Salvador, Campina Grande, Garanhuns e 
Joao Pessoa, para as quais envia a maioria de seus 
produtos, notadamente agucar, melago, algodao, mi
lho, madeira, doces, couros e peles. 

A exporta<;ao compreendeu, em 1971, 51.936 to
neladas de produtos diversos e 151 m• de madeira 
desdobrada, no valor total de Cr$ 11,7 milhoes. 
Quanto a importagao, refere-se principalmente a 
tecidos, lougas, artigos de metal, charque e baca
lhau . 

Ha uma cooperativa de produgs.o. 
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Ban cos 
DuAS agencias, uma do Banco do Brasil, e outra 
do Banco da Prodw;ao do Estado de Ala~Soas, asse
guram o movimento bancario, cuja importancia pode 
ser apreciada atraves dos saldos das principais con
tas, em 31 de dezembro de 1968; foram estes, em 
milhares de cruzeiros: caixa, 200; emprestimos, 
3. 013 ; depositos a vista e a curta prazo, 1. 296, e 
depositos a media prazo, 9. 

Agencia do Banco do Brasil 

Presta~oo de Servi~os 

EM 1971, achavam-se em funcionamento 59 estabe
lecimentos de prestac;ao de servic;os, entre os quais 
2 restaurantes, 13 bares e botequins, 2 saloes de ca
beleireiros, 16 barbearias, 1 pensao e 9 hoteis . 

Estes ultimos localizam-se, t odos, na Cidade, 
com os names de Santo Antonio (2), Comercial, 
Palmares, Sao Jose, Sao Miguel , Usina Lajinha, Fa
miliar e Central. 

Transportes 
ALEM das rodovias AL-2 (Uniao dos Palmares-Ma
ceio) e AL-27 (Uniao dos Palmares-Garanhuns), o 
Municipio p01:SUi varias estradas vicinais e e ser
vido pela Rede Ferroviaria Federal - Linha Sul -
Recife - Colegio, com as estac;5es de Uniao dos Pal
mares, Rocha Cavalcante e Usina Lajinha. 
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Em 1971, estavam registrados na Prefeitura Mu
nicipal 89 autom6veis e jipes, 1 onibus, 95 cami
nh6es, 17 "pick-ups" e camionetas e 3 ambulimcias. 

Ha duas empresas de onibtJs, com linhas urba
na, interdistrital, intermunicipal e interestadual, 
servindo o Muni::ipio, embora sediadas em Macei6 e 
Garanhuns. 

A cidade liga-se a Santana do Mundaii, em 50 
minutos ; a Branquinha, em 15 minutos ; a Sao 
Jose da Laje, em 1 hora; a Ibateguara, em 2 horas, 
e a Macei6, em 2 horas. Para as quatro ultimas lo
calidades o -transporte e feito parcialmente por fer
ravia. Brasilia - DF, e atingida em 72 horas, atra
ves de Cha do Pilar e Porto Real do Colegio <AL) , 
Aracaju (SE) , Feira de Santana, Jequie e Vit6ria 
da Conquista (BA), e Agua Vermelha, Te6filo Otani, 
Governador Valadares e Bela Horizonte (MG). 

Comunicac;oes 

0 SERvrgo telefonico disp6e de 104 aparelhos e atra
ves de micro-ondas, comunica-se com Macei6, Recife, 
Garanhuns e o Sui do Pais. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 1 agencia postal-telegrafica na sede e 1 
postal em Rocha Cavalcante. 

0 canal 6, de Recife , e recebido com nitidez. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 

A CnHDE esta edificada as margens do rio Mnndau, 
em terreno acidentado, cortado por elevag6es que lhe 
emprestam belo aspecto . Divide-se em duas partes : 
"cidade velha", entre o rio Mundau e o leito da 
estrada de ferro , e "cidade nova" que se expande 
em direc;ao leste . As r ua;:; da cidade velha guardam 
ainda a fisionomia do Brasil-Imperio; a cidade 
nova e moderna, com ruas Iargas e iluminac;ao a 
mercurio. 

Os logradouros, em numero de 82, assim se dis
tribuem: 62 ruas , 3 avenidas, 5 pragas, 2 jardins, 
2 parques e 8 travessas, achando-se 22 pavimentados, 
8 arborizados, 16 com rede de agua, e 80 com ilu
minagao domiciliar. Destacam-se avenidas Mon
senhor Clovis, Hermano Piech e Presciliano Sar
mento; as prac;as Jorge de Lima e Basiliano Sar
mento, e as ruas Santa Maria Madalena, Deodoro 
da Fonseca, Tavares Bastos, Republica dos Pal
mares, Rui Barbosa, Leao Veloso, Correia de Oli
veira e Antonio Arecipo. 

Em seus Iogradouros publicos ha 3 . 689 pre
dios, dos quais 725 ligados a rede de abastecimento 
de agua e 2. 333 com ligagao eletrica. 

Pelo Censo Demografico de 1970, foram cadas
trados 11.366 domicilios, dos quais 10 .248 ocupados 
(3. 387 na zona urbana) e 1.118 vagos ou fechados. 

Pr ar:a Jorge d e L ima 



Pra~;a Brasiliano Sarmento 

Assistencia Medico-Sanitclria 
A ASSISTENCIA medica, indispensavel em qualquer CO
letividade organizada, esta ao alcance da populac;ao 
nos seguintes estabelecimentos: Hospital Sao Vi
cente de Paulo, de clinica geral, com 56 leitos; Ma
ternidade Santa Catarina, de obstetricia, com 14: 
e Casa de Saude Santa Maria Madalena, em inicio 
de funcionamento com 4 leitos, para atender a ci
rurgia e parto; alem destes, 2 postos de saude, 1 
pronto-socorro, 1 posto de esquistossomose do 
DNERu, 1 unidade sanitaria e 1 ambulat6rio de 
pronto-socorro da Usina Lajinha. Ha, no Municipio, 
3 farmacias, 4 medicos, 2 dentistas, 1 farmaceutico 
e 6 enfermeiros. 

Religiao 
A IGREJA Cat6lica dispoe, na sede municipal, da 
Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. 

Ha, ainda, quatro templos protestantes - dais 
batistas, urn pentecootal e urn adventista. 
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Matriz de !lanta Maria Mada:ena 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 
0 CENSO Escolar de 1964 acusava a existencia de 
18.307 crianc:;as de 0 a 14 anos. Entre as 2 . 942 que 
frequentavam escolas, na faixa de 7 a 14 anos, 
1 . 762 residiam em zonas urbana e suburbana. I s to 
significa que, naquelas areas, a taxa de escolaridade 
alcanc:;ava 73,6 %. 

Em 1971 , funcionavam 65 unidades escolares de 
cnsino primario, com 167 professores e 4.375 alunos . 
Desses estabelecimentos, 11 eram estaduais, contan
do com 83 professores e 1.871 alunos; 48 municipais, 
com 78 professores e 2 . 288 alunos ; e 6 particulares, 
com 6 professores e 216 alunos. 
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Grupo Esco lar Rocha Cavalcante 

Ensino Medio 
0 ENSINo medio, em 1971, foi ministrado em dois es
tabelecimentos: Ginasio Municipal Mario Gomes, 
curso ginasial, 15 professores e 309 alunos; e Colegio 
Normal Maria Madalena, cursos ginasial e pedag6-
gico, 22 professores e 433 alunos. 

Outros Cursos 
HAVIA ainda um curso de datilografia, com 25 alunos. 

Bibliotecas 
A BIBLEOTECA Jorge de Lima, de propriedade do Co
Iegio Normal Santa Maria Madalena, disp6e de cerca 
de 1 . 030 obras. 

Outros Aspectos 
CoMo divers6es, ha na Cidade dois cinemas : Impe
ratriz e Lajinha, com 720 e 300 lugares, respectiva
mente, e tres associac;6es esportivas, o Zumbi Espor
te Clube, o Bangu Atletico Clube e o Nautico Atletico 
Clube. 

Duas agremiac;6es prestam assistencia filantr6-
pica: Lions Clube e Loja Mac;6nica Uniao e Progresso. 

Turismo 
A SERRA da Barriga representa atrativo hist6rico de 
indiscutivel relevancia, pois ali teve epilogo o pri
meiro movimento nativista no Brasil. 

Na parte noroeste da Serra, no fundo de uma 
depressao de dificil acesso, presume-se estejam os 
tumulos de Ganga-Zumba o Zumbi e seus compa
nheiros de luta. Ainda hoje ali podem ser encon
trados clavinotes, sabres, chuc;os, armas de guerra 
usadas antigamente. 
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A c.:omemoragiio de maior interesse folclorico e 
a da padroeira, Santa Maria Madalena, em fevereiro, 
com seu novenario, e a procissao, bastante original, 
do "mastro da festa". 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
POLITICOS 

Finan~as 

0 GOVERNo Federal arrecadou em Uniao dos Pal
mares, no exercicio de 1971, Cr$ 728,5 milhares; o 
Estado, Cr$ 1.526,8 milhares, e o Municipio, .. . 
Cr$ 1.261,1 milhares. As despesas da Prefeitura no 
mesmo ano, atingiram Cr$ 1.163,0 milhares. 

0 orgamento municipal para o exercicio de 1972, 
previu receita e fixou despesa de Cr$ 1.400,0 milhares 
(87,0 milhares de renda tributaria) . 

0 Posta da Receita Federal, estende sua juris
digao aos municipios de Murici, Branquinha, San
tana do Mundau, Sao Jose da Laje, Ibateguara, Co
lonia Leopoldina e Novo Lino. 

A 3.a Regiao Fiscal de Rendas Estaduais, com 
sede no Municipio, abrange Coqueiro Seco, Santa 
Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, Murici, Bran
quinha, Santana do Mundau e Sao Jose da Laje. 

Representapio Politico 
A CAMARA de Uniao dos Palmares compoe-se de 9 
vereadores. Ate 31 de maio de 1971, estavam ins
critos 6.965 eleitores. 

FONTES 
AS INFORMAQ6ES divulgadas neste trabalho foram, em sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Unii\o dos 
Palmares, Renata America de Arat1jo. 

Utllizados, tambem , dados dos arquivos de documentacao 
do IBE, e de diversos orgaos do Sistem" Estatistico Nacional. 
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Colegao de Monografias 

6.• S~RI E A 

500 - Criciuma, SC 
501 - Ribeirao Preto, SP (4.• ed.) 
502 .- Corn~lio Procopio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - ltumbiara, GO 
505 - Sap~. PB 
506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507 - Cachoeira do Sui, RS 

(2.• ed .). 
508 - Sao Manuel, SP 
509 - ltaguaf, RJ (2.• ed .) 
510 - Sao Fide lis, RJ (2 • ed .) 
511 - Sao Caetano do Su i, SP 

(2 .• ed.) 
512 - Presidente Epitacio, SP 
513- Santa Maria, RS (2.• ed.) 
514 - Goiania, GO (2.• ed.) 
515 - Sao Bernardo do Campo, SP 

(2.• ed.) , 
516 - liguas de Sao Pedro, SP 

517 - Garibaldi, RS 
518 - Vitorino Freire , MA 
519 - Rio Branco, AC 
520- Quixada, CE 
521 - Sao Pedro da Ald eia , RJ 
522 - Farroup i lha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 
524- Lambari, MG 
525 - Viseu, PA 
526 - Acarau, CE 
527 - Vit6ria, ES 
528 - Sao Vicente , SP 
529 - Coroata, MA 
530 - Parauna, GO 
531 - Batatais, SP 
532 - Alenquer, PA 
533 - Ubatuba, SP 
534 - Torres, RS 
535- Santa Cruz do Sui, RS 
536 - Uniao dos Palm ares, AL 

Acabou-se de imprimir aos doze dias do mes de janeiro 
de mil novecentos e setenta e tres, nas oticinas do Ser
Vi90 Grti/ico da Funda9ao IBGE, em Lucas, GB - 6.331 






