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COLE9AO D E MONOGRAFlAS N. " 540 

SERGIPE 

ASPECTOS FiSICOS 

e Area· 176 km•· altitude da sede: 2m ; 
temp~raturas e1~ °C: mcixima, 31,4; mi
nima, 18,2; precipitac iio pluv iometrica 
anual: 1 .402,8 mm( 1971). 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
e 183.908 habitantes (Censo D emogrlifico 

de 1970 ); d en sidade demogrii/ica : 
1.044,93 habitantes por quil6metro qua
drado . 

ASPECTOS ECON6MICOS 
e 208 estabelecimentos industriais, 76 do 

comer cio atacadista , 1 .825 do vareji'sta , 
305 m is t os e 730 d e prestat; iio de ser
v i cos ; 1 .551 estabelecimentos agrop ecuarios 
( Cen so Agr opecuar io d e 1970); 4 matrizes, 
19 agen cias canccirias e 1 da Caixa Eco
n6mica F ed eral. 

ASPECTOS CULTURAIS 
e 164 unidades escolares d e en sino pri 

mario comum, 51 d e ensino sup!etivo, 
25 estabelecimentos d e ensino m edia, 10 d e 
ensino superior; 15 bibliotecas, 12 livra
rias, 15 tipograjias, 8 j ornais e 1 revista , 
5 estacoes radiodifusoras, 1 te levi sora, 
9 cinemas, 2 museu s, 17 associat;oes cu l 
turais, 12 d esportivas e 10 r ecreativas. 

ASPECTOS URBANOS 
e 581 ruas, 58 av enidas, 29 pracas, 22 jardins, 

1 parque, 3 praias e 50 outros !ogradouros; 
43.635 predios, 29.925 l igacoes eletricas 
d omiciliares, 8.339 tacos d e iluminaciio 
publica, 1.500 apare!hos te!ef 6nicos; 27 ho
teis, 11 p en soes, 41 restaurantes, 89 bares 
e botequins e 4 boates . 

ASSISTf:NCIA MEDICA 
e 10 hosp i tais com 1.056 leitos, 17 post os 

d e saude, 3 prontos-socorros; 122 m ed i 
cos, 60 d entistas, 15 fannaceuticos; 42 
tarmacias e drogarias. 

VEfCULOS REGISTRADOS 
e (na Pre je itura Municipal em 1970 ) - 5.030 

automovei s e jipes, 207 6nibus, 817 cami
nhoes, 1 .079 cam ionetas, 415 jurg i5es e 
137 veicu !os niio esp ecificados. 

FINANf;AS 

• Orcamento municipal para 1972 (mi!hoes 
de cruzeiTos) receita pre?Ji :> t ·1. ~ des 
pesa jixada : 19,5. 

POLiTICA 

• A Camara e representada por 18 verea
dores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

A EXPLORAQAO em terr lS do atual Municipio de Ara
caju e a fundagiio do primeiro nucleo civilizado 
quase remontam a epoca do descobrimento do BrasiL 

A afluencia de povoadores de origem portugue
sa a regiiio adveio de estar 0 territ6rio, na epoca, 
sob jurisdigiio da Capitania da Bahia de Todos os 
Santos, sujeito a repetidas incurs6es de navegantes 
franceses, que mercadejavam com os indigenas. 

0 comercio ilegal entre franceses e indigenas 
durante o seculo XVI forc;ou a Coroa espanhola a 
intensificar as medidas de colonizagiio das terras 
brasileiras entiio sob seu dominio. Crist6vao de Bar
ros iniciou-as, com o ataque as tribos do Cacique 
Serigi e a fundagiio, na margem direita do atual 
rio Sergipe, da cidadela de Sao Crist6vao, em 1590. 
0 caniter in6spito da regiao e a necessidade de 
abrigo contra possiveis ataques pelo mar fizeram 
com que, entre os anos de 1595 e 1596, se providen
ciasse a mudanc;a da povoagao para sitio mais in
terior. As terras entao abandonadas eram as praias 
de Aracaju (termo que significa "cajueiros dos pa
pagaios", segundo Teodoro Sampaio) . Ainda assim 
prosseguiu, embora lentamente, o povoamento da re
giao, sendo certo que, em 1602, Pero Gongalves ali 
obteve concessiio de sesmarias. 

Somente a 17 de mar~:;o de 1855, pela Lei n .0 413, 
foi o povoado de Santo Antonio do Aracaju elevado 
a categoria de cidade com o nome de Aracaju, para 
ela mudando-se a Capital da Provincia de Sergipe, 
no Governo de Inacio Joaquim Barbosa. 

A estabilidade politica com que se apresentava 
o Segundo Imperio, gragas a agao pacificadora do 
Gabinete Parana, talvez tenha contribuido para que 
a transferencia se fizesse sem revolta armada, li
mitando-se os protestos dos habitantes de Sao Cris
t6vao a manifestag6es de desagrado. 0 fato, entre
tanto, baseava-se na superioridade da cidade de 
Aracaju sabre a de Sao Crist6vao, no que se refe
ria a facilidade de escoamento da produgao, princi
palmente a ac;ucareira, e na necessidade de Iocali
zar a sede do governo em seu lugar mais apropriado 
a futuro crescimento; com esta preocupagao, Joa
quim Barbosa, seguindo planejamento urbanistico de 
Sebastiao Jose Basilio Pirro, procurou tornar Aracaju 
realmente o centro principal de uma regiao econo
micamente mais ativa que a da antiga capitaL 

Ainda em principios de 1855, construiram-se os 
edificios da Mesa de Rendas Provinciais e da Alfan
dega e o palacete provis6rio da Presidencia. Por 
essa epoca, os problemas administrativos eram agra
vados, nao s6 pelo retraimento dos comerciantes, 
que nao acreditavam na sobrevivencia da nova me
tr6pole, como por terrivel epidemia que grassou pelo 
ano de 1856. 

Os obstaculos iniciais , entretanto, foram ultra
passados e, ja em 1862, o langamento da pedra fun-
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damental da igreja matriz , fora do perimetro ur
bana, motivava o crescimento da cidade, iniciando
se, entiio, urn periodo de franco desenvolvimento 
do Municipio. 

Forma~iio Administrativa 
0 DISTRITO de Aracaju foi criado pela Lei provin
cial n .0 437, de 28 de marc;o de 1837. No ana de 
1855, pela Lei provincial n.0 413, de 17 de marc;o, 
foi elevado a categoria de Municipio e, ah~m de 
conceder foros de cidade a sua sede, tornou-a ca
pital da entiio Provincia. 

A Lei municipal n.0 84, de 27 de janeiro de 1903 , 
subdividiu o Municipio de Aracaju em distritos: 1.0 , 

2.0 , 3.o e 4.o, Barra dos Coqueiros e Porto Grande. 
Em 1911 , Aracaju compunha-se desses mesmos 

distritos, sendo que os quatro primeiros abrangiam 
a cidade, propriamente dita. 

Segundo Divisiio Administrativa do Brasil de 
1933, o Municipio compunha-se de urn s6 distrito -
o do me:>mo nome. 

Nos quadros de divisiio territorial de 1936 e 1937, 
sao dnis os distritos: 1.0 Aracaju e 2.0 Aracaju. Em 
ambmJ OS quadros, porem, este ultimo e apenas dis
trito judichirio. 

De acordo com o Decreta-lei estadual n.0 69, de 
28 de marc;o de 1938, Aracaju volta a compor-se do 
distrito unico da sede. Da-se o mesmo pela divisiio 
vigente em 1939-1943, fixada pelo Decreto-lei esta
dual n.0 150, de 15 de dezembro de 1938, notando-se. 
todavia, que 0 distrito unico, nesta divisiio, abrange 
duas zonas , 1.a e 2.a. 

De conformidade com a divisiio em vigor no 
qi.iinqi.ienio 1944-1948, estabelecida pelo Decreto-lei 
estadual n .0 377, de 31 de dezembro de 1943, Aracaju 
permanece constituido de urn distrito apena.s, de 
identico top6nimo que, no entanto, compreende os 
subdistritos 1.0 e 2.0 . Manteve-se essa composic;iio 
na divisiio territorial fixada pela Lei estadual n.0 

123, de 1.0 de janeiro de 1949, e assim permanece 
ate a presente data . 

Fal licio d o Governo e Assernbleia Legislativ a 



Forma~ao Judiciaria 
Nos QUADRos da divisao territorial de 31-XII-1936 
e 31-XII-1937, bern como no anexo ao Decreta-lei 
estadual n.0 69, de 28 de mar<;o de 1938, o Muni
cipio de Aracaju forma, com o de Socorro, o termo 
de Aracaju, componente (mica da Comarca da mes
ma denomina<;ao. 

Situa<;ao id€mtica figura na divisao fixada pelo 
Decreta-lei estadual n.0 150, de 15 de dezembro de 
1938, para vigorar no qiiinqiifmio 1939-1943. 

Pelo Decreta-lei estadual n.0 377, de 31 de de
zembro de 1943, a Comarca de Aracaju abrange ain
da urn s6 termo, o do mesmo nome, ao qual, entre
tanto, deixa de pertencer o Municipio de Socorro . 

Esta ultima constitui<;ao foi conservada pelo De
creta-lei estadual n .o 533, de 7 de dezembro de 
1944, e tambem na estabelecida pelo Decreta-lei 
estadual n .0 651 , de 6 de junho de 1945, que refor
mou a organiza<;ao judiciaria do Estado. Igualmente 
na divisao estatuida pela Lei estadual n.0 123, de 1.0 

de janeiro de 1949, a Comarca de Aracaju compre
ende apenas o termo sede. 

Atualmente e Comarca de 2.a entrancia e es
tende sua jurisdi<;ao ao Municipio de Barra dos Co
queiros. 

No foro local, acham-se inscritos 271 advoga
dos . 

ASPECTOS FiSICOS 

ARACAJu esta situado a margem direita do rio Ser
gipe, a 5 km da foz , no Atlantica. Seu territ6rio , 
que outrora integrava a doa<;ao feita a Francisco 
Pereira Coutinho (5 de abril de 1534) , conhecida 
como Capitania da Bahia, media no litoral 50 le
guas, da barra do rio Sao Francisco a ponta da baia 
de Todos os Santos. Talvez pelo fato da conquista 
de Sergipe ter sido efetuada par Ordem Regia e a 
custa da Coroa, a regiao passou a ter o nome de 
Sergipe d 'El Rei. Hoje faz parte da Microrregiao 
do Litoral Sul Sergipano juntamente com os mu
nicipios de Barra dos Coqueiros, Estancia, Indiaro
ba, Itaporanga d 'Ajuda, Nossa Senhora do Socorro, 
Santa Luzia do Itanhy, Sao Crist6vao e Umbauba. 

Construido em grande parte sabre aribes, apicus 
e pantanos, ocupa atualmente uma planicie, cuja 
altitude oscila de 2 a 5 metros. Cobre uma area 
de 176 km' , demarcada pelos municipios de Nossa 
Senhora do Socorro e Sao Crist6vao e pelo rio Ser
gipe. 

0 solo de tipo arenoso e, na sede, formado de 
terreno aluvional e destituido de eleva<;oes dignas 
de nota, pelo que apresenta aspecto geralmente pla
no. As raras ondula<;oes ficam ao norte e oeste e 
consistem em alguns outeiros revestidos de escassa 
vegeta<;ao. 

4 



Vista aerea da Barra de Aracaiu na confluencia do Rio Sergipe 
com o Aceano Atlantica 



Observando a planta de Aracaju, nota-se que 
os trilhos da ferrovia a dividem em tres partes 
desiguais: a) a zona leste e a maior ; ai se encon
tra o chamado Centro, que congrega o grande co
mercia e as primitivas residencias, aos poucos ex
pelidas pela invasao dos estabelecimentos comer
ciais: b) a zona norte e o bairro industrial, a mar
gem do rio Sergipe ; mostra no tragado de suas ruas 
urn certo desrespeito a geometria da cidade; c) a 
zona oeste, onde sobressai o bairro Siqueira Cam
pos, constitui a rea em processo de transformagao, 
ja que passou a viver nao apenas em fungao da 
ferrovia que tern ai suas oficinas, mas tambem, da 
rodovia que atinge a cidade nesta zona, atraves da 
rua Parana. 

0 clima e salubre , bastante uniforme durante 
todo o ano. 

A temperatura, em 1971, oscilou ent re maxima 
de 31,4 °C e minima de 18,2. No mesmo ano, a pre
cipitagao pluviometrica foi de 1.402,8 mm. Nos me
ses de margo, julho, setembro e outubro ocorreram 
as maiores chuvas. 

A bacia hidrografica do territ6rio municipal tern 
a forma-la os seguintes cursos de agua: Sergipe , 
que banha a cidade, Japaratuba, Poxim, Sal , Man
gaba, Pomonga, Santa Maria, Palame e Pitanga. 
alem de outros menores . 

A sede, a 2 metros de altitude, tern sua posi<;ao 
definida pel as seguin tes coordenadas geograficas : 
10°54'00" de latitude Sui e 37°05'00" de longitude 
W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A MICRORREGr.i\o do Litoral Sui Sergipano apresenta 
elevada densidade demografica, a qual , no Censo 
de 1970, acusou 94,06 habitantes por quil6metro 
quadrado, e ainda o maior indice de habitantes por 
domicilio de todo o Estado, 4,34. 

0 Municipio de Aracaju possuia em 1960, 115 .713 
habitantes. 0 Censo Demogratico de 1970 reconhe
ceu a existencia de 186.838 (populagao recenseada l , 
denunciando urn acrescimo de 61 ,5% em relagao ao 
Censo anterior. 

Quanto a populagao residente, somava 183.908 
habitantes (85 .765 homens) , dos quais 179.512 n a 
zona urbana (83 . 590 homens) e 4 . 396 na zona rural 
(2.175 homens) . 

A densidade demografica elevou-se de 657,46 ha
bitantes por quiJ6metro quadrado (Censo de 1960) 
para 1.044,93 em 1970. 

Contaram-se 40.267 domicilios, dos quais 35.576 
ocupados (34.604 no quadro urbano) e 4.691 vagos 
ou fechados . 
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POPULACAO 
Populc~Oo residonte- 1 970 

ll!!iii~ urbana I I Rural 

Registro Civil 
EM 1971, foram registrados 1.064 casamentos, 9.441 
nascimentos (28 natimortos) e 1.207 6bitos (270 de 
menores de 1 ana) . 

ASPECTOS ECON6MICOS 

ALEM da atividade baseada nas industrias textil e 
alimentar, a economia local recebe grande contri
buic;ao da agricultura atraves da industrializac;ao 
do seu principal produto, o coco-da-baia. 

A pecuaria nao apresenta desenvolvimento signi
ficativo , porquanto 0 rebanho mais importante e 
composto de bovinos estabulados, em crescimento 
vegetativo, destinados exclusivamente a produgao de 
leite. 

Aracaju, a Capital, centro de atividades poli
tico-administrativa, comerciais e de prestac;ao de 
servig::Js, exerce influencia sabre todo o Estado, cons
tituindo-se em n:ucleo de gravitac;ao economica. 
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Industria 
0 PARQUE industrial e pequen o mas promissor . A 
ultima apuragao, realizada em 1969, a r rolou 208 
estabelecimentos, com 3.829 pessoas ocupadas e uma 
produgao no va lor de Cr$ 61 ,7 milh6es. Pa ra esse 
t otal contribuiram principalmente os produt os ali
mentares, com Cr$ 28,0 milh6es, ou 45,4% ; os texteis 
vern em segundo plano, com Cr$ 13,6 milh6es, ou 
sej a, 22 ,1% . Seguem-se os minerais nao metalico.s , 
com Cr$ 11 ,3 milh6es, ou 18,4%. 

Estas e demais industrias podem ser observa
das a traves da tabela a seguir : 

CL.\t>~J<:::l F 
GENBHOS DE 
1:-.IDUSTHTM; 

I ndustrias Extrativas de 
Produtos M inerais . .. 

lndfistrias de Transfor-
ma~ao .. 

M inerais nao mebllicos 
Metalurgica. 
Material de transport(· 
l\J:adeira .. 
Mobiliario . 
Borracha .. 
Produtos fannaceuti -

cos e medirinais . .. 
Produtos de perfuma-

ria, sa biles e velas. 
Textil ... 
Vestuario, cal~ado e 

artefatos rl e tecidos 
Produtos alimentares 
Bebidas .. 
Editorial e gr:ifica .. 
Outras indi1strias . . . 

TOTAL GERAL 

Nlll\IJ<;RO 
m: F.STA- PESSOAL 
BELECI- OCUPADO 

1\!ENTOS BM 
E~r :31-12-69 
1969 

21 

202 3 808 

26 627 
;) 31 
:l 21 

12 10\l 
:J 9 
~ 3S 

3 13 

:l 28 
(j l -!99 

.5 22 
102 935 

4 JO 
17 293 
8 J 73 

208 3 829 

VALOR DA 
PHODlJ('AO 

Ahsoluto Relativu 
Cr$ 1 000 ) (%) 

42 0,1 

61 638 99,9 

II 333 !R,4 
389 0,6 
802 1,:3 
715 J') ·-()2 0,1 
-!51 ll, i 

16G 0,:3 

!182 1,6 
13 606 22, 1 

182 0,3 
28 019 ·!'j,4 

80 0.1 
2 007 ~.2 
2 844 •IJi 

61 680 100,0 

Entre os estabelecimen tos industriais destacam
Sl! pelo valor da produgao: Cia. Cimento Portla nd de 
Sergipe, com 246 operarios ; Moinho de Sergipe, 45 
(farinha de t rigo) ; s ergipe Industrial , 584 e Ribeiro 
Chaves, 607 (tecidos de algodao); Frigorifico Ara
caju, 49 <carnes frescas); Melicio Mach ado, 74 (coco 
industrial) , COCIL-Coco Industrial, 60 (farinh a de 
coco) e Cia. Industrial de Celulose e Papel , 134. 
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INDOSTRIAS DE TRANSFORMACAO 

VALOR 

lliJIJITI Produtos ahmentares 

liiiiilll n.r.J 

Abate de Reses 

1969 
PESSOAL OCUPADO 

§ M inera is nCio metOitco s 

c:::J O utn» 

0 ABATE total, em 1969, abrangeu 18.586 bovines, 
14 .275 suinos, 7 . 623 ovinos e 6. 835 caprinos e for
neceu 5 . 502 toneladas de produtos diversos, no valor 
de Cr$ 12,6 milh6es . 

Para esse resultado, contribuiu bastante a car
ne verde de bovina, com 71,3% do referido valor e 
3.496 toneladas. A carne verde de suino nao passou 
de 8,3% e 369 toneladas. 

Para o corte foram importadas, em 1970, 13.677 
reses. 

Constru~ao Civil 
EM 1971 foram concedidas 1.110 licen<;as para cons
tru<;ao abrangendo uma area de 99.642 m', sendo 
de 95.234 m' para fins residenciais. Daquela area 
78.856 m 2 se destinavam a casas residenciais, 
9.064 m' a apartamentos exclusivamente residenciais, 
351 a escolas, 1.973 a armaz€ms gerais, trapiches e 
depositos, 7.151 a hoteis, pens6es e moteis, 522 a fins 
religiosos e 1.725 a outras finalidades. 

Havia 1.184 habita<;6es : 1.085 casas e 99 aparta
mentos. 

0 valor das edifica<;6es, correspondente ao custo 
de constru<;ao, elevou-se a Cr$ 19,2 milh6es. 

Segundo o numero de pavimentos, 1.103 licen
<;as referiam-se a constru<;ao de edificios de 1 pavi
mento, 4 de 2 e 3 de 4 a 9. Foram liberadas 460 
licen<;as de "habite-se" para edificios de 1 pavimen
to, vendo de Cr$ 3,2 milh6es o valor das edifica<;6es 
e concedidas 13 para amplia<;ao. 

Cerca de 60 engenheiros e 14 construtores li
cenciados trabalham em Aracaju . 
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Tenninais da Pe trobrds 

Energia Eletrica 
A ENERGIA Eletrica e fornecida pelo sistema CHESF
Cia . Hidrel2trica do Sao Francisco. 

A seguir urn quadro referente ao consumo. no 
periodo 1969-71 : 

I Jl :-it' lt l ~ I i :\ .-\(,',\0 

IOC\1 

Hesidencial 2\i 244 

C'omrrci~l S 445 

Industr ial. 18 68!1 

Ilumina<;iio pCtbli ca e po:leres ptiblicos II 52:l 
Outros fins 807 

TOTAL 59 708 

Agricultura 

1970 

18 SJS 

!l f\.1~ 

17 8(i:l 

12 :)(Ji) 

210 

59 210 

1!171 

21 Jlj!J 

II 7Vti 

18 4Fl 

l·lll:) fi 

:) 

65 479 

A PRonug.i\o agricola, em 1969, a tingiu o valor de 
CrS 963,1 milhares, para uma a rea cultivada de 1.634 
hecta res. 0 principal produto, o coco-da-baia, re
presentou 79,7 % do valor total, com 6 milhoes e 400 
mil frutos e 1.209 hectares de area. Seguiu-se a 
m andioca , com 10,4 % do valor , 1.470 toneladas e 
210 hectares. 
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A tabela apresenta um aspecto geral da produ
<;ao no Municipio : l ARSA 

VALOR DA HWDUQAO 
PRODUTOS 

~ULTlVADA AGRfCOLAS 
(ha) Absolut.o R~lativo 

(Cr$) (%) 

Coco-da-baht ... I 209 768 000 79,7 
Mand icca .. ?10 100 408 10,4 
Caju . 36 37 !8.5 3,9 
Manga .. ~2 2.5 750 2,7 
Fe ijao ll-1 !7 220 1,8 
Banana .. 24 6 732 0,7 
Batat.a-ctoce .. . s 4 352 0,4 
Milho .. 31 3 !iOO 0,4 

TOTAL 1 634 963 147 100,0 

AGRICULTURA 

tif&f!J.!f) Coco-da-boia ~ Mond ioco 

Qoutros 

Estao sediados em Aracaju o Escrit6rio Central 
da ANCAR-SE (Servi<;:o de Extensao Rural) , uma 
Esta<;:ao Experimental do Ministerio da Agricultura, 
alem da COMASE- Cia. Agricola de Sergipe Ltda., 
que vende adubos quimicos, inseticidas, implementos 
agricolas e ainda presta assistencia tecnica. Ha 60 
agr6nomos em atividade. 

Foram cadastrados pelo Censo Agropecuario de 
1970, 1.551 estabelecimentos rurais, onde se ocupa
vam 3.631 pessoas e apurados 12 tratores . 
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Pecuaria 
0 VALOR da populac;ao pecuana em 1969, totalizou 
Cr$ 1,2 milhao. Os bovinos representavam 86,5 % 
do valor total; os suinos, 8,8% ; os muares, 1,9%; 
e os eqiiinos, 1,1%. 0 restante 1,7 % compreendia 
asininos, ovinos e caprinos. 

A produc;ao de Ieite, calculada em 682.000 litros, 
foi avaliada em Cr$ 272,8 milhares, e a de man
teiga, 2.637 kg, em Cr$ 11,9 milhares . 

Valendo Cr$ 69,0 milhares a produc;ao de ovos 
alcangou 34.316 duzias . 

Atraves do Censo Agropecuario de 1970, foi cons
tatada a existencia, em Aracaju, de 2.323 bovinos. 
249 suinos e 11.382 galinaceos. 

A criagao de gado bovina visa principalmente 
a produc;ao de Ieite, sendo preferidas as ragas : ze
buinas e a holandesa ; entre os suinos, a duroc-jer
sey. 

A sec;ao de Sergipe da Associac;iio Brasileira de 
Criadores de Zebu, tern sede no municipio e sua 
finalidade e o controle geneal6gico ; em 1970 o re
gistro abrangeu 336 especimes. 0 Banco de Semen 
ja efetivou 751 insemina<;6es artificiais, com 329 nas
cimentos vivos em planteis de 55 propriedades do 
Estado. 

Em atividade profissional, 10 veterinarios. 
XXIX Exposic;ao - Feira da Pecuaria - Realizou-se 
de 13 a 20 de dezembro de 1970, com a participac;ao 
de expositores dos Estados de Sergipe, Bahia, Minas 
Gerais, Alagoas e Pernambuco. Inscreveram-se 62 
expositores com bovinos, eqiiinos, suinos, caprinos e 
aves . A Feira recebeu perto de 15.000 visitantes. 

Comercio 

EM 1969, Aracaju exportou por vias externas ape
nas 8 toneladas de leite de coco, no valor de Cr$ 22,0 
milhares. Suas exportac;6es por vias internas, abran
gendo cimento, tecidos, medicamentos, sal, fibras 
e outros derivados de coco, elevou-se a Cr$ 24,4 mi
lh6es. 

No mesmo ano, foram exportados tambem 
1.666.483 m3 de petr6leo. 

0 comercio local no mesmo periodo estava a 
cargo de 305 estabelecimentos mistos, 1.825 varejis
tas e 76 atacadistas, predominando os ramos de t e
cidos, ferragens, generos alimenticios e material de 
construc;ao. 

Funcionam 6 cooperativas : 4 de consumo e 2 
de produc;ao. 
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Prestac;ao de Servic;os 
ENTRE os 730 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos contam-se 41 restaurantes, 89 bares e bote
quins, 88 sal6es de barbeiro, 31 de cabeleireiro, 4 
boates, 9 pensionatos, 11 pens6es e 27 hoteis . 

Ban cos 
A REDE bancaria e formada pelas matrizes dos ban
COS de Credito Sergipense, Dantas Freire, Estado 
de Sergipe, Produgao e Comercio, e pelas agencias 
dos bancos da Bahia (2), Auxiliar de Sao Paulo, 
Administrac;ao, Brasil, Brasileiro de Descontos, Co
mercia! da Produgao, comercio e Industria de Mi
nas Gerais, Econ6mico da Bahia, Estado de Minas 
Gerais, Industrial de Campina Grande, Minas Ge
rais, Lavoura de Minas Gerais, Nacional de Minas 
Gerais, Nacional do Norte, Nordeste do Brasil, Pro
vincia do Rio Grande do Sul, Produgao e Comercio 
e Itau America. 

Existem, ainda, 1 agencia da Caixa Econ6mica 
Federal , 1 da Caderneta Associagao de Poupanga e 
Emprestimo e 1 da Tradigao S.A. Credito Imobiliario. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968, em milhares de cruzeiros, 
eram : Caixa, 10,8 ; emprestimos, 68,7; depositos a 
vista e a curto prazo, 63,4; e depositos a medio pra
zo, 3,3. 

A Camara de Compensagao apresentou o se
guinte movimento, em 1971: numero de cheques, 
729.125 ; valor total, Cr$ 1.199,0 milh6es ; valor medio 
por cheque, Cr$ 1 . 644,48. Ate setembro de 1972, mo
vimentaram-se 635.024 cheques, no valor de Cr$ 1,1 
milhao. 

Propriedade lmobiliaria 
No QUINQUENIO 1967-71 os movimentos das Tran.s
crig6es de Transmiss6es de Im6veis por Compra e 
Venda e o das Inscrig6es de Hipotecas Convencionais 
podem ser observados na tabela a seguir ; 

ANOS 

1967 .... 
1968 ... 
1969 .. 
1970. 
1971. . 

TRANSCRIQOES DE 
TRANSMISSOES DE 

IMOVEIS POR 
COMPRA E VENDA 

Quantidade I Valor 
(n.O) (Cr$ 1 000) 

1 623 5 011 
2 510 13 423 
2 559 15 436 
2 781 21 339 
1 879 23 509 

INSCRIQOFS DE 
HIPOTECAS 

CONVENCIONAIS 

Quantidade 
(n.o) 

249 
547 
336 
471 
402 

I Valor 
f Cr$ 1 000) 

2 433 
8 899 
8377 

20 728 
45 751 
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T ransportes 
Rodovhirio - o eixo transversal representado pela 
BR-235, que da Capital se dirige ao interior; o eixo 
longitudinal, que estabelece ligac;oes no sentido nor
te-sui , representado pela BR-101; as SE-201 e 235, 
e as estradas vicinais, eis a rede que assegura a 
Aracaju uma situac;iio destacada em relac;iio aos res
tantes municipios do Estado. 

Em 1970, 4 empresas mantinham linhas urba
nas e interdistritais, 6 faziam o transporte intermu
nicipal e 3 serviam outros Estados. 

Aracaju dista de Brasilia-DF, 36 horas; Sao 
Crist6vtio, · 15 minutos ; Estancia, 50 minutos ; Pro
pria, 1 hora ; Lagarto, 55 minutos; Itabaiana, 1 hora ; 
Salgado, 45 minutos ; e Simao Dias, 1 bora e 10 mi
nutos. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1970, 
5 . 030 autom6veis e jipes, 207 6nibus, 817 caminh6es. 
415 furg6es, 1. 079 camionetas e 137 outros . 
Ferroviario - a Viac;:iio Ferrea Federal Leste Bra
sileiro alcanc;a Aracaju atraves da Linha Norte
Sao Francisco-Propria e disp6e da estac;:iio de Ara 
caju e parada Joiio Cleofas. 

For via ferrea, pode-se ir a Sao Crist6vao, em 
30 minutos e a Propria , em 2 horas e 30 minutos. 
Aereo - o aeroporto Santa Maria, com pista de 
1.500x45 metros, tern capacidade para pouso de 90 
toneladas. :E atualmente servido pelas linhas regu
lares da VARIG, VASP e TRANS-BRASIL. 
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Aeroporto Santa Maria 

Em 1971, desceram na Capital 1.788 aeronaves 
e decolaram 1.787, com urn total de 13.408 passa
geiros desembarcados e 13.247 embarcados. 

0 movimento postal aproximou-se de 36 tone
ladas descarregadas e 16 carregadas. A carga desem
barcada foi de 275 toneladas, a embarcada de 72. 



Fluvial - o porto de Aracaju possui cais acostavel 
de 100 m com profundidade de 8 m e 5 guindastes 
com capacidade total de 4 toneladas. 0 canal de 
acesso, com uma largura de 400 m tern profundidade 
de 9 e a bacia de evolugao mede 4,7 m . 0 porto 
dista 910 milhas do Rio de Janeiro e suas carac
teristicas geograficas sao : 10°56'00" de Ia titude Sui 
e 37°07 '21" de longitude W. Gr. 

Em 1971 , entraram 159 navios e foram movi
mentados 1. 599.401 toneladas de carga. 

Em 1970, foram exportadas pelo porto 68.768 
toneladas de petr6leo bruto, no valor de Cr$ 3,0 
milh6es, e importadas mercadorias diversas, no to
tal de 15 .461 toneladas, no montante de Cr$ 6,4 mi
lh6es. Entre as mercadorias importadas, 68,45 % re
feriam-se a trigo em grao, com o peso total de 
14.769 t e valor de Cr$ 4,4 milh6es. 

Comunica~oes 

A REDE Telef6nica Sergipana, ate dezembro de 1970. 
havia instalado em Aracaju 1.500 aparelhos. Esta 
interligada a Companhia Telef6nica de Propria e a 
Empresa Brasileira de Telecomunicag6es. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem agfmcia postal-telegrafica na cidade e agen
cias postafs nos postos rodoviario e Olegario Dantas. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino Primario 
0 fNDICE de escolaridade do Municipio, segundo o 
Censo Escolar de 1964, era de 87,6% (63 ,9% o do 
Estado) . Nas areas urbana e suburbana este indice 
elevava-se a 88,2 %. 

Em 1972, existiam 164 unidades escolares de en 
sino primario comum, com 914 professores e 28.301 
alunos matriculados no inicio do ano letivo. 

Funcionavam 51 unidades escolares de ensino 
supletivo, com 6.090 alunos matriculados, sob ori
entagao de 178 professores. 

Ensino Medio 
OS 25 estabelecimentos de ensino medio, no inicio 
de 1972, mantinham 53 unidades escolares. Para 
urn corpo de 1.089 professores, havia 21.524 alunos . 

Esses estabelecimentos eram os seguintes : cur
so ginasial - Colegio Walter Franco, Ginasio Simao 
Sobral, Escola Comercial SENAC, Ginasio do Sal
vador, Ginasio Silvio Romero e Ginasio Estadual 
Senador Leite Neto ; cursos ginasial e colegial -
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Vista aerea da Escola Federal de Sergipe 

Colegio Arquidiocesano Sagrado Cora({ao de Jesus, 
Colegio Municipal Presidente Vargas, Colegio Esta
dual Presidente Castelo Branco, Ginasio Salesiano 
Nossa Senhora Auxiliadora, Colegio Estadual Ateneu 
Sergipense, Colegio Estadual Presidente Costa e 
Silva, Colegio de Aplica({ao da UFS, Escola Tecnica 
Federal de Sergipe, Colegio Jackson de Figueiredo e 
Instituto de Educa({ao Ruy Barbosa; curso comer
cia! - Escola Tecnica de Comercio de Sergipe; 
curso de enfermagem - Escola Auxiliar de Enfer
magem Dr. A. Leite; cursos ginasial, colegial, co
mercia! e normal - Colegio Senhor do Bonfim; 
Colegio Pio X; cursos ginasial, normal, contabilida
de e administra({iio- Co!egio D. Jose Tomas; cursos 
ginasial, contabilidade e administra({ao - Colegio 
Tiradentes; e curso de seminarista; Seminario Ar
quidiocesano Sagrado Cora({ao de Jesus. 

Destacam-se pelo numero de alunos: Instituto 
de Educa({ao Ruy Barbosa com 3.854, Colegio Es
tadual Afeneu Sergipense 3.742, Colegio Estadual 
Presidente Costa e Silva 2.760, Colegio Estadual 
Presidente Castelo Branco 2.493 e Colegio Senhor do 
Bonfim 1.072. 
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Coltlgio Estadual Ateneu Sergipense 

Ensino Superior 
FuNDADA em 1967, a Universidade Federal de Sergipe 
constitui-se das Faculdades de Ciencias Medicas , 
Ciencias Econ6micas e Administrativas, Direito, 
Educagao e a de Servigo Social, e do.s Institutos de 
Biologia, Quimica, Filosofia e Ciencias Humanas, 
Matem:HiCa e Fisica e do de Letras, Artes e Comu
nicagao. 

A matricula, no inicio de 1971, totalizava 1.495 
alunos, sendo 526 no ciclo basico. No ciclo profis
sional, 969 alunos distribuiam-se pelos cursos de 
Economia (97), Direito (158) , Filosofia (30), Geo
grafia (33), Hist6ria (45), Letras (99), Pedagogia 
(100), Medicina (1341, Quimica Industrial (72) e 
Servigo Social (201). 

0 corpo docente era formado por 242 profes
sores (71 do sexo feminino). 

Em margo de 1972, eram 1. 598 os alunos e 232 
os professores. 

Universidade Federa l de Sergipe 



Outros Cursos 
No INicio de 1972 existiam 11 cursos extras, sendo 7 
de pre-vestibular e 4 de linguas, com 49 professores e 
1.141 alunos. 

Instalado em mar<;o de 1971, o Conservat6rio de 
Musica reunia, no inicio de 1972, 580 alunos assis
tidos por 28 professores. 

Bibliotecas 
SA.o 15 as bibliotecas existentes em Aracaju: Pu
blica do Estado de Sergipe, com acervo de 64.100 
volumes ; Padre Gaspar Louren<;o, com 12.390, da 
UFS ; Irmaos Rodrigues Doria, com 8 . 302, do Insti
tuto Hist6rico ; da Faculdade de Ciencias Econ6-
micas, com 4 . 130, da UFS ; Clodomir Silva, com 3.000, 
da Prefeitura Municipal; Tobias Barreto, 2 . 833, da 
UFS ; Centro de Estudos da Funda<;ao Ensino Mectio, 
2.639, da UFS ; Macedo Soares, 2.460; Departa
mento Estadual de Saude, 2.175; da Loja Capitular 
Cotinguiba, 1.326; do Instituto Parreiras Horta , 
1. 240 ; Associa<;ao Sergi pan a de Imprensa; Sabino 
Ribeiro, da Associa<;ao Comercial ; Associa<;ao Casa 
do Trabalhador Menor e do Sindicato dos Empre
gados no Comercio de Aracaju . As quatro ultimas 
totalizam 1. 133 volumes . 

Museus 
HA DOIS museus : Arte e Tradi<;ao, particular, e Gal
dino Bicho, do Instituto Hist6rico de Sergipe. Em 
1971, suas instalagoes receberam 388 visitantes. 0 
maior interesse do publico se concentra nas pe<;a.s 
de arqueologia, folclore , numismatica, pintura, an
tropologia, e outras. 

Radiodilusiio e Televisiio 
AcHAM-SE instaladas na Capital sergipana: a Radio 
Difusora, PRJ-6, a Radio Liberdade, ZYM-20, a Ra
dio Jornal, ZYM-21 , a Radio Atalaia, ZYC-28, em 
ondas medias e a Radio Cultura, ZYC-37 (novo pre
fixo ) em ondas medias e tropicais. Inaugurou-se a 
15-11-71 a Radio Televisao de Sergipe - Canal-4. 

Cinemas e Teatros 
As cAsAs de espetaculos se resumem nos cinemas: 
Vit6ria, com 1.060 poltronas, Palace, 835, Cine-Teatro 
Siqueira Campos, 750, Aracaju, 700, Rio Branco, 700, 
Vera Cruz, 550, Atalaia, 500, Star, 450 e Grajeru, 350. 

P e<;as teatrais e outras exibi<;6es tern por pal
co os audit6rios do Colegio Estadual Ateneu Ser
gipense e Lourival Batista, este anexo ao Instituto 
de Educa<;ao Ruy Barbosa. 
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Jornais e Revistas 
CrRCULAM diariamente os jornais: Gazeta de Sergipe, 
com tiragem de 1.600 exemplares e Dici.rio de Ara
caju, com 1.590; semanalmente, Jornal da Cidade 
com 1.500; mensalmente, Boletim Industrial, com 
200; trimestralmente, A Semente, com 1.800; duas 
vezes par semana, Tribuna de Aracaju, com 1.300 ; e 
5 vezes par semana, A Cruzada, com 1.700, e Dici.rio 
Oficial de Sergipe, com 800. A Revista Alvorada, 
mensal , edita cerca de 600 exemplares. 

Funcionam na capital 15 tipografias e 12 livra 
rias . 

Associaqoes Culturais, 
Recreativas e Desportivas 
ARACAJU possui urn total de 39 clubes e associagoes, 
com 11.044 s6cios. Ha 12 desportivos, 10 recreativos 
e 17 culturais. 

Conservat6ri o de Musica. 

Os mais importantes, par suas finalidades cul
turais sao : Instituto Hist.Qrico e Geografico, fun dado 
em 1912, com 222 s6cios ; Academia Sergipana de 
Letras, que iniciou suas atividades em 1929, com 
60 membros ; Associa<;ao Sergipana de Cultura, 30 
associados ; Sociedade de Cultura Artistica , que 
congrega 600 membros ; Alian<;a Francesa, com 227 ; 
Sociedade Medica, com 213 ; e ainda Instituto Brasil
Estados Unidos, Centro de Imprensa, Radio, Letras 
e Artes Plasticas, Academia Sergipana de Letras e 
Artes, Arcadia Estudantil do Colegio Ateneu Sergi
pense, Grupo de Teatro Cultural e Arte, Clube Es
tudantil de Geologia Amadorista, Editora Jovens 
Reunidos e Sociedade Sergipana de Fotografia. 

Datam de 1909, o Cotinguiba Esporte Clube (re
creativo) , com 318 s6cios, e o Clube Esportivo Sergipe 
(desportiyo) , com 600 associados . 
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Estlidio Lourival Batista 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafiio 
RuAs retilineas, paralelas ou perpendicula res ao rio 
Sergipe, formam quarteir6es simetricos de 100 me
tros de lado. Aracaju e uma cidade cujo tragado 
obedece a urn plano urbanistico, o qua l foi ela
borado por SebastHio Jose Basilio Pirro, "o primeiro 
brasileiro a receber a elevada tarefa de planejar 
uma cidade nascente". Em seu crescimento ultra
passou em muito a area do plano inicial, estenden
do-se atualmente ate o Atlantica, com o seu bairro 
satelite - Atalaia, de popula<;iio flutuante , como da 
zona de veraneio que e realmente. 

Vista parcial da Cidade 



Avenida Joao Ribeiro 

Ponte do 11n perado1· 



Contava a cidade, em 1970, com 744 logradou
ros publicos - 581 ruas, 58 avenidas, 29 pragas, 22 
jardins, 1 parque, 3 praias e 50 outros. Desses lo
gradouros, 224 sao pavimentados e 53 arborizados; 
395 possuem iluminagao domicilar, 562 servigo de 
abastecimento de agua e 65 de esgoto. Ha 8.339 fa
cos de iluminagao publica. 

Consideram-se como principais logradouros as 
pragas Fausto Cardoso, Olimpio Campos, Gal. Vala
dao, Bandeirante, Camerino, Tobias Barreto e Joao 
XXIII ; as ruas Joao Pessoa, Laranjeiras, Sao Cris
tovao, Itabaianinha e Jose do Prado Franco; e as 
avenidas Coelho Campos, Joao Ribeiro, Rio Branco 
e Iva do Prado. 

Naquele ano, existiam 43.635 predios na sede , 
dos quais 23.562 ligados a rede de agua, 2 . 859 a de 
esgoto e 29.925 a de eletricidade. A agua recebe tra
tamento quimico de decanta<;ao, filtra<;ao e elora
gao; e a rede de es goto a data o sistema separador 
absoluto. 

Religiao 
A CIDADE se divide, para fins do culto cat6lico, nas 
dez paroquias de N. s.a da Conceigao, com as matri
zes Santo Antonio, Sao Jose, N. s.a Auxiliadora, Sao 
Judas Tadeu, N. s.a de Fatima, N. s.a de Lourdes, 
S. Pedro e Sao Paulo, S. Pia X e N. sa do Rosario. 

Os cultos protestantes disp6em de 4 templos 
batistas, 2 congregacionais, 3 presbiterianos, 2 evan
gelicos, 1 adventista e 1 pentecostal. 

0 espiritismo e praticado em centenas de ter
reiros e sal6es, filiados a Federa<;ao Centro de Urn
banda Sao Lazaro. 

Catedral M e_t rop olitana e M onument o ao M on senhor Olim pio 
Cam p os 
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Assistencia Medico-Sanitaria 
OS ESTABELECIMENTOS de assisti'mcia hospitalar, pa
ra-hospitalar e Servigos Oficiais de Saude Publica, 
em numero de 36, compreendem 10 hospitais, 17 pas
tas de saude, 6 centros de puericultura e 3 postos 
de pronto-socorro. 

Os estabelecimentos hospitalares disp6em de 
1.056 leitos, dos quais 467 de clinica geral , 120 de 
tisiologia, 100 de neurologia, 5 de traumatologia e 
ortopedia, 275 de psiquiatria, 36 de obstetricia, 31 
de pediatria e 22 de reidrata<;ao. 

Eis a rela<;ao dos hospitais : Hospital das Clini
cas Dr. Augusto Leite , Hospital Sao Jose, Hospital 
Santa Isabel e Clinica Sao Lucas de clinica geral ; 
Hospital-Sanatoria de Aracaju de Tisiologia ; Casa 
de Saude Santa Maria de neurologia; Clinica de 
Acidentados de traumatologia e ortopedia ; Clinica 
Adauto Botelho de psiquiatria; Clinica Santa Lucia 
de obstetricia; Clinica de Sao Domingos Savio de 
pediatria; e Centro de Reidratagao Dr. Edelzio V. 
de Melo. 

Ha 122 medicos, 60 dentistas, 15 farmac€mticos ; 
42 farmacias e drogarias . 

V ist a aer ea 'do H osp ita l das Clin icas D r . Augu st o L eite 
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Assistencia Social 
No TOCANTE a assistencia a desvalidOS destaca-se 0 
SAME - Servic;o de Assistencia a Mendicancia, cria
do pela Arquidiocese de Aracaju e mantido pelo Ser
vic;o de Assistencia Social a Mendicancia, do Estado, 
e por subvenc;6es dos governos federal, estadual e 
municipal. 

Prestam assistencia social, alem daquele , os or
fanatos - Lar Infantil Cristo Redentor, Sociedade 
Nosso Lar, Casa Santa Zita e Oratorio Festivo Sao 
Joao Bosco ; asilos - Rio Branco, Sociedade Eunice 
Weaner de Aracaju e Casa Born Pastor ; albergue -
Fundac;ao Livio Pereira ; assistencia alimenticia -
Sociedade Sao Vicente de Paula ; assistencia e pro
tec;ao a infancia - Instituto de Protec;ao e Assisten
cia a Infancia de Ser-gipe ; assistencia hospitalar -
Associac;ao Aracajuana de Beneficencia; alfabetiza
c;lio - Liga Sergipana Contra o Analfabetismo e 
Oratorio Festivo Nossa Senhora Auxiliadora. 

Funcionam ainda no mesmo setor a Casa Ma
ternal Amelia Leite, da Fundac;ao Beneficente Hos
pital de Cirurgia e a Casado Trabalhador Menor, da 
Associac;ao Casa do Trabalhador Menor . 

Turismo 
ARACAJU e rica em preciosidades arquitetonicas do 
Brasil colonial , em contraste violento com os mo
dernos edificios. 

Alem da arte popular, das manifestac;6es fo!
cloricas, dos candombles, das festas religiosas , sao 
muito variadas as atrac;6es que oferece ao visitante : 

Praia 13 de julho (praia Formosa) - urn dos 
locais mais elegantes e apraziveis da Capital sergi
pana, onde se encontram o rate Clube e a CRASE 

casa do Radio Amador de Sergipe; 
Colona Santo Antonio - antigamente arraial 

de Santo Antonio de Aracaju, deu origem a atual 
cidade de Aracaju. Com sua vetusta igrejinha de 
Santo Antonio, no alto da colina, e hoje sede de 
paroquia e ate pouco tempo foi a sede do convento 
da Ordem Franciscan a Menor ; 

Igreja Sao Judas Tadeu - de arquitetura mo
derna e formas arrojadas. Sit ua-se na colina do 
mesmo nome, no flanco esquerdo da cidade e ca
racteriza-se pela ac;ao missionaria e social dos fra
des capuchinhos ; 

Rio Sergipe - o visitante podera fazer de lan
cha urn belo passeio ate sua foz , de onde se avistam 
os trabalhos de explorac;ao da plataforma subma
rina. 

A mais de 3 km, encontra-se o Terminal Mari
timo de TECARMO - construido pela Petrobras 
para armazenagem e embarque do petroleo ori
undo dos campos de Carmopolis, Siriri, Riachuelo e 
da plataforma submarina. 
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Pmic d e Ata laia 

Ponte do Imperador - construida para servir 
de ancoradouro por ocasiao da visita de D. Pedro II 
ao Estado de Sergipe. Totalmente remodelada; 

Sao dignos de visita : o Estadio Estadual Lou
rival Batista, com capacidade para 45.000 espectado
res; o Audit6rio Lourival Batista e o Conservat6rio 
de Musica. 

Atalaia - dista apenas 10 km do nuc!eo Urbano 
e esta situado na orla maritima ; seu desenvolvimen
to urbanistico e acelerado, gra<;as a proximidade do 
aeroporto Santa Maria. Ali se encontram, alem das 
belezas naturai.s, as avenidas Rotary e Oceanica, as
faltadas e iluminadas a mercurio, com modernas 
residencias de veraneio; o Clube dos Medicos, do
tado de piscina; o Atalaia Clube; Stallo ; restaurante 
Vaqueiro , e muitos outros. 

A Bica de Atalaia e outra curiosidade local. 
Restaurantes - Sao variadissimos os pratos tipi

cos encontrados nos restaurantes especialmente os de 
produtos do mar - as moquecas de peixe, as iguarias 
preparadas com arraia, caranguejo, ostra. cama
rao, 0 pirao de peixe; e OS de Carnes de ca<_;a -
tatu, porco do mato, jacare, paca, perdiz, codorna, 
e outros, .sem contar os deliciosos sorvetes de frutas 
tropicais - pinha, caja, pitanga, jaca, mangaba, 
manga, ca.ju , abacaxi, goiaba. 

Alem dos restaurantes particulares Catavento, 
do Hotel Palace, Vaqueiro, A Cabana, Veludo, Duca 
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Bar entre outros, o Departamento de Turismo da 
Prefeitura construiu o Meu Refugio, moderno e 
tipico. 

Hoteis - a rede hoteleira de Aracaj u disp6e de 
excelentes instalag6es. :E composta de 27 hoteis, 11 
pens6es e 9 pensionatos. Em destaque, entre os pri
meiros o Hotel Palace, o melhor da cidade ; possui 
2 "suites", 74 apartamentos com telefone , restau
rante e bar e o Hotel Guanabara com 2 apartamentos 
e 15 quartos . Citam-se ainda o Avenida, com 6 apar
tamentos e 10 quartos; Sergipe, 5 e 26; Sul Ameri
cana, 4 e 15 ; Norte Sul, 3 e 18; Nossa Senhora do 
Socorro, 3 e 14 ; Comercial, 2 e 33; Aracaju, 2 e 30 ; 
hi com 2 apartamentos e 10 quartos, cada, os hoteis 
Amado e Ideal. 0 Jacques Motel conta com 20 apar
tamentos, servigo de bar e garagem. 

Festejos 
A TRADICIONAL procissao de Born Jesus dos Navegan
tes e a mais importante festa de caniter religioso . 
Realiza-se anualmente, a 1.0 de janeiro, desde 1857, 
no estuario do Rio Sergipe. A de Nossa Senhora da 
Conceigao, padroeira da cidade, celebra-se a 8 de 
dezembro. Tambem se comemoram festivamente as 
datas consagradas a Sao Benedito, Sao Judas Ta
deu, Sao Crist6vao, santo Antonio, Sao Joao e Sao 
Pedro e as festas natalinas que se estendem at~ o 
dia dos Santos Reis, com os tradicionais "Reisados", 
"Chegan<;as", "Cacumbis", "Taeiras" e "Lambe Su
jos". 

Entre os festejos populares, destaca-se o X::tng6, 
praticado nos terreiros de Umbanda. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLITiCO 

CRIADA para substituir Sao Crist6vao como Capital, 
Aracaju concentra as atividades politicas e admi
nistrativas, como sede da maquina governamental 
e das reparti<;6es federais com jurisdi<;ao no Estado, 
alem dos 6rgaos do governo municipal. 

Finan~as 
A UNili.o arrecadou no Municipio em 1970, Cr$ 14,1 
milh6es e o Estado, Cr$ 20,3 milh6es . A Prefeitura 
Municipal realizou receita de Cr$ 11,4 milh6es e 
despesa de Cr$ 12,1 milh6es . 

0 orc;amento municipal para 197~ previu recei
ta de Cr$ 19,5 milh6es e fixou igual despesa. 

0 Posto da Receita Federal estende sua juris
dic;ao aos municipios de Laranjeiras, Riachuelo , Sao 
Crist6vao, N. s .a do Socorro, Itaporanga d'Ajuda e 
Barra dos Coqueiros. 

Representa~oo Politico 
A CAMARA Municipal de Aracaju e composta de 18 
vereadores . 0 numero de eleitores inscritos, ate 
1971, elevava- se a 75.218. 
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FONTES 

As lNFORMAGOES divulgadas n est e trabalho f oram , na sua 
maloria, for.n ecida s pelo Agente de Estatis tlca de Aracaju, 
Alvacyr Almeida. 

Utilizados . tamten1. da d os d os arquivos d e documentar;ao 
municipal do IBE. e de di versos 6rgfios do s istema est a tistico 
nacional. 

ESTA pu1Jll ca <;:8.o faz parte da sf! r ie d e monog ra fi as rnuni c ipai s 
o rganizada p elo Dep a rtamento d e Divulgacao Es tati s tica do 
Instituto Bras il eiro de Estati stica. A nota introdut6ria. sobre 
aspectos da e vo lu :;: fio hist6rica d o Municipio , corresponde a 
uma tentativa visando sinteti za r. COin adequada sis temati za 
GflO , elementos espa rsos em d if erentes documentos . Ocorrem, 
e m alguus casas, div ergenc ias d e opini ii o. comuns e m ass u11 to:; 
d essa natureza, n iio sendo ra ros os equivocos e contradi<;Oes 
verificados n as pr6 prias font es d e p e.squisa . P o r isso. o IBE 
acolheria com o maior interess e qu n lquer colaborac;ao . especial
m ente de histo riadores e ge6g ra fos . 
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