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COLECAO DE MONOGRAFIAS N.• 557 

ASPECTOS 
FISICOS 

POPULACAO 
BESIDENTE 

ECONO¥IA 

CULTURA 

PERNAMBUCO 

• Area: 207 km•; altitude eta sede: 
3() m; temperaturas em oc: 
maxima, 33,2; minima, 18,1; 
precipitaclfo pluviometrtca a
nual, z .215 mm (1971). 

• 70.279 habitantes (Censo Demo
grcifico de 1970); densidade de
mogrci/ica : 339,51 habf.tantes por 
quil6metro quaarado. 

• 41 estabelecimentos industrtais, 
3 cto comercio atacadista, 835 
cto varetista, 3 mistos e 157 c£e 
prestaclio de servi9os; 320 esta
belecimentos rurais (Censo 
Agropecucirio-1970) ,· 2 agencias 
banccirtas. 

• 63 unictactes escolares de enstno 
primcirio comum, 14 de enstno 
supletivo, 7 de ensino medi:>; 2 
bibliotecas, 1 tipografia, 1 esta-
9liO rcidiodijusora ,· 5 cinemas, 1 
associa9tio cultural e 11 esporti
vo-recreativas. 

UBBANIZACAO 
• 253 rua.s. 2 aveniclas, 6 pra9as. 

15.925 precUos, ·11.860 liga96e:. 
ezetrtcas domiciliares, 2.815 to
cos de tlumina9iio p1Lblica, 40 
aparelhos telej~nicos; 2 pens6es; 
5 restaurantes, 58 bares e bote-

SA ODE 

VEICULOS 

FINANQAS 

POLITICA 

quina. 

• 6 hospitais com 668 lettos, 3 
postos de saude; 98 medicos, 17 
denti stas, 5 tarrnaceuticos, 10 
entermeiros; 9 tarrncicias e dro
gartas. 

• Begistrados na Preteitura. Mu
n i cipal em 1971 - 441 a.uto
m6v eis e jtpes, 71 6nibus, 152 
caminh6es, 91 camionetas, 35 
"pick-ups" ou turgoes e 7 ou
tros ntio especiticactos. 

• Or9amento municipal para 1972 
( milh6es de cruzeiros) - receito 
prevtsta. e despesa ti:&acta, 4,1. 

• 9 verea.dores. 
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HIST6RICO 

0 MUNICiPio deve o nome ao antigo engenho de 
cana-de-agucar pertencente ao mestre de campo 
Manuel Alves de Morais Navarro, natural da Capi
tania de Sao Paulo, de onde partira no comando 
de um terc:;o de 1.a linha para a Campanha dos 
Palmares. 

Fato marcante da hist6ria de Paulista ocorreu 
a 20 de maio d-e 1817, quando o padre J oao Ribeiro 
Pessoa de Melo Montenegro, participante da Revolu
c:;ao Pernambucana, suicidou-se ao ver a causa per
dicta. 

Seu cadaver, sepultado na Capela do Engenho 
Paulista, foi desenterrado e mutilado; e a cabe~a, 
separada do tronco, levada para o Recife e colocada 
no pelourinho por ordem do Almirante Rodrigo Lo
bo, comandante da esquadra enviada da B ahia pelo 
Conde dos Arcos, para reprimir o levante. 

Hoj e, o antigo cenario de heroismo e celeiro de 
trabalho e de progresso. 

• Formacao Adminis4trativa ..,. 

0 DISTRITO de P aulista foi criado pela Lei municipal 
n.O 219, de 28 de dezembro de 1907. 

Na Divisao Administrativa de 1911, o distrito 
integrava o municipio de Olinda. 

A Lei estadual n.O 1. 931, de 11 de setembr o de 
1928, criou o Municipio de P a ulista, com territ6rio 
desmem brado do de Olinda. 

P osteriormente per deu essa categoria, em vir
tude dos decretos estaduals n.os 268, de 25 de novem
bro de 1930 e 56, de 23 de janeiro de 1931. 

R estabelecido por Lei estadual n.0 11, de 4 de 
setembro de 1935, abrangeu parte do territOrio muni
cipal de Igarassu e parte do de Sao Lourenc:;o da 
Mata, que constituiram o distrito linlco de Paulista. 

0 Decreto-le1 estadual n.o 235, de 9 de dezembro 
de 1938, criou os distritos de Praia da Conceit;ao e 
Maricota, atual Abreu e Lima e a Let municipal 
n.o 39, de 26 de novembro de 1948, o de Paratibe com 
sede no antigo povoado de Caboata. 

Por ocasiao do Censo de 1950, era composto, alem 
do distrito-sede, dos de Abreu e Lima, Paratibe e 
Praia da Concei~ao, todos desmembrados do pri
meiro. 

Atualmente compreende os distritos de Paullsta, 
Abreu e Lima, Paratibe, Praia da Concei~ao e Navar
ro, este criado pela Lei municipal n.0 977, de 26 de 
novembro de 1968, com sede no antigo povoado de 
Mirueira. 
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• Forma~ao Judiciaria 
A CoMARCA, criada pelo Decreto-lei estadual n.0 952, 
de 31 de dezembro de 1943, era primeiramente for
mada pelos termos de Paulista e Igarassu, desmem
brados, respectivamente, das comarcas de Olinda e 
Goiana. 

Atual Comarca de 2.a entrancia, abrang·s apenas 
o Municipio de Paulista, com 1 vara, 1 Juiz e 1 Pro
motor. Militam no foro local 4 advogados. 

Prete!tura Muntci-;;al 

ASPECTOS FISICOS 
PAULISTA possui area de 207 km2, limitando-se com 
os municipios de Igarassu, Olinda, Recife, Sao Lou
ren~o da Mata, Paudalho e com o oceano Atlantlco. 

0 curso de agua de maior porte e o rio Paratibe, 
que serve de limite com o municipio de Recife. 

Em 1971, a temperatura oscilou entre 33,2o e 
18,1° C e a precipita~ao pluviometrica alcanc;ou 
2.215 mm. Chove, normalmente, de maio a agosto. 

A sede municipal, a 30 metros de altitude, dista 
14 km da Capital do Estado, rumo NNE. Tern como 
coordenadas geograficas, 7°57'00" de latitude Sui e 
34°52'00" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
EM 1970, o Recenseamento Geral apontou a existen
cia de 71.077 habitantes, dos quais 63 . 437 nas areas 
urbanas (89,3%). No distrito-sede havia 23 . 869 pes
soas (21.358 na parte urbana, 89,5%); mas o maior 
efetivo pertencia ao distrito de Abreu e Lima, 26.408 
(23.393 na zona urbana). Os demais apresentavam: 
Navarro, 5.703; Paratibe, 8.925; Praia da Conceic;ao, 
6 .172. 
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0 incremento populacional de 1950 para 1960 foi 
da ordem de 7,9%; de 1960 para 1970, subiu para 
37,0%. A populac;ao aumenta principalmente nas 
zonas urbanas; entre os dais Ultimos Censos, fol de 
74,1%, sofrendo a area rural urn acrescimo de 50,6%. 

A popula~ao residente apurada pelo Censo de 
1970 somava 70.279 pessoas: 34.226 do sexo mas
culino e 36. 053 do feminino; dos 62 . 688 moradores 
nas areas urbanas, 30. 423 eram do sexo masculino e 
32 . 265, do feminino. Quanto ao meio rural, havia 
3. 803 hom ens e 3. 788 mulheres. 

A densidade demografica passou de 250,71, em 
1960, para 339,51 hab/km2 , em 1970. Foram cadas
trados 14.667 domicilios, dos quais 11.685 ocupados 
na area urbana e 1. 361 na rural; 1 . 621 encontra
vam-se vagos ou fechados. 

POPULACAO 

Populo~ao residente- 1970 

30 
Mol hobitontes 

Cil U.bona 
r:::::J Rural 

• Movimento da Popula~ao 

I Ab<euef...,a 
2 Dostroto-~ 
3 Pat01iba 
4 Pra10 do Conc:e~Cio 
5 Na-oYTO 

0 REGISTRo civil, em 1971, acusou 3 . 134 nascimentos, 
inclusive 2.148 de anos anteriores, e 75 natlmortos; 
bern assim, 345 casamentos e 720 6bitos, dos quais 345 
de m-enores de 1 ano. 

Ate junho de 1972, estavam registrados 1.759 
nascimentos, 256 casamentos e 382 6bitos (165 de 
menores de 1 ano) . 

ASPECTOS ECONOMICOS 
• Industria 
0 DISTRITO Industrial de Paulista, criado pela Lei 
estadual n.0 1. 358, de 28 de dezembro de 1966, esta 
situado a 16 km ao norte do Recife e cobre uma area 
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DISTRITO INDUSTRIAL DE PAULISTA 

LI:8ENDA 

ZOHA INDUSTRIAL 

0 ZONA llf:SIOt .. CIAL 

- ZONA DE SEIItiiENTIA 

ZONA lfEIIDE 
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de 258 hectares ; ai ja s·3 encontram em plena ativi
dade 11 estabelecimentos, de medio e grande porte, 
alem de outros em fase de implanta~ao e que em 
breve irao contribuir para maier crescimento econ6-
mico da regiao. -

A atividade industrial de maior evidencia e a 
textil. A seguir, dest3.cam-se as industrias de produ
tos de minerais nao metaJicos e de material eletrico e 
de com unica~6es. 

Em 1971, existiam em todo o Municipio 41 esta
belecimentos industriais, dos quais 1 de extra<;ao mi
neral, com 85 operarios. Os demais eram de trans
forma<;ao, ocupando 3.450 pessoas e sua produ<;ao 
atingia Cr$ 152,2 mllhoes. 

N ll MERO 
VAWR DA DE PESSOAL CLASSE E ESTA- OCUPADO PRODUQAO 

G~NEROS DE BELECI- ~M IND'OSTRIA MENTOS 31-12-71 Absoluto Relativo 
EM 1971 (Cr$ 1 000) (%) 

lndfJstrias de transfar-
forma~io . ..... . 40 3 450 152 213 100,0 
Prorl utos de minera.is 

nao metalico{L 4 782 31 504 20,7 
Material aletrico e de 

comuni<;a~oes . . . . 3 437 29 300 19,3 
Madeira ............ 3 16 678 0,4 
MobilLUio .....•.... 3 206 17 369 11,4 
T~xtil. ... . . . . . .. . . 3 1 622 61 297 40,3 
Produtos alimentares 18 69 2 505 1,6 
Outras industrias .... 6 318 9 560 6,3 

Destacavam-se, quanto ao valor da produ<;ao, 
a Santista Industria Textil do Nordeste, a Cia. de 
Cimento Portland Poty, Cia. de Tecidos Paulista 
<a que ocupava maior nu.mero de operarios, 1.235) , 
Formiplac Nordeste S.A. (laminados decorativos) , 

INDUSTRIAS DE ~RANSFORMA<;AOI 
Valor da produ~oo-1971 

~zt:l Te.t•l Produt<» de ,.,.,,.,QI$noomerolicos 

Mot.,..ioleJ.,,.co e de comunoc~ ~ Moboi.Qtoo 

~Outros 



General Electric do Nordeste S.A. Oampada de fila
mentos e medidores), Springer do Nordeste S.A. 
<condicionadores de ar) e Wolff do Nordeste S.A. 
< talheres de a~o inoxida vel) . 

• Abate de Reses 
DURANTE o ano de 1969, for am aba tidos 9 . 698 bovinos, 
4. 726 suinos, 153 ovinos e 2 . 569 caprinos; o abate 
forneceu 2 . 057 toneladas de produtos, no valor de 
Cr$ 5,3 milhoes, cabendo maior parcela a carne ver
de de bovino, com 1.542 toneladas e 86,1 % do valor, 
seguida da de suino, com 142 t e 6,8% . 

• Agricultura 
CoNFORME dados relativos a 1969, a area cultivada no 
Municipio era de 786 ha, sendo a produ~ao calculada 
em Cr$ 958,1 milhares. 0 coco-da-baia, principal 
cultura, surgia com uma safra de 4.880 mil frutos, 
repres-entando 76,4% do valor global. A manga, com 
1. 223 mil frutos, cobria 10,2o/; do valor. Em 3.0 e 4.o 
lugares vinham a mandioca e a batata-doce, com 
3,6% e 3,4-%. Os 6,4% restantes cabiam a produ~ao 
de laranj a, banana, cana-de-a~ucar e milho. 

Dados preliminares do Censo Agropecuario de 
1970 registraram 320 estabelecimentos rurais, com 
810 pessoas ocupadas e 7 tratores. 

0 Municipio possui vasta area ainda inexplo
rada. A Companhia de Tecidos Paulista possui mais 
de 12 . 000 hectares de terra, onde man tern reserva 
florestal natural e planta~ao de eucaliptos. Anos 
atras, a extra~ao de madeira para combustive! re
presentava urn dos fatores de produ~ao de impor
tancia para a empresa. Atualm·ente, com a aquisi
~ao de maquinaria moderna, desinteressou-se pela 
explora~ao florestal. 

AGRICULTURA 

Valor do produgoo- 1969 

Coco- da-bo:a 

E:J Ovtros 



• Pecuaria 
-

A CRIA~.Ao de bovinos tern como finalidade a produ~ao 
de leite. Predomina o gado mesti~o comum. Em 1971, 
foram importadas 11.436 cabegas, exclusivamente 
destinadas ao corte. 

Atraves do Censo Agropecuario (1970), verifi
cou-se a existencia de 305 bovinos, 6 suinos e 12.000 
galinaceos. 

As demais especies, em 1969, estavam assim dis
tribuidas; eqilinos, 485; asininos, 80; muares, 125; 
ovinos, 305 ; e caprinos, 580, comportando urn efetivo 
de 1 . 575 cabe~as. 

No mesmo ano a produ~ao de leite, calculada 
em 123 .840 litros, era estimada em Cr$ 55,7 milhares, 
e a de ovos elevava-se a 61.200 d"llzias, no valor de 
Cr$ 73,4 milhares. 

Ha 1 veterinario em atividade. 

• Pesca 
:A PESCA abriga va, em 1970, 158 pescadores (23 men o
res de 18 anos), todos brasileiros. 0 aparelhamento 
de pesca coriipreendia 29 embarca~6es a vela e 8 a 
motor, bern assim, 28 ca~oeiras, 13 redes de arrasto e 
6 de espera, 7 viveiros, 35 espinheis, 30 bicheiros, 310 
anz6is. 

A produ~ao do pescado somou 19 toneladas, no 
valor de Cr$ 85,0 milhares. 

• Transportes 
PAULISTA e cortado pela rodovia federal BR-101 e 
pelas estradas estaduais PE-6 e PE-34, todas asfal
tadas, ah~m das municipals. 

Liga-se as capitais federal e estad ual e cidades 
vizinhas, nos seguintes tempos medios, de onibus: 

Brasilia-DF, 100 horas; 
Recife, 40 minutos; 
Olinda, 20 minutos; 
Igarassu, 20 minutos; 
Sao Louren(}o da Mata, 1 bora. 

Existe 1 empresa de onibus, com linha urbana e 
interdistrital e 1 intermunicipal. Com sede em outros 
municipios, estabelecem liga~6es entre Paulista e 
outras localidades mais 5 empresas: de Recife (2), 
Olinda (1) Igarassu (1), Joao Pessoa (1). 

Os veiculos registrados na Prefeitura, em 1971, 
eram 441 autom6veis e jipes, 71 onibus, 152 cami
nhoes, 35 "pick-ups" ou furgoes, 91 camionetas e 
7 outros nao especificado·s. 

8 



Con ve n-'oes 
ROOOVIA FEDERAL 

- - ROOOVIA ESTAOUAL 
FERRO VIA 

AEROPORTO 

• Comunicac6es 
~ 

A CmADE dispoe de uma agencia postal-telegrafica 
da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. 

A red-e telef6nica, a cargo da Companhia Telefo
nica de Pernambuco, esta em ligagao com outras 
empresas congeneres, atraves da EMBRATEL. Havia 
40 aparelhos instalados, em 1971. 

A Radio Paulista, ,ZYK-34, emite em onda onidi
recional , desde 1959. 

0 Municipio recebe os programas de televisao dos 
canais 2, 6 e 11, de Recife. 

• Comercio 
EM 1972, o comercio no Municipio contava com 3 es
tabelecimentos atacadistas, 3 mistos e 835 varejistas. 

0 intercambio por vias internas interessa a va
rias Unidades da Federa~ao. No ano de 1971, a expor
tagao compreendeu, entre outros produtos, cimento 
"Portland", cal virgem, tecidos de algodao e de fios 
sinteticos, motores eletricos, talheres de a~o inoxi
davel, confec~oes para hom-ens, Iampadas de fila
mentos e medidores, colas e solventes, condicionado
res de ar, laminados decorativos, fios e fibras de 
coco, no valor total de Cr$ 148,2 milhoes. 

• Bancos 
o MOVIMENTO bancario esta a cargo de agencias dos 
bancos Industrial de Campina Grand·e e Econ6mico 
da Bahia. 
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• Presta~iio de Servi~os 
ENTRE os 157 estabelecimentos de presta~ao de servi
~os, ha 5 restaurantes, 58 bares e botequins, 48 saloes 
de barbeiros, 6 de cabeleireiros para senhoras, 2 pen
soes e 2 boa tes. 

ASPECTOS 
EDUCACIONAIS 

• Ensino Primario 
0 CENso Escolar realizado em 1964 acusou um born 
in dice de escolaridade - 77,6% , considerando o do 
Estado ( 64,0% ) e do Pais (66,1 % ) . 

Dados de 1972 indicavam a exi.stencia de 63 uni
dades escolares de ensino primario comum, com 344 
professores e 12.186 alunos. 

0 ensino supletivo contava com 14 unidades, 
32 professores e 443 alunos. 

• Ensino Medio 
EM 1971, funcionavam os seguintes educandarios 
de nivel media: Colegio Municipal Jose Firma da 
Veiga ( l.O e 2 .o ciclos) e ginasios Fernando Ferrari, 
Cristo Rei, Carlos Alves, Abreu e Lima, Santo An
tOnio e Guararapes. Dispunham de um contingente 
de 83 professores e 2.084 alunos. 0 Colegio Municipal 
Jose Flrmo da Veiga congregava 1.392 alunos. 

No inicio de 1972, foram matriculados 2.094 alu
nos nos 7 estabelecimentos existentes, sob orienta
~ao de 111 professores. 

Colegio Municipal Jose Firmino da Ve1ga 



• Outros E nsinos 
HA cursos de corte e cost ura, bordado, arte culinarfa, 
e outros. A maior f r eqiien cia se observa nas Escolas 
Municipais d e Artes Domesticas, com 977 al unos e 
23 professores, e Escola de Corte e Costura do Sindi
cato dos Teceloes, 2 professores e 23 alunos, em 1971. 

Cabe citar, ainda, o Curso de Madureza Machado 
de Assis e 2 escolas de datilografia. 

Centro Politecnico 

• Diversos Aspectos Culturais 
A BIBLIOTECA Silvino Lopes, mantida pelo Governo 
Municipal, disp6e de 1 . 580 volumes; recebeu, em 
1971, 7 . 990 consulentes. A Euclides da Cunha, com 
3 . 150 volumes, pertence ao Sanat6rio Pe. AntOnio 
Manoel; recebeu, no citado ano, 3 . 750 consulentes e 
emprestou 733 volumes. 

No setor de diversao publica e recrea~ao, figuram 
5 cinemas: Municipal, Paulista, Lux, Page e Nossa 
Senhora de Fatima, com urn total de 2 . 952 lug ares; 
entre as associa~oes de carater esportivo ou recreati
ve, em num-ero de 11, figuram o Vera Cruz Futebol 
Clube, fundado em 1949, o CTP -Futebol Clube, o 
Paraiso Futebol Clube, o Esporte Clube Flamengo. 
0 Gremio Estudantil Joel Carlson tern finalidades 
culturais e retine 65 s6cios. Foi fundado em 1965. 
Existe, tambem, uma banda musical da AssemblE:Ha 
de Deus. 

• Turismo 
Praias- com sua faixa oceanica de 15 km, Paulista 
tern a embeleza-lo as praias de E n sead inha, J" anga, 
Pau Amar elo, Nossa Senhora do 6, Concei~ao e M aria 
Farinha, que sao fatores de atra~ao turistica e j a 
ostentam inumeras residencias de veraneio, em sua 
maior parte construidas para familias da Capital. 
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Forte - Sendo monumento hist6rico, a Fortaleza de 
Pau Amarelo e digna de registro especial. "A ordem 
real de construi-la data de 1703, mas somente em 
1719 e que se deu come~;o as obras, que alias nao se 
concluiram, tendo-se trabalhado ate 1738. No ano de 
1808 projetou-se a sua reconstru~;ao ou acabamento, 
nada se tendo, porem, resolvido em definitivo" Wt
ctonario Corogrcifico, Hist6rico e Estatistico de Per
nambuco, de Sebastiao de Vasconcelos Galviio). 

A partir de 1966, foi o Forte de Pau Amarelo 
inteiramente restaurado pelo IV Exercito. 
Folclore - A Ciranda, dan~;a de roda, e cultivada no 
Municipio de Paulista com especial destaque. Nos 
distritos de Abreu e Lima e Praia da Concei~;ao (Ci
randa de D. Duda) , observa-se grande afluencia de 
forasteiros, interessados em acompanhar o folguedo. 

Sobre o assunto diz o Padre Jaime Diniz em 
Roteiro de Arte Popular em Pernambuco - "E danga 
de roda distinta das "cirandinhas" infantis. Distinta 
pelos "Cirandeiros", que sao adultos, pelo repertQrio 
poetico-musical (de extrema variedade na tematica 
poetica e na lfnha musical), pelo instrumental obr1-
gat6rio - onde nunca falta o bombo - que acompa
nha a roda ondulante dos cirandeiros, que se enla
gam alternadamente homens e mulheres; distinta 
ainda pelo local que a Ciranda escolhe, em geral 
afastado dos aglomerados humanos, e se realizando 
pela noite a dentro ou ainda pela presenga doMes
tre Cirandeiro a quem cabe "tirar" as cantigas (ci
randas) , improvisar versos e presidir a festa". Mais 
adiante, conta-nos ainda o autor: "0 turista sen
sivel as manifestagoes de cultura popular, observara 
na Ciranda - como na de Abreu e Lima - que al
guns dangarinos criam passos e movimentos de corpo 
em contraste com as normas seguidas pelos demais 
participantes, sem contudo desobedecerem a mar
cagiio fundamental que lhes impoe a batlda do bom
bo ou zabumba. E, se o leitor sentir desejo de dan~;ar 
tambem, diante de uma roda que balanga em meio 
ao canto feliz dos cirandeiros, nao tenha dificulda
de : separe as maos de urn par de cirandeiros e dance 
"mesmo sem saber" e logo aprendera e vera como e 
gostoso. A Ciranda e democratica; e de todos". 

ASPECTOS SOCIAlS 

• Urbaniza~ao 
A CIDADE esta distribuida em 253 ruas, 2 avenidas, 6 
pragas, 6 praias e 1 jardim. Ha 29 logradouros pavi
mentados; 275 dispoem de iluminagao domiciliar e 11 
de arborizagao publica. o numero de predios, na 
sede, eleva-se a 15.925. 

Os principals logradouros sao a Praga Agamenon 
Magalhaes, Rua Floriano Peixoto e Avenida Presi- 1 

dente Vargas, na sede; a Avenida Duque de Caxias, 
na Vila de Abreu e Lima. • 
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A rede de agua, captada atraves de p~os,, e 
comum a Cidade e as vilas de Abreu e Lima e Na
varro. Estende-se a 103 logradouros, com ligagoes 
para 2 . 730 predios. 

A rede de esgotos serve a parte da Cidade, com
preendendo 52 logradouros e 750 predios ligados, 
alem de 525 na Vila de Navarro. 

A corrente de ·energia eh~trica, com 220 volts 
e freqiiencia de 60 c;segundo, atendia, em 1971, a 
11.860 ligagoes damiciliares, em todo o Municipio. 
A iluminagao publica contava com 2. 815 focos. 

Ha 1 engenheiro e 2 constru to res licenciados no 
exercicio de suas profissoes. 

Vista parctal da Cidade 
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Eclijfcio cla Ag~ncia clo INPS 

• Assistencia Medico-Sanitaria 

0 MuNiciPio possui 6 estabelecimentos hospitalares, 
sendo 3 de carater geral, alem do Hospital Central, 
que dispoe de 50 leitos, Sao Jose, com 40, em Abreu e 
Lima, e Unidade Mist a Torres Gal vao, com 37. 

Os estabelecim·~ntos especializados sao o Sana
t6rio Padre AntOnio Manuel, de Leprologia, com 400 
leitos, em Navarro, e o Hospital Psiquiatrico de Pau
lista, com 85 leitos. 

A Casa de Saude e Maternidade reune 56 leitos. 
Funcionam ainda 3 postos ct-a saude e ha em 

atividade 98 medicos, 17 dentistas, 5 farmaceuticos, 
10 enfermeiros e 9 farmacias e drogarias. 

• Assistencia Social 

PREST AM bons servi~os a com unidade o Circulo Ope
rario de Paulista (assistencia escolar e funeraria) e 
a Sociedade Beneficente Mista 2 de Agosto, no dis
trito de Abreu e Lima (pensoes, assistencia medica, 
dentaria e escolar). 

• Religiiio 

Os CAT6Lioos no Municipio, contam com as matrizes 
de Santa Elisabete, no distrito de Paulista, e Sao 
Jose, no de Abreu e Lima, alem de 3 igrejas e 4 
capelas. 

Para os cultos evangelicos, existem 13 templos: 2 
na sede, 10 em Abreu e Lima e 1 em Paratibe. 

A Associa~ao Municipal Espirita mantem 1 salao, 
em Abreu e Lima. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

-• Finan~as 

' 

0 ESTADO arrecadou, em 1971, Cr$ 10,3 milhoes e o 
Municipio, Cr$ 3 ,0 milhoes. A despesa municipal 
realizada foi de Cr$ 2,9 milhoes. 

0 orgamento municipal para 1972 previu receita 
e fixou despesa de 4,1 milhoes. 

• Representa~ao Politic~ 

A CAMARA de Vereadores compoe-se de 9 mem
bros. 

Ate 30 de junho de 1972, achavam-se inscritos 
20.842 eleitores. 
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FONTES 
As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, em 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Paulista, 
Edmundo Bezerra Lopes. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumenta~ao municipal da Funda~ao e de diversos 
6rgaos do sistema estatistico nacional. 

EST A publica 9llo j az p arte da serie de monograjias munictpat3 
organizada pelo D evartamento de D ivulga9ao Estatfsttca d a 
F unda(:ao I BGE. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolu9ii0 
hist6rica do M unicipio, corresponde a uma tentatt:va visando 
sintetizar, com adequada sistematizCJ9iio, elementos esparsos em 
d i/erentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergenC'f.as 
de opinido. comuns em assuntos dessa natuzera, ndo sendo 
raros os equtvocos e contradi96es veri/ica dos nas pr6prias ton
tes de p esquisa . Por isso, a Fu~ao acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora9ao, esp ecialmente de historiadores 
e ge6grajos. 
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COLECAO DE MONOGRAFIAS 

&.• StRIE A 

500 - Criciuma, sc 
501 - Ribeirao Preto, SP 

502- Corn~lio Proc6pio, PR 

503 - Petrolina, PE 

504 - ltumbiara, GO 

505 - Sap6, PB 

506 - Barra de Sao Francisco, ES 

507 - Calhoeira do Sui, RS 

508 - Sao Manuel, SP 

509 - ltaguaf, RJ 

510 - Sao Fid6lis, RJ 

511 - Sao Caetano do Sui, SP 

512 - Presidente EpiUcio; SP 

513 - Santa Maria, RS 

514 - Goiania, GO 

515 - Sao Bernardo do Campo, SP 

516 - ~guas de Sao Pedro, SP 

517 - Garibaldi, RS 

518 - Vitorino Freire, MA 

519 - Rio Branco, AC 

520 - Quixad~. CE 

521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 

522 - Farroupilha, RS 

523 - Sao Joao da Barra, RJ 

524 - lambari, MG 

525 - Viseu, PA 

526 - AcaraCi, CE 

527 - Vit6ria, ES 

528 - Sao Vicente, SP 

529 - Coroat~, MA 

530 - Parauna, GO 

531 - Batatais, SP 

532 - Alenquer, PA 

533 - Ubatuba, SP 

534 - Torres, RS 

535 - Santa Cruz do Sui, RS 

536 - Uniao dos Palmares, At 

537 - Sao Raimundo Nonato, PI 

538 - Rolandia, PR 

539 - ltuiutaba, MG 

540 - Aracaju, SE 

541 - Paranagu~. PR 

542 - Sao Joao de Meriti, RJ 

543 - Alfenas, MG 

544 - ltaborar, RJ 

545 - Rio Claro, SP 

546 - Macafba, RN 

547 - Santana do lpanema, AL 

548 - Balndrio de CamboriCi, SC 

549 - Santo Angelo, RS 

550 - GuaxupA, MG 

551 - Natal, RN 

552 - Barra do Corda, MA 

553 - Suzano, SP 

554 - Araruama, RJ 

555 - Gramado, RS 

556 - Vila Velha, ES 

557 - Paulista, PE 

Acabou-se de i.mpnmi.r aos quatorze dias do mes de 
agosto de mil novecentos e setenta e tr~s, nas o/ici1UU do 
Servtco GrQ,Ji.co da Fundaciio IBGE, em Lucas, GB - 7 196 



Ml NIST£RIO DO PlANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL 

FUNDACAO IBGE 




