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.a. V E N I 0 A _ _ :::;.___.., 0 

1 - Hospita l lnfantil Varela Santiago 
2 - Colegio I rr.aculada Concei~ao 

3 - lnstituto Nacional de Previde ncia So
ci al - INPS 

4 - I nstituto Bra si I (Coleg io) 
5 - 1a. lgreja Presbi teria na lndependente 

de Natal 
6 - Hotel Sambur§ 
7 - Gin§s io Sao Luis 
8 - lnstituto Municipal Joao XXII I 
9 - Agencia Metropolitana do Eanco do 

Estado do Rio Grande do Norte 
10 - APERN - Associa~ao de Poup an ~ a e 

Emprestimo Rio-Grandense do Norte 
11 - Ca ixa Econ omica Fed eral - Ag enc ia 

da Cidade Al ta 
12 - I greja Adventista 
13 - Hotel Bom Jesus 
14 - Colegio Estadua l Winston Churchill 

0 E 

15 - Hotel lnternacional Monte Ubano (em 
constru,ao) 

16 - Cine Rex 
17 - Ci ne Nordeste 
18 - Radio Nordeste 
19 - Se rvi'o Na ciona l de Ap rendizagem Co-

mercia/ - SENAC 
20 - Se rvi'o Social do Comercio - SESC 
21 - A Republica - Dia rio Oficia l 
22 - Casa do Comendador e Histori ado r 

Luis da Cama ra Cascudo 
23 - lnstituto de Fisica e Matema ti ca da 

UFRN 
24 - lgreja Presbite riana de Natal 
25 - Palac io Feli pe Camarao - Prefeitura 

Munic ipal 
26 - Ordem do; Advogados do Brasi I 

se,ao do Ri o Grande do Norte 
27 - Museu do Sobradinho 
28 - Cia. de Servi,os Eletricos do Rio 

Grande do Norte 

I 
I 
I 
I 

29 - Esc ola Te cni ca de Comercio de Na
tal e Uni ve rsidade pa ra o Traba :ho 

30 - Delegacia da Superintendencia das 
Campanhas de Saude Publi ca 

31 - Tr ibunal de Justi\a 
32 - Secre tar ia Estadual de Saude 
33 - Pal acio Potengi - Gove rno do Estado 
34- lnstituto Hist6rico e Geograf ico do 

Rio Grande do Norte 
35 - Catedral Metropolitana 
36 - Capitania dos Portos 
37 - Quartel General da ID ;7.3 . Regi ao 

Mil itar 
38 - Convento e lgreja Sa nto Antonio 
39 - Sec reta ria Estadua l da Fazenda 
40 - Gale ria de Arte 
41 - Cama ra Munic ipal 
42 - lgreja Nossa Senhora do Rosario 
43 - Tribunal Regional Eleito ral 
44 - Casa do Estudante do Rio Grande do 

Norte 



COLE9AO DE 
MONOGRAF!AS N.O 551 

RIO GRANDE DO NORTE 

ASPECTOS FiSICOS 

POPULA9AO 

ECONOM IA 

CULTURA 

e ATea : 172 lcm2 ; altitud e da sede: 31 
m; temperaturas em oc; maxima, 29,7; 
minima, 22,7; precipita~tio pluviome
trica anual : 1.374,1 mm (1970) . 

e 264.567 habitantes ( Censo D emog!·aji
co d e 1970) ; d ensidade d emogratica : 
1.538,18 habitantes por quiZOmetr o 
quadrado. 

e 120 estabelecimentos industriais, 118 
do comercio atacadista, 3.239 d o va
reiista, 375 estabelecimentos rurais 
( Censo); 4 matrizes, 28 agencias ban
carias, 3 da Caixa Economica F ederal 
e 8 cooperativas de c1·edito. 

e 188 unidades escolares de ensino p ri-
mario comum, 41 de ensino supletivo, 
45 estabeleciment os de ensino media, 
16 d e en sino superior; 17 bibliotecas, 
10 livrarias , 5 tipogra/ias, 2 revistas, 4 
iornais, 5 estw;:oes radiodifusoras, 1 
torre de TV, 8 cinemas e 1 teatro; 7 
museu s, 3 associa~oes culturais, 3 es
portivo- recreativas e 26 desportivas. 

URBANIZ A9ii0 e 566 ruas, 38 avenidas, 32 pra9as, 
51.785 predios, 30.614 liga~oes eletr i 
cas dom ic iliares, 5.378 tacos d e ilu
min(t9tio publica, 2.088 aparelhos t e
letontcos; 20 hoteis, 18 pensoes, 47 
restaurantes, 307 bares e botequins, 6 
boates. 

SAODE e 14 hospitais e 7 clinicas especializa
das com 1 .485 leitos, 12 postos de 
saude, 3 prontos-socorros; 272 medi
cos, 199 dentistas, 160 f armaceuticos, 
250 entenneiros no exe1·cicio da pro
/isstio; 70 jarmacias e drogarias. 

V EiCULO S e Registmdos na Prejeitura Municipal 
em 1971 - 5.223 autom6veis e jipes, 
133 6nibus, 595 caminhoes, 1 .255 ca
mionetas, 10 jurgoes, 599 " pick-ups" e 
169 veiculos ntio especijicados. 

F ! NAN9AS e Or~amento Municipal para 1972 (mi
lhoes de cruzeiros) - receita pre
vista: 15,5 ; d espesa fixada : 15,5 . 

POLiTICA e A Camara Municipal e Tepresentada 
por 21 vcTeadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

• T entativa de C oloniza~ao 

A noAgiio que D . Joao III fez a Joao de Barros e a 
Aires da Cunha compreendia o territ6rio do Rio 
Grande do Norte. Para exploragao dos dois lotes 
que lhe couberam, o famoso autor das "Decadas", 
seu associado e Fernao Alvares de Andrade, dona
tario da Cauitania do Piaui, organizaram uma ex
pedigao, da- qual participavam dois filhos do pri
m eiro, J eronimo e Joiio. Em novembro de 1535, com 
cinco n aus e cinco caravelas, 900 homens e m ais 
de 100 cavalos, a expedic;ao deixou o Reina, para 
atingir em dezembro do m esmo ano, a Capitania 
de Perna mbuco, onde Duarte Coelho lhe deu aga
salho e lhe forneceu interprete, guias e pequena 
embarcagao para exploragao do litoral. 

De Pernambuco, segundo Varnhagen, referido 
por Luis da Camara Cascudo, a frota saiu borde
jando pela costa, rumo ao norte, indo fundear na 
foz do rio Baquipe, r io Pequeno ou do Ceara-Mirim, 
a menos de 12 quil6metros acima da futura cidade 
de Natal. Na embocadura do Ceani -Mirim, a expe
digao, sob comando de Aires da Cunha, encontrou 
fortissima resistencia dos potiguares, auxiliados por 
fra nceses que faziam escambo com os indigenas. 

Prosseguindo para o norte, os remanescentes 
da expedigiio chegaram em margo de 1536 a ilha 
do Maranhao, onde fundaram urn povoado, a que 
deram o nome de Nazare, ali permanecendo cerca 
de 3 anos, em meio a grandes trabalhos e vicissi
tudes. Morreram cerca de 700 homens e os restantes , 
renunciando aos sonhos de grandeza, abandonaram 
por fim o lugar em caravel6es que, navegando a ma
troca, foram dar nas Antilhas, em agosto de 1538. 

Outra expedigao, fracassada como a anterior, te
ria sido levada a cabo no ana de 1555, ainda por 
iniciativa de Joao de Barros, dela participando seus 
dois filhos . 0 fato e que ate 1561 o Donatario nao 
estabelecera povoagiio n as terras do Rio Grande do 
Norte nem pra ticara atos eficientes de posse, con
quanta os franceses continuassem a manter assiduo 
comercio com os silvicolas. A 6 de margo daquele 
ano, o Donatario requeria ao jovem Rei D. Sebas
tiao proibisse a ida de qualquer pessoa, sob qualquer 
pretexto, as suas terras do Brasil, embora na Ca
pitania nao houvesse povoamento. 

e Os Franceses 
Ao SEREM expulsos da Paraiba, os franceses reflui
ram para o rio Potengi, convertendo o sitio em 
nucleo irradiante de suas incurs6es. Jacques Rif
fault, por exemplo, abrigava suas naus na curva do 
Potengi, de onde sairam 13, em 1597, para atacar 
Cabedelo. A regiao em que atualmente se localiza a 
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cidade de Natal era dominio dos potiguares, cuj a 
amizade com as franceses facilitava a movimentac;ao 
das naus gaulesas e o trafico de pau-brasil. 

• Rea~ao 
A EXPEDIQAo que deveria fundar o Forte e a cidade 
s6 se realizou em dezembro de 1597, no governo de 
D. Francisco de Souza, em obedi€mcia a cartas re
gias. Composta de 7 navios e 5 caravelas, tendo 
por Capitao-mor Francisco de Barros Rego e par 
Almirante Antonio da Costa Valente, a frota de 
guerra partiu de Pernambuco e velejou para o nor
te, enquanto par terra, acompanhando Manuel Mas
carenhas Homem, Capitao-mor daquela capitania, 
iam tres companhias de gente a pe, comandadas 
par Jeronimo de Albuquerque, seu irmao Jorge e 
Antonio Leitiio Mirim, este ultimo a frente de uma 
companhia montada. 

Parcialmente dizimados pela variola, as expe
diciomirios atingiram a foz do Potengi em fins 
daquele ana, empenhando-se em lutas com os fran
ceses e seus aliados indigenas. Num arrecife, a 700 
metros da barra do Potengi, foi iniciada a constru
gao do Forte na manha do dia dos Santos Reis, 6 
de janeiro de 1598. Seguiram-se lutas cruentas, com 
avanc;os e recuos, ate que , merce de paciente tra
balho de persuasao, desenvo·lvido pelos jesuitas, es
tabeleceu-se a paz com as potiguares, retirando-se 
as franceses . 

• Funda~ao da Cidade 
DEU-SE inicio, entao, a "uma povoac;ao no rio Gran
de, a uma legua do Forte, a que chamam Cidade 
dos Reis", conforme afirmativa de Frei Vicente do 
Salvador, que nao tem sido aceita pacificamente. 
No mapa divulgado par Barleus, em 1647, figura 
Natal como uma aldeia h abitada par portugueses. 
Robert Southey sugere que a povoagao primitiva 
ficava perto do Forte, sendo posteriormente trans
ferida para lugar conveniente. 

A fundac;ao da cidade ocorreu em 25 de dezem
bro de 1599. Varios historiadores atribuem a escolha 
do toponimo ao fato de haver sido a demarcac;ao 
feita no dia do Natal. A Constituic;ao Estadual regis
tra a grafia CIDADE DO NATAL. 

A iniciativa da fundac;ao e tambem controver
tida. Autores modernos consideram invalidada a tra
dic;iio que outorgava tal gloria a Jeronimo de Al
buquerque, tendo em vista que quinze dias ap6s 
ser criada a cidade, era Capitao da Fortaleza dos 
Reis Magos J oao Rodrigues Colac;o, a quem, como 
observa Camara Cascudo, deveria caber, ate prova 
em contrario, a autoria do empreendimento. 

0 povoamento foi lento. Em 1608, Diogo de Me
nezes, em carta a El-Rei, afirmava que a populagao 
era escassa. Em 1614, havia doze casas e a igreja nao 
possuia portas. A situac;ao, ao que parece, nao me
lhorou sob o dominio holandes. No seculo XVIII, 
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o Capitao-mor do Forte mudou-se para a rua 
Grande, bergo da cidade ; em 1759, o Ouvidor-mor 
admitia, com pessimismo, a exist€mcia de 118 casas. 
Ate a altura de 1922, a cidade pouco mudara. Desde 
entao, porem, comegou a modernizar-se , iniciando
se o atual surto de progresso. 

EVOLU~AO POLiTICA 

• Formac;ao Administrativa 
A 25 DE DEZEMBRO de 1599, Jeronimo de Albuquerque, 
Capitao-mor da Fortaleza dos Reis Magos, inaugu
rou a vila, a que deu o nome de Natal. 

0 Governador-Geral do Brasil, D. Diogo de Me
nezes, em 1611, par parecer da Relagao da Bahia, 
criou o Municipio , a cuja sede se concederam foros 
de cidade par Decreta de 24 de fevereiro de 1823. 

De acordo com a Divisao Administrativa de 1911, 
Natal compunha-se de 3 distritos : Ribeira, Cidade 
Alta e Cidade Nova. 

Nas seguintes, aparece com urn (mico distrito, o 
da sede . Par forga da Lei estadual n.0 146, de 23 
de dezembro de 1948, que estabeleceu a divisao t er
ritorial do Estado para 1949-1953, passou a figurar 
com as distritos de Natal e Parnamirim. 

Atualmente, comp6e-se dos distritos da sede , 
Redinha (criado par Lei estadual n .0 53, de 21 de 
dezembro de 1953) e Igap6 (Lei n.o 2.987, de 3 de 
dezembro de 1963), sendo o distrito de Parnami
rim elevado a municinio em 17 de dezembro de 
1958. -

• Formac;ao Judici6ria 
A CoMARCA de Natal foi criada com a denominagao 
de "Comarca do Rio Grande do Norte", desmem
brada da de Paraiba, par forga de Alvani de 18 de 
margo de 1818. 

E atualmente de 3.a entrancia, com jurisdigao 
apenas sabre o Municipio e Termo de Natal. 

Em seus registros figuram 476 advogados. 

ASPECTOS FiSICOS 

A CIDADE de Natal, situada a 5°45'47" de latitude Sul 
e 3.J0 12'04" de longitude W.Gr., numa altitude de 
31 m, dista de Brasilia 1 . 756 km e do Rio de Janeiro, 
2.117 . 

0 Municipio localiza-se na Microrregiao de Na
tal, em uma area de 172 km", delimitada pelos mu
nicipios de Extremoz, Parnamirim, Sao Gongalo do 
Amarante, Macaiba e pelo oceano Atlantica. 0 ter-
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reno e pouco acidentado e constituido de planicies 
litoraneas. A costa, baixa e arenosa, apresenta urn 
prolongamento de dunas antigas e fixas, de colo
ra<;ao creme e alaranjada, com vegeta<;ao litoranea 
e formacoes de tabuleiros. 

0 phncipal acidente geogni.fico e o rio Potengi, 
em cujo estuario esta localizado o porto de Natal. 

Clima - 0 clima e ameno com pequer.a varia<;ao 
de temperaturas medias, que oscila ram, em 1971, 
entre 27,1 °C e 24,1. 

A maxima absoluta, registl·ada a 8 de abril, n ao 
ultrapassou os 32,7°C e a minima, os 18,8, em 3 de 
agosto. A precipita<;iio pluviometrica anual totalizou 
1. 473,6 mm. 0 periodo chuvoso abrange os meses de 
maio a julho. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

• Populaqiio 
DEOORRIDO quase urn seculo entre o 1.0 Censo reali
zado no Pais, em 1872, e o ·.Jltimo, em 1970, verifi
cou-se que o incremen to populacional foi da ordem 
de 1.225%, com uma popula<;ao recenseada que al
can<;ou 270.127 habitantes. 

lr-----------~R'e~s~u~z~t~a~d~o~s~C~e~n~s~it~a~r~io~s~----------; 
Recenseamentos 

1872 
1890 
1900 
1920 
1940 
1950 
1960 
1970 

20 392 
13 725 
16 056 
30 696 
54 836 

103 215 
162 537 
270 127 

POPULA<;AO RECENSEADA 

300 
~Whores de hobllontn 



Vista parcial da Cidade e do Porto 

e Localiza~ao da Popula~ao 
No coNJUNTO das capitais brasileiras, Natal ocupa 
0 14.0 lugar quanto a populac;:ao; na regiao e supe
rada, na ordem, por Recife, Salvador e Fortaleza. 

A populac;:ao residente somava 264.567 habitan
tes, dos quais 257.673 na zona urbana (53,7% do 
sexo feminino) e apenas 4,1 % na rural (6.894 pes
seas). 

0 distrito-sede, com 254.797 habitantes, abrigava 
quase a totalidade da populac;:ao municipal (96,3%), 
pois, apenas 6.306 eram de Igapo e 3.464 de Redinha. 

A densidade demografica que era de 913,13 hab/ 
km' em 1960, passou a 1.538,18, em 1970. 

Contaram-se 52.548 domicilios, sendo 44.940 os 
ocupados na area urbana e 1.279 na rural; 5.830 
estavam vagos e 499 fechados. 

e Registro Civil 
EM 1970, foram registrados 10.639 nascimentos, in
clusive 6.030 de anos anteriores e 369 natimortos; 
3.873 obitos, sendo 1.558 menores de 1 ano e 1.837 
casamentos. 

A TIVIDADES ECONOMIC AS 

A ECONOMIA de Natal se baseia principalmente nas 
atividades portuarias; para o incremento destas, 
muito tern contribuido a abertura de estradas, que 
ligam {) porto as regi6es produtoras do interior. 
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• Produt;;·oo Industrial 
OuTRo fator econ6mico a ser mencionado, a in dus
tria de transformagao, e representada pela produ
gao de calgados e artefatos de tecidos, inclusive 
vestuario. 

Em 1969, existiam 120 estabelecimentos, com 
3.118 pessoas ocupadas e produgao estimada em 
CrS 80,7 milh6es. Pelo quadro a seguir apresentado, 
verifica-se a participagao dos diferentes g€meros de 
industria no c6mputo geral: 

:\U:\IEHO \'ALOR D.-\ 
DE J>ESI:\0.\L PJWDUt,'AO 

Gl~:\EJWS 
ESTA- OCUl'ADO E:\1 J!lG9 

DE 1:\DUSTIUA BELECI- E:\1 :\11-::\TOS 31 .J2-I9Gn F::II 
\bsoluto l[to!ativo 1909 (Cr$ l 000) ("~) 

TOTAL. 120 3 11 8 80 675 100,0 

::IIincrais nao mcbllicos 7 163 1 704. 2,1 
:\f ctaWrgica .......... 8 &2 1 792 2,2 
:111obiliario ....... ... .f :!I 23:? 0,3 
Borracha ... .. .. . '• 3 1~ 26! 0,3 
\' estuario, cal~ado c 

artefatos de tecidos 7 I 251 3~ G33 47,9 
Produtos alimcntares. G.f G7G 2G 325 32,i 
Bebidas .............. 3 32 5HR 0,7 
Editorial e gr6f ica .... 11 212 3 065 3,8 
Outras industrias (l). 13 603 8 Oi5 10,0 

( 1) Em outras indus trias acham-se incluidos l estabele· 
ci m ento de m ater ial de transporte, l de madeira, 2 de couros, 
peles e prod utos simila res, 1 de p rodutos de perfu m aria , sa
b6es e velas, 1 de p rodu tos de m a t eria p lastica. 2 d e textil, 
2 de d ive rsos , 1 d e qu im ica e 2 de lndust rias extrat ivas de 
produtos minerals (d ia t omita). 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMA~AO 
1969 

VALOR 

• 
Ve~ruar io,col~odo e 
orteforos de recid os • Produros ohmenrores • Outros. 
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Cumpre r ealc;ar, como produtora de artigos de 
vestuario, a firma Confecc;6es Guararapes S/A, com 
999 operarios (32,0% do total ). Destacam-se tam
bern pelo valor da produc;ao Moinhos Brasileiros 
S/ A (farinha de trigo) , J . Motta, Industria e Co
mercio (couros) e Algodoeira Sao Miguel (oleos ve
getais). 

• Energia Eletrica 

0 coNSUMO de en ergia eletrica n o periodo de 
1969-1971 , obedeceu a seguinte p rogressao: 

CO.\"SUMO (l\fWh) 
RAMO DE ATIVJDADE 

1969 1970 1971 
I 

I TOTAL 56 600 65 073 70 735 

Residcncial . .... 22 409 24 991 26 575 
Comercial . 8 315 8 966 9 81 7 
Industrial. . 9 130 18 088 20 263 
Iluminayiio p\tblica e porleres 

pur.1icos . 16 716 13 007 14 080 
Outros . 21 

• Industria da Constru~ao 
EM 1971, foram con cedidas 257 licen c;as, sendo 223 
de casas residenciais, 4 p ara casas residenciais com 
lojas, 8 para lojas e 22 a outras finalidades. 

I 

As a reas edificadas se destinavam : 44 .320 m' 
a fins residenciais, 8 . 712 m' para comercio e 7. 341 
m' a diversas u tilizac;6es. 

A construc;iio civil n a capital norte-rio-granden 
se n ao se tern desenvolvido em ritmo regular , em
bora se verifique t enden cia p ara crescimento, su
jeita a oscilac;6es por vezes violentas, conforme se 
observa n a tabela abaixo : 

CONSTRUQ6ES AREAS DAS VALOR ANOS EDIFICAQ6ES LICENCIADAS 
( m ') 

CrS 1 000 

1971 257 60 373 16 440 
1970 228 36 806 9 400 
1969 882 49 986 7 948 
1968 516 90 845 17 002 
1967 1 075 98 300 6 977 
1966 160 36 673 1 277 
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• Propriedade lmobili6ria 
As TRANCRIQ6Es de transmiss6es de im6veis apre
sentaram o seguinte movimento, n o qiiinqiienio 
1967-1971: 

TRANSMISSOES TRANSCRITAS I 
Numero 

ANOS 
Valor total 

Total Por compra (Cr$ 1 000) 
e venda 

1967 .. I 486 I 164 6 943 
1968 ..... . 1 526 I 231 8 172 
1969 .. I 979 I 662 23 434 
1970 . I Y60 1 605 48 135 
1971 1 472 1 195 18 638 

• Porto de Natal 
A 24 DE ouTUBRO de 1932, atracava nas recem -cons
truidas docas o n av io Campos Sales, do Lloyd Bra
sileiro, que fora precedido apen as em 1930, pelo 
cruzador ingles D ehli ; inaugurava-se com isto o 
novo cais, iniciando-se o movimento portuario de 
NataL 

0 porto assume r elevante papel para o Muni
cipio e para a regiao, eis que se constitui a Capital 
em centro importador e· exportador do Estado, por 
onde se processa o intercambio dos produtos da 
regiao, inclusive do sal de Macau, transportado por 
ferrovia . Disp6e de urn · born ancoradouro interno, 
ext enso e profunda, fo rmado pelo rio Potengi. Dista 
1. 351 milhas do porto do Rio de Janeiro e 80 milhas 
do de Cabedelo, o mais proximo. 

Caracteristicas do Porto - Situado a 5°46'41 " 
de latitude Sui e 35°12'04" de longitude W.Gr., pas
sui canal de acesso de 3,7 m de profundidade mi
nima em baixa-mare, com amplitude de mare de 
2,7 m; apresenta 400 m de cais acostavel, com pro
fundidade de 5,5 m, 9 guindastes e 15 empilhadeiras. 
Disp6e ainda de 400 m de linhas ferreas, 1 loco
motiva , 3 armazens, 1 frigorifico , 1 silo e 7 tanques 
para combustiveis liquidos. 

0 movimento de embarcag6es pode ser assim 
resumido, n o t rienio 1969-1971 : 

Hl69 .. 
1970 .. 
1971. 

ANOS 
CARGA 

MO\'IMENTO DE TRANSPORTADA 
EMBARCA('OES (1 OOO t) 

201 
173 
166 

147 
148 
172 
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Comercio Exterior - Na pauta das exportag6es 
figuram principalmente xilita, sisal, algodiio em ra 
m a e peles secas e salgadas. 

0 intercambio comercial apresen tou o seguinte 
m ovimento n o qiHnqiien io 1966-1970: 

EXPORTAQAO ll\1PORTA<;'AO I 
A:\ OS 

Quantidadc l \"alor Quantidade l \"alor 
(t) (Cr$ 1 000) (t) (Cr$ 1 000) 

1966 ....... . . . . 1G 159 10 3S6 19 907 5 9-16 
1067 . . . . 17 367 10 4-11 36 951 ll 840 
19GS .. 10 569 11 3±9 ,13 2'\5 11 907 
1969 . 20 2.55 26 2-12 31 3'18 10 175 
1970 16 709 36 3G9 24 81 7 12 683 

• Comercio 

FuNCIONANDO como cen tro redistribuidor de merca
dorias, Natal tem n o comercio urn dos aspectos mais 
importantes de suas atividades econ6micas . 

0 desenvolvimento comercial pode ser m edido 
pelo numero de estabelecimen tos existentes, que em 
1970 somavam 118 atacadistas e 3.239 varej istas . 

No setor de cooperativismo podem ser apon 
tadas 9 unidades de consumo e 5 de produgiio. 

• Exportaqao por Vias lnternas 
A REGULAR navegabilidade do Potengi ate a cidade 
de Macaiba facilita os t r ansportes de mercadorias 
do exterior para o in terior . 

COMERCIO POR VIAS INTERNAS 

48
M,!harude lon•lodos 

lmporlo~a ., 

10 

4 c $ 1000000 0 ' 

0 

0 

10 / 

67 

/ 

•• 

E•por/ 
v 

/ 

-I porto,~o 

•• 1970 



0 comercio por vias internas, em 1969, repre
sentou montante superior a Cr$ 100,1 milh6es. Entre 
as mercadorias negociadas em maior escala devem 
ser mencionadas roupas para homens (36,4%), al
godao em pluma (26,0%), oleo de caroga de algodao 
(8,7 % ) e sal refinado (5,9 % ). 

A tabela abaixo refere-se as remessas, segundo 
os pontos de destino: 

EST ADOS 

Sao Paulo 
Guanabara 
Pernambuco 
Ceara 
Parai ba 
Minas Gerais 
Bahia 
Outros destinos 

• Bancos 

VALOR 
(CrS 1 000 ) 

19 836 
15 555 
12 394 

8 416 
8 095 
6 903 
5 926 

23 002 

QuATRO bancos tern suas matrizes em Natal: do Rio 
Grande do Norte, Comercio e Industria Norte-Rio
grandense, Desenvolvimento do Rio Grande do Nor
te e Cooperativa Banco Auxiliar do Comercio. Quan
ta a agencias, mantem-nas os bancos do Brasil 
(2) , do Estado de Sao Paulo, Brasileiro de Descon
tos, Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Norte, 
Auxiliar de Sao Paulo, Nacional de Minas Ge
rais, Real, Comercio e Industria de Pernambuco, 
Industrial de Campina Grande, Nacional do Norte, 
Cr.ectito Real de Minas Gerais, Econ6mico da Bahia, 
Comercio e Industria da Paraiba, Comercio e Indus
tria de Minas Gerais (2) , da Bahia (3), Portugues 
do Brasil , Comercial da Produgao, Itau America e 
Nacio·nal de Crectito Cooperativo, num total de 28 
agencias. 

A Caixa Econ6mica Federal possui 1 agencia 
na Cidade, 1 na I:tibeira e 1 em Alecrim. Ha ainda 
8 cooperativas de credito. 

Em 1971, a Camara de Compensac;ao movimen
tou 1.216.944 cheques no valor de Cr$ 1,7 bilhao, 
sendo de Cr$ 1.396,36 o valor mectio por cheque. 

Ate novembro de 1972, o movimento foi de 
1. 344.169 cheques, alcangando Cr$ 1,7 bilhao. 0 va
lor mEdia por cheque foi de Cr$ 1. 252,37. 

• Prestaqiio de Serviqos 
ALEM dos hoteis e pens6es relacionados a parte, fun
cionavam, em 1970, entre os estabelecimentos de 
prestac;ao de servigos, 47 restaurantes, 307 bares e 
botequins, 138 sal6es de barbeiros, 58 de cabeleireiros 
para senhoras e 6 boates. 
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Vista i nterna do Hotel I n t ern acio1wl dos Rei s Magos 

• Meios de Hospedagem 
0 MuNrciPro disp6e de uma rede de 20 boteis e 18 
pens6es. Entre os principais, figuram o Hotel In
ternacional dos Reis Magos, com 1 suite e 60 apar
tamentos; o Grande Hotel, com 25 apartamentos e 
36 quartos; o Hotel Sambura, com 42 apartamentos; 
o Motel Luxo Tirol, com 8; Galeria, com 4 aparta
mentos e 14 quartos ; Born Jesus, com 3 e 9; Hotel 
Uniao, com 3 e 6, respectivamente ; e mais 13 hoteis , 
com urn total de 290 quartos . 

• Abate de Reses 
FoRAM abatidos para consumo em 1969, 25.338 bovi
nos, 4.323 suinos, 4.197 ovinos, 5.027 caprinos e mais 
de 225.000 aves, num volume total de 5.868 toneladas, 
valendo Cr$ 11,9 milh6es. Desse total, 79,6% corres
pondiam a carne verde de bovina e 9,0% a carne 
fresca de aves. As carnes verdes de suino, ovino e 
caprino, o toucinho fresco, miudos frescos de bovina 
e 15 outros produtos completavam aquele valor . 

• Agropecuaria 
0 DESENVOLVIMENTO agropecuario tern sido impulsio
nado pelo Servi<;o de Extensiio Rural e por urn Po·sto 
Agropecuario, gragas a assistencia tecnica de 15 ve
terinarios e 78 agr6nomos. 

A. cria<;ao de gado vacum e ainda reduzida, vol
tada quase exclusivamente para a produgao de leite . 
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Vista parciaL do Porto e da Gidade 

Para isto, predominam os exemplares de sangue 
holandes puro e os mestigos de zebu . os animais 
destinados ao corte sao importados, em sua grande 
maioria. 

Em 1970, de acordo com os dados preliminares 
do Censo Agropecu:irio, os bovinos somavam 1.520, 
os suinos 215 e as aves 75.189. 

A produgao agricola, totalmente consumida no 
Municipio, avaliava-se em Cr$ 264,0 milhares, em 
1969. Destacavam-se como principais produtos o 
coco-da-baia, com 34,7 %, m anga, com 20,4 %, man
dioca, com 14,1%, caj u, com 11,4% e banana, com 
11 ,2 o . Representavam os 8,2% restantes feijao , la
ranja, milho , abacate, batata-doce e limao. 

Existiam 375 estabelecim entos rurais e as pes
soas ocupadas eram em numero de 899. 

• Produqao Extrativa Vegetal 
A PRoougi\o extrativa vegetal, em 1969, foi de 14 t 
de castanha- de-caju, no valor de Cr$ 4,2 milhares ; 
400 m" de lenha, Cr$ 1,6 milhar e 2 t de carvao 
vegetal, Cr$ 3,0 milhares. 

e Pesca 
0 MuNiciPio de Natal se alinha entre os principais 
nucleos pesqueiros do Estado. 

A colonia Jose Bonifacio, Z-4, disp6e de 10 ca
noas a remo, 7 bates a vela e 3 embarcag6es m oto
rizadas , com capacidade total de carga de 104 t ; 
emprega 52 redes de arrasto, 65 de espera e 10 es
pinheis. 

Reune 192 pescadores, todos brasileiros. Em 1969, 
recolheu 93 toneladas de pescado, no valor de 
Cr$ 180,8 milhares: s6 de cioba pescaram-se 11 to 
neladas, avaliadas em Cr$ 21 ,0 milhares. 
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A pesca nao colonizada, constituindo atividade 
de 354 pessoas, obteve perto de 118 t , no valor de 
Cr$ 236,7 milhares. A produgao de camarao chegou 
a 10 t, que renderam Cr$ 25,0 milhares. Esses pes
cadores dispu~ham de 143 embarcag5es a remo, 6 a 
vela e 3 motor, alem de 8 redes de arrasto, 2 de 
espera, 2 currais e 3 viveiros . 

• Meios de T ransportes 
Ferrovia - a estagao de Natal foi inaugurada 

em 2-7-1917. Anteriormente, fazia-se necessaria 
atravessar o rio Potengi, para atingir a estagao de 
Aldeia Velha, em funcionamento desde 1906. Atual
mente, a Capital e servida pela 3.a Divisao do Sis
tema Regional Nordeste, da RFFSA, atraves do Ra
mal de Macau. 

Rodovias - A BR-101, asfaltada, liga Natal a 
Joao Pessoa, Recife, Macei6 e Aracaju ; a BR-226, 
calgada a paralelepipedos, a Currais Novas; a BR
-304 alcanga Boqueirao do Cesario, depois de passar 
por Aracati e Mossor6. Completam a rede as rodo
vias estaduais RN-1 e RN-4, pavimentadas a para
lelepipedos, e as estradas mantidas pela Munici
palidade. 

CO N V E N ~ O ES 

Rodov1o Federal 
Rodovio Estoduol 
Ferrovia 

Aeroporto 

POrto 

0 
u 

0 
z 
< 
w 
u 
0 

As cidades vizinhas podem ser alcangadas em 
poucos minutos: Parnamirim, em 15 ; Macaiba, em 
20; Sao Gonc;alo do Amarante, via Vila Igap6, em 15 
e via Macaiba, em 40 ; Extremoz, em 25. Ate Brasilia, 
via Feira de Santana, leva-se cerca de 64 horas de 
viagem. 
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Em 1970, empresas rodoviarias mantinham 16 
linhas urbanas ou interdistritais, 27 in termunicipais 
e 4 interestaduais. 

Estavam registrados no Departamento de Tran
sito (DETRAN), 5.223 autom6veis e jipes, 133 ani
bus, 595 caminh5es, 10 furg5es , 1.255 camionetas, 
599 "pick-ups" e 169 veiculos de outros tipos (1971) . 

Transporte aereo - Natal nao possui aeroporto, 
sendo-lhe atribuido, pelo Departamento de Aviac;ao 
Civil, o "Augusto Severo" localizado em area da 
Base Aerea de Parnamirim situada a 15 km da 
Capital. 

E servido por linhas regulares da VASP e 
VARIG e, em 1971, apresentou o seguinte movimento, 
relativo ao trafego total: 2.604 pousos e 2.602 de
colagens; 15.156 passageiros desembarcados e 15.360 
embarcados; 64.581 kg de correio descarregado e 
67.118 carregado ; 280.428 kg de carga descarregada 
e 201.158 carregada. 

• Vias de Comunicaqoes 
A CoMPANHIA Telef6nica do Rio Grande do Norte 
(TELERN) havia instalado na Capital 2. 088 tele
fones urbanos ate 1970. Disp5e a empresa, ainda, do 
servic;o de microondas, em ligac;ao com a Empresa 
Brasileira de Telecomunicac;5es (EMBRATEL). E pro
jeto da Cia. Telef6nica instalar 10.000 novas linhas a 
serem implantadas ate 1975. 

Convem salientar que toda a rede urbana (que 
e subterranea) ja esta concluida. 

Ate principios do seculo XIX, nao havia ser
vic;o postal. A Administrac;ao dos Correios no Rio 
Grande do Norte data de 5 de marc;o de 1829, quan
do Jose Clemente Pereira mandou executar o Re
gulamento da ArJ.ministrac;ao Geral dos Correios. 

Atualmente, a Empresa Brasileira de Correios 
e Telegrafos mantem a Agencia Central postal-te
letipo e telegraf\ca, uma agencia na Cidade Alta 
- postal- teletipo e a agencia do Alecrim, tambem 
postal-teletipo. 

ASPECTOS CULTURAl$ 
A LEI de 15 de outubro de 1827, mandando criar 
escolas de primeiras letras em todas as cidades, vi
las e lugares mais populosos do Imperio, despertou 
o interesse de Natal e sacudiu sua populac;ao. A 
primeira escola surgiu na Cidade Alta, a 1.0 de 
agosto de 1829. A professora era D. Francisca Jo
sefa Soares da Uamara. Na Ribeira, ensinava Fran
cisco Pinheiro Teixeira. 

Embora a Lei de 1827 nao houvesse recebido 
plena cumprimento, seu espirito se manteve atuan
te, pois, quando em 1865 foi assinado o Regulamento 
para a Instrugao Primaria da Provincia do Rio 
Grande do Norte, ali estava presente a inspiragao 
do ato imperial. 
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A frequencia em todo o Estado, em 1835, so
mava 935 alu:1os do sexo masculine e 152 do sexo 
feminine. Atualmente, nos t r es n iveis (primario, me
dia e superior) , ultrapassa 60.000 alunos o que de
n ota real interesse pela cultura , corroborado pela 
visita<;iio aos seus museus, bibliotecas e associag6es 
culturais. 

• Ensino Superior 
0 ENSIN O superior est a a cargo de duas instituig6es: 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 
Funda t; iio J ose Augusto, de iniciativa privada. 

0 movimen to de matriculas nos diferen tes cur
so·s da Universidade, era o seguinte em 30 de abril de 
1972 : 

UNIVERSIDADE 
E 

ESTABELECDMENTOS 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 
Facu!dade de Cienrias 

Econ&micas, Admiuis
trativas e Contabeis 

Faculdade de Direito . . 
Faculdade de Educa~ao 
Faculdade de Farmacia 
Faculdade de Medicina 
Faculdade de Odontolo-

gia.. .. . . .. . . . . 
Instituto de Ciencias 

Biol6gicas .... . .... . . 
Jnst ituto de Ciencias 

Humanas . . . . . . ... . . 
Jnstituto de Flsica .. .. . 
I nsti tu to de Letras e 

Artes .. .... 
Jnstituto de Matematica 
In~tituto de Qu!mica .. 
Escola de Eng~nharia .. 
Escoln de Servi!io Soci• I 

CURSOS 

33 

3 
1 
6 
3 
3 

2 

2 

3 
1 

2 
1 
1 
4 
1 

ALUNOS 
MATRICULADOS 

Cicio 
basi co 

336 

74 
119 

67 

36 

13 

27 

Cicio 
profi s-
sional 

1 996 

287 
218 
189 
149 
368 

131 

27 

151 

5 
21 
20 

241 
109 

I 

CORPO 
DOCENTE 

530 

60 
29 
30 
22 

107 

42 

49 

49 
7 

24 
29 
14 
45 
23 

Alem das matriculas acima, estavam inscritos 
1.215 alunos do ciclo basico, n a Diretoria de Admi
nistra<; iio Escolar da Universidade, sendo 282 da 
Area Biomectica, 596 da Humanistica e 337 da Tec
nol6gica. 

A Funda<;iio Jose Augusto (agregada a Universi
dade ) ach am-se vinculados dois est abelecimentos: 
Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, com 1 cur 
so, 23 professores e 97 alunos ; e Faculdade de So
ciologia e Poli t ica com 1 curso, 30 professores e 130 
alunos matriculados. 
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Universidade FederaZ 

e Ensino Media 
HAVIA 45 estabelecimentos de ensino medio, sendo 3 
federais, 12 estaduais, 3 municipais e 27 particulares, 
totalizando 71 curses (8 noturnos) dos quais 42 do 
ginasial. 

Os colegios mais procuradaos em 1971, foram o 
Atheneu Norte- riograndense, com 2 . 574 alunos, o 
Winston Churchill, com 2.555 e o Desembargador 
Silvino Bezerra, com 1.288, todos estaduais. A Es
cola Tecnica Federal do Rio Grande do Norte, com 
1.844 alunos, figura tambem entre os de maior fre
quencia. 

0 total das matriculas naquele ano chegava a 
22.954, para 1.560 professores. 



• Ensino Primario 
0 CENSo Escolar, realizado em 1964, apurou a exis
tencia de 69.293 criangas entre 0 e 14 anos. Em 
idade escolar havia 31.836, das quais 85 ,2% freqiien
tavam escolas. Ha 188 unidades escolares para o 
easino primario, com 1.385 professores. No m1c10 
do ano letivo de 1970 estavam matriculados 46.000 
alunos. 

0 supletivo dispunha de 41 unidades, 151 pro
fessores e 4.614 alunos em 1969. 

Escola Tecnica Federa l 

e Outros Cursos 
ENTRE outros cursos existentes, em 1970, ha que 
mencionar os do Grupo Escolar Joao Tiburcio, do 
Rotary e do Alda Marinho (todos de prendas domes
ticas) ; o Isabel Gondim (ceramica, madeira, m etal , 
couro, tapegaria) ; e o Grupo Escolar Municipal Fer 
r eira Ita juba (corte, costura e bordados). Ha outros 
cursos como os do SENAI e do Instituto Estevam 
Machado ; cursos de frances e ingles; musica, da 
Escola de Musica da UFRN ; radio, mecanica e ele
tricidade, da Escola Tecnica Federal do Rio Grande 
do Norte; auxiliar de servigos clinicos e formagao 
de parteiras, da Maternidade Escola J anuario Cicco ; 
curso biblico, teol6gico e de educagao crista do Semi
nario Instituto Bereiano ; e ainda corte, costura , 
bordado e datilografia. Em conjunto esses cursos 
perfaziam urn total de 3.984 alunos. 

18 



• Museus 
ENTRE as instituig6es culturais, destacam-se os mu
seus de Arte Popular, Museu Arist6fanes Fernandes 
(taxidermia); do Instituto de Biologia Marinha ; 
Museu de Hist6ria; Museu Camara Cascudo (an
tropol6gico) ; do Instituto Hist6rico e Geografico 
(arte e hist6ria); Museu do Pampano Esporte Clu
be (cientifico) . 

0 principal e mais antigo e o do Instituto His
t6rico e Geogratico, que possui reliquias de inesti
mavel valor. A revista do Instituto e tambem ver
dadeiro manancial de hist6ria e tradigao. 

A par deste, o do Instituto de Antropologia vern 
atraindo grande numero de visitantes, pela varie
dade de pegas que comp5em o seu acervo. 

• Patrimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional 

ACHAM-SE tombados: 
0 Forte dos Reis M agos; 
0 Palacio do Governo, n a praga Sete de Setembro ; 
A Casada Rua da Concei<;iio, c. t ual Museu Hist6rico; 
e treze imagens antigas, da Arquidiocese de Natal. 

• Bibliotecas 
As 17 BIBLIOTECAS cadastradas em Natal possuem 
urn total de 87.930 volumes, dest acando-se a da 
Fundagiio J ose Augusto, com 22.651, da F aculdade 
de Direito, com 21.177, do Instituto Hist6rico e 
Geogratico, com 14.301 e da Prefeitura Municipal. 

Biblioteca Publica d o Estado 



• Associa~oes Culturais, Recreativas 
e Desportivas 

A AcADEMIA Norte-rio-grandense de Letras, com 40 
cadeiras, funciona desde 1936; o Instituto Hist6-
rico e Geogratico, fundado em 1902, possui 60 mem
bros; e a Associagao Norte-rio-grandense de Astro
r:omia, instituida em 1956, 130 associados. 

De cunho esportivo-recreativo existem o Ame
rica Futebol Clube, com 4 . 039 s6cios e o ABC Fu
tebol Clube, ambos fundados em 1915; a Associagao 
Atletica Banco do Brasil, com 608 associados, foi 
fundada em 1945. Unicamente desportivas, 26 as
sociag6es, tendo maior numero de s6cios o Pampano 
Esporte Clube, com 1.212. 

T eatr o A l ber to Maranhao 

• Teatro e Cinemas 
0 MUNICiPIO conta com 1 teatro, o Alberto Mar(l.
nhao, com 756 lugares e 8 cinemas: Rio Grande, 
o maior, com 1.529 lugares, Panorama, Sao Luis, Rex, 
Nordeste, Sao Sebastiao, Sao Jose, Olde, num total 
de 5.363 lugares. 

• Radiodifusiio e Televisiio 
ENcONTRAM-SE em funcionamento as seguintes es
tag6es radiodifusoras: Emissora de Educagao Rural, 
ZYI-25 e Radio Poti, com os prefixos ZYB-5 e 
ZYI-21, ambas em ondas medias e curtas; Radio 
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Nordeste, ZYI-23 e Trairi, ZYB-27, em medias ; Ca
bogi, ZYI-22, em medias e frequ€mcia modulada. 

Atraves de uma torre repetidora, os programas 
da TV Jornal do Comercio, canal 2 e TV Radio 
Clube, canal 6, ambas de Pernambuco, sao recebidos 
em Natal. 

• Jornais e Revistas 
CIRCULAM, diariamente, o D iario de Natal e a Tri
buna do Norte, ambos com uma tiragem de 4.000 
exemplares, e o Diario Oficial, com 1.500. Semanal
mente, aparece 0 Poti, com 5.000 exemplares . 

As revistas sao o Rio Grande do Norte Econ6-
mico, 1.000 exemplares, quinzenal e A Juriti, 1.000, 
bimestral. 

Ha 5 tipografias e 10 livrarias. 

ASPECTOS URBANOS 

• Cidade de Natal 
DuRANTE a ocupagao holandesa, Natal foi rebatiza
da com o nome da Amsterdam. Seu desenvolvimento 
foi 1entissimo. Fundada no local da atual Fraga 
Andre d'Albuquerque, anteriormente R u.2. Grande, 
teve s.ua parte alta conhecida par Cidade, ou Cida
de Alta, e a baixa por Ribeira. Perdeu seu aspecto 
colonial entre 1908 e 1914, mas s6 veio a crescer 
realmente depois de 1930. Deve-se o comego de sua 
transformagao ao Prcfeito Omar 6 Grady. 

Sob o governo Tavares de Lira, que durou de 
margo de 1904 a novembro de 1906, enfrentou a tra
gedia da seca. Nesse periodo foram construidos 
alguns edificios publicos, entre os quais o do Tri
bunal de Justi c;:a (h oje Institute Hist6rico), Con-

Avenida R io B r anco 



Avenida. Deoaoro 

gresso Estadual (hoje Tribunal de Justi<;a), o parque 
Augusto Severo e aterrado o pantanal da Ribeira. 
No governo Alberto Maranhao, a partir de 1908 fa
ram instituidos ou construidos o Conservat6rio de 
Musica, o hospital Jovino Barreto, o teatro Carlos 
Gomes, o Derby Clube, a Casa de Deten<;ao e o Asilo 
de Mendicidade. A ilumina<;ao publica passou do 
acetileno para luz eletrica; os bondes a tra<;ao ani
mal, inaugurados em 1908, a eletricos em 1911; 
criou-se a Cidade Nova, aberta em avenidas bern 
tra<;adas, e Natal se estendeu por tres novas bair
ros- Petr6polis, Tirol e Alecrim. 

Hoje, o nucleo urbana compreende 38 avenidas, 
566 ruas, 32 pra<;as, 1 parque, 3 praias e 557 outros. 
Cerca de dois ter<;os dessa area se acham pavi
mentados. 

Entre os principais logradouros citam-se as ave
nidas Rio Branco, Deodoro, Hermes da Fonseca, ~er
nardo Vieira e Rafael Fernandes; as ruas Joao Pes
soa, Apodi, Trairi, Amaro Barreto e Presidente Ban
deira ; as pra<;as 7 de Setembro, Andre de Albu
querque, Pedro Velho, Tamandare e Joao Maria; as 
praias do Forte, do Meio e da Areia Freta. 

Foram cadastrados 51.785 predios, em 1970. 
Em 1971, trabalhavam em Natal 84 engenhei

ros e arquitetos licenciados. 

• 1/umina~ao Publica 
A ILUMINA!fAO a gas acetileno, inaugurada em 1905, 
passou a eletrica em 1911. Ate 1970, a ilumina<;ao 
domiciliar era distribuida a 30.614 predios. Na rede 
de ilumina<;ao publica, havia 5.378 focos . 

A Corrente domiciliar e de 220 volts, com fre
quencia de 60 ciclos. 

22 



• Abastecimento de Agua e Esgotos 
A CIDADE inaugurou seus servigos de abastecimento 
de agua e de esgotos a 13 de maio de 1939. 

Em 1969, existiam 26 mananciais captados, 6 es
tag6es elevat6rias e 11 reservat6rios. As linhas adu
toras mediam 12 km e as distribuidoras 251 km, 
estendendo-se a 397 logradouros. 

A r ede distribuidora dispunha de 15.000 hidro
metros, 10.000 ligag6es sem hidrometros, 2.000 penas, 
46 bicas e 37 hidrantes para extingiio de incendios. 

A r ede de esgotos com 91 km atendia a 230 
logradouros e 4 .625 pn§dios; outros 25.000 eram 
ainda esgotados por fossas . 

Em 1970, a rede de agua abastecia 32 . 106 pre
dios e a de esgotos servia a 6. 313. 

• Limpeza Publica 
Os sERVIgos de limpeza urbana atendiam regular
mente a 110 logradouros, alem de atua rem even
tualmente nos demais. A frota de veiculos compre
endia 14 caminh6es e 86 viaturas de outros tipos, 
para remogao do lixo domiciliar e limpeza das vias 
publicas. Sao beneficiados pelo servigo aproxima
damente 40.000 predios. 

ASPECTOS SOCIAlS 

• Saude 
A CAPITAL do Rio Grande do Norte ja pode dispor 
de boa assistencia medico-sanitaria, que compre
ende 14 estabelecim entos hospitalares, 7 de clinica 
geral e as clinicas especializadas de neurologia, le
prologia, psiquiatria, cancerologia, tisiologia, doen
gas transmissiveis e obstetricia, totalizando 1.485 
leitos. 

Sao de clinica geral o Hospital das Clinicas da 
UFRN (238 leitos) , Hospital Infantil Varela Santia
go (120) , Hospital Medico-Cirurgico (39), Doutor 
Raimundo de Brito (37 ), Professor Luiz Soares (72), 
Casa de Saude Petr6polis (35) e Casa de Saude 
Sao Lucas (50). 

Especializados: Casa de Saude Natal, neuro
logia (110 leitos) , Colonia Sao Francisco de Assis, 
leprologia (98), Hospital-Colonia Dr. Joao Machado, 
psiquiatria (294), Dr. Luis Antonio, cancerologia 
(51 ) , Maternidade-Escola Januario Cicco, obstetri
cia (161) , Sa natoria de Natal (120) e Hospital Evan
dro Chagas, doengas transmissiveis (60) , criado por 
Decreta-lei n.0 193, de 14 de abril de 1943. 

Na cidade funcionam ainda 12 postos de saude , 
3 de pronto-socorro, 3 centros de puericultura e 70 
farm acias e drogarias. 
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Ate maio de 1971, achavam-se em atividade 272 
medicos, 199 dentistas, 160 farmaceuticos e 250 en
ferm €iros. 

• Assistencia Social 
As ORGANizAgoEs que se prop6em assistir as classes 
mais desfavorecidas t ern objetivos variados, dedi
cando-se a instrugao, distribuigao de generos, ou 
assistencia mectico-dentaria, e outros tipos de au
xilio social e econ6mico. 

Voltados a instrw; ao, existem a Casa da Crian
ga da Escola e Ambulat6rio Padre Joao Maria, c asa 
da Empregada Santa Zita, Centro Social Lostau Na
varro, Centro Social Padre Francisco Ferro, Insti
tuto Born Pastor, Estevam Machado, Lar das Maes, 
Organizagao das Voluntarias e Sociedade de De
fesa Contra a Lepra; a distribuiqao de generos, 
Associaqao das Damas de Caridade, de Sao Vicente 
de Paulo, Caritas Arquidiocesana, Dispensario de 
Sinfr6nio Barreto, Sociedade Sao Vicente de Paulo; 
presta assistencia dentaria a Legiao Brasileira de 
Assistencia ; a Escola e Ambulat6rio Matias Morei
ra proporciona instruqao e assistencia medica; o 
Departamento de Servigo Social do Estado, varios 
t ipos de amparo e assistencia; e 2. Sociedade Es
pirita de Cultura e Assistencia, oferece albergue a 
desvalidos. 

• Religiao 
EM ABRIL de 1601, Natal ja era freguesia , tendo co
mo vigario o padre Gaspar Gongalves da Roch a; 
foi elevada a sede de bispado e arcebispado em 
1952. 

Alem da Catedral de Nossa Senhora da Apre
sentagao, h a 10 igrejas matrizes, 3 igrejas e 19 ca
pelas (17 n a sede municipal, 1 em Redinha e 1 em 
Igap6). 

Os cultos protestan.tes disp6em de 46 templos, 
dos quais 1 em cada distrito . 

Quanta ao espiritismo, em suas varias moda
lidades, h a 56 locais destinados a reuni6es dos 
adeptos. 

TUR ISMO 
CoMo todo o Nordeste, Natal, alem de seus pratos 
tipicos, oferece aos visitantes lindas praias, onde 
o sol, as aguas claras e os ventos refrescantes cons
tituem atrativos irresistiveis. 

Sao dignas de referencia, pel a beleza, as praias : 
do Forte , onde os recifes formaram uma pis

cina natural ; 
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Forte dos Reis Magos 

do Meio, continuagao da do Forte; ai se en
contram o Hotel Internacional dos Reis Magos, com 
boate e restaurante abertos ao publico, e o Pampa
no Esporte Clube; 

Areia Preta, com suas grutas e pedras de co
loragao sombria, e a praia preferida pela gente mo
ga, ligada a praia do Pinto; 

Redinha, com os seus coqueiros e as redes es
tendidas ao sol, e uma praia popular desde 0 se
culo XVIII, reduto de velhos pescadores; as dunas 
se enfileiram paralelamente a costa e sao sepa
radas umas das outras par promontorios cobertos 
de vegetagao tipica. 

Ponta Ne~ra, onde desembarcaram as tropas 
holandesas vindas de Recife para atacar a forta
leza dos Reis Magos. Durante a segunda guerra 
mundial foi transformada em zona militar: fica a 
12 k~ da cidade e tern acesso assegurado por estrada 
asfaltada e pavimentada a paralelepipedos. Possui 
recantos belissimos, com bonitas residencias; 

Pirangi, muito procurada pelos veranistas. 
No roteiro do turista nao pode faltar visita ao 

Forte dos Reis Magos. 0 bastiao teve sua construgao 
iniciada a 6 de janeiro de 1598 e e marco inicial 
da ocupagao do territorio; constitui reliquia tom
bada pelo Servigo do Patrim6nio Historico e Artis
tico Nacional e considera-se como urn dos princi
pais - pontos turisticos de Natal. 

Museu de Arte Popular, no Forte, aberto dia
riamente, exceto as segundas-feiras. 

Museu de Arte e Historia, conhecido como mu
seu do Sobradinho, urn dos predios mais antigos 
da cidade. Seu acervo e constituido de objetos de 
arte sacra, popular, indigena, moveis, mapas e da
dos sabre a historia do Rio Grande do Norte. Aber
to diariamente. 
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Instituto de Antropologia Camara Cascudo, na 
avenida Hermes da Fonseca, possui urn born acervo 
arqueol6gico, totalmente coletado no Rio Grande 
do Norte. Alem disso, uma exposigao de artesanato 
de barro, madeira, gesso e couro. Funciona de se
gunda a sexta-feira. 

Cabe tambem visita a galeria de arte Vila-flor, 
com trabalhos de pintores de Natal e de todo o Nor
deste, alem de exposigao permanente de pintores 
novos. Seu proprietario promove periodicamente 
concertos, conferencias e mesmo apresentagiio de 
conjuntos teatrais do Rio e de Sao Paulo. 

Farol de Natal, situado no Morro do Pinto e 
nas proximidades da praia de Areia Preta, a 87 
metros acima do nivel do mar: montado sobre torre 
de cimento armado, de 37 metros de altura, tern 
urn alcance geogratico de 24 km; 

Pedra do Rosario, a margem direita do rio Po
tengi, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora 
do Rosario. Na manha de 21 de novembro de 1753 
foi encontrada nessa pedra um caixote com a ima
gem de Nossa Senhora e, por ser dia da Apresenta
gao, tomou este nome e e a Santa Padroeira da ci
dade; 

Colona Del Pretti, de granito, retirada do Ca
pit6lio Romano e enviada pelo Governo Italiano a 
Cidade de Natal para comemorar o voo de Del Pretti 
e Ferrarim, quando atravessaram o Atlantico, em 
1928. Assistiu a cerimonia de sua implantagao o 
Ministro da Aeronautica da Italia, que em 6 de 
janeiro de 1931, esteve em Natal com uma esqua
drilha de 12 hidroavi6es. A referida coluna esta na 
praga Carlos Gomes. 

Deve ser ainda examinado o artesanato popu
lar de Natal, com seus artigos de sisal, madeira, 
ceramica e trabalhos de couro. 

Praia do M eio 



Praia da Ponta Negra 

Entre as templos, podem constituir objeto de 
visita a Catedral de Nossa Senhora da Apresenta
t:;ao, erguida no local onde foi celebrada a 1.a missa, 
em Natal ; sua fundagao data de 1786; 

lgreja do Rosario, a mais antiga da cidade, era 
a igreja dos escravos e dos pobres: n ela se acham 
sepultados as c01·pos de muitos conden ados a morte ; 

l greja de Santo Antonio, construida em 1766, 
hoje faz parte do convento dos Capuchinhos. 

Festas Religiosas e Aspectos Folcloricos - Pro
curando incentivar as manifestag6es peculiares a 
vida da cidade, a administragao municipal promove 
festividades natalinas com exibi<;oes folcl6ricas, que 
incluem o pastoril , o fandango, a lapinha, o boi 
calembe, a cheganga, o bambel6, araruna e as con
gas . A 6 de janeiro, comemora-se a festa dos Santos 
Reis, no bairro do mesmo n ome. Em novembro, mes 
da padroeira, Nossa Senhora da Apresentagao, as 
novenas sao iniciadas no dia 11 , indo ate 21. 

Como a.specto a parte do folclore nordestino, e 
recomendi vel assistir ao ensino semanal de Araru
na, Sociedade de Dan gas Antigas e semidesapare
cidas, n a rua Miramar, 173, as quartas-feiras, as 
20 horas. 0 grupo e formado par operarios, pesca
dores e pequenos artesaos, em sua maioria gente 
de mais de cinqiienta anos. os homens dan gam 
vestidos de fraque , cartola e calga branca com fri
so preto; as mulheres, de branco ; as dangas tern 
names de animais (araruna, e urn passaro preto) , 
camaleao, jararaca, besouro, bode e caranguejo. Ha 
tambem o xote, miudinho, maria rita, mazurca e 
valsa. 

Malandros do Samba - outra recreagao para 
as quintas e sabados, as 20 horas : e a escola de 
samba campea de Natal, uma das melhores do Nor
deste. 
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Paldcto do Governo 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

E POUT/COS 

• Finan~as 
A RECEITA arrecadada em 1971 pela Uniao, atingiu 
Cr$ 21 ,4 milh6es, pelo Estado foi de Cr$ 95,4 milhoes 
e pelc- Municipio, de Cr$ 12,4 milh6es . 

A despesa realizada, na mesma data, ficou em 
Cr$ 12,0 milh6es. 

A arrecada~ao federal corresponde a jurisdi~ao 
de Natal, que abrange 20 municipios. 

A despesa realizada, chegou a Cr$ 10,6 milh6es. 
0 or~amento municipal para 1972 previa recei

ta de Cr$ 15,5 milh6es e fixava igual despesa. 

• Representaqao Politico 
DURANTE quase cento e cinqiienta anos, Natal cons
tituiu o Municipio unico da Capitania. Teve suas 
principais autoridades civis em 1611. 

A Camara Municipal foi criada em decorren
cia da Lei de 1.0 de outubro de 1828. Hoje e composta 
de 21 vereadores. 

Em 1970, achavam-se inscritos 86.727 eleitores. 

FONTES 
AS INFORMA<;:OES divulgadas neste trabalho foram em sua 
maioria fornecidas por Jo!io Batista Cavalcanti Neto, Chefe 
do Setor de Coleta, da Delegacia de Estatistica do Rio Grande 
do Norte. 

Foram ut!l!zados tambem elementos hlst6ricos da Hist6ria 
do Rio Grande do Norte, de Luis da Camara Cascudo, de 
Quatro Rodas, N.0 131-A, da monografia anterior, dos arqui
vos de documenta~,>ii.o municipal do Institute Brasileiro de 
Estatlstlca e de diversos 6rgiios do sistema estatfstico nacional. 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

6.a S~ RI E A 

500 - Criciuma, sc 
501 - Ribe irao Pret o, SP 
502 - Cornelio Proc6pio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - l tumbiara , GO 
505 - Sape, PB 
506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507 - Cachoei ra do Su i, RS 
508 - Sao Manuel, SP 
509 - l taguai, RJ 
510 - sao Fi de li s, RJ 
511 - Sao Caeta no do Su i, SP 
512 - Pre sidente Epitacio, SP 
513 - Santa Maria, RS 
514 - Goiania, GO 
51 5 - Sao Bernardo do Campo, SP 
516 - Agua s de Sao Pedro, SP 
517 - Gariba ldi , RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Bran co, AC 
520 - Quixada, CE (2.a ed.) 
521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 - Fa rroupilha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 

524 - Lambari, MG 

525 - Vise u, PA 

526 - Acarau, CE 
527 - Vit6 ri a, ES 
528 - Sao Vicente, SP 
529 - Coroata, MA 
530 - Parau na , GO 
531 - Batatais, SP 
532 - Alenquer, PA 
533 - Ubatuba, SP 
534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Su i, RS 
536 - Uniao dos Palmares, AL 
537 - Sao Raimundo Nonato, PI 
538 - Rolandia, PR 
539 - l tuiutaba, MG 
540 -· Araca ju, SE 
541 - Paranagua, PR 
542 - Sao Joao de Meriti, RJ 
543 - Alfenas, MG 
544 - ltaborai, RJ 
545 - Rio Claro, SP 
546 - Macaiba, RN 
547 - Santana do I panema, AL 
548 - Balne ario do Camboriu , SC 
549 - Sa nto Angelo, RS 

550 - Guaxupe, MG 

551 - Natal, RN 

Acabou-se de imprimir aos dez dias do mes de iu lho de mil 
novecentos e setenta e tres , nas oticinas do Servit;o Grajico 

dct F undat;iio IBGE, em Lucas, GB - O.S. 5953 . 



MINISURIO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL 

FUNDACAO IBGE 

I 

• 


	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6
	Untitled-7
	Untitled-8
	Untitled-9
	Untitled-10
	Untitled-11
	Untitled-12
	Untitled-13
	Untitled-14
	Untitled-15
	Untitled-16
	Untitled-17
	Untitled-18
	Untitled-19
	Untitled-20
	Untitled-21
	Untitled-22
	Untitled-23
	Untitled-24
	Untitled-25
	Untitled-26
	Untitled-27
	Untitled-28
	Untitled-29
	Untitled-30
	Untitled-31
	Untitled-32
	Untitled-33

