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ASPECTOS FISICOS - Area : 2.048 km'; a ltitude da sed e: 

250 m ; temperaturas em oc : mlixi?na, 32,1; 1nini1na, 24 ,1; 

precipita<;ao pluviometrica anual : 951 ,04 mm. 

POPULA<;:AO - 52.757 habitantes (Censo d e 1970) ; densidade 

demogrtifica : 25,76 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 50 estabelecimentos industriais, 

83 do comercio atacadista, 338 do vareiis t a, 35 mistos e 

285 de presta<;ao d e servi<;os; 7.821 estabelecimentos agro

pecutirios (Censo d e 1970); 2 agen cias banctirias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 189 estabelecimentos de 1.0 e 2.• 

Graus, 2 unidades de ensino supletivo; 1 biblioteca, 2 

2 l i v rarias, 3 tipograt:as, 1 jornal ; 1 cinema, 3 associa<;6es 

desportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 71 mas, 7 avenidas, 8 pra<;as, 32 

outros l ogradouros, 5.425 pn!dios, 2.167 liga<;6es ell!tricas 

domicili ares, 1.234 tacos de ilu mina<;ao publica, 300 apare

lhos telef6nicos; 23 hoteis, 13 r es taurantes, 88 bares e 

botequins. 

ASSI ST£NCIA M EDICA - 2 hospitais com 106 l eitos, 1 posto 

de saude; 13 medicos, 7 d ent istas, 6 tarmaceuticos, 10 en

j ermeiros auxiliares; 11 tarmticias e drogarias, 2 laborat6rios 

de antilises c linicas. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Pret eitura Municipal em 1973) 

- 307 autom6v eis e jipes, 14 6nibus, 15 autolota('5es, 210 

caminhoes, 98 camionetas, 234 turgoes, 2 veiculos nao 

especiticados . 

OR<;JAMENTO MUNICIPAL PARA 1974 (milh6es d e cruzeiros) 

- r eceita prevista : 2,2; desp esa fixada: 2,1. 

REPRESENTA<;:AO POLiTICA - 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 LOCAL onde Picas est a situado era uma fazenda 
de gada vacum, pertencente a familia Borges Leal. 
Sabre fertilissima varzea a margem direita do rio 
Guaribas, a Cidade e cercada por diversos montes 
picosos, que lhe deram o nome. 

A uberdade e salubridade do solo atrairam os 
cavalarianos (compradores de cavalos na giria lo
cal) das entao provincias de Pernambuco e Bahia, 
vindo dai o inicio do povoamento. Sob a invocac;ao 
de Nossa Senhora dos Remedios, o povoado foi ele
vado a freguesia . 

0 primeiro presidente da Camara Municipal foi 
o Coronel Clemente de Souza Martins, filho do legen
dario piauiense , Major Manuel Clementino de Souza 
Martins, e o primeiro Juiz de Direito, o Doutor Joao 
Leopoldina Ferreira. 

Com o desenvolvimento por que vern passando, 
em breve o Municipio sera um dos pontos de refe
rencia do Nordeste. 

Formaqiio Administrativa 

A CRIAQAO do distrito deve-se a Resoluc;ao provin
cial n.0 308, de 10 de setembro de 1851, e a do 
Municipio (com territ6rio desmembrado do de Oei
ras) a Resoluc;ao provincial n.o 397, de 17 de dezem
bro de 1855. Sua instalac;ao deu-se a 13 de julho de 
1859. 

Em face da Resoluc;ao estadual n.0 33, de 12 de 
dezembro de 1890, concederam-se foros de Cidade a 
sede do Municipio que, na Divisao Administrativa 
de 1911, apareceu com um s6 distrito , o da sede . 
Na Divisao Administrativa de 1933, figurou com 2 
distritos, Picas e Patrocinio, voltando a situac;ao an
terior, de distrito unico, a partir de 1936. 

For forc;a das Leis n.0 s 925 / 54, 1.445/ 56, 1.993 / 60 
e 2.560, 2.561 e 2.562, as tres ultirnas de 1963, o terri
t6rio de Picas foi desmembrado para a criac;ao dos 
municipios de Itain6polis, Monsenhor Hipolito, Fran
cisco Santos, Santo Antonio de Lisboa, Bocaina e 
Sao Jose do Piaui, respectivamente. 

Permanece com um s6 distrito, o da sede. 

Formaqiio Judiciaria 

COMARCA, desde 28 de dezembro de 1889, e de 4.a 
entrancia, com jurisdic;ao sabre os municipios de 
Itain6polis, Bocaina, Francisco Santos, Santo Ant6-
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nio de Lisboa, Sao Jose do Piaui e Monsenhor Hipo
lito. 

Em exercicio urn Juiz de Direito e urn Promotor 
Publico. 

No foro local militam 3 advogados. 

ASPECTOS FiSICOS 

PICOS ocupa area de 2.048 km~, delimitada pelos 
municipios de Valen<;a do Piaui, Pimenteiras, Santo 
Antonio de Lisboa, Bocaina, Francisco Santos, Jai
cos, Itainopolis, Santa Cruz do Piaui, Dom Expedito 
Lopes, Ipiranga do Piaui, Inhuma e Sao Jose do 
Piaui. 

0 solo, de natureza argilosa, e cortado por diver
sos rios. Entre eles esta o Guaribas, que periodica
mente transborda, inundando as zonas ribeirinhas. 
Tal fen6meno foi observado com maior intensidade 
nos anos de 1960, 1969, 1973 e 1974, nos meses de 
marc;o e abril. Outros acidentes importantes sao o 
rio Itaim e a lagoa das Aboboras. 

Entre as diversas elevac;6es, destaca-se a Serra 
da Atalaia, ponto culminante do Municipio. 

Quanta ao clima, em 1973, foram registradas 
temperaturas que variaram entre a minima de 
24,1°C e a maxima de 32,1. As chuvas ocorrem com 
maior freqiiencia de dezembro a marc;o. No ano em 
pauta, a precipitac;ao pJuviometrica somou 951,04 mm. 

Bto GuaribGB 



A sede municipal, a 205 m de altitude, tern sua 
posigfw geognifica definida pelas seguintes coorde
nadas: 7°04'54 " de latitude Sul e 41°28'13" de longi
t ude W.Gr. Dista em linha reta 269 km de Tere
sina, rumo SSE. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

PICOS e o Municipio mais populoso dos 18 que inte
gram a Microrregiiio dos Baix6es Agricolas Piaui
enses e o 4.0 em todo o Estado: 

Teresina 
Parnaiba 
Campo Maior .. . .. .. .... . .. . .. . 
Picas . . .. . .... .. . . . . . . .. . . .... . 

220 480 
79 216 
61 549 
52 757 

0 crescimento de sua populagiio no decenio 
1960-70 foi de 5,3% , tendo sido na area urbana de 
121,5 % . Apesar do decrescimo de 17,4% na area 
rural, Picas niio perdeu a caracteristica de Municipio 
ruralista, pais 34.650 pessoas ali residiam. 

A densidade demografica era de 25,76 hab/ km2. 
A populac;iio, par grupos de idade e segundo o 

sexo, estava assim distribuida : 

PO P!T L.\ QAO HEI:li DENTI·: 
G Rl: POS l>B !D .-\ DE 

Totrtl ll om ens M ulh eres 

TOTAL. . 52 757 26 091 26 666 

De 0 a 4 :lllOS .. . 9 ~Rt'l ~ 680 4 605 

De 5 a 9 anos ... 8 545 4 352 4 193 

De lOa 14 :mos .. 7 034 3 559 3 -175 

De 15 a 10 anos . .... . . .. .. . 5 G92 2 769 2 923 

De 20 a 2·! :\ nos . . -1 7Hl ~ 216 2 .'i03 

De 25 a 2!) anos .. :l G70 I 7~9 1 941 

De 30 a 34 a nos .. 3 086 1 51:2 1 574 
De :1:i a 39 ;l!l OS . ~ :l-l.!l l~S 1 221 
De 40 a 40 a nos .. 3 76~ 8G7 1 905 
De 50 a 59 :llltlS . 2 -Hi7 I 22:1 1 244 

De GO a 69 a nos . . . . . . . . . . . . 1 42-! 722 702 

De 70 a nos c ma is .. . {);)[ :lQ2 :l49 

Ida de ignorada .. 7:l -!2 :ll 
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M!lhores de hob•tontes 

Registro Civil 

EM 1973 foram registrado3 2.745 nascimentos, dos 
quais 571 ocorridos no ana e 2.174 em anos anteriores. 
Dos 446 6bitos, 69 foram de menores de 1 ana. 

Realizaram-se 341 casamentos. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

EM GRANDE progresso, Picas, alem de ser o polo de 
desenvolvimento da regiao e sede do maior entron
camento de rodovias fEderais do Nordeste. E onde se 
encontra o km 0 da Transamazonica. Situado a dis
tancia media de 300 km de Teresina, Floriano e 
Sio Raimundo Nonato, no Piaui ; Juazeiro do Norte 
e erato, no Ceara; Juazeiro, na Bahia, e Petrolina 
em Pernambuco, e a todas elas ligado par estradas 
asfaltadas, o Municipio registra crescimento acim a 
do normal. 
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Problemas ligados a sua infra-estrutura vem 
preocupando simultaneamente a Uniao, o Estado e 
o Municipio. 

No plano federal, estao sendo aplicados recursos 
do PIN - Plano de Integrac;ao Nacional, atraves do 
Ministerio do Interior e de seus 6rgaos (SUDENE 
e DNOSJ. Os beneficios ja se fazem sentir, achando
se em fase de execuc;ao os projetos de ampliac;ao 
da rede de agua, sistema de esgotos, retificac;ao do 
rio Guaribas, obras de saneamento do morro da 
Mariana, Plano Diretor de Organizac;ao do Espac;o 
Urbano, instala<;ao de urn Campus Avan<;ado do 
Projeto Rondon e eletrificagao da zona rural. 

0 Govern.~ Estadual tern suas vistas voltadas 
para os setores da educa<;ao e da saude, implantac;iio 
da reforma do ensino, construc;ao de urn ginasio 
polivalente e de mais urn hospital, com capacidade 
para 120 leitos. 

Quanta ao Governo Municipal, alem de outras 
medidas, esta elaborando seu Cadastro Tecnico Fis
cal e o Plano Plurianual de Investimentos. 

Incentives estao sendo concedidos a novas esta
belecimentos industriais e comerciais. Para acelerar 
a industrializag.3.o no Municipio , acha-se em anda
mento a implantagao do Distrito Industrial. 

Industria 

A INDUSTRIA conta no Municipio com 50 estabele
cimentos e 193 operarios. 

Em 1973 a p.rodu<;ao industrial rendeu Cr$ 37,6 
milh6es e ocupou 169 pessoas em 26 estabelecimen
tos que prestaram informac;6es. 

Destacou-se o genera textil que , com 83,3 o/o do 
valor global, ocupava 85 pessoas em seus 5 estabele
cimentos. Bastante distanciados o de produtos ali
mentares, que com 8 estabelecimentos cobria 6,7°/c 
e tinha 28 operarios, e o de quimica, 6,6%, 9 pes so as, 
em 5 estabelecimentos. Os 3,4% restantes eram rela
tives a 8 outras industrias com 47 pessoas. 

Destacou-se a firma Industrias Coelho S/ A que 
esta construindo, para a produc;ao de fios e tecidos 
de algodao, moderno estabelecimento que dispora 
de 20.000 fusos e de 132 teares e ocupara, de inicio. 
512 pessoas. 

Importante, tambem, a Industria e Comercio de 
Algodao Ltda., das maiores no Municipio. Ainda com 
referencia ao algodiio em pluma, merecem citac;ao a 
Algodoeira Bezerra de Menezes Limitada e a Com
panhia Algodoeira de Picas Limitada, entre outras. 

Gado Abatido 

EM 1973 foram abatidos 5.938 bovinos, 2.795 suinos, 
1.640 ovinos, 1.580 caprinos e 75.000 aves. Produziram
se 1.043 toneladas de derivados, no valor de Cr$ 6,8 
milh6es. Contribuiram com maiores percentuais 
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(59,1 % , 12,0% e 11,1 % ) a carne verde de bovina, 
osso a granel e a carne fresca de ave, respectiva
mente. Os 17,8% restantes se referiam a outros 
produtos. 

E xtra~ao Vegetal 

ELEVOU-SE a 170.000 m3 a produc;:ao de lenha, em 
1973. Foram ainda produzidos no Municipio 7.000 m~ 
de madeira, 174 t de cera de carnauba, 18 t de 
semente de oiticica e 24 t de castanha de caju com 
casca, no valor total de Cr$ 3,4 milhoes. 

Censo Agropecuario 

0 CENSO de 1970 cadastrou 7.821 estabelecimentos, 
com area de 166.480 hectares, nos quais se achavam 
ocupadas 19.685 pessoas. 

Em 5.585 estabelecimentos (142.827 ha) o pro
dutor era o proprietario; em 147 (3 .484 ha), o arren
datario; em 1.062 (10.475 ha), o parceiro e em 
1.027 (9.694 ha) , o ocupante. 

Entre os estabelecimentos agropecuarios, 3.737 
(11.108 ha) possuiam lavouras permanentes e 6.823 
(21.025 ha), lavouras temporarias. Cinco tratores 
foram encontrados em 5 estabelecimentos. 

For am registrados os seguintes efetivos: 26.105 
cabegas de bovinos, em 2.166 estabelecimentos ; 17.468 
de suinos, em 2.806 e 71.126 galinhas, em 3.500. 

Agricultura 

CONSIDERADO o maior centro agricola do Estado, 
o Municipio e conhecido como o Celeiro do Piaui. 
Sua atividade principal se desenvolve nas pequenas 
propriedades agricolas, particularidade que o distin
gue dos demais. 

Nas terras altas e chapadoes cultivam-se feijao 
e mandioca, nas terras baixas, algodao, milho, arroz 
e cana-de-agucar. Nas vazantes dos rios Guaribas e 
Itaim plantam-se alho e cebola, dos quais Picos e o 
maior produtor no Estado. 

Os agricultores, que dispoem de 2.000 arados de 
trac;:ao animal, recebem assist€mcia tecnica de 5 agr6-
nomos. Ha em funcionamento 1 escrit6rio do Servic;:o 
de Extensao Rural. 

0 INCRA cadastrou, em 1973, 6.287 im6veis ru
rais. 

A produgao agricola, nesse ano, atingiu Cr$ 23,3 
milhoes e cobriu 36.082 ha. 0 algodao, com 6.300 t , 
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contribuiu com 62,1% para o valor total ; seguiram
no o feijao, com 20,4 % , milho, 6,1 % e arroz, 5,4 % . 

Quatorze outros produtos participaram com os 
6% restantes. 

Pecuaria 

EM 1973 a popula<;ao pecuaria era de 95.609 
cabe<;as, no valor total de Cr$ 22 ,1 milhoes. Os 27.948 
bovines contribuiram com 74,4 % do valor; os 18.441 
suinos com 7,8 %; os 21.840 caprinos com 4,4 % ; os 
9.230 asininos com 4,2 % ; os 3.020 equines com 3,8% ; 
os 12 .720 ovinos com 2,9% e os 2.410 muares com 
2,5 % . 

As aves existentes totalizaram 74.948 cabsc;as, 
no valor de Cr$ 564,1 milhares. 

Produtos de origem animal: 1.000.000 de litros 
de leite, no valor de Cr$ 1,3 milhoes ; 178.000 duzias de 
avos de galinha, Cr$ 534,0 milhares; 12 t de queijo, 
Cr$ 120,0 milhares ; 8,1 t de mel de abelha, CrS 17,8 
milhares ; 6,5 t de manteiga, Cr$ 59,5 milhares e 
6 t de cera, Cr$ 84,0 milhares. 

0 gada da preferfmcia dos criadores e 0 bovina, 
destinado a produ<;ao de leite, revenda e corte. No 
ana de 1972, foram importadas 12.107 cabe<;as e 
exportadas 9.690. Houve ainda exporta<;ao de 790 
suinos, 610 muares, 2.490 asininos e 630 eqiiinos. 

Existem 2 cooperativas, uma de consume e outra 
de produ~ao. 

C onstruc;ao Civil 

FORAM concedidas, em 1973, 33 licen<;as para cons
truir, em terrenos com area total de 7.496 m~. Des
tinados a edifica<;oes 3.639 m~ (3.128 m~ para fins 
residenciaisl. As licen<;as para "habite-se" foram em 
numero de 7, no mesmo ano. 

Energia Eletrica 

0 CONSUMO de energia eletrica cheg·ou a 4.929 
MWh, em 1973, assim distribuidos: 

Residencial 
Comercial 
Industrial 

I

I Poderes publicos 
Ilumina<;ao publica 
Outros fins 
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254 
639 
928 

1 605 
478 
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CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -1973 

rsoo..!!"'!:!W'!!...._- - - --- ------- - - - - -

Comercio 

1- Podere$ p~bl,co~ 

2 -Residencool 
~-------1 3 - lndustnol 

4 · Comercol 

5- llumono~Oo pUbl~eo 

6-0utros fu'ls 

0 COM:ERCIO atacadista contava com 83 estabele
cimentos, o varejista com 338 e o misto com 35. 

:E ativo o intercambio comercial com as princi
pais pra<;as dos Estados de Pernambuco, Sao Paulo 
e Ceara, para onde foram enviados, em 1973, 70% 
do valor da exporta<;ao, conforme se verifica no 
quadro a seguir: 

QUANTI- VALOR 
DESTINO DADE 

( t ) Absoluto R elati vo 
(C r$ I 000) (%) 

TOTAL 6 546 18 675 100,0 
Pcmambuco . 2 309 6 251 33,5 
Sao Paulo . 460 3 800 20,4 
Ceara . ·· · ······ · · · ·· 1 6.'51 3 010 16,1 
Rio de J aneiro 138 1 177 6,3 
Bahia . 80 759 4,1 
Par.\ . 492 560 3,0 
Minas Gerais .... 74 539 2,9 
Maranhao ..... . . . . . . . . . . . . 365 417 2,2 
Outras U nidades . ···· · · ·· · · ·· 977 2 162 11,5 

Na pauta de exporta<;ao, as seguintes merca
dorias: algodao em pluma, 1.488 t, representando 
60,3 % do valor total; algodao em caro<;o, 2.451 e 
15,4 % ; e cera de carnauba, 539 t e 12,6% , que per-
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fizeram 88,3% do total. Os 11 ,7 % restantes couberam, 
em ordem decrescente, aos seguintes produtos: fei
jao, milho, rapadura, arroz descascado, alho e cebola. 

A exportac;ao de algodao em pluma para Per
nambuco contribuiu com 44,4 %; para Sao Paulo, 
33,7 %, e para o Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais, 21,9 %. 0 maior importador de caroga de 
algodao foi o Ceara, com 63,3% , vindo a seguir 
Pernambuco, com 36,7 %. 

A cera de carnauba exportada originou-se tam
bem de outros municipios. 

Bancos 

AS TRANSAQ6ES bancarias se processam atraves 
das agencias do Banco do Brasil e do Banco do 
Estado do Piaui. 

Propriedade lmobiliaria 

EM 1973 lavraram-se 1.181 escrituras de transmis
s6es de im6veis (868 por compra e vendal, no valor 
total de Cr$ 3,5 milh6es (Cr$ 3,2 milh6es por com
pra e venda) . 

No mesmo ano foram inscritas 73 hipotecas 
convencionais, avaliadas em Cr$ 5,4 milh6es. 

Prestaqoo de Serviqos 

PICOS contava, em 1973, com 285 estabelecimentos, 
dentre esses, 13 restaurantes, 88 bares e botequins, 
7 sal6es de barbeiros e 6 de cabeleireiros para se
nhoras . 

Meios de Hospedagem 

ENTRE os 23 estabelecimentos de hospedagem, com 
um total de 13 apartamentos e 149 quartos, desta
cam-se o Hotel Savoy (11 apartamentos e 5 quartos ), 
o Lord Hotel (2 e 4), o Posta Hotel Cozil (15 quar
tos), o Hotel Joao Pessoa (16), o Picas Hotel (11), 
o Eldorado (10 ) e o Texaco (9) . 

T ransportes 

IMPORTANTE entroncamento de rodovias federais e 
cortado pelas BRs. 020 , 230 , 316 e 407 (cujo 
trecho Picas - Jaicos, implantado e pavimentado, 
foi concluido pelo 3.0 BEC em 1973, o Municipio e 
ponto de partida da Transamazonica. 
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As estradas estaduais sao as seguintes : Picos
Bocaina; Picos-Itain6polis ; e Paqueta-Picos-Sao Jo
se do Piaui. 

ComplEmentam o sistema rodoviario 61 estradas 
municipais. 

P/TERESI'JA 

P/FLORIANO 

PI BRASiliA 

CONVEN~OES 

RODOVI A FEDERAL 
RODOVI A ESTADU Ac 
CAMPO DE PO JSO T 

JAICOs 

P/PETROLINA 
Pf.;ALVADOR 

Servido par 12 empresas com linhas interdistri
tais e 2 com intermunicipais sediadas no Municipio 
e por 12 de outros locais, liga-se as cidades vizinhas 
nos seguintes tempos (em horas ) : Dom Expedito 
Lopes- 0 :20 ; ; Bocaina- 0:30 ; Jaicos - 0:35; lpi
ranga do Piaui e Sao Jose do Piaui - 0:40 ; Santo 
Antonio de Lis boa - 0: 45; Itain6polis e Inhuma 
- 1: 00; Santa Cruz do Piaui, Francisco Santos e 
Valenc;a do Piaui- 1:30; Pimenteiras- 2:30 e as 
seguintes capita is: 

Brasilia, em 72 horas ; Teres ina, 5; Fortaleza, 12: 
Salvado1·, 15 ; Recite, 20 ; Rio de Janeiro-RJ, 68; e 
Sao Paulo-S?, 76. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipa l, 
Em 1973, 307 autom6veis e jipEs, 210 caminhoes, 
14 onibus. 234 furgoes, 98 camionetas, 15 autolota
c;6es e 2 outros veiculos. 0 movimento, em 6nibus, 
n o citado ano, foi de 134.650 passageiros. 

Ha 1 campo de pouso, com pista de pic;arra 
medindo 1.200 metros por 30. 
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Comunicac;oes 

AS COMUNICAQcSES telef6nicas estao a cargo da 
TELEPISA - Telecomunica\!6es do Piaui S.A., com 
300 aparelhos instalados, ate 1973, e que estabelece 
liga\!6es com a COTELCE. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
<ECT) mantem em Picas uma agi'mcia postal-tele
grafica. 

Ha boa receptividade para os programas trans
mitidos pela TV-Ceara, Canal 2 e TV-Radio Clube , 
c anal 4. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

0 GOVERNO Estadual, voltado para o setor edu
cacional, esta implantando a reforma do ensino e 
construindo urn ginasio polivalente. 

Ja existe no Municipio o Campus Avan\!ado de 
Picas, criado a 22 de setembro de 1972, sob a res
ponsabilidade da Universidade Federal de Goias. 

0 Campus, com pouco mais de dais anos de 
existi'mcia, ja realizou diversos trabalhos nas areas 
de Educa9ao, Saude, Tecnologia e Planejamento, 
destacando-se os cursos de reciclagem para profes
sores de 1.0 Grau e de atualizacao em matematica 
para professores dos 1.0 e 2.0 ·araus; atuagao de 
estagiarios e profissionais de Medicina e Enferma
gem, junto ao Hospital Sao Vicente de Paulo; cam
panha de vacinagao contra a poliomielite, sarampo, 
coqueluche, difteria e tetano; exames parasitol6-
gicos, realizados par estagiarios de Bioquimica; 
estudos e pesquisas dos problemas agropecuarios, 
par estagiarios e profissionais de Agronomia e Vete
rinaria; levantamento plani-altimetrico da Cidade 
de Picas, par estagiarios de Engenharia; reforma 
administrativa da Prefeitura Municipal, par tecnicos 
especializados da Uni versidade; levan tam en to s6cio
econ6mico da Microrregiao. 

0 Campus Avangado da Universidade Federal 
de Goias contava ate margo, com 83 professores e 
153 alunos. 

Ensino de 1.0 e de 2.0 Graus 

0 ENSINO de 1.0 e de 2.0 Graus era ministrado 
em 189 estabelecimentos, nos quais lecionavam 491 
professores. No inicio do ana letivo de 1973, acha
vam-se matriculados 14.888 alunos. 

Destacavam-se o Colegio Estadual Marcus Pa
rente e Anexo, o Ginasio Monsenhor Hipolito, a 
Escola Normal Oficial de Picas e o Colegio Comercial 
de Picas. 
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Ensino Supletivo 

PARA o ·ensino supletivo havia 2 unidades, com 22 
professores e 578 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo de 1973. 

Outros C ursos 

FUNCIONAVAM, ainda, cursos de Datilografia e de 
Corte e Costura, mantidos pelo Servic;o Social do Es
tado, com urn total de 752 alunos e 7 professores. 

Outros Aspectos Culturais 

CONSTRUiDO pela Prefeitura, mcderno predio des
tinado a Biblioteca Municipal Dom Paulo Lib6rio. 

Em funcionamento o Cine-Spark, com 480 lu
gares. 

Circula, desde 22 de junho de 1973, a Tribuna 
de Picas, com tiragem de 1.000 exemplares. 

Ha 3 tipografias e 2 Jivrarias. 

Associativismo 

AS 3 associac;oes existentes, de carater desportivo
recreativo, sao a Sociedade Civil Picoense Clube, 
com 782 s6cios, a Associac;ao Atletica Banco do 
Brasil, 55, e o Clube de Oficiais do 3.0 BEC, 92. 

Turismo 

CONSTITUEM atrac;oes turisticas no Municipio: 

a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remedios, 
em estilo g6tico, com altares de marmore e vitrais, 
o mais belo templo do Piaui; 

o km 0 da Transamazonica, no centro da Cidade, 
proximo a ponte de concreto sobre o rio Guaribas ; 

a Feira Livre de Picos, que se realiza aos saba
dos, com milhares de pessoas vindas do interior do 
Municipio, de outros vizinhos e de diversos Estados 
do Nordeste. 

Os produtos agricolas ou manufaturados sao 
expostos Em lonas sobre calc;adas e leito das ruas ou 
em bancas. Ha revenda para grande numero de 
municipios do Piaui e para os Estados do Maranhao, 
Para; Amazonas, Ceara e Pernambuco. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 

SENDO a zona urbana cortada por varias rodovias 
f€derais, tern havido a preocupagao de que esses 
trechos sejam de desafogo de tratego e de embele
zamento urbano, com implantagao de pistas laterais 
de rolamento. 

Atualmente com 7 avenidas, 71 ruas, 8 pragas e 
32 outras vias publicas, conta com 37 logradouros 
pavimentados, 3 arborizados ; 65 com rede de agua. 
Sao em numero de 1.234 os focos de iluminagao 
publica. 

Entre os principais logradouros estao as pragas 
Felix Pacheco, Justina Luz, Josino Ferreira e Matias 
Olimpio ; as avenidas Getulio Vargas e a Transama
z6nica ; as ruas Francisco Santos, Nossa Senhora de 
Fatima, Coelho Rodrigues, do Cruzeiro, Sao Benedito 
e Monsenhor Hipolito. 

Existiam na secle , em 1973, 5.425 predios, dos 
quais 1.931 eram abastecidos com agua encanada 
proveniente de 2 pOgOS, donde SaO CaptadOS 1.800 fiX 

por dia . R avia, alem de 1 reservat6rio, 2 estag6es 
de recalque. A extensao da rede de agua e de 18,9 
km. 

Ha 7 chafarizes e 28 bicas publicas. 
A energia eletrica e for necida pela CEPISA. com 

voltagem de 220 e freqiifmcia de 60 c/s. 
Contavam-se 2.167 predios ligados a rede de 

energia eletrica. 
0 DNOS deu inicio, em 1973 , aos servic;os de 

esgotos sanitarios. 
No exercicio da profissao. ha 5 engenheiros. 

Domicilios 

0 CENSO de 1970 cadastrou em Picos 9.226 domici
lios, dos quais 9.219 permanentes. Segundo a con
digao de ocupac;ao, 6.694 eram p.r6prios, 1.014 aluga
dos e 1.511 tinham outras condic6es. Sete eram 
improvisados. -

Quanto as instalag6es, 838 estavam ligados a 
r ede geral de agua, 161 eram abastecidos por pogos 
ou nascentes, 626 tinham iluminac;ao eletrica ; em 
1.226 as instalag6es sanitarias eram fossas e, em 94, 
outros escoadouros. 

Sou de 

CONTA o Municipio com o Hospital Regional Sao 
Vicente de Paulo, que disp6e de 75 leitos, e a Casa 
de Saude e Maternidade Nossa Senhora dos Reme
dios, de 31. 
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Ha urn posto de saude, 11 drogarias e farmacias 
e 2 laborat6rios de analises. 

Exercem a profissao 13 medicos, 7 dentistas, 6 
farmaceuticos e 10 auxiliares de enfermagem. 

Religiiio 

0 CENSO de 1970 revelou que dos 52.757 habitantes, 
99,4% profes~avam a religiao cat6lica, o que justi
fica a elevac;ao de Picos a Diocese, por Ato de 
20 de novembro de 1974, do Papa Paulo VI. 

0 culto e praticado na Matriz de Nossa Senhora 
dos Remedios e em 23 capelas. 

A Igreja Evangelica Assembleia de Deus dispoe 
de 5 saloes para o culto protestante. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLiTICOS 

ESTAO sediados em Picos, entre outros, os seguin
tes 6rgaos: Posto da Receita Federal, Campanha 
Nacional da Merenda Escolar, Departamento de 
Obras e Saneamento (DNOS), Delegacia do INPS, 
18.0 Distrito do DNER, Posta de Classificac;ao e Pa
dronizac;ao (MA), 3.0 Batalhao de Engenharia e 
Construc;ao, Escrit6rio da Unidade Municipal de Ca
dastramento (INCRA) , Centro Tributario Estadual 
de Picos, Diretoria Regional da 6.a Zona Fiscal, 
Sub-Residencia de Picas (DER-PI) , Agencia de Pro
moc;ao Agropecuaria (Secretaria da Agricultura) , 
Centro Social de Picas fSERSE), Posta de IAPEP, 
Escrit6rio das Centrais Eletricas do Piaui - S.A. 
(CEPISA), Escrit6rio da AGESPISA (Aguas e Esgo
tos do Piaui S.A.) , Escrit6rio da TELEPISA (Tele
comunicac;oes do Piaui S.A.), Escrit6rio Regional da 
ANCARPI, Forum, Escrit6rio do FUNRURAL, 4.a 
Circunscrigao de Transito, Delegacia Regional de 
Policia, 4.o Centro Regional de Saude, Prefeitura 
Municipal, Junta de Servigo Militar, Distrito 4.0 

Picas fSUCAM) e Agencia de Coleta do IBGE. 

3.0 Batalhoo de Engenharia de 
Constru~Cio 

CRIADO pelo Decreta n.0 42.921, de 30 de dezembro 
de 1957, com sede em Natal-RN, foi transferido para 
Picas pelo Decreta n .0 67.423 , de 20 de outubro de 
1970, abrangendo sua atuagao tambem os Estados 
do Ceara e do Maranhao. 
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Vista aerea da Cldade 

Finan~as 

A UNIAO arrecadou no Municipio, em 1973, Cr$ 2,1 
milhoes; o Estado, Cr$ 5,3 milhoes e o Municipio, 
CrS 1,9 milhao. A despesa realizada pela Municipa
lidade, no mesmo ana, foi de CrS 1,6 milhao. 

0 Or<<amento Municipa l para 1974 previa recei
ta de CrS 2,2 milhoes (Cr$ 99,0 milhares de renda 
tributaria) e fixava despesa de Cr$ 2,1 milhoes . 

A arrecada<;ao federal atinge tambem os muni
cipios de Itainopo!is, Monsenhor Hipolito, Francisco 
Santos, Bocaina, Santo Antonio de Lisboa, Sao Jose 
do Pia ui, Jaicos, Conceic;;ao do Caninde, Paulistana , 
Fronteiras, Simoes, Padre Marcos, Pia IX , Sao J uliao 
e Dam Expedito Lopes . 

Representa~ao Politico 

A CAMARA Municipal se com poe de 9 vereadores 
e est avam inscritos, a te 1973, 30.153 eleitores . 
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FONTES 

AS INFORMA96ES divulgadas neste trabalho toram, em sua 
maioria, jornecidas por Samuel Portela Veloso, Ghefe da Agen
cia de Goleta d e Picas. 

Utilizados , tambem, dados dos arquivos de documentaQao 
munic i pal do IBGE, de diversos 6rr;aos do sistema estatistico 
naci onal e da primeira ediQtio da Monograjia de Picas. 

ESTA publicacao faz parte da serie de monograjias munici
pais organizaif.a pelo Departamento de Divulga()ao Estatistica 
do IBGE. A nota introdut6ria , sabre aspectos da evoluQtio 
hist6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa visando 
sintetizar, com adequada sistematizaQao, elementos esparsos 
em dijerentes documentos. Qcorrem, em alguns casas, diver
gencias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, nao 
sendo raros os equiv ocos e contradicoes -,;erijicados nas pr6prias 
j ontes de pesquisa. Par isso, o IBGE acolheria com o maior 
inter esse qualquer colaborat;ao, especialmente de historiadores 
e ge6gratos. 



FUNDA<;: AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfSTICA 

Departamento de Divulga<;:ao Estatfstica 

Acabou-se de imprimir aos quinze dias do mes de julho 
de mil novecent os e setenta e cinco nas oficinas do 
Servir;o Grdfico do IBGE, Lucas, Rio de Janeiro, RJ 


