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COLE9AO DE MONOGRAFIAS N .• 605 

RIO GRANDE DO NORTE 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 618 km' ; altitude da sede: 

231,89 m ; temperaturas em •c: maxima, 32; minima, 24; 

precipita9a0 pluviometrica anual: 788 mm (1974). 

POPULA9A.O RESIDENTE - 20.323 habitantes (Censo de 1970); 

densidade demogrcijica: 32,89 habitantes por quil6metro 

quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 5 .estabelecimentos industrials, 3 

do comercio atacadista, 89 do varejista, 33 de presta9iio de 

servi9os; 1.049 estabelecim~ntos agropecucirios (Censo); 2 

agencias banccirias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 56 unidades · escolares de ensino 
I 

de 1.• e 2.• graus; 6 bibliotecas; 1 cinema e 1 associ~ao 

cultural desportivo-recreativa. 

ASPECTOS URBANOS - 41 ruas, 8 avenidas, 4 pra9as, 1 jar

dim, 2.900 predios, 1 .613 Liga96es eletricas domiciliares, 

514 tacos de ilumina9ao publica, 50 aparelhos telet6nicos; 

3 hoteis, 4 restaurantes, 16 bares e botequins. 

ASSISTI£NCIA MEDICA - 1 hospital com 52 Leitos, 1 posto de 

saude, 1 pronto-socorro; 5 medicos, 3 dentistas, 4 tarma

ceuticos, 3 tarmcicias e drogarias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na CIRETRAN em 1974) - 187 

autom6veis e jipes, 38 caminhoes, 90 camionetas e "pick

ups" e 16 motonetas e motocicLetas. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (milhoes de cruzeiros) 

- receita prevista e despesa fixada: 2,2. 

REPRESENTA9AO POLtTICA - 7 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

PERTENCIAM a grande nagao tapuia os indios que 
dominavam quase toda a Ribeira do Trairi, aglome
rando-se nas serras do Ronca, Tapuia e Doutor, 
atual Municipio de Santa Cruz. Ai foram encontra
das ossadas humanas e diversos objetos pertencentes 
aos silvicolas, cujo desaparecimento data por volta 
de 1800. 

Acredita-se que ainda no seculo XVIII se tenha 
dado a primeira penetrac;ao do elemento civilizado . 
Entretanto, a colonizac;ao s6 se iniciou em margo de 
1831, quando Lourenc;o da Rocha, seu irmao Joao 
da Rocha e urn companheiro de nome Joao Rodri
gues da Silva, percorrendo os sert6es, tocaram na
quelas paragens as quais denominaram Malhada do 
Juazeiro . Pela altura e fronde, sobressaia-se entre os 
demais, belo juazeiro que se erguia no local onde 
hoje se situa a Igreja Matriz. A capela, sob a 
invocac;ao de Santa Rita de Cassia, foi edificada em 
1835. Dotada de indispensavel patrimonio, incluindo
se paramentos e alfaias, obteve-se provisao para que 
se celebrassem missas. Tendo vindo de ,Cachoeira a 
primeira imagem da Padroeira, o lugarejo passou a 
ser conhecido como Santa Rita da Cachoeira. 

Havia abundfmcia de inhare, arvore tida como 
sagrada e que provocava secas, epidemias e outros 
males, toda vez que seus galhos eram quebradas. Se
gundo a lenda, urn santo missionario, tomando co
nhecimento do fato, dirigiu-se ao local e, cortando 
galhos de inhare, com elr.- ergueu uma cruz. Os ma
leficios cessaram como por encanto. Das fontes , a 
agua jorrou em abundancia, OS animais tornaram-se 
mansos e humildes, as aves entoaram ca,nticos. A 
localidade foi entao chamada Santa Cruz do Inhare. 
Anos se passaram. 0 toponimo Inhare foi trocado 
por Trairi, nome indigena dado a importante curso 
d'agua que banha o territ6rio. Mais tarde simples
mente Santa Cruz. 

Forma~oo Administrativa 
o DISTRITO deve sua criagao a Lei provincial 
n.o 24, de 27 de margo de 1835. 0 Municipio, com 
territ6rio desmembrado do de Sao Jose de Mipibu, 
com sede no povoado de Santa Cruz da Ribeira do 
Trairi e denominagao de Trairi, foi criado pela Lei 
provincial n.o 777, de 11 de dezembro de 1876. Pos
teriormente, seu nome foi simplificado para o de 
Santa Cruz, com o qual apareceu na Divisao Admi
nistrativa de 1911, onde figurou apenas com o di.s
trito-sede. 

Em virtude da Lei estadual n.O 372, de 3 de no
vembro de 1914, concederam-se foros de Cidade a 
sede municipal. 

A partir de 31 de outubro de 1938, por forga do 
Decreta-lei estadual n.0 603, o Municipio passou a 
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Prefeitura Municipal 

compor-se de 3 distritos: Santa Cruz, Cam.(!lo Re
dondo e Jerico, OS dois ultimos desmembrados dO 
proprio distrito-sede. 

Na Divisao Territorial do Estado, estabelecida 
pelo Decreto-lei estadual n.0 268, de 30 de dezembro 
de 1943, os distritos de Jerico e Campo Redondo 
receberam as designac;6es de Melao e Serra do Dou
tor, respectivamente, voltando aos top6nimos ante
riores, por efeito da Lei estadual n .0 146, de 23 de 
dezembro de 1948. 

Em 11 de dezembro de 1953, a Lei estadual 
n .0 1.029 elevou 0 distrito de Jerico a categoria de 
Municipio com a denominac;ao de Coronel Ezequiel. 
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Mais uma vez o distrito-sede foi desmembrado 
para a formac,;ao de novos distritos - Trairi e Tan
gara - o que ocorreu em 26 de novembro de 1953, 
em obediencia as Leis estaduais n.os 930 e 931. 
Em conseqiiencia, no quadro fixado para vigorar no 
qiiinqiienio 1954-1958, o Municipio estava formado 
pelos distritos de Santa Cruz, Campo Redondo, Tan
gara e Trairi. Estes dois Ul.timos distritos foram 
desmembrados para a formac,;ao do Municipio de 
Tangara, de acordo com a Lei estadual n.0 2.336, de 
31 de dezembro de 1958. Na mesma data, a Lei 
estadual n .0 2.340· criou o Municipio de Campo Re
dondo, com territ6rio do distrito de igual nome, 
tambem desmembrado do Municipio de Santa Cruz. 
Extinto pela Representagao n .0 454, de 24 de outubro 
de 1960, o Municipio de Campo Redondo foi restau
rado pela Lei n.0 2.855, de 26 de margo de 1963. Desde 
entao, Santa Cruz passou a figurar apenas com o 
distrito-sede. 

Formafiio Judiciaria 
A COMARCA de Santa Cruz foi criada pelo Decreta 
n.0 63, de 20 de outubro de 1890, e extinta pelo de 
n .0 81, de 24 de novembro do mesmo ano. Restaurada 
pela Lei estadual n .o 272, de 23 de novembro de 1909, 
foi novamente suprimida, em face da Lei estadual 
n.0 381, de 5 de novembro de 1914. Restabeleceu-a 
definitivamente a Lei estadual n .0 453, de 27 de 
dezembro de 1919. 

Comarca de 2.a entrancia, sua jurisdic,;ao abran
ge os municipios de Santa Cruz, Coronel Ezequiel, 
Sao Bento do Trairi, Japi, Lajes Pintadas, Campo 
Redondo e Jac,;ana. 

0 Poder Judiciario e representado pelo Juiz de 
Direito e pelo Promotor Publico. Ha 2 advogados mi
litantes no foro. 

ASPECTOS FiSICO$ 

OS 618 quilometros quadrados da area santacru
zense acham-se limitados pelos municipios de Sitio 
Novo, Sao Tome, Lajes Pintadas, Japi, Coronel Eze
quiel, Sao Bento do Trairi, Tangara e Campo Re
dondo e constituem uma das 16 Unidades que inte
gram a Microrregiao da Borborema Potiguar. 

Aos 231,89 metros de altitude, a sede munici
pal tern sua situagao definida pelas seguintes coor
denadas geograficas: 6°14' de latitude Sul e 36001' de 
longitude W. Gr. Em linha reta, dista 104 quilo
metros da Capital do Estado. 

Os principais cursos d'agua sao : 
Rio Inhare, que nasce no sitio Caldeirao, ao 

norte do Municipio de Campo Redondo. Segue em 
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A9ude Santa Cruz 

diregao leste ate penetrar em Santa Cruz, no Sitio 
Inhare de Cima, donde prossegue rumo ao sitio Ali
via. Sinuosamente, dirige-se para o sul e sudeste, de
saguando no Trairi, na propriedade Santana. Tern 
curso perene de margo a junho; 

Rio Trairi, o mais importante, nasce no riacho 
do Papagaio, a sudeste do Municipio de Coronel Eze
quiel. Encaminhando-se para o norte, penetra no 
sitio Born Jesus, em Santa Cruz, banhando a Cidade 
pelo lado oeste. Dai ruma para o sul, leste e sudeste, 
ate o sitio Varzea Grande, nos limites com o muni
cipio de Tangara. E urn dos formadores do Agude 
Santa Cruz. 

Embora totalmente situado no Poligono das Se
cas, Santa Cruz nao e carente de agua, ja que se 
acha beneficiado pela construgao de inumeros agu
des, entre os quais 4 publicos: 

Inhare, no sitio Alivio, com capacidade para 
17 .600.000 m3 de agua; 

Umbuzeiro, no sitio do mesmo nome, 7.300.000 m3; 
Santa Cruz (responsavel pelo abastecimento da 

sede municipal) e Santa Rita, ambos no sitio Ma
lhada Grande, com 5 . 159. 000 m3 e 500. 000 m3

, res
pectivamente. 

0 solo e predominantemente silico-argiloso. 
A orografia municipal acha-se representada 

pelas serras do Ararau, Samambaia e Bonita. 
Clima quente e seco, com noites agradaveis. Em 

1974 a temperatura maxima foi de 320C e a minima 
de 24o. A precipitagao pluviometrica foi de 788 mm. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

OS RESULTADOS do Censo Demogratico de 1970 re
gistraram populagao de 20.323 habitantes, dos quais 
9.873 residindo na area urbana (48,58%) . Em con
fronto com os resultados do Censo anterior, veri
fica-se que no decfmio 1960-1970 houve urn incre
mento de 21,8 % no total e de 86,8 % na area urbana. 
Quanta a rural, decresceu 8,3% 0 

POPULAgAO 

Populac;ao residente - 1970 

!mmf:l RURA L lliiliilil t>WH URBANA 

A densidade demografica era de 32,89 habitan
tes par quil6metro quadrado. 

A populagao feminina cobria 51,9% do total 
municipal. 

Entre as 13.701 pessoas que contavam 10 anos e 
mais, 5.514 eram economicamente ativas (84,9% 
do sexo masculino) . 

Movimento da Popula~iio 
EM 1974 registraram-se 1. 950 nascimentos (137 na
timort.os) . Houve 387 6bitos (86 de menores de 1 
ano) . 

Realizaram-se 212 casamentos . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Extra~iio Vegetal 
FORAM extraidos, em 1973, 64.500 ms de lenha e 
51 toneladas de carvao vegetal, nos valores de 
Cr$ 290,2 e Cr$ 22,4 milhares, respectivamente. 
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Industria de Transforma~ao 

OS 5 estabelecimentos em funcionamento, em 1973, 
ocuparam 58 openl.rios e apresentaram produ~iio no 
valor de Cr$ 6,4 milh6es. 

Destacou-se a firma Nobrega & Dantas S/A -
Industria e Comercio, com 2 estabelecimentos im
portantes- urn de algodiio em pluma, outro de oleo 
bruto de caro~o de algodiio. Os tres estabelecimen
tos restantes eram de produtos alimentares. 

Gado Abatido 
EM 1973 foram abatidos 1.113 bovinos, 918 suinos, 702 
ovinos e 671 caprinos, tendo o produto do corte 
pesado 278,2 toneladas, no valor de Cr$ 1,6 milhiio, 
conforme se verifica pela tabela abaixo: 

QUANTI VALOR 
PHODUTOS DADE 1--------,--------

(t) Absolu to I Relati,·o 
(Cr$ 1 000) f%) 

Carne de sol de bovino .. .. 87 869 53,S 
Ossos. 47 142 8,8 
Carne verde de bovino 17 137 8,5 
Carne verde de sui no ..... 27 133 8,3 
Toucinho salgado . . ....... 14 5.5 3,4 
Carne verde de ovino ..... 7 35 2,2 
Carne verde de caprino ..... 7 34 2,1 
Miudos (em geral) ....... 8 33 2,0 
Carne sal gada de sui no ..... 5 33 2,0 
Outros (1). .. ...... ..... 59 144 8,9 

TOTAL. . ···· ············· 278 1 615 100,0 

(1) Em "ontros produtos" inclucm-se: bucho fresco , mocot6, sebo, 
lingnns frcsca.CJ em geral, couro de bovino, hipu. salgada de bovino e peles 
secas de ovino c de cn.prino, rabos c banho. em ramn.. 

Censo Agropecuario 
FORAM recenseados 1 . 049 estabelecimen tos, distri
buidos em 58. 663 hectares . 

Em 544 (49.030 ha), o produtor era o proprie
tario; em 194 (2. 967), o arrendatario; em 6 (251), o 
parceiro ; e em 305 (6.415), o ocupante. 

Dos 1. 047 estabelecimentos de lavouras perma
nentes (24 .116 ha), 17 possuiam tambem lavouras 
temporarias (154 ha) . 

Os efetivos eram os seguintes: bovinos - 8.777 
cabec;as, em 753 estabelecimentos; suinos- 940, 273; 
galinhas - 6. 177, 341. 

As atividades agropecuarias ocupavam 4 .152 
pessoas em 1.049 estabelecimentos. Em 2 destes 
constatou-se a existencia de 3 tratores. 
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Associacao Rural 

Colegio Comercial de Santa Cruz 

Cemiterio Municipal 

Grupe Escolar Cosme Marques 

Vila da ANCAR 

Hospital Regional do CRUTAC 

Praca Dr. Manuel Vilaca 

Ginasio Normal de Santa 

Grupe Escolar Quintina 
Bocaiuva 

I nstituto Con ego Monte 

Agencia da ECT 

Agencia do Banco do Brasil S.A. 

TELERN - Cia. Telefonica do 

Rio Grande do Norte 

Agencia do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. 

Service de Abastecimento de 
.Agua 

Clube Trairi 

Escola Municipal 

Praca do Cinqiienteniirio 

NUREPS - G.o Nucleo Regional 
de ensino de 1.0 grau e supletivo 

Posta da Receita Federal 

Coletoria de Rendas Estaduais 

Praca Ezequiel Mergelino 

Posta Medico da Fundacao SESP 

ANCAR - Casa do Agricultor 

Prefeitura Municipal 

Cadeia Publica Municipal 

Agencia de Coleta 
IBGE 

Mercado Publico 

Praca Presidente Vargas 

lgreja Matriz 



Agricultura 
OS PRODUTOS agricolas, que tiveram 33.118 hecta
res de area colhida, alcangaram o valor de Cr$ 7,5 
milh6es, em 1974 . 

As principais culturas distribuiram-se, quanto a 
area e ao valor, conforme quadro a baixo : 

PRODUTOS AGRiCOLAR 

Algodao .. .. .. . .. . . . ... . . .. . .. 
Feijao ... .. . .. . .. .. . . . . . .. 
Milho 
Outros ..... 

TOTAL. .. 

AREA 
COLlHD.-\. 

(ha.) 

21 600 
6 200 
4 500 

S18 

33 118 

VALOR 

Absolu to I Relntivo 
(CrS I 000) (%) 

5 880 78,2 
967 12,9 
149 2,0 
517 6,9 

7 513 100,0 

AGRICULTURA 

Valor da Produc;ao - 1974 

E~~~ Algodao BJFeijcio 

~Milho mt; Outros 

De algodao, foram colhidas 2.415 toneladas, de 
feijao, 744 t e de milho, 270 t . 

6rgao do Governo do Estado, a Casa do Agri
cultor presta assistencia tecnica aos lavradores, alE~m 
do Escrit6rio do Servigo de Extensao Rural. 

Ha dois agronomos no exercicio da profissao. 
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Pecuaria 
A POPULA<;:Ao pecuaria totalizava 22.852 cabec;a.s, 
em 1973, no valor de Cr$ 7,9 milh6es . Os bovinos e 
suinos cobriram 94,3 % desse valor. Inexpressivas as 
contribuic;6es de ovinos (3 . 581 cabec;as) , asininos 
(1.185), caprinos (1.879), muares (276) e equinos 
(271) . 

As aves, em numero de 18.020, foram avaliadas 
em Cr$ 136,0 milhares (58,3% cobertos pela.s galinhas 
e 14,0% pelos perus) . 

Os produtos de origem animal alcangaram 
Cr$ 493,7 milhares, obedecendo a seguinte discrimi
nac;ao: 444. 320 litros de leite; 60 .410 duzia.s de ovos 
de galinha ; 3,4 toneladas de queijo e 1,5 tonelada 
de manteiga, no valor de Cr$ 311,0; 144,9; 27,2; 10,5 
milhares, respectivamente. 

Ha prefer€mcia pela criac;ao das ragas zebu e 
indubrasil . A criac;ao de gado destina-se ao corte 
(50 %) , reproduc;ao (30%) e produc;ao de leite (20 %) . 

Em funcionamento a Cooperativa Agropecuaria 
de Santa Cruz. 

Em convenio com a SUDENE, o Escrit6rio da 
Associac;ao Nordestina de Credito e Assistencia Ru
ral-ANCAR. 

Comercio 
CONTAVAM-SE, em 1973, 92 estabelecimentos co
merciais: 89 varejistas e 3 atacadistas. 

A exportac;ao, por vias internas, foi de 1,6 to
nelada, no valor de Cr$ 8,0 milh6es, em 1974. 

0 principal mercado foi Natal, que cobriu 98,0 % 
do valor total, comprando tres produtos: algodao em 
pluma, 6leo bruto de caroc;o de algodao e sisal, com 
predominfmcia absoluta do primeiro (55% do valor 
total da exportac;ao) . 

As mercadorias importadas foram no valor de 
Cr$ 5,1 milh6es e 3.014 toneladas. As maiores tran
sac;6es efetuaram-se com a prac;a de Natal, sendo 
Cr$ 5,0 milh6es de generos de primeira necessidade, 
correspondentes a 2.839 toneladas. 

Acha-se instalada no Municipio a Companhia 
Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM . 

Presta~ao de Servi~os 
ENTRE os 33 estabelecimentos de prestac;ao de ser
vic;os, em 1974, contavam-se 16 bares e botequins, 4 
restaurantes, 11 sal6es de barbeiros e 2 sal6es de ca
beleireiros. 

A hospedagem esta a cargo do Santa Cruz 
Hotel, que disp6e de 3 quartos; Hotel Sao Jose, com 
4 e o Motel 3x1, com 16. 
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Bancos 
AS OPERAQ6ES de cnldito sao feitas atraves das 
ag€mcias do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste 
do Brasil . 

Em funcionamento 1 cooperativa de cnldito. 

Transportes 
0 MUNICiPIO e servido pela rodovia BR-226, pela 
estadual RN-10 e por diversas rodovias municipais . 

As ligac;6es rodoviarias entre Santa Cruz e aE 
Capitais Federal e Estadual e outras localidades se 
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processam nos seguintes tempos medics: Brasilia
DF, em 65 horas; Sao Paulo - SP, 54 horas; Rio de 
Janeiro- RJ, 46 horas; Natal, 1 hera e 30 minutes; 
Sao Tome (via Lajes Pintadas), 1 hera e 30 minu
tes; Sitio Novo, 1 hera; Japi, 45 minutes; Coronel 
Ezequiel, 40 minutes; Campo Redondo, 30 minutes ; 
Tangara e Sao Bento do Trairi, 25 minutes e Lajes 
Pintadas, 20 minute-s . 

As empresas Nessa Senhora Aparecida e Jardi
nense sediadas em outros municipios, mantem li
gag6es rodoviarias com Santa Cruz. 

Os veiculos a motor em tratego, registrados na 
CIRETRAN, em 1974, eram: 187 autom6veis e jipes, 
38 caminh6es, 90 camionetas e "pick-ups", 16 moto
netas e motocicletas. 

Comunica~oes 
SEDIADA em Santa Cruz uma agencia postal-tele
grafica da Empresa Brasileira de Correios e Tele
grafos-ECT . 

6rgao da Empresa de Telecomunicag6es do Rio 
Grande do Norte - TELERN, a Companhia Tele
f6nica de Santa Cruz Ltda. mantinha 50 aparelhos 
instalados em 1973 . 

Os programas de televisao transmitidos pelos 
canais 5, de Natal-RN, 2, 6 e 13, do Recife-PE, sao 
recebidos com nit.idez de som e de imagem. 

ASPECTOS SOCIAlS 
Domicilios 
0 VIII RECENSEAMENTO Geral do Brasil cadastrou 
3.656 domicilios, todos de natureza permanente. 

Contaram-se 1. 777 ocupados per seus proprieta
ries; 416, por inquilinos e 1. 463, por pessoas sob 
outras condic;;6es. 

Posto da Funda9iio SESP 



Urbaniza~tio 

A CIDADE, de aspecto agradavel, tern 4 pragas, des
tacando-se a Presidente Vargas e a Ezequiel Mer
gelino; 8 avenidas_ (5 na area central), sendo a 
principal a Av . Pedro Medeiros; 41 ruas (18 no 
centro), entre as quais Dr. El6i de Souza, Joao 
Bianor Bezerra, Cosme Ferreira Marques e Lourengo 
da Rocha; 1 jardim, alem de 8 outras vias pu
blicas . 

Ha 21 logradouros pavimentados, 8 arborizados, 
17 com rede de abastecimento de agua, 54 com ilu
minagao domiciliar, contando-se 514 focos de ilu
minagao publica . 

Entre os 2 . 900 prectios existentes, 688 acham-se 
ligados a rede de abastecimento de agua. 

0 servi<;o de aguas esta a cargo da Fundagao 
SESP . 

A adutora, com 220 mm de diametro, mede 53 
metros. 0 reservat6rio tern capacidade para 
378 .000 m3

• 

A energia e fornecida pela Hidreletrica de Paulo 
Afonso, atraves da Companhia de Servigos Eletricos 
do Rio Grande do Norte - COSERN, e tern as se
guintes caracteristicas: trifasica, 220 volts e 60 ci
clos. 

Em 1973, 1. 613 predios possuiam liga<;6es ele
tricas domiciliares . 

H ospita l Regional do CRUTAC 

Assistencia Medico-Social 
0 HOSPITAL Regional do Centro Rural Universi
tario e A<;ao Comunitaria - CRUTAC (ex-Hospital 
Maternidade Ana Bezerra), de clinica geral, disp6e 
de 52 leitos. 

0 Posto de Saude e o Pronto-Socorro comple
mentam os estabelecimentos biomedicos . 

14 



Inestimaveis os beneficios prestados pelo Ser
vic;o Especial de saude Publica (Fundac;ao SESP) . 

No exercicio da profissao, em 1973, 5 medicos, 
3 dentistas e 4 farmac€mticos. Ha tres farmacias e 
drogarias. 

0 Centro Social, localizado no bairro do Paraiso, 
presta assistencia a tra ves de artesana to. 

Religiiio 
PARA o culto cat6lico existem os seguintes temples: 
Igreja Matriz de Santa Rita, Capelas de Sao Sebas
tiao, Sao Joao Batista e Sao Francisco de Assis (2, 
uma no Sitio Cacaruaba, outra no Sitio Caic;arinha 
do Carneiro) . 

Destinado ao culto protestante, ha 1 templo da 
Igreja Evangelica Assembleia de Deus e 1 Salao do 
Culto de Evangelizac;ao. 

A Padroeira da cidade, Santa Rita de Cassia, e 
fest.ej ada no dia 22 de maio. 

ASPECTOS CULTURAIS 

DAS 16.864 pessoas que contavam 5 anos e mais, 
33,0% eram alfabetizadas por ocasiao do VIII Re
censeamento Geral do Brasil - 1970 - 72,9% situa
das no quadro urbano. 

Acham-se sediados em Santa Cruz o Centro Ru
ral Universitario de Treinamento e Ac;ao comunita
ria - CRUTAC, 6rgao da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, e o 6.o Nucleo Regional de 
Ensino - NUREPS. 

Instituto Conego Monte 
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Ensino de 1.0 e 2.0 Graus 
0 ENSINO de 1.0 e 2.o graus era ministrado em 56 
unidades escolares, com 161 professc-res e 4.049 alu
nos matriculados no inicio do ano letivo de 1974. 

Entre os estabelecimentos mais importantes, 
citam-se o Ginasio Estadual, o Colegio Normal, o 
Ginasio Comercial, o Colegio Comercial Gentil Fer
reira de Souza e o Instituto C6nego Monte. 

Mantido pelo Governo do Estado, o Escrit6rio 
do MOBRAL. 

Bibliotecas 
DE SEIS bern montadas bibliotecas disp6em os mu
nicipes: Lizete Pessoa, com acervo de 3. 624 volu
mes, mantida pelo Grupo Escolar Quintina Bocaiu
va; Estudantil, 1.939 volumes, do Ginasio Comer
cia! de Santa Cruz; Monsenhor Severino Bezerra, 
1.501 volumes, do Grupo Escolar Cosme Marques; 
CRUTAC, 872 volumes, do Centro Rural de Treina
m ento e Agao Comunitaria da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte; Monsenhor Emerson Nc
greiros, 866 volumes, do Ginasio Estadual de Santa 
Cruz; e Estudantil, 504 volumes, do 6.o Nucleo Re
gional de Ensino Primario . 

Em 1972 foram efetuadas 8. 929 consultas. 

Cinema 
OS ESPETACULOS cinematograficos estao a cargo 
do Cine Santa Rita, com capacidade para 230 pes
soas . 

Associa~oo 

FUNDADO em 1.953 o Trairi Clube, com finali
dade cultural, recreativa e desportiva, tinha em 
1973, 240 associados. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POUT/COS 

ACHAM-SE sediados em Santa Cruz os seguintes 
6rgaos: 5.a Companhia Regional de Tra nsito .... . . . 
(CIRETRAN), Posta da Receita Federal, Coletoria 
Estadual de Rendas, Companhia Brasileira de Arma
zenamento - CIBRAZEM, Companhia Hidreletrica 
do Sao Francisco, 5.a Delegacia do Servigo Militar, 
Delegacia de Policia Militar, Agencia de Coleta do 
IBGE, Agencia da Companhia de Servigos Ele
tricos do Rio Grande do Norte (COSERN), Agencia 
da Empresa de Telecomunicag6es do Rio Grande do 
Norte (TELERN) . . 
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Finan~as Publicas 
EM 1974 a Uniao arrecadou Cr$ 374,7 milhares em 
Santa Cruz; o Estado, Cr$ 2,3 milh6es e o Munici
pio, Cr$ 1,8 milhao, realizando despesas no mesmo 
valor. 

0 Orc;amento Municipal aprovado para 1975 pre
viu receita de Cr$ 2,2 milh6es e fixou igual des
pesa. 

0 Posta da Receita Federal e a Coletoria Esta
dual de Rendas, sediadas no Municipio, sao respon
saveis tambem pela arrecadac;ao em Campo Re
dondo, Coronel Ezequiel, Jac;ana, Japi , Lajes Pinta
das, Sao Bento do Trairi, Sitio Novo, Tangara e 
Lagoa >dos Velhos. Alem desses, a Coletoria Estadual 
de Rendas coleta, isoladamente, em Sao Jose de 
Campestre. 

Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal ccmp6e-se de 7 vereadores. 
Em 1974 havia 6.171 eleitores inscri tos. 

FONTES 
AS INFORMA<;:6ES divulgadas neste trabalho foram, em sua 
n1aioria, fornecidas pelo Agente de Coleta de Santa Cruz, Oza
nan Alberto Dantas, complementadas pelo Supervisor de Coleta 
Estatistica da Area de Nat al , Inacio Pedro da Silva. 

Utilizados, tainbem. dados dos arquivos de documentaqao 
municipal do IBGE. de outros 6rg 8.os do sistema e·statistico 
nacional e da Prefeitura Municipal. 



SECRET A RIA DE PLANE .JAM E N TO DA PRESIOf:NCIA D A REPUBL ICA 

FUNDA9AO INSTITUTD BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfSTICA 

Departamento de Divulga9ao Estatfstica 

Acabou -se cle iutprin~ir, aos tres dias do 1nCs cl c d c:::cutbro 
de mil novecentos e setenta e cinco, nas oficinas do Servi90 

Gratico clo IBGE, Av. Brasil, 15671, R i o cle Jan ei ro, R J . 




