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Caro Mestre 

 

 

               O estudo de Bayeux abrange o estudo de nossa terra, de nossa gente, de 

nossa vida. Tanto nos seus aspectos naturais, humanos, como nos seus aspectos 

econômicos, históricos e culturais. Esse estudo visa levar o educando a conhecer e 

compreender os problemas e as vitórias, que influíram na evolução do nosso povo, 

passando para o educado de maneira suave e sábia, como um verdadeiro mestre. 

Para que toquem seus discípulos com o coração, com a palavra, com a mão, 

contribuindo decisivamente para o discernimento dos nossos alunos de forma 

desprendida e segura. 

               Através de pesquisa e de um árduo trabalho, mas gratificante, oferecemos 

uma pequena contribuição com pretensão de seriedade e eficiência, sem ser 

perfeita, para que o seu trabalho atinja os planos traçados e possamos edificar uma 

Bayeux melhor. 

 

 

                                                                                   Ariosvaldo Alves de Oliveira  

 

Querido Aluno 

 

               O nosso município não é apenas o lugar onde moramos, mas 

principalmente aquilo que conhecemos sobre ele. E esse livro foi criado justamente 

para ajudá-lo a conhecer melhor o mundo em que vive e do qual deve participar 

ativamente e de melhor forma, pois desse modo surgirá sua autoestima e o seu amor 

cívico. 

               Escrito de forma clara e concisa para atender as necessidades do processo 

geo-histórico e folclórico de Bayeux, ajudando a desvendar mistérios, como quem 

quer vencer barreiras, como quem quer compreender a vida, como quem quer 

analisar os fatos. 

               No plano didático, a nossa preocupação fundamental foi despertar a 

participação ativa com atividades especiais em torno dos temas abordados, 

estimulando o questionamento, o debate, a pesquisa, a criatividade, a análise, a 

síntese e a relação aluno-professor. 

               Esperamos que você, por meio de conhecimento e reflexão, amplie a 

consciência e possa contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento de nossa 

terra. 

 

 

                                                                                  Ariosvaldo Alves de Oliveira         
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BAYEUX                                      Aspecto Histórico 

 

1.   A denominação de Bayeux 
 

          Enquanto a Segunda Guerra Mundial se desenrolava na Europa, no Brasil, 

precisamente no Estado da Paraíba, vizinho a Capital João Pessoa e extremado pelo rio 

Sanhauá, situava-se o pequeno povoado denominado Vila Barreiras. Neste pequeno 

povoado cercado de mangues, repleto de sítios, granjas e chácaras; morava um povo 

ordeiro e trabalhador que vivia do pescado em abundância e progressivas olarias. 

          No dia 10 de junho de 1944, quatro dias após a vitória dos Aliados com a retomada 

de Bayeux do poderio de Adolfo Hitler, ditador alemão; o Sr. Carlos Lacerda, diretor da 

Agência Meridional, enviou ao Dr. Ruy Carneiro, interventor da Paraíba, um telegrama, 

consultando-o se seria possível dar a uma vila paraibana o nome de Bayeux, em 

homenagem à primeira cidade francesa libertada. 

             

           O jornalista Assis Chateaubriand, na 

época, diretor dos Diários Associados; 

envaidecido com o desempenho dos soldados 

brasileiros em terras estrangeiras, pois, 

acompanhava assiduamente o desenrolar da 

guerra e, como amigo pessoal de Ruy Carneiro 

(foto ao lado - Assis Chateaubriand e Ruy 

Carneiro), tomou a liberdade de indicar a Vila 

Barreiras, passagem obrigatória das suas viagens 

à cidade natal, Umbuzeiros. 

          E assim, no dia 20 de junho, a Vila 

Barreiras foi denominada de Bayeux através da Lei N° 454/44; assinada pelo Interventor 

Ruy Carneiro. 

          No dia 14 de julho, escolhida por ser a data maior da França, foi realizada uma 

grande festa na praça do povoado, construída para esse fim, quando o jornal “A União” 

publicou a grande manchete: 
 

                        “RENASCE A FRANÇA NA LIBERTAÇÃO DE BAYEUX” 
 
          Na praça que recebeu a denominação de Praça 06 de junho, em homenagem ao dia 

da libertação, foi construído um obelisco e na sua base colocados cinco quilo de areia 

trazidos da França, como também foi encravada uma placa de bronze; com a frase: 

“VIVA A FRANÇA”. A Av. Ábdon Milanez recebeu a denominação de Av. Liberdade 

em homenagem à libertação da Bayeux francesa. A Escola Elementar Mixta de Barreiras 

foi denominada de Escola Reunida Joana D´Arc em homenagem a heroína francesa, 

quando os alunos desta escola cantaram o hino francês La Marseillaise, exaltando seus 

ricos versos de bravura e amor patriótico, deixando emocionado o Cônsul Francês, em 

João Pessoa. Dr. Celestim Marius Malzac. 
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           No palanque erguido no meio da praça discursaram pessoas ilustres, como: 
 

          Dr. Abelardo Jurema – convidado oficial do Prefeito de Santa Rita; 

          José Ribamar Lemos – representante do Centro Estudantil da Paraíba; 

          Dr. Aníbal Moura – representante do Comitê de Libertação da França; 

          Jornalista Edmar Morel – representante dos Diários Associados; 

          Dr. Ruy Carneiro – interventor da Paraíba; 

          Comandante Gayral – leu a mensagem enviada pelo Embaixador da França; 

          Dr. Diógenes Chianca – Prefeito de Santa Rita. 

 

          Meses depois foi construída a Estação Ferroviária Conde D´EU (foto abaixo) em 

homenagem a Gastons D`orleans, esposo da Princesa Isabel e neto do ex-soberano 

francês Luiz Felipe I. 

           Hoje não existe a estação ferroviária, mudaram o nome da escola e derrubaram o 

obelisco, mas os cinco quilos de areia francesa, marco símbolo de união entre a Bayeux 

brasileira e a Bayeux francesa (nossa coirmã), ainda se encontram enterradas no solo da 

praça, pois conforme pesquisa, essas areias nunca foram desenterradas. 

          O dia 14 de julho sempre foi comemorado com muita festa na Praça 06 de junho, 

isto é, do ano de 1944 a 1959, mas depois de muitos tempos (2011), o Instituto Histórico 

e Geográfico de Bayeux realizou no mesmo dia, local, hora e pronunciamentos a mesma 

festa, resgatando de vez a tão gloriosa data histórica. Resta agora voltar a comemorar. 
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a.   Outras denominações 
 

          De acordo com o historiador, 

Coriolano de Medeiros, a denominação 

de Barreiras surgiu de um antigo 

engenho que existiu no bairro Rio do 

Meio, na época da invasão holandesa, 

chamado Engenho Barreiros. A invasão 

holandesa ocorreu no ano de 1634, 

portanto, apenas 49 anos depois da 

fundação da Paraíba. Isto quer dizer que, 

neste pouco espaço de tempo, não 

haveria condição de outras 

denominações. E conforme outros 

historiadores, podemos notar que nos 

diversos livros, eles que se dirigem ao 

povoado como, Barreiras. 

          Portanto, fica descartada a 

afirmação de que Bayeux já foi 

denominada de Baralho ou Boa Vista. 

Na verdade a denominação Boa Vista se 

referia apenas a uma pequena área do 

povoado e por pouco tempo. Já a 

denominação Baralho se referia apenas 

ao local próximo à ponte Sanhauá e não 

a todo o povoado, tornando-se 

denominação desta área até hoje. 

                                                              

                                                 Vocabulário 
 

  Extremada – separada                                  Encravado – fixado 

  Ordeiro – pacífico                                         Exaltando – engrandecendo 

  Obelisco – monumento alto e alongado        Bravura – valentia 

  Manchete – notícia em letra grande na primeira página do jornal 

                                                       

ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Responda 
 

a) Por que o bayeuxense deve comemorar o dia 14 de julho? 

     ..........................................................................................................................................      

     .......................................................................................................................................... 

b) Quem indicou a Vila Barreiras para homenagear a Bayeux francesa?           

     .......................................................................................................................................... 

c) Por que fica descartada a afirmação de que Bayeux já foi denominada de Baralho ou 

    Boa Vista?  

     .......................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................. 
 

2º) Justifique as denominações: 
 

a) Bayeux:............................................................................................................................. 

b) Barreiras:.......................................................................................................................... 
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3º) Algumas homenagens prestadas a Bayeux francesa, hoje não existem. Marque quais 

são: 
 

         (    )  Denominação de Bayeux 

         (    )  Obelisco da Praça 06 de junho 

         (    ) Av. Liberdade 

         (    ) Escola Reunida Joana D´Arc 

         (    ) Estação Ferroviária Conde D´EU 
 

4º) Marque (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

        (    )  Renasce Bayeux na libertação da França. 

        (    )  Na placa de bronze tinha a frase “Viva a Franca”. 

        (    ) Cinco quilos de areias, marco símbolo de união. 

        (    )  Bayeux foi denominada através  da Lei N° 454/44. 

        (    )  A Av. Liberdade homenageou Adolfo Hitler. 

        (    )  A Bayeux francesa foi resgatada em 06/06/1944. 

        (    ) Existe um obelisco na Praça 06 de Junho. 

        (    ) A Paraíba nunca foi invadida pelos holandeses. 

        (    ) O dia 14 de julho é a data maior da França. 

        (    ) Em Bayeux nunca existiu granja. 
 

5º) Assinale a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Adolfo Hitler                     (    ) Prefeito de Santa Rita 

     ( 2 ) Carlos Lacerda                  (    ) Conde D´EU 

     ( 3 ) Assis Chateaubriand         (    ) Ex-soberano francês 

     ( 4 ) Ruy Carneiro                     (    ) Repres. do Comitê de Libertação da Franca 

     ( 5 ) Celestim Marius Malzac  (    ) Repres. dos Diários Associados 

     ( 6 ) Abelardo Jurema              (    )Leu a mensagem do Embaixador da Franca 

     ( 7 ) José Ribamar Lemos        (    ) Interventor da Paraíba 

     ( 8 ) Aníbal Moura                    (    )Cônsul Francês em João Pessoa 

     ( 9 ) Edmar Morel                     (    ) Convidado oficial do Prefeito de Santa Rita 

     (10) Comandante Gayral         (    )  Repres. do Centro Estudantil da Paraíba 

     (11) Diógenes Chianca            (    )  Ditador alemão 

     (12) Gastons de Orleans          (    )  Diretor da Agência Meridional 

     (13) Luiz Felipe I                      (    ) Diretor dos Diários Associados   
 

6º) Comente sobre a festa da denominação de Bayeux nos dias atuais: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 
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2.   A Bayeux francesa 
 

          De acordo com o diretor da 

Aliança Francesa em João Pessoa, Dr. 

Fabricê, a etimologia da palavra Bayeux 

vem de uma tribo primitiva que viveu 

naquela região há remotos tempos. Era a 

tribo dos Baiocasses, depois conhecida 

como Bayocae e Bayocaces até chegar à 

denominação de Bayeux, como é 

conhecida atualmente. 

          Bayeux é uma cidade francesa 

com uma população de 

aproximadamente 60.000 habitantes, fica 

localizada na região da baixa Normandia. 

É bispado, tem grande mercado agrícola, 

indústrias alimentícias e construções 

mecânicas. 

          Foi Capital gaulesa e antiga 

Capital de Bessin (pequena região da 

Normandia). Antes da Segunda Guerra 

Mundial a sua população era de 6.000 

habitantes. 

          Foi palco de muitas guerras, sentiu 

em diversas épocas o horror dos 

incêndios e o sangue quente das batalhas. 

O velho burgo francês de Bayeux tem 

percorrido uma longa trajetória a partir 

da época de Rolland, o terrível pirata 

nórdico. Como nos fala a história, 

tempos agitados da pirataria do norte no 

século IX e X. 

          No ano de 1066, houve a terrível 

batalha de Hasting, agravada em solo 

britânico, quando as tropas normandas de 

Guilherme, “O conquistador”, venceram 

o rei Haroldo da Inglaterra. 

          Em 1450, os franceses 

combateram nas ruas de Bayeux. Em 

1562 e 1563, foi conquistada pelos 

Calvinistas e retomada em 1589. 

          As constantes batalhas ali 

existentes deixaram marcas profundas 

em toda Europa. A rainha Matilde, 

esposa do conquistador Guilherme, 

resolveu deixar para posteridade um 

marco daqueles acontecimentos. 

Confeccionou uma enorme tela em 

tecido medindo, 70,34 metros de 

comprimento por 50 centímetros de 

altura; toda bordada e de rara beleza, 

retratando 58 cenas da batalha de 

Hasting. Dizem os estudiosos no assunto 

que, seguramente, é no gênero a mais 

antiga obra de arte existente no mundo 

ocidental. 

          Encontra-se em Bayeux inúmeros 

monumentos, dentre os quais destaca-se 

a Catedral de Notre Dame, cuja 

construção em estilo romano e bizantino, 

uma acentuada influência do gótico com 

profundo sentido religioso. Sua torre 

central de estilo flamboyant é do século 

XV. A biblioteca que guarda os bordados 

da rainha foi construída no século XVIII. 

          Mas na Segunda Guerra Mundial o 

ditador alemão Adolfo Hitler a invadiu. 

Os homens enfeitiçados, pagãos e 

inconscientes ao nazismo conquistaram 

toda à França. Tomaram os campos, as 

cidades, as fábricas e saquearam as 

riquezas de arte da antiga civilização 

francesa. O território sagrado da cultura 

do mundo foi profanado por homens 

maus e barbarizado por um individuo de 

domínio ao sabor do mais frio egoísmo 

que o mundo conheceu. 
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          Parecia tombar em noites de 

agonia e desespero. Deram tonalidade de 

cinza a encantadora paisagem do que 

fora a doce França, pisaram pesado no 

coração do grande povo. Para eles a 

França tinha morrido, era notoriamente 

ocupada e irremediavelmente perdida. 

          Foi o maior erro psicológico do 

nazismo, porque dentro daquelas ruínas 

materiais, viviam imaculados, crepitantes 

e invencíveis o espírito e a energia dos 

gallias. 

          Os franceses, juntos aos Aliados, 

foram unidos à luta e conseguiram 

resgatar  Bayeux no dia 06 de junho de 

1944, tornando-se a primeira cidade 

francesa libertada do poderio de Hitler. E 

a partir desse fato histórico e heroico 

começou a libertação de toda Europa. A 

Praça 06 de junho foi denominada em 

homenagem a esse fato. 

 

                                                         

                                         Vocabulário 

 

 Agravada – acontecida             Burgo – povo da vila, aldeia 

 Posteridade – futuro                  Nórdico – povo germânico 

 Saquearam – roubaram             Calvinista – religiosidade 

 Ruínas – destruição            Bizantino – antigo povo de Constantinopla 

 Imaculados – puros                   Crepitantes – soltando faíscas 

 

                                                           ATIVIDADES 
 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Bayeux, cidade............................com uma população de .........................habitantes 

    fica localizada na região da baixa................................................................................. 

b) Antes da Segunda Guerra Mundial a sua população era de....................habitantes 

    foi palco de muitas......................................................................................................... 

c) No ano de 1066 houve a terrível batalha de.........................................agravada em 

    solo................................................................................................................................ 
 

2º) Responda 
 

a) Qual a etimologia da palavra Bayeux?............................................................................. 

b) Qual denominação recebeu antes de ser chamada Bayeux?......................................... 

c)  Onde esta localizada a Catedral de Notre Dame?........................................................... 
 

3º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

     (     )  Rolland foi um terrível pirata nórdico. 

     (     )  Adolfo Hitler foi um ditador alemão. 



 

13 

 

 

 

     (     )  A libertação da França começou em 06 de junho. 

     (     )  Os franceses uniram-se aos Aliados. 

     (     )  Hitler era contra o nazismo. 
 

4º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Rainha Matilde                                   (    )  Monumento de Bayeux 

     ( 2 ) Bayeux                                               (    )  Rei da Inglaterra 

     ( 3 ) Catedral de Notre Dame                       (    ) Conquistaram Bayeux em 1562/63 

     ( 4 ) Rei Haroldo                                            (    )  Esposa do conquistador Guilherme 

     ( 5 ) Calvinistas                                         (    )  Foi Capital gaulesa 
 

5º) Comente como ficou a França com os ataques dos alemães e como reagiu: 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

 Bayeux (Calvados). Vue aérienne de la cathedrale Notre-Dame I’hôtel de ville et vieux quartiers.                                                     

                                   

     

 

  

 

 

 

ABL – significa: Academia Bayeuxense de Letras. Representa a preservação dos valores literários e a 

maturidade intelectual. Preconiza uma concepção estética voltada para o equilíbrio dos cânones 

clássicos. Seus integrantes, formadores de um grupo vivo e dinâmico, preocupam-se com a temática 

poética da moda e dispõe-se a abrir espaço para a publicação e divulgação de obras. Hoje a ABL é 

uma realidade, pois está ligada, veemente, ao IHGB – Instituto Histórico e Geográfico de Bayeux,  

desde 15/11/2008, data da fundação. 
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3.   Monumentos históricos 

 

          A cidade de Bayeux tem apenas 52 anos (2011), pois foi emancipada no ano de 

1959, portanto, seu patrimônio histórico consta do tempo de Barreiras quando era local 

de veraneio de famílias ricas de João Pessoa, por isso a existência de muitos sobrados e 

casarões no início do século XX, mas com a proliferação da população muitos prédios 

antigos foram derrubados, como: o casarão do Major Otílio Ciraulo, palco de muitas 

festas; o casarão do Eng° Antônio Augusto de Figueiredo Carvalho que veio de Portugal 

para trabalhar na Great-Westers e morava na Casa da pólvora; o sobrado de José 

Montenegro, comerciante de João Pessoa; o casarão de Plácido de Oliveira Lima, 

latifundiário e político; a casa grande da granja SOS; o armazém de tecidos de Dona 

Cula (mãe do Major Ciraulo); o casarão situado na FIBRASA onde o Ministro José 

Américo de Almeida veraneou de 1920 a 1922, e o engenho Barreiros que existira nos 

anos de 1600, citado pelo historiador Coriolano de Medeiros, no Dicionário Coreográfico 

da Paraíba. 

          Diante da destruição marcante do nosso patrimônio histórico, restaram poucos, 

conforme relação: 
 

1) Casarão do Alferes Quintino                                                         

    Construção:          De 1888 a 1900 

    Localização:          Rua Napoleão Laureano 

    Morador atual:      Mª das Neves Regis de .Miranda.     

    Histórico:       Foi ponto de compra e venda de 

escravo até o ano de 1888, daí funcionou como engenho 

até 1914. Os escravos vinham do Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, e depois de supervisionados eram vendidos 

para os coronéis de fazendas do interior do Estado.                                   

2) Casarão da família Ribeiro de Morais 

    Construção:       De 1900 a 1910 

    Localização:      Av. Liberdade, 1902.        

    Morador atual:  Maria Nazaré de Santana 

    Histórico:    Local onde nasceu o Dr. Luciano 

Ribeiro de Morais. Médico fundador da Faculdade de 

Medicina da Paraíba, Prefeito de Araruna, Sócio-

fundador da Academia Paraibana de Letras, cadeira 39. 

(Destruída em 2008). 

3) Vila de casas no Baralho 

    Construção:        Início do século XX 

    Localização:       Bairro Baralho 

    Morador atual:    Diversas famílias 

    Histórico:         Construída pelo governo para abrigar 

os pescadores, mas na verdade vieram morar famílias de  

boas condições econômicas de João Pessoa. 

(Algumas casas foram reformadas). 
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 4) Casarão da Granja Casa Blanca 

    Construção:         Década de 30 

    Localização:        Av. Liberdade, 2432                                            

    Morador atual:    Laboratório Médico                            

    Histórico:     Até 1944 era conhecido como o 

casarão da família Pedrosas e denominado Casa  

Blanca em homenagem ao filme de muito sucesso na 

época. (Atualmente comprado e talvez seja destruído). 

 

 

5) Casa de Manoel Santos Leal 

    Construção:         Década de 20 

    Localização:        Av. Liberdade, 1596 

    Morador atual:    Maria Santos Leal 

    Histórico:             Família tradicional de Barreiras. 

O Sr. Manoel, latifundiário, ocupava alto cargo no 

Porto de Cabedelo.  Prestou relevantes serviços ao 

povoado de Barreiras. (Destruído em 2009). 

 

6) Casarão de José Mendonça 

    Construção:        Década de 30 

    Localização:       Av. Liberdade, 3982 

    Morador atual:    Vânia de Aquino Mendonça 

    Histórico:          Foi um dos primeiros comerciantes  

    de cereais de Bayeux e também comerciante  

    em João Pessoa. Junto com a esposa elevou a  

    cultura local da época de Barreiras. Derrubado 2012 

 

 

7) Casarão de Francisco Guedes de Almeida 

    Construção:        Década de 30 

    Localização:       Av. Liberdade, 2247 

    Morador atual:   Família de José Miguel dos Santos. 

    Histórico:        Família tradicional de Barreiras. O 

Sr. Francisco foi um dos primeiros a lotear e vender 

suas terras. 

Havia no 

sítio uma bela Casa de farinha. 

  

8) Colônia dos Pescadores 

     Construção:             01/11/1925 

     Localização:            Av. Liberdade, 3133 

    Morador atual:         Colônia dos Pescadores 

    Histórico:         Casa construída pela Colônia no terreno 

doado pelo pescador Boboco. Foi o mais importante órgão da época de Barreiras. Local de reunião e 

lazer dos homens de melhor condição econômica e onde recebiam os visitantes políticos, comemoravam 

as festas e funcionava uma escola. 
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9) Educandário Eunice Weaver 

    Construção:          12/07/1941 

    Localização:          Bairro Rio do Meio 

    Morador atual:      Abrigo de crianças carentes. 

    Histórico:         O Educandário foi criado para 

abrigar os filhos sadios dos portadores de 

hanseníase da Colônia Getúlio Vargas, por motivo 

do preconceito da época em aceitar essas crianças 

nas escolas da região. No ano de 1985 foi 

restaurado pela Federação Eunice Weaver. 

10) Colônia Getúlio Vargas 

     Construção:          12/07/1941 

     Localização:          Mutirão (Mario Andreazza). 

     Morador atual: Ainda moram no local 25 internos                     

     Histórico:     Uma cidade construída fora da 

comunidade para abrigar os portadores de hanseníase. 

Hoje resta dos imóveis apenas o prédio da 

administração, parlatório, uma igrejinha e algumas 

casas de leprosos, como chamavam na época. 

Ponte Sanhauá 
 

          A Ponte Sanhauá foi tombada através do 

Decreto n° 21.722 de 07 de agosto de 2000. 

Construção do século XIX, que une Bayeux a João 

Pessoa. Ainda preserva alguns elementos da época, 

como o parapeito em ferro, as cabeceiras em pedra 

calcária e elementos de ornamentação em argamassa. 

 
 

                                                        Vocabulário 
 

 Latifundiário – dono de terras       Doado – dado por doação, ofertado 

 Veraneou – passou o verão            Cereais – plantas de grãos farináceos 

 Hanseníase – doença de lepra        Exagerada – ampliada, aumentada. 
 

                                                          

                                                     ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) A cidade de Bayeux tem...................anos, pois foi emancipada no ano de 1959. 

b) O patrimônio histórico de Bayeux consta do tempo de.............................quando 

era local de ............................de famílias ricas de João Pessoa. 

 c) No início do século XX existiam muitos..............................e................................... 
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                                   Praça 06 de Junho (Foto de 1944) 

2º)  Responda: 

 

a) Onde fica localizado o casarão do Alferes Quintino?............................................. 

b) Por que a denominação de Casa Blanca?.................................................................. 

c) Qual o objetivo da construção do Educandário Eunice Weaver?......................... 

.................................................................................................................................... 
 

3º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

     (     ) A vila de casas do Baralho foi construída para abrigar pescadores. 

     (     ) A Colônia Getúlio Vargas foi construída no centro de Bayeux. 

     (     ) O casarão de José Mendonça foi derrubado na década de 40. 

     (     ) A Colônia dos Pescadores também abrigava uma escola. 

     (     ) O casarão da família Ribeiro de Morais foi palco de muitas festas. 

     (     ) A ponte Sanhauá  foi tombada pelo IPHAEP. 

     (     ) Os portadores de hanseníase moravam na Colônia Getúlio Vargas. 

 

4º) Comente sobre a destruição marcante do patrimônio histórico de Bayeux: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

 

      
          
 

 

                                                                                                      : 

                                                                                                                                                                                                            

 

                      

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praça 06 de Junho (original) com o obelisco e os cinco quilos de areia trazidos da França. 

Derrubada no final da década de 60. Inaugurada no dia 14 de julho de 1944, em homenagem a Bayeux 

francesa. (Foto de 1960). 



 

18 

 

 
 

Praça 06 de Junho (Foto de 2001) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Praça 06 de Junho (Foto de 2015) 
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* A Capelinha de Maria da Luz 

 

 

          Igualmente a outras tantas cidades da Paraíba, Bayeux também se orgulha da graça 

recebida e triste pelo martírio acontecido; uma capelinha à beira da linha do trem, por 

trás da empresa FIBRASA, no bairro São Vicente, tornou-se um ponto turístico religioso. 

          Esta capelinha foi erguida pelos próprios moradores em agradecimento aos 

pedidos alcançados e a partir daí, deu-se início a visitação religiosa e hoje é conhecida 

como a Capelinha de Maria da Luz ou Capelinha da Menina. 

          Conta à história que no dia 14 de novembro de 1959 a senhora Corina Rodrigues, 

esposa do agricultor Agenor Alfredo, encontrava-se gestante e desejava comer um caju. 

Mas como estava só, apenas sua filha Maria da Luz de onze anos de idade ouviu o 

sussurro de desejo. Preocupada, pois era muito apegada a mãe, ofereceu-se para ir buscar 

a fruta, quando sua genitora retrucou dizendo que não precisava. Mesmo assim, com 

apenas um objetivo, caminhou para o sítio da Fibrasa, onde um caju chamou-lhe a 

atenção, ostentando-se viçoso e convidativo. 

          Na sensibilidade do seu pequenino coração, não acreditaria que fosse pecado, 

pegar aquela fruta para ofertar a sua mãe. Mas ao ouvir os gritos estridentes de maldade e 

egoísmo do vigia da fábrica, todo seu sonho acabou, apenas o medo dominava seu 

coraçãozinho de criança; vindo na sua mente só à vontade de correr. 

          Desnorteada, sem saber o que fazer, nem mesmo para aonde ir; correu em qualquer 

direção. Nessa correria com o coração batendo descompassadamente, foi de encontro ao 

último vagão do trem, que passava, como de costume, às 17,00 horas. Faleceu na hora, 

seu corpo franzino e pequeno não resistiu a uma pancada tão forte e a um medo tão 

amedrontador. 

          Era o fim de uma adolescência que através de um martírio de lágrimas, iniciou-se 

uma vida de santidade. Maria da Luz transformou-se na Santinha da Capela, depois de 

tantas graças concebidas aqueles que acreditaram a acreditam com fé na sua santificação. 

            Hoje a Capela da Menina, repleta de imagens, fotos e adereços de promessas; 

ostenta sua imagem segurando um caju e sentada nos braços de Nossa Senhora da Luz. 

Constantemente são realizadas missas e recebe visitas de pessoas de diversas partes do 

Brasil. 
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Celebração religiosa na Capela de Mª da Luz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Irmã Cícera 

    Um patrimônio vivo da cultura de Bayeux 

 

 

 
A Senhora Cícera Martiniano de Oliveira, conhecida como Irmã Cícera, nasceu a 

1931, em Gameleira de Ingá (Bacamarte). Fazendo parte de um grupo de poetas 

populares conheceu diversas cidades do Brasil, encantando os encontros de poetas 

com sua voz harmoniosa e suas poesias inspiradoras. No ano de 1974 chegou a 

Bayeux, onde ficou conhecida, não apenas como fundadora de lapinha, mestra no 

conhecimento folclórico, mas, principalmente, como Irmã Cícera, a poetisa.                                 
 

 

 

• Livro que narra a história de Maria da Luz 

• Autor: Ariosvaldo Alves de Oliveira 
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  Aspecto 

 

           Político 
 

 

   

 “Aqui teu povo goza de liberdade 

 e faz do trabalho um eterno prazer” 
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BAYEUX                                         Aspecto Político                                                        
 

1. Emancipação 
 

          Com a denominação de Bayeux na 

antiga Vila Barreiras, em 1944; começou 

a crescer um sentimento de liberdade no 

povo da Bayeux brasileira, então distrito 

de Santa Rita. Porém, uma liberdade 

diferente, onde fossem definidos seus 

limites territoriais e seu povo pudesse 

eleger seu prefeito e seus representantes 

na Câmara Municipal. Na verdade o 

povo queria sua emancipação política. 

          Entretanto, o tempo passava e nada 

acontecia, seus filhos ilustres, como: 

Severino Araújo, Major Otílio Ciraulo, 

Manoel Vitalino, Plácido de Oliveira 

Lima, Miguel Maribondo e Antônio 

Coelho, reuniam-se e debatiam sobre o 

assunto, faziam visitas constantes aos 

órgãos públicos, tentando com conversas 

e conchavos, influenciar políticos fortes 

da região e provar as autoridades 

competentes que o distrito de Bayeux já 

estava em condição de se emancipar. 

          Bayeux já contava com cinco 

indústrias de sisal e a população chegava 

a mais de 17.000 habitantes. Isto foi 

suficiente para que o Deputado Estadual 

Joacil de Brito Pereira, abraçasse a causa 

em consideração aos amigos 

bayeuxenses e criasse o Projeto de Lei 

N° 166/59. 

          Com afinco e destreza, mostrou 

nas assembleias realizadas que o distrito 

tinha condição financeira e populacional 

para se emancipar, pois passava de 

15.000 habitantes, população mínima 

exigida na época. 

          No dia 28 de julho de 1959, o 

projeto foi aprovado com Veto Parcial e 

a Lei N° 2.148/59 criou o município de 

Bayeux, publicado no Diário Oficial na 

quarta feira do dia 29 de julho e assinado 

pelo então Governador do Estado da 

Paraíba, Dr. Pedro Moreno Gondim e, 

conforme o artigo 9°, a lei entraria em 

vigor no dia 15 de dezembro de 1959, 

dia da emancipação política de Bayeux. 

          Portanto, Bayeux foi fundada 

nesse dia, pois antes era apenas o distrito 

de Santa Rita com uma estreita rua de 

acesso ao interior do Estado.. 

          No momento solene da aprovação 

do projeto todos aqueles cidadãos que 

lutaram pelo sonho da emancipação 

estavam presentes, e inclusive, lotaram 

ônibus para que todos presenciassem o 

sonho realizado.  
 

 

 

 

O Dr. Joacil de Brito Pereira, natural de Caicó – RN; tanto se vinculou à Paraíba que em 05/77, foi 

distinguido com a Cidadania Pessoense. Tornou-se Deputado Estadual e Federal. Advogado; orador e 

constitucionalista. Ingressou na APL e no IHGP, onde se tornou presidente, revelando prediletação 

pela evolução política da Paraíba e por temas de natureza biográfica. Diante de tanto que fez pela 

Paraíba, o que tornou respeitado e admirado pelo povo de Bayeux foi à coragem e empenho na criação 

e aprovação do Projeto de Lei Nº 166/59 que originou a Lei Nº 2.148/59, da Emancipação Política de 

Bayeux. Por isso o povo bayeuxense considera o Dr. Joacil, um Cidadão Bayeuxense. 
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                                                      ATIVIDADES 

 

 

 

 

1º) Responda 
 

a) Qual o dia oficial da Emancipação Política de Bayeux?............................................. 

b) Qual o dia da aprovação do Projeto da Emancipação Política?................................. 

c)Qual o dia da divulgação no Diário Oficial?.................................................................. 
 

2º) Marque a resposta certa: 

 

a) Projeto de Lei da Emancipação Política:                         Projeto de Lei Nº 666/59. 

                                                                                            Projeto de Lei Nº 166/59. 

                                                                                            Projeto de Lei Nº 106/59. 

 

b) Lei que criou o Município de Bayeux:                                          Lei Nº 2.148/59. 

                                                                                                          Lei Nº 2.448/59. 

                                                                                                          Lei Nº 2.142/59. 

          

3º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

      (    )  O povo de Bayeux não queria a emancipação. 

      (    )  Bayeux não estava em condição de se emancipar. 

      (    )  A Lei 2.148/59 foi publicada no Diário Oficial. 

      (    )  A Lei foi assinada pelo então Governador do Estado. 

      (    )  Bayeux não tinha a população mínima exigida na época. 

      (    )  O Projeto foi aprovado com Veto Parcial. 
 

4º) Faça a correspondência: 
 

    Joacil de Brito Pereira                                           Cidadão de Bayeux 

    Pedro Moreno Gondim                                          Deputado Estadual 

    Severino Araújo                                                    Cidadão de Bayeux 

    Miguel Maribondo                                                 Governador 

    Antônio Coelho                                                     Cidadão de Bayeux 
 

5º) Comente sobre a luta pela Emancipação Política: 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 
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 2.   Evolução Política 

 

          A evolução política de Bayeux começou muito antes de sua emancipação. Alguns 

cidadãos ingressaram na política em outros municípios, principalmente em Santa Rita, 

representando o distrito de Bayeux. 

          O Dr. Luciano Ribeiro de Morais que nasceu em 

Barreiras no ano de 1908, foi prefeito de Araruna, o Dr. 

Edgard Seager, proprietário da empresa Fibrasa, foi prefeito 

de Santa Rita em 1930. 

          No ano de 1944 Evandro Maciel Monteiro foi eleito 

vereador para Câmara Municipal de Santa Rita pelo PSD – 

Partido Social Democrático, com uma votação de 262 votos, 

época em que também foi eleito Plácido de Oliveira Lima. 

          Em 1951 foi à vez de Geraldo José de Santana pela 

UDN – União Democrática Nacional e de Severino Araújo 

que conseguiu 232 votos pelo PTB – Partido Trabalhista Brasileiro. No ano de 1955 

Lourival Caetano foi eleito vereador pelo PSD e eleito vice-prefeito em 1959, quando 

conseguiu mais votos que o prefeito eleito, pois na época as chapas eram independentes. 

          Com a emancipação política em 1959, Bayeux passou de distrito de Santa Rita a 

município e, enquanto não verificaram as eleições para prefeito, vice-prefeito e 

vereadores; o poder executivo foi exercido por um prefeito (interventor) nomeado pelo 

governador do Estado. 

          Tomou posse no dia 15 de dezembro de 1959 Josué Gomes da Silveira por 

influência do Dr. Flávio Ribeiro Coutinho, mas por motivo de doença se afastou em 30 

de março de 1960. A partir desta data assumiu o cargo Jaime Caetano por influência do 

Dr. José Fernandes de Lima, que ficou até a posse do primeiro prefeito constitucional. 

          Com a eleição direta do primeiro prefeito constitucional em 03 de outubro de 

1960, começou propriamente dita a evolução política de Bayeux. 

          Nesta eleição foi eleito Geraldo José de Santana com o seu vice-prefeito José 

Saraiva, da UDN – União Democrática Nacional com 674 votos contra os 638 sufrágios 

consagrados a André de Almeida Castro do PSD – Partido Social Democrático. Geraldo 

Santana assumiu de 1961 a 1964. 

          Foram eleitos sete vereadores para Câmara Municipal e 

um fato histórico deste pleito foi à eleição de Maria da Gloria de 

Araújo Silva, primeira mulher eleita vereadora em Bayeux e na 

Paraíba. 

          Na eleição de 10 de outubro de 1964 foi eleito Lourival 

Caetano com o seu vice-prefeito João Marsicano Massílio do 

PSD – Partido Social Democrático com 2.373 votos. Seu 

adversário, Severino de Oliveira Lima, da UDN, conseguiu 

1.058 votos. Lourival Caetano ficou no cargo de 1964 a 1968. 

Dr. Edgard  Seager 

Mª da Gloria de A. Silva 
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          Nessa eleição a Câmara Municipal passou de sete para nove vereadores e apenas 

dois conseguiram reeleição. Um fato marcante dessa eleição foi à vitória esmagadora de 

Lourival Caetano, quando conseguiu mais de 110% dos votos sobre seus adversários. 

          Em 15 de novembro de 1968 aconteceu a terceira eleição para prefeito de Bayeux. 

João Marsicano Massílio com o seu vice-prefeito André de Almeida Castro, foram 

eleitos pelo MDB com 2.507 votos, contra os 1.942 de Geraldo José de Santana da 

Arena. João Marsicano Massílio governou de 1968 a 1972. 

          Para Câmara Municipal 

pela primeira vez foram eleitas 

duas mulheres entre os nove 

vereadores. Período em que houve 

a dissolução dos antigos partidos 

políticos pelo então Presidente da 

República, Marechal Castelo 

Branco. Foi criado, portanto, o 

MDB – Movimento Democrático 

Brasileiro e a ARENA - Aliança 

Renovadora Nacional. 

          Na quarta eleição realizada em 15 de novembro de 1972, Lourival Caetano com o 

seu vice-prefeito, José Clodomir Aragão, ambos do MDB, conseguiram 4.271 votos. Os 

três adversários da ARENA: Geraldo José de Santana com sua vice-prefeita Salvina 

Pontes; Antônio Dias de Souza com o seu vice-prefeito José Coelho de Souza e Joaquim 

Ernesto de Matos com o seu vice-prefeito Odilon Monteiro da Silva; não conseguiram 

superar a chapa emedebista. Lourival Caetano governou de 1973 a 1976. 

          A Câmara Municipal foi composta com cinco vereadores do 

MDB e quatro da ARENA. Quatro vereadores conseguiram reeleição. 

Um fato que marcou a eleição foi à vitória do vereador Vanildo Caetano 

que conseguiu 1.472 votos, 20% dos votos validos. 

          No dia 15 de novembro de 1976, ocasião da quinta eleição, foi 

eleita prefeita Severina Freire de Melo com o seu vice-prefeito José 

Antônio Batista, do MDB I, com 5.222 votos. O adversário André de 

Almeida Castro do MDB II conseguiu 3.670 votos. Severina Freire de 

Melo ficou no cargo de 1977 a 1982. 

          A Câmara Municipal foi composta por nove vereadores, cinco do 

MDB e quatro da ARENA, notando-se a reeleição de apenas dois 

vereadores; pior caso na história do Poder Legislativo. Foi nesse 

período que faleceu o vereador com cinco legislaturas, Vicente Pereira 

da Silva. 

          No ano de 1982, Lourival Caetano que terminava seu mandato de deputado 

estadual, tentou mais uma vez se candidatar a prefeito de Bayeux, mas sua candidatura 

foi impugnada. Portanto, para a sexta eleição, realizada em 15 de novembro de 1982 foi 

eleito Pedro Juvêncio da Silva com o seu vice-prefeito Genival Guedes de Menezes do 

Posse do Prefeito Lourival Caetano 

e o vice-Prefeito João Marsicano  

- 1965 - 

Vanildo Caetano 
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 PMDB e conseguiram 9.270 votos, enquanto seu adversário, Sebastião Felix de Morais 

do PDS, conseguiu 6.171 votos. Pedro Juvêncio da Silva assumiu o cargo de 1983 a 

1988. 

          Nessa eleição que a Câmara Municipal passou de nove para treze vereadores, 

foram eleitos representantes de diversos partidos políticos, pois o então Presidente da 

República, General João Batista Figueiredo, possibilitava a organização de diversas 

associações partidárias através da nova Lei Orgânica. A impugnação da candidatura de 

Lourival Caetano marcou essa eleição, pelas desavenças e rijas políticas. 

          Na sétima eleição 

municipal de Bayeux, acontecida 

em 15 de novembro de 1988, 

Lourival Caetano com o seu 

vice-prefeito Dr. Expedito 

Pereira do PMDB, com 8.726 

votos venceram cinco 

adversários: Ceslau da Costa 

Gadelha com o seu vice-prefeito 

Luiz Gonzaga Santana da Silva 

do PSDB (6.683 votos); Celeida 

F. A. Farias de Barros com o seu 

vice-prefeito Renato de Carvalho 

Morais do PL (2.952 votos); Gilvandro Francisco da Silva com o seu vice-prefeito 

Manoel Bernardino da Silva do PT (1.746 votos) e Severino Luiz da Silva com o seu 

vice-prefeito José Pacha Antar do PPB (1.308 votos). Com o falecimento de Lourival 

Caetano em 24 de julho de 1992, o vice-prefeito Dr. Expedito Pereira assumiu o poder 

até 31 de dezembro. 

          Nessa eleição a Câmara Municipal passou de treze para quinze 

vereadores, e o vereador João Bandeira de Souza se consagrou como o 

vereador mais vezes eleito até então, na história política de Bayeux 

(seis vezes). O fato que marcou profundamente essa eleição foi o 

falecimento de Lourival Caetano, considerado um fenômeno pelos 

analistas políticos por tantas vitórias alcançadas.  

          A oitava eleição foi realizada em 03 de outubro de 1992. Foi eleito Sebastião Félix 

de Morais com o seu vice-prefeito Raimundo de Mendonça Furtado do PDS com 10.888 

votos. Seus adversários foram: Delson Caetano do PMDB com 8.245, Manoel Alves 

Cavalcante do PPB com 6.382 e Adauto Gomes do PDT com 4.975 votos. Sebastião 

Félix de Morais governou de 1993 a 1996. 

          A Câmara Municipal foi composta por dezessete vereadores com representantes do 

PMDB (4), PPS (5), PDT (2), PSB (2), PST (2), PFL (2). Nessa eleição apenas cinco 

vereadores foram reeleitos, marcando um período de repulsa dos eleitores.   

          Na nona eleição que aconteceu em 3 de outubro de 1996 foi eleito para prefeito 

Dr. Expedito Pereira de Souza do PRP, com sua vice-prefeita Eliude Carvalho de M. 

João Bandeira 

Posse do Prefeito Lourival Caetano 

e o Vice-Prefeito Dr. Expedito Pereira 

- 1989 - 
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  Rodrigues e conseguiram 17.368 votos. Foram seus adversários: Severina Freire de 

Melo do PMDB (10.459 votos); Raimundo de M. Furtado do PTB (4.474 votos); Bráulio 

de O. Pessoa do PT (2.650 votos); Regina Gomes de Lima do PDT (1.360 votos) e José 

Coelho de Souza do PPB (717 votos). Dr. Expedito Pereira de Souza governou de 1997 a 

2000. 

          Para a Câmara Municipal tomaram posse dezessete vereadores: quatro do PMBD, 

dois do PV, dois do PDT, três do PSB, três do PRP, dois do PTB e um do PRN. Nessa 

eleição apenas oito vereadores foram reeleitos. Foi à eleição com o maior número de 

candidato ao cargo de prefeito; seis representantes de partidos diferentes. Nessa época 

falecia o vereador Mailton W. Salustiano Melo no seu segundo mandato. 

          No dia 01 de outubro de 2000 foi realizada a décima eleição municipal de Bayeux. 

O candidato do PMDB Dr. Expedito Pereira de Souza com o seu vice-prefeito Edno de 

Paula Andrade conseguiram 22.344 votos, derrotando a candidata do PTB Sara Maria 

Francisca Medeiros Cabral e o seu vice-prefeito Geogeto José Felinto que conseguiram 

22.196 votos. Como também o candidato do PT Gilvandro Francisco da Silva, 

consagrado com 1.514 votos. 

          O prefeito eleito com o seu vice-prefeito, assumiram o poder em 01 de janeiro de 

2001, mas com a cassação foram substituídos pela candidata do PTB e o seu vice-

prefeito, que tomaram posse em 14 de maio de 2002 até 31 de dezembro de 2004. 

          A Câmara Municipal foi composta de dezessete vereadores com a reeleição de 

sete. Foram eleitos representantes de nove partidos políticos: PMDB (02); PL (02); PPB 

(2); PDT (02); PSB (02); PRP (02); PTB ()2); PPS (2) e PT (01).  Um fato pioneiro e 

marcante dessa eleição foi à cassação do prefeito eleito do PMDB Dr. Expedito Pereira 

de Souza com o seu vice-prefeito Edno de Paula Andrade.   

          A décima primeira eleição foi realizada no dia 03/10/2004. Os candidatos a 

Prefeitura Municipal foram: Sara Cabral pelo PTB com o seu vice-prefeito Heleno; Jota 

Júnior pelo PMDB com o seu vice-prefeito Carlos Pereira e Zezito pelo PSL. O prefeito 

eleito foi Jota Júnior com 30.330 votos; a candidata do PTB teve 21.382 sufrágios e o 

candidato do PSL teve 1.180 votos. A gestão do prefeito eleito foi de 01/01/2005 a 

31/12/2008. A Câmara Municipal foi composta de dez vereadores com a reeleição de 

seis. Um fato marcante foi a quantidade de candidatos à Câmara Municipal, pois dos 238 

candidatos da última eleição passou para 156 nesta eleição de 2004. 

           A décima segunda eleição foi realizada em 04/10/2008. Candidatos a prefeito: 

Jota Junior com o vice-prefeito Domiciano Cabral (PMDB); Expedito Pereira com o 

vice-prefeito Fernando Ramalho (PSB) e Tony Cultura com o vice-prefeito Erivaldo 

Melo PSOL). Foi reeleito Jota Junior com 28,929 votos; Expedito pereira obteve 22.430 

votos e Tony Cultura 1.339 votos. Para a Câmara Municipal apenas dois vereadores 

foram reeleitos: Jerônimo (Gêge) e Dedeta. Um fato marcante desta eleição foi a 

desistência da candidata a vice-prefeita Sara Cabral de última hora, colocando no seu 

lugar o esposo, Domiciano Cabral, portanto o povo pensava que estava votando em Sara 

que na verdade os votos foram para Domiciano Cabral. 

          A décima terceira eleição foi realizada no dia 07/10/2012. Candidatos: Expedito 

Pereira (PSB) eleito com 23.612 votos. Berg Lima (PTN) obteve 13.042 votos; Fofinho 
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                                         Vocabulário  

  Exercido – desempenhado          Possibilitava – tornar possível 

 Influência – prestígio                   Cargo – função 

 Sufrágio – voto                              Consagrado – votado 

  

ATIVIDADES 

 

1º) Complete as lacunas: 
    

a) O Dr. Luciano Ribeiro de Morais que nasceu em.....................................foi prefeito de 

    ................................................................................................................................. 

b) O Dr. Edgard Seager proprietário da empresa..........................................foi prefeito de 

    ......................................em 1930. 

c) No ano de 1946 Evandro Maciel Monteiro foi eleito.......................para Câmara                     

Municipal de ............................................................................................................... 

d) Em 1951 Geraldo José de Santana foi eleito pelo partido............................................... 
 

2º) Responda: 
 

a) Quem foi o 1º prefeito (interventor) nomeado de Bayeux?.............................................. 

b) Quem foi o 2º prefeito (interventor) nomeado de Bayeux?............................................. 

c) Quem foi o 1º prefeito constitucional de Bayeux?........................................................... 

d) Qual prefeito foi eleito três vezes e uma vez deputado?................................................... 

e) Qual mulher se tornou a 1ª vereadora de Bayeux e da Paraíba?...................................... 

f) Quem é o atual prefeito de Bayeux?.......................................................................... 
 

5º) Comente a política atual comparada com a política de antigamente: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

(PPL) 1.635; Raimundo dentista (ORP) 1.263; Vanildo Caetano (PSC) 592 votos.  A 

candidata Sara Cabral (DEM) foi indeferida pela Justiça Federal, portanto os seus votos 

não foram computados. Para a Câmara Municipal, que nesse ano passou de dez para  

dezessete membros, foram reeleito apenas quatro vereadores. Um fato marcante desta 

eleição foi o indeferimento da candidata Sara Cabral. 

              A décima quarta eleição foi realizada no dia 02/10/2016. O candidato Berg 

Lima foi eleito com 33.437 votos (58,92 %). Dr. Expedito Pereira obteve 21.989, Léo 

Micena 987, Astero Santos 205, Tony Cultura 129 e Marcilio Correia não foi votado. O 

fato marcante desta eleição foi à votação expressiva do candidato Berg Lima, derrotando 

um adversário que teve o apoio da ex-prefeita Sara Cabral e do ex-prefeito Jota Junior. 

Juntos subestimaram o povo bayeuxense, que demonstrou nas urnas que queria 

mudança. Mas essa mudança não veio, o povo foi enganado, pois a jovem esperança se 

transformou em pesadelo com diversos problemas com a justiça. A Câmara Municipal 

foi composta de 17 vereadores com oito reeleitos. 

o povo bayeuxense que enalteceu a cidadania e amor a terra, demonstrando que queria 

mudança. Esse pleito ficou conhecido como “A eleição de David contra Golias” A 

Câmara Municipal foi composta de 17 vereadores com oito reeleitos. 
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    Josué da Silveira 

15/12/59 a 30/03/60 

    Jaime Caetano 

30/03/60 a 31/12/60 

15/12/59 a 30/03/60 

  Geraldo Santana 

       1961/1964 

15/12/59 a 30/03/60 

  Lourival Caetano 

         1965/1968 

15/12/59 a 30/03/60 

    João Marsicano 

         1969/1972 

  Lourival Caetano 

         1973/1976 

15/12/59 a 30/03/60 

    Severina F. Melo 

          1977/1982 

   Pedro Juvêncio 

       1983/1988 

  Lourival Caetano 

     1989/24/07/92 

  Expedito Pereira 

 24/07/92-31/12/92 

Sebastião F. Morais 

       1993/1996 

 Expedito Pereira 

    1997/2000 

  Expedito Pereira 

   2001-14/05/02 

      Sara Cabral 

14/05/02-31/12/04 

Josival   J  .Souza 

      2005/2008 

 Josival  J. Souza 

       2008/2012 

   Expedito Pereira 

        2013/2016 

      Berg Lima 

 2017-05/07/2017 

       Luiz Antônio 

06/07/17-20/03/18 

       Mauri Batista 

21/03/2018-18/12/18 

       Berg Lima 

19/12/18-12/12/20 

        

   Jefferson Kita 

 21/05/20-31/12/20 

PREFEITO PREFEITA PREFEITO PREFEITO PREFEITO 

 PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO INTERVENTOR INTERVENTOR 

 PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO 

 PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO 
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3.   Segurança Pública 
 

          Todo ser humano que vive numa sociedade é responsável pela segurança da sua 

cidade de acordo com o artigo 86° da Constituição Brasileira. 

          Desde o tempo de Barreiras, Bayeux orgulha-se dos seus cidadãos que tiveram a 

responsabilidade de conduzir os desígnios da segurança pública nos mais remotos 

recantos do território. 

          Existiram valorosos delegados que souberam cumprir fielmente suas missões, por 

isso hoje lembrados pela comunidade através de homenagens com denominações de 

ruas, praças ou entidades públicas, dentre outros: João Dionísio da Silva (conhecido João 

Miguel), homem de caráter e determinação que veio a ser o primeiro delegado; Tenente 

Antônio Luiz Gomes e o Major André de Almeida Castro. Porém, mesmo sem cargo 

público o Major Otílio Ciraulo exercia grande influência na segurança do povoado e 

Severino Leão de Albuquerque atuou algumas vezes como delegado de polícia “Ad hoc”, 

mas nunca aceitou o cargo em definitivo. 

          Funcionou até a década de 40 no período 

em que Barreiras era distrito de Santa Rita e sua 

população não chegava a 3.000 habitantes, um 

Posto de Fiscalização do Estado, localizava-se 

na Av. Liberdade n° 4141. No meio da rua, 

defronte ao posto, um grande cavalete de 

madeira obrigava a parada dos veículos no 

objetivo de fiscalizar mercadorias e dar o visto 

nas notas fiscais. 

          No mesmo período foi criado um Sub-

Comissariado que funcionou até o ano de 1959. 

Era instalado no local da sede do São Sebastião 

Clube Recreativo e a cadeia (pequeno quarto) 

ficava no local da antiga biblioteca. 

          Com a emancipação política foi criada 

uma delegacia no início da Rua Flávio Maroja, 

onde também funcionava uma cadeia, mas por 

falta de segurança os presos mais perigosos 

eram deslocados para a Penitenciária de João 

Pessoa. 

           Muito tempo depois foi instituída a 5ª 

DD – Delegacia Distrital, instalada na Rua 

Pedro Wlisses n° 225; atualmente instalada a 

Av. Liberdade s/n; composta de um delegado titular, três auxiliares e um escrivão. Sendo 

que o Presídio Municipal fica na Rua João XXIII, guarnecido por um coordenador, um 

carcereiro e dois auxiliares agentes da COSIPE, subordinado a Secretaria da Cidadania. 

Enquanto que a segurança externa é composta de um militar graduado e três soldados 

policiais militares. 

5ª DD  - Delegacia Distrital  

3ª Companhia Militar  

Cadeia Pública de Bayeux   
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        Com o crescimento populacional foi preciso aumentar a segurança dos cidadãos 

bayeuxenses e para isso foi fundado no dia 19 de setembro de 1997 a 3ª Companhia 

Militar que veio a funcionar na Rua Tenente Antônio Luiz Gomes, bairro Sesi. No ano 

de 1999 era comandante o Capitão José Joaquim de Souza, auxiliado pelo sub-

comandante Tenente Moreira, Tenente Ubiraci e Tenente Matoso, na administração o 

Cabo PM Ladislau. 

          Até o ano de 1999 a 3ª Companhia Militar contava com o efetivo de 56 policiais, 

funcionando 24 horas, prestando serviço de Rádio patrulha com três viaturas tipo gol, 

como também no policiamento ostensivo, guarnecendo as áreas de maior movimento, 

com o apoio do PAC – Posto de Apoio Comunitário, e o PPM – Posto Policial Militar, 

distribuídos nos bairros. 

          Em 2003 a Companhia contava com o efetivo de 124 policiais e o apoio de uma 

blazer, seis Santanas e quatro motos. Como comandante o Capitão Francimar Vieira Lins 

e Sub-Comandante o Tenente Ciro Santos. A partir de 2011 foi designado para 

comandante o Capitão Cristovão Ferreira Lucas; Capitão Lucas. Recebeu um prédio 

reformado, oferecendo maior e melhor comodidade. 

          No ano de 1965 quando a cidade passou à categoria de Comarca teve como 

primeiro Juiz Dr. Inácio Machado de Souza. No ano de 1985 foi construído um edifício 

na Av. Liberdade n° 3455 para ser a sede da justiça e merecidamente foi denominado de 

Fórum Juiz Inácio Machado de Souza. Atualmente o Fórum funciona em um moderno 

prédio localizado a Av. Liberdade (Baralho). 

          No ano de 1999 o Poder Judiciário de Bayeux apresentava como Diretor do Fórum 

e Juiz da 1ª Vara, Dr. João Batista Vasconcelos; 2ª Vara Dr. José Edvaldo Albuquerque 

de Lima; 3ª Vara Dr. Romero Carneiro Feitosa e do Juizado Especial das Pequenas 

Causas, Dr. Antônio Pinto Sobrinho. 

       Também é mantido pelo Fórum o Juizado de Menores, onde as crianças são 

transferidas posteriormente para o setor do SOS Criança do CEM – Centro Educacional 

dos Menores. A 61ª Zona Eleitoral que funcionava no prédio da LCR, voltou a se instalar 

no antigo prédio da Av. Liberdade, 3455, centro. 

a.   16° RCMec - 16° Regimento de Cavalaria Mecanizada 
 

          O Exército Brasileiro é o segmento terrestre 

de nossas Forças Armadas, o 16° RCMec é uma 

das instituições nacionais constituídas pela 

sociedade brasileira para defender a Pátria, 

como nação independente e soberana, garantir a 

integridade territorial e a paz interna, bem como 

lhe assegurar a convivência pacífica e o respeito 

no cenário internacional. 

          O Quartel Militar do Exército Brasileiro 

16° RCMec pertence a 7ª Região Militar – IV 

Exército. Foi fundado no dia 21 de junho de 

1971 no bairro Alto da Boa Vista e recebeu 

como primeiro comandante Coronel Flávio 

Moutinho de Carvalho que recebeu no ano de 

1974 o Título de Cidadão Bayeuxense. Dentre 

outros, esteve como comandante: Coronel José 

Gualter Pinto, Coronel Oswaldo Pio da Rocha 

que faleceu no comando da corporação em 1991 

de colapso cardíaco e o atual comandante, 

Coronel Antônio Almério.Filho. 

           Tem modernas instalações. Na entrada 

um enorme pavilhão central onde fica o 

gabinete do comandante e a administração do 

quartel, por trás, defronte de um campo aberto, 

fica a larga rua do desfile militar e local das 

comemorações militares.  
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          Com a inauguração veio uma guarnição 

do Estado de Pernambuco e alguns militares de 

outros Estados, dentre outros: Tenente Cândido 

e Tenente Zanon; Sargentos: Ferreira, Jesus, 

Walmor, Ubaldo, Marques. Cabos: Apolinário, 

Pádua, Carlos, Anacleto, e os soldados antigos: 

Menezes, Pereira, Costa, João. No ano de 1973 

o quartel recebeu aspirantes da AMAN – 

Academia Militar das Agulhas Negras, dentre 

outros: Wellington, Macedo e Guerra, que 

comandaram a primeira turma de recrutas 

totalmente paraibanos. 

           No final da prestação do serviço militar 

do ano de 1973 foi entregue aos soldados 

escolhidos através de uma minuciosa seleção o 

Diploma de Honra ao Mérito. Dois militares 

destacados foram selecionados para receber o 

diploma das mãos do comandante: soldado 

Oliveira (263) representou o 1° esquadrão e o 

soldado Carlos Gomes (322) representou o 

esquadrão de comando. Na ocasião solene 

encontrava-se o prefeito de Bayeux, vereadores 

e autoridades militares. 

 

b.  DMTran – Departamento Municipal de Trânsito 

 

          O novo Código de Trânsito Brasileiro atribuiu a 

responsabilidade do trânsito aos municípios, sendo assim, a 

Prefeitura Municipal de Bayeux, com a preocupação de 

implantar mais segurança para o grande fluxo de veículos e 

pedestres da cidade, esforçou-se em atender todos os requisitos 

exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito para a 

municipalização do trânsito. E, após muito trabalho foi 

homologado no dia 29 de novembro de 1999, em Portaria nº 212 oriunda do DENATRAN, a integração 

do município de Bayeux como membro do Sistema Nacional de Trânsito. 

         Diante desta grande responsabilidade foi criado o Departamento Municipal de Trânsito, conhecido 

popularmente como DMTran, o qual foi designado como diretor o 2º Tenente PM Vicente Ferreira da 

Silva.  

          Hoje os agentes de trânsito do DMTran já fazem parte do dia a dia da cidade de Bayeux, seja em 

eventos especiais ou diariamente nas ruas, sempre zelando pelo princípio da educação no trânsito e 

punir, no último caso. O órgão tem o papel fundamental de zelar para que a Lei de Trânsito seja 

obedecida, tanto aos condutores de veículos, quanto aos pedestres, para um trânsito mais seguro na 

cidade.  
                                                    

c. Delegacia da mulher 
 

       Para Combater e inibir a violência contra a mulher no 

município de Bayeux. foi criada a Delegacia da Mulher e desde a 

sua instalação os números apontam para um maior esclarecimento 

da população sobre a importância de formalizar denúncias quando 

vitimas de violência, além da garantia de sigilo no atendimento.  

       As mulheres que procuram a Delegacia são encaminhadas, 

quando necessário, para serem assistidas também pelo Cravim que 

realiza um atendimento prévio e as direciona para a unidade central, localizada na avenida Liberdade.  

       O centro foi fundamental para o trabalho de prevenção e combate às práticas de violência na  

cidade, pois com o apoio, as mulheres ficam mais encorajadas e não se calam diante de uma situação de 

agressão, sabem que serão assistidas. 
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                                                Vocabulário 
 

     Evolução – desenvolvimento        Presídio – cadeia, prisão. 

     Promover – favorecer                     Rancho – refeitório de soldado 

     Objetivo – intuito                            Graduação – categoria 

     Guarita – casa de sentinela             Integridade – dignidade 
                                                 

                                                        ATIVIDADES 
 

 

 

 

 

1º) Responda: 
 

a) Quem foi o primeiro delegado de Bayeux?......................................................................             

b) Quem foi o primeiro Juiz de Bayeux?.............................................................................. 

c) Onde fica atualmente o Presídio Municipal?................................................................... 

d) Onde fica localizado o Fórum?......................................................................................... 

e) Quem é o comandante da 3ª Companhia Militar?............................................................ 
 

2º) Complete as lacunas: 
 

a) O Quartel Militar do Exército Brasileiro, 16° RCMec pertence a .................................. 

    do IV Exercito, foi seu primeiro comandante Coronel.................................................... 

b) O 16° RCMec foi fundado no dia...........de................................de.............................no 

    bairro............................................................................................................................... 

c) A 3ª Companhia Militar foi fundada no dia............de.....................de.....................veio 

    a funcionar na Rua........................................................bairro.......................................... 
 

3º) Assinale as alternativas corretas: 
 

     (    ) O 16° RCMec foi constituído para defender a Pátria. 

     (    ) O 16° RCMec fica localizado em Cruz das Armas. 

     (    ) O 16° RCMec  também garante a paz interna. 

     (    ) O 16° RCMec é um quartel de infantaria. 

     (    ) O 16° RCMec garante o respeito no cenário internacional. 

     (    ) O 16° RCMec  é constituído de homens e mulheres. 
 

4º) Qual a importância da 3ª Companhia Militar? 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

5º) Qual o papel do DMTran no município de Bayeux? 

     ......................................................................................................................................... 

6º) Comente a importância do RCMec em Bayeux: 

   

   ......................................................................................................................................... 
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Houve na antiga fábrica Deswann a primeira greve de trabalhadores na história do município. Os 

funcionários revoltados com os baixos salários uniram-se e solicitaram dos diretores aumentos nos 

seus vencimentos. Os diretores pasmos com a atitude dos seus subordinados ficaram indignados, pois 

era um acontecimento inédito na empresa. Entre os grevistas encontravam-se: José Ferreira dos Santos 

e Rosendo Tranquilino Filho. 

 

 

1º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado/1973 

                              - Pioneiro - 
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4.   Os três poderes 
 

          Para governar o Brasil, os Estados e os Municípios, existem em cada um deles três 

poderes:           

                         O Poder Executivo. O Poder Legislativo. O Poder Judiciário. 
 

a.   Poder Executivo 

 

          O Poder Executivo é exercido pelo 

prefeito que tem por função executar as 

leis municipais, trabalhar pelo progresso 

da terra e tomar as medidas necessárias 

no cuidado dos negócios públicos. 

          O prefeito é auxiliado pelo vice-

prefeito e seus auxiliares de confiança, 

escolhidos diretamente por ele. Esses 

auxiliares são chamados secretários 

municipais. 

          A primeira sede do Poder 

Executivo funcionou na Av. Liberdade, 

3.720, de 1960 a 1980. A segunda sede 

foi na Rua Flávio Maroja, s/n de 1980 a 

1997. A partir desta data, com a 

derrubada do antigo prédio e a 

construção de um moderno edifício, 

voltou a funcionar no antigo endereço, 

Av. Liberdade 3.720.  

          Nas doze eleições realizadas de 

1960 até o ano 2008, nove cidadãos 

ocuparam o cargo de prefeito, inclusive 

duas mulheres. 

 

          

          Em Bayeux funcionam, normalmente, as seguintes secretarias; dependendo do 

Poder Executivo que pode criar ou desativar outras secretarias: 

 

Secretaria da administração: 

 

          A Secretaria de Administração funciona na Av. Liberdade, 2.637, cuida da 

administração e da vigilância do pessoal, do material que serve ao governo e do arquivo 

público. 

 

Secretaria da Educação: 

 

          A Secretaria da Educação e Cultura funciona na Av. Liberdade, 1.940, preocupa-se 

com o ensino, a criação de escolas, formação e treinamento de professores, coordena e 

cria bibliotecas.  

 

Secretaria da Saúde: 

 

          A Secretaria da Saúde funciona na Av. Liberdade, 1973, zela pela saúde pública e 

assistência médica dentária e hospitalar. Participa junto ao Governo Federal e Estadual 

da vacinação no município. 
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Secretaria da Comunicação: 
 

          A Secretaria da Comunicação funciona na Av. Liberdade, 3720 (prédio da 

prefeitura), tem o papel jornalístico de edição de textos e seleção de fotos para 

divulgação dos trabalhos da prefeitura. 

 

Secretaria da Fazenda: 
 

          A Secretaria da Fazenda funciona na Av. Liberdade, 2.637, responsabiliza-se pelas 

finanças com balanços e balancetes junto ao Tribunal de Contas do Estado, como 

também com a preparação e divulgação da folha de pagamento do pessoal. 

 

 

Secretaria da Ação Social: 
 

          A Secretaria da Ação Social funciona na Rua José Rodrigues Moura, s/n, coordena 

os projetos de recuperação e assistência aos necessitados, o amparo ao menor 

abandonado e assistência social em geral. 

 

Secretaria da Indústria, Comércio, Transportes e Meio Ambiente: 
 

          A Secretaria da Indústria, Comércio, Transporte e Meio Ambiente, funciona na 

Av. Liberdade, 3720 (prédio da prefeitura), Coordena e cria projetos para instalações de 

indústrias e casas comerciais. Fiscaliza e administra o setor de transporte e meio 

ambiente; objetivando um melhor serviço e qualidade de vida. 

 

Secretaria da Infraestrutura: 
 

          A Secretaria da Infraestrutura funciona na Av. Liberdade, 3720, responsabiliza-se 

pela criação e execução de projetos de infraestrutura a ser aplicado no município, 

visando o bem estar do cidadão e do território municipal. 

 

Secretaria de Turismo: 

 

          A Secretaria de Turismo funciona na Av. Liberdade, 3720, tem o papel de criar e 

coordenar projetos, visando o desenvolvimento do turismo nas suas diversas áreas, 

preocupando-se com o bem estar público, natural e material. 

 

Secretaria de Esporte: 

 

A Secretaria de Esporte funciona na Av. Liberdade, 3.720. Tem como objetivo 

incentivar, coordenar e promover o esporte nos seus diversos ramos, locais e atletas, 

visando o bem estar físico,  mental e social do povo.  
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Poder Executivo (Quadro atual) 
 

Prefeito:.............................................................................................................................................. 

Vice-Prefeito...................................................................................................................................... 

Chefe de Gabinete.............................................................................................................................. 
 

Secretários: 
 

Administração:................................................................................................................................... 

Educação ....................................................................................................................................... 

Saúde:................................................................................................................................................ 

Comunicação:.................................................................................................................................... 

Fazenda:............................................................................................................................................. 

Ação Social:....................................................................................................................................... 

Cultura.............................................................................................................................................. 

Planejamento:.................................................................................................................................... 

Infraestrutura:................................................................................................................................... 

Turismo:............................................................................................................................................. 

Esporte:.............................................................................................................................................. 

 

b.   Poder Legislativo 

 

          O Poder Legislativo é exercido 

pela Câmara Municipal e representa o 

povo através do voto. São os 

responsáveis pela elaboração das leis e a 

fiscalização dos atos do governo. 

          A primeira sede do Poder 

Legislativo funcionou na Colônia dos 

Pescadores a partir da primeira eleição 

em 03 de outubro de 1960, depois se 

mudou para a Rua Eng Carvalho. Com a 

construção do prédio próprio na Av. 

Liberdade, 3445, inaugurado no dia 14 

de outubro de 1981, recebeu a 

denominação de Casa Severaque 

Dionísio em homenagem ao segundo 

presidente da Câmara Municipal, mas o 

primeiro presidente foi o vereador 

Antônio Fernandes de Oliveira. 

          Nas doze eleições realizadas até o 

ano 2008, existiram 142 mandatos de 

vereadores com a eleição de 84 cidadãos, 

incluindo nove mulheres. Isto sem levar 

em consideração os suplentes que 

assumiram. 

 

 

Poder Legislativo (Quadro atual): 

 

Presidente:.......................................................................................................................................... 

Vice-Presidente:................................................................................................................................. 

1º Secretario:...................................................................................................................................... 

2º Secretario:...............................................................Vereador........................................................ 

Líder do Governo:......................................................Vereador........................................................ 

Vereador:....................................................................Vereador........................................................ 

Vereador:....................................................................Vereador........................................................ 

Vereador:....................................................................Vereador........................................................ 

Vereador:....................................................................Vereador........................................................ 

Vereador:....................................................................Vereador........................................................ 
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c.   Poder Judiciário 

 

          O Poder Judiciário é exercido pelos juízes com a ajuda dos promotores. Eles 

julgam os atos dos cidadãos, dos vereadores e do prefeito de acordo com as leis. 

          A primeira sede do Poder Judiciário funcionou na Rua Engenheiro Carvalho. 

Atualmente funciona na Av. Liberdade, s/n - Baralho, denominado Fórum Juiz Dr. 

Inácio Machado de Souza em homenagem ao primeiro juiz de Bayeux. 

 

Poder Judiciário (Quadro atual) 

 

Juiz Diretor do Fórum:................................................................................................. 

Juiz da 1ª Vara:............................................................................................................. 

Juiz da 2ª Vara:............................................................................................................. 

Juiz da 3ª Vara:............................................................................................................. 

Promotores:.................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

Juiz eleitoral(61ª Zona eleitoral):................................................................................. 

Juiz (Juizado de Menores):.......................................................................................... 

 

*  61ª Zona Eleitoral 

 

          A 61ª Zona Eleitoral é responsável pela eleição de Bayeux e os desígnios na 

implantação das leis eleitorais, funcionando no município desde 1965. 

Funcionaram na 8ª eleição, 135 seções; na 9ª eleição, 155 seções; na 10ª eleição, 

166 seções e na 11ª eleição, 182 seções. Apresenta os seguintes mapas: 

 

Eleição de 03/10/1960 Eleição de 10/10/1964 Eleição de 15/11/1968 

Voto nominal: 1.312 Voto nominal: 3.431 Voto nominal: 4.449 

Nulos e branco:      98 Nulos e branco:   184 Nulos e branco:    293 

Votantes:           1.410  Votantes:           3.615  Votantes:           4.742  

Abstenção:            688            Abstenção:           992            Abstenção:        1.996            

Eleitorado:         2.098 Eleitorado:        4.607 Eleitorado:        6.738 

 

Eleição de 15/11/1972 Eleição de 15/11/1976 Eleição de 15/11/1982 

Voto nominal:  7.668 Voto nominal:  8.892 Voto nominal: 15.441 

Nulos e branco:    357 Voto  branco:     1.216 Voto  branco:      1.744 

Votantes:           8.025    Voto nulo:             889    Voto nulo:           1.423   

Abstenção:        2.437  Votantes:          10.997  Votantes:           18.608  

Eleitorado:      10.462 Abstenção:          3.415 Abstenção:           4.508 

 Eleitorado:        14.412 Eleitorado:         23.116 
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Eleição 01/10/2000 Eleição 03/10/2004 Eleição 04/10/2008 Eleição 07/10/2012 

Voto nom: 46.054 Voto nom:  52.892 Voto nom:  52.892 Voto nom:  40.144 

Voto bran:   1.383 Voto bran:    1.927 Voto bran:   1.882 Voto bran:   2.293 

Voto nulo:   4.028 Voto nulo:    2.985 Voto nulo:    3.972 Voto nulo:   17.587 

Votantes:   51.465 Votantes:    56.804 Votantes:     58.552 Votantes:     60.024 

Abstenção:  9.512 Abstenção:   8.339 Abstenção:    9.044 Abstenção:   10.680 

Eleitorado: 60.977 Eleitorado: 65.143 Eleitorado:  67.596 Eleitorado:  70.704 

                                                                                                            

Poder Executivo 

     3ª Sede da 

      2ª Sede da          Prefeitura de  

     Prefeitura de            Bayeux 

         Bayeux    de 1997  até os dias 

    De 1980 a 1997     de hoje (2005) 

 

      

                                                                    

  1ª Sede da 

Prefeitura de 

    Bayeux 

De 1960 a 1980 

  

 
 

 

 

 

 

 

Foi criada no ano 2004 a Associação Comercial de Bayeux, dentre outros; com o objetivo de modificar 

a visão de que o comércio de Bayeux seja insuficiente, pois o mesmo há muito tempo se tornou forte e 

competitivo no mercado. Não desmerecendo a nenhum momento a grande necessidade que representa o 

seu vínculo com a Capital João Pessoa e as cidades vizinhas. A criação da ACB é um passo importante 

para o comércio local, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de Bayeux. 

                                                         

Eleição de 15/11/1988 Eleição de 03/10/1992 Eleição de 03/10/1996 

Voto nominal:  21.415 Voto nominal: 30.490 Voto nominal: 37.028 

Voto branco:      3.863 Voto branco:     5.495 Voto branco:     2.590 

Voto nulo:          2.644 Voto nulo:         4.020 Voto Nulo:        5.677 

Votantes:          27.922 Votantes:         40.005 Votantes:         45.295 

Abstenção:         5.278 Abstenção:        7.346 Abstenção:      11.369 

Eleitorado:       33.200 Eleitorado:      47.351 Eleitorado:      56.664 



 

41 

 

 

                                                          ATIVIDADES 

 

1º) Responda: 
 

a) Quem exerce: 
 

    O Poder Executivo:.......................................................................................................... 

    O Poder Legislativo:......................................................................................................... 

    O Poder Judiciário:........................................................................................................... 
 

b) O que faz: 
 

    A Secretaria de Educação:............................................................................................... 

    A Secretaria da Saúde:..................................................................................................... 
 

c) Quem é o atual: 
 

    Prefeito:........................................................................................................................... 

    Juiz:.................................................................................................................................. 

    Presidente da Câmara Municipal:..................................................................................... 
 

2º) Marque as alternativas corretas: 
 

a) Quantidade de vereadores: 

 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

b) Quantidade de secretários: 
 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 
 

c) Quantidade de Juizes: 
 

01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 19 
 

3º) Enumere respectivamente onde funcionam os órgãos: 
 

      ( 1 )   Prefeitura Municipal de Bayeux            (    ) Av. Liberdade, 3445 

      ( 2 )   Fórum Juiz Inácio Machado de Souza   (    ) Av. Liberdade, 3720 

      ( 3 )   Câmara Municipal de Bayeux                (    ) Av. Liberdade, s/n 
 

4º) Os mapas eleitorais abaixo representam quais eleições: 
 

     Voto nominal   8.892                                Voto nominal   15.441 

     Voto branco     1.216                                Voto branco       1.744 

     Voto nulo            889                                Voto nulo           1.423 

     Votantes         10.997                                Votantes           18.608 

     Abstenção        3.415                                Abstenção           4.508 

     Eleitorado      14.412      Data:.......           Eleitorado          23.116  Data:..... 
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5º) Complete as afirmações: 

 

    a) Na nona eleição de 03/10/1996 funcionaram..................................................seções. 

    b) Na décima eleição de 01/10/2000 funcionaram..............................................seções. 

 

6º) Comente sobre as diferenças existentes entre os três poderes: 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

 

 

 

         

 
     

                                                          

 

 

 

        
                                                            

 

 

   

                                                             

 

 

             

          
                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 1972 houve um incêndio numa das dependências da empresa Sibrasil, hoje Brascorda, que 

se alastrava cada vez mais, enquanto trabalhadores e moradores mais próximos, principalmente da 

Rua São Sebastião; buscavam água na maré com o objetivo de apagar o fogo. Era uma verdadeira 

romaria de homens, mulheres e crianças com latas de água que unidos conseguiram apagar o fogaréu. 

Este gesto de solidariedade foi muito comentado na época, pois evitaram que o incêndio tomasse um 

patamar mais desastroso. 

 

Câmara Municipal - 1981 Poder Legislativo 

Fórum Municipal - 1988 Fórum Municipal - 2011 Poder Judiciário 

Câmara Municipal - 2011 
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 5.   Símbolos Municipais 

 

          Os símbolos representativos do município devem ser amados, respeitados e sua 

tradição levada ao mais longínquo tempo. Eles representam o passado de luta, trabalho e 

coragem do povo de Bayeux, contribuindo para integração e civismo.  

 

a.   A Bandeira 

 

          A Bandeira de Bayeux foi criada em 19 de novembro de 1961 pelo primeiro 

Prefeito Constitucional Geraldo José de Santana. 

          A Bandeira de Bayeux é constituída por um retângulo de pano com as seguintes 

características: 

 

• Um retângulo de cor verde que simboliza a vegetação do mangue e da mata; 

• O círculo branco simboliza a paz e solidariedade do seu povo; 

• A engrenagem de cor preta simboliza as indústrias; 

• A ostra bivalve simboliza a pesca abundante e o pescador; 

• A tocha olímpica acessa simboliza a liberdade através da emancipação política em 

15/12/1959; 

• A fita amarela com as datas 1944 e 1959 simboliza o período de transição entre a 

denominação e a emancipação; 

• A fita amarela com o nome Bayeux simboliza a denominação do município em 

homenagem a Bayeux francesa. 
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b.   O Hino 
 

          Foi criado um Hino para Bayeux 

logo após a emancipação política na 

gestão do primeiro prefeito 

constitucional Geraldo José de Santana, 

mas depois de muitas pesquisas nada foi 

encontrado, não existe registro da letra, 

da música e nem mesmo dos autores. 

          O atual Hino de Bayeux foi 

oficializado através do Projeto de Lei Nº 

11/97 de 17 de junho de 1997. A letra é 

do Major José Gonçalves de Sá e o 

arranjo é do Tenente Coronel Romão 

Inácio de Farias. 

          Foi cantado pela primeira vez em 

público pelo Coral do Colégio 

Clodomiro Leal na ocasião da Festa da 

Cultura, quando o foco principal era a 

cidade de Bayeux, em 12 de outubro de 

2003. Encontrava-se no momento solene 

da festividade o Presidente da Academia 

Paraibana de Letras Dr. Joacil de Brito 

Pereira, criador do Projeto de Lei que 

originou a Lei da emancipação; a 

vereadora, ex-vice-prefeita e proprietária 

do Colégio, Eliude Carvalho de Morais 

Rodrigues; o Major José Gonçalves de 

Sá, autor da letra do Hino de Bayeux, 

Ariosvaldo Alves de Oliveira, 

historiador, inclusive a professora Rose 

da Escola Edgard Seager”. 

          O Hino de Bayeux vem sendo 

divulgado nas escolas e nos eventos 

realizados no município, como também  

levado a sala de aula de escolas públicas 

e privadas  através do Instituto Histórico 

e Geográfico de Bayeux, quando CDs 

são doados, buscando a cidadania e o 

civismo do jovem estudante. 

          Em 2011, com a criação do Coral 

José Mendes, da Escola Senhor do 

Bonfim, o Hino de Bayeux foi cantado 

no Bonfim Mostra Bonfim, evento 

cultural da Escola. E hoje o hino faz 

parte do repertório do coral, junto com 

outros hinos cívicos, 

 
 

Características: 
  

          Na primeira estrofe o autor cita a 

posição geográfica do município e sua 

beleza natural, o namoro de Assis 

Chateaubriand pela terra e a proposta 

para mudar seu nome em homenagem a 

Bayeux francesa, junto ao Interventor do 

Estado da Paraíba Dr. Ruy Carneiro. 

          No refrão canta o trabalho e a 

solidariedade dos munícipes, 

demonstrando sua autoestima pela cidade 

que adotou como sua, onde o povo é 

livre e o trabalho é um prazer. Na 

segunda estrofe homenageia um fato 

histórico (06 de junho) em homenagem 

aos heróis que lutaram na Segunda 

Guerra Mundial. 

          Na terceira estrofe exalta em rimas 

e versos a economia do município, 

focalizando a pesca e o manguezal, as 

fábricas e o fiador, orgulho de um povo 

que vibra em pensamento. 

          Na quarta estrofe volta ao presente 

e se coloca como munícipes, 

demonstrando a responsabilidade com o 

progresso para a realização dos novos 

sonhos. A poesia suave dos versos de 

civismo se entrelaça ao ritmo 

harmonioso da música sensível. 

                                                    

 

 

Veja a letra do Hino de Bayeux na contra capa da coleção 
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c.   O Brasão 
 

          O brasão de Bayeux ou escudo é representado com a parte interna existente na 

bandeira, A engrenagem com a ostra bivalve, a tocha olímpica acessa, a fita amarela 

inferior com as data e a fita amarela superior com o nome Bayeux. 

 

                                                      Vocabulário 
 

     Símbolos – insígnias             Transição – período          Ostra bivalve - molusco 

     Longínquo – longe                Registro – anotação          Exótica - rara 

     Integração – participação      Entrelaça – mistura           Porvir - futuro 
 

 

 

                                                       ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Responda:    
 

a) Quais os símbolos cívicos de Bayeux?............................................................................ 

b) Quem criou a Bandeira de Bayeux?................................................................................ 

c) De quem é a letra do Hino de Bayeux?........................................................................... 

d) De quem é o arranjo do Hino de Bayeux?...................................................................... 

e) O que significa as datas 1944/1959 escrita na bandeira de Bayeux?............................ 

     ......................................................................................................................................... 
 

2º) preencha as lacunas: 
 

a) Os símbolos representativos do município devem ser........................,........................... 

    e lavado sua tradição ao mais longínquo tempo. 

b) Eles representam o passado de...........................,................................e........................... 

    do povo de Bayeux, contribuindo para integração e civismo. 

c) A Bandeira de Bayeux foi criada em............................................................................... 

    é constituída por um......................................................................................................... 
 

3º) Enumere a 2° coluna de acordo com a 1ª: 
 

     (    )  Retângulo de cor verde         (    )   Pesca e pescador 

     (    )  Círculo branco                      (    )   Liberdade 

     (    )  engrenagem de cor preta       (    )   Período de transição 

     (    )  Ostra bivalve                         (    )  Denominação do município 

     (    )  Tocha olímpica acesa            (    )  Indústrias 

     (    )  Fita amarela com datas         (    )   Paz e solidariedade do povo 

     (    )  Fita amarela com nome         (    )   vegetação do mangue e da mata. 
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4º) Sobre a letra do Hino de Bayeux: 
 

a) Quem propôs o nome mudar:                    Paulo        Ruy        Assis         Inácio 
 

b) Qual foi o dia heroico:                         06/junho    07/maio   10/abril      11/março 
 

c) De onde o pescador tira o sustento:           sítio       fábrica        loja      manguezal 
 

d) O fiador transforma o sisal em que:         arame        corda        prego       madeira 
 

e) O que procuramos fazer no presente:   construir     brincar       dançar       passear 
 

5º) Comente sobre o Hino comparando com a Bandeira: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Casamento de Lourival Caetano e Severina Freire de Melo ( D. Niná ) 

                                                               – 07 /  01 / 1971 –  

 

 

 

 

 

 

Lourival Caetano chegou a Bayeux em 1945, casou-se com D. Severina Freire de Melo nos anos 70. 

Foi prefeito de Bayeux em três mandatos, 1964/72/88 e eleito deputado estadual em 1978. Comandou 

a política de Bayeux por vinte e oito anos, como um grande líder, pois todos que apontou também 

foram vitoriosos. Faleceu no dia 24 de julho de 1992, quando a cerimônia fúnebre partiu da ponte 

Sanhauá, percorrendo as principais ruas do município, onde em todas esquinas encontrava uma 

multidão, até chegar no Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte entre lágrimas e aplausos. Era o 

choro pelo silêncio do “Louro” que cantava nos comícios frases simples para um povo simples. O 

Louro bateu asas e foi embora, deixando o eco estridente de sua cantoria nas ruas, praças e vielas de 

uma cidade que amou e foi amado grandiosamente. Nunca se viu na cidade uma multidão tão grande 

quanto a presenciada no dia da sua cerimônia fúnebre. 
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6.   Calendário Comemorativo de Bayeux 
 

          O Calendário Comemorativo de Bayeux foi elaborado levando em consideração as 

datas mais importantes do município, juntando-se as datas do Calendário Nacional mais 

comemoradas pelos bayeuxenses. 
 

JANEIRO 
 

01 – Dia da Confraternização Universal (Ano Novo). 

07 – Decretado os limites territoriais de Bayeux (1949). 

08 – Dia do Padroeiro do Bairro Jardim São Severino. 

10 – Fundação de 1ª Escola da Rede Estadual de Ensino (1938). 

20 – Dia do Padroeiro de Bayeux – São Sebastião. 

27 – Inauguração do Banco do Brasil – Ag. Bayeux (1983). 

31 – Fundação da Biblioteca Pública Municipal (1976). 
 

FEVEREIRO 
 

02 – Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. 

02 – Fundação da 1ª Escola da Rede Particular de Ensino (1955). 

07 – Fundação do 1° Cartório de Bayeux (1949). 

09 – Primeira greve de trabalhadores de Bayeux (1955). 

10 – Início do abastecimento de água (1975). 

12 – Fundação da 1ª Escolinha Primaria – Major Ciraulo (1935). 

13 – Inauguração da 1ª Farmácia de Bayeux (1935). 

19 – Dia do artesão 

25 – Saída do 1° Bloco carnavalesco – Major Ciraulo (1935). 

Data móvel – Dia de carnaval. 
 

MARÇO 
 

02 – Fundação do 1º Colégio Comercial (1961). 

02 – Dia Nacional do Turismo. 

03 – Inauguração da 1ª padaria (1944).   

06 – Inauguração do calçamento da Av. Liberdade (1950).  

08 – Dia Internacional da Mulher. 

12 – Falecimento de Pedro Juvêncio da Silva – ex-prefeito (1989). 

14 – Dia Nacional da Poesia 

21 – Dia Inter. para eliminação da discriminação racial. 

25 – Fundação da Liga Desportiva de Bayeux – LDB. (1971). 

27 – Dia do Teatro. 
 

ABRIL 
 

01 – Dia da Mentira 

07 – Inauguração do 1° Posto Médico (1948). 

07 – Dia Mundial da Saúde. 

Data Móvel – Paixão de Cristo. 

Data Móvel – Páscoa. 

18 – Dia Nacional do Livro Infantil. 

19 – Dia do Índio. 

20 – Bayeux recebe o prêmio de Operário Padrão do Brasil (1972). 
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 21 – Dia de Tiradentes. 

22 – Dia do Descobrimento do Brasil.   
 

MAIO 
 

01 – Dia do Trabalhador. 

08 – Dia do Pintor. 

Data Móvel – Dia das Mães. 

13 – Dia da Abolição dos Escravos. 

14 – Dia da cassação do prefeito (2001). 

20 – Inauguração da 1ª Parada de trem (1920). 

25 – Dia da Indústria. 

28 – Inauguração do Bradesco – Ag. Bayeux (1987). 
 

JUNHO 
 

04 – Inauguração do SENAI (1966). 

05 – Dia da Ecologia – (Competição de Canoas). 

06 – Dia da libertação da Bayeux francesa – Praça 06 de junho (1944). 

06 – Inauguração da 1ª Agência dos Correios em Bayeux (1950). 

13 – Dia dos namorados (Santo Antônio). 

17 – Dia da oficialização do Hino de Bayeux (1997). 

20 – Dia da aprovação da denominação de Bayeux (1944). 

21 – Inauguração do 16° RCMec (1971). 

24 – Dia de São João. 

29 – Dia de São Pedro. 
 

JULHO 
 

05 – Falecimento de Sebastião Félix de Morais – ex-prefeito (2000). 

10 – Dia da chegada de energia em Bayeux (1941). 

11 – Dia do Padroeiro do bairro São Bento. 

12 – Fundação da Colônia Getúlio Vargas (1941). 

14 – Dia oficial da festa da denominação de Bayeux (1944). 

15 – Inauguração do CEFOR – reinauguração da biblioteca (2001). 

19 – Dia do Futebol. 

23 – Falecimento de João Marsicano Massílio – ex-prefeito (1982). 

24 – Falecimento de Lourival Caetano – ex-prefeito (1992). 

25 – Dia do Escritor. 

28 – Dia da aprovação do projeto da Emancipação Política (1959). 
 

AGOSTO 
 

08 – Dia do Padre 

Data Móvel – Dia dos Pais. 

11 – Dia do Estudante. 

15 – Inauguração do Cemitério N. Sª da Boa Morte (1948). 

20 – Criação do 1° Sub-Comissariado (1940). 

22 – Dia Nacional do Folclore. 

24 – Fundação do Centro Social São Sebastião – Convento (1966). 

Data Móvel – Caranga-fest – Love ao fusca. 
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SETEMBRO 
 

Data Móvel – Desfile de Bayeux 

07 – Dia da Independência do Brasil. 

14 – Fundação do SESI – Serviço Social da Indústria (1963). 

19 – Fundação da 3ª Companhia Militar (1997). 

25 – Inauguração do Estádio de Futebol Lourival Caetano (1968). 

26 – Fundação do 1° Cinema de Bayeux. (1950). 

27 – Dia do Padroeiro do Bairro de Brasília – São Vicente. 

27 – Dia do Padroeiro do Bairro São Vicente – São Vicente. 

27 – Dia do idoso. 
 

OUTUBRO  
 

01 – Dia do Vereador 

03 – Eleita 1ª vereadora de Bayeux e da Paraíba (1960). 

03 – Dia da Padroeira do Bairro Alto da Boa Vista – Santa Terezinha. 

05 – Dia do Prefeito. 

12 – Dia da Padroeira do Bairro Conjunto Tambay – N. Srª Aparecida. 

12 – Dia do Atletismo. 

12 – Dia da Criança. 

15 – Dia do Professor. 

22 – Falecimento de Geraldo Santana – ex-prefeito (2003). 

Data Móvel – Jogos Estudantis. 

28 – Dia do Funcionário Público. 

29 – Dia do Livro. 

30 – Dia do Comércio. 
 

NOVEMBRO 
 

01 – Fundação da Colônia dos Pescadores (1925). 

02 – Dia de Finado. 

03 – Inauguração da CEF – Agência Bayeux (1982). 

05 – Dia da Cultura. 

Data Móvel – Festival de Teatro. 

15 – Dia da Proclamação da República. 

15 – Dia da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Bayeux. 

19 – Dia da Bandeira – Criação da Bandeira de Bayeux (1961). 

22 – Dia da Música. 

24 – Criação da Comarca de Bayeux (1965). 

25 – Chegada do Padre Euzébio em Bayeux. 
 

DEZEMBRO 
 

08 – Dia de Nossa Senhora da Conceição. 

08 – Dia da Padroeira do Bairro Imaculada Conceição. 

15 – Dia da Emancipação Política de Bayeux (1959) 

16 – Dia do lançamento do 1° Livro Histórico de Bayeux (1999). 

18 – Fundação da 1ª Escola da Rede Municipal de Ensino (1958). 

24 – Falecimento do Major Otílio Ciraulo (1963). 

25 – Dia de Natal. 
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                                                Vocabulário 

 

        Confraternização – união                       Padroeiro – santo protetor do lugar 

        Greve – acordo de operário                   Data móvel – pode mudar 

        Discriminação – separação                   Aprovação – aceitação 

        Padrão – exemplo                                  Denominação – dar nome 

 

                                                        ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

   a) O dia do padroeiro de Bayeux..........................é comemorado em 20 de janeiro. 

   b) No dia 11 de fevereiro de 1945 foi calçada a Av.................................................. 

   c) A    .........................................................foi fundada em 25 de março de 1971 
 

2º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
 

     ( 1 ) Fundação do 1º Cartório                   (    ) 07 de fevereiro de 1949 

     ( 2 ) Oficialização do Hino de Bayeux      (    ) 17 de junho de 1997 

     ( 3 ) Fundação da Biblioteca Pública        (    )  31 de janeiro de 1976 

     ( 4 ) Fundação do 1º cinema                     (    ) 16 de dezembro de 1999 

     ( 5 ) Fundação do SESI                            (    ) 26 de setembro de 1950 

     ( 6 ) Lançamento do 1º livro histórico       (    ) 14 de setembro de 1963 
 

3º)  Diga a data da fundação: 
 

     Banco do Brasil:...................... CEF:...............................Bradesco:................................ 

    1ª Escola Municipal:...........1ª Escola Estadual:...........1ª Escola Particular:.................... 
 

4º) Qual o dia do falecimento de: 
 

a) Lourival Caetano:.................................................................................................... 

b) Major Otílio Ciraulo:............................................................................................... 

c) Geraldo Santana:..................................................................................................... 
 

5º) Comente sobre as datas móveis do calendário: 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 
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______________________________________________________ 
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      Volume III  -  Aspecto Natural & Aspecto Histórico            -  6º Ano 

      Volume IV  -  Aspecto Ambiental & Aspecto Político         -  7ºAno 

      Volume V   -   Aspecto Econômico & Aspecto Folclórico   -  8ºAno 
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______________________________________________________________________ 
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Apresentação 

 

 



 

55 

 

 

Caro colega: 

 
 

 

 

               Este livro foi escrito depois de muitos anos de contato com alunos de todos os 

níveis, que buscavam respostas para suas tarefas escolares e em contato com os alunos 

nas palestras em salas de aula de vários estabelecimentos de ensino. Como também com 

professores que indagavam da necessidade de um livro didático com informações do 

próprio município, desde os que se iniciavam no magistério até os que já tinham 

vivência de sala de aula. 

               Produzimos esta coleção consciente de que para educar é preciso valorizar e 

incentivar a autoestima do aluno e do professor através do conhecimento do lugar onde 

vive. 

               O objetivo do Manual do Professor é o de ser um instrumento que permita a 

utilização mais eficaz desta obra didática, estimulando o máximo aproveitamento dos 

recursos sugeridos, o que certamente irá auxiliar e enriquecer a sua prática de ensino. 

               Desse modo, o objetivo dos autores é que esse manual sirva como um 

referencial do trabalho pedagógico do professor com o livro didático, auxiliando-o a 

desenvolver suas atividades dentro e fora da sala de aula, exaltando a importância do 

conhecimento de Bayeux, tornando o município compreensível ao aluno. 

 

 

 

 

Boa sorte 

 

 

 

Ariosvaldo Alves de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo dos volumes 

 
A coleção BAYEUX – didático é composta de seis volumes que se destinam ao ensino do 

conhecimento do município, implantados nos cursos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Cada 

volume apresenta conteúdos indispensáveis ao estudo nos seus diversos aspectos e, de acordo com as 

séries, estão organizados de maneira apresentada a seguir: 
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_______________________________________________________________________ 
Aspecto Geral – 4º Ano: 

 

          Apresenta conteúdos e conceitos básicos dos aspectos gerias de Bayeux, estabelecendo a relação 

com a realidade do município. Textos adaptados para a 3ª série com exercícios focalizando o 

conhecimento geral da história e a autoestima do aluno. Ilustrado com fotos contextuadas e sugestões 

para trabalhos coletivos. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Humano – 5º Ano: 

 

          Aborda basicamente o estudo de Bayeux, analisando o desenvolvimento populacional, a 

diversidade humana e as diferentes realidades socioeconômicas dos bairros e do centro do município. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Natural & Aspecto Histórico – 6º Ano: 

 

          Apresenta conteúdos e conceitos básicos da geografia de Bayeux, estabelecendo a relação  com a 

realidade do município. As características físicas são ilustradas com fotos e mapas, destacando a 

hidrografia, a vegetação e o solo. Analisa o estudo histórico refletido na construção do presente, 

buscando a autoestima.  

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Ambiental & Aspecto Político – 7º Ano: 

 

          Informa de maneira clara a realidade positiva e negativa do progresso, na organização do espaço 

municipal, analisando e criticando o consumo problemático ecológico. Expõe o quadro histórico 

político da cidade, evocando  o início, a evolução e os dias atuais, objetivando, com o conhecimento 

dos símbolos municiais, a educação cívica. 

_______________________________________________________________________ 
Aspecto Econômico & Aspecto Folclórico – 8ºAno: 

 

          Aborda o desenvolvimento e a realidade econômica do município, com destaque para a educação 

e saúde. Busca a autoestima através da reflexão e conscientização das informações com ilustrações de 

fotos e dados estatísticos, especificando o nível de desenvolvimento. Resgata o folclore através das 

manifestações folclóricas, artesanato, literatura oral e folguedos, buscando valorizar a memória do 

povo. 

___________________________________________________________________________________ 

Aspecto Cultural – 9º Ano: 

          Estuda o desenvolvimento cultural do município, buscando as raízes do passado e os frutos do 

presente, englobando todos segmentos culturais e suas caracterisitcas. Destaca a realidade do presente 

com as potencialidades turísticas, focalizando o esporte e suas necessidades físicas e mentais 

___________________________________________________________________________________ 

 

Estrutura Pedagógica 

 

               Os conteúdos estão estruturados pedagogicamente para serem desenvolvidos de forma a 

possibilitar a interação entre aluno, professor e livro. Essa interatividade é proporcionada por meio dos 

diversos questionamentos existentes, os quais resgatam o conhecimento prévio dos alunos, estimulam a 

exposição de opiniões e à participação em grupo nos debates e trabalhos de equipe, entre outras 

atividades. Esses questionamentos têm como objetivo desenvolver atitudes de sociabilidade, 

convivência em grupo, respeito mútuo e a tomada de decisão. 
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               Os questionamentos constituem, também, uma estratégia para que o professor possa 

relacionar a realidade do aluno ao conteúdo teórico e, em momentos posteriores, fazer o caminho 

inverso; passando da teoria à realidade em que vive. 

               Todos volumes se apresentam em quatro partes distintas, para que o professor conheça mais 

detalhadamente, a fim de aproveitar integralmente os recursos apresentados e melhor aplicar a 

metodologia de trabalho e proposta. 

 

1ª Parte: Exposição do conteúdo 

 

               A leitura adequada do texto é requisito essencial para o ensino no conhecimento do município 

de Bayeux. Ler é receber uma mensagem e a ela reagir. Portanto, a leitura envolve um trabalho de 

captação e interpretação do texto, e num sentido amplo, dos mapas e fotos. 

               Os textos abordados nos diversos aspectos consistem num conjunto de narrações intercaladas, 

cujo objetivo é levar o aluno a desenvolver a leitura e a interpretação dos textos; perceber a relação 

entre os acontecimentos históricos e o conhecimento geográfico e cultural; quando o professor induz o 

aluno à construção de novos textos, produzindo explicações, como também pesquisar novos temas. 

 

2ª Parte: Vocabulário 

 

               Esta seção tem como finalidade fazer com que o aluno pesquise o significado das palavras 

relacionadas, utilizadas nas exposições dos conteúdos. O professor com o aluno debatem o significado 

da palavra de acordo com sua posição no texto e sua posição individual. 

               Para um melhor aproveitamento dessa atividade, o professor pode sugerir a criação de um 

Caderno de Dicionário. Nesse caderno, dividirá as folhas correspondentes às letras do alfabeto, de A 

até Z, aproveitando a relação existente no final de cada texto e outras palavras desconhecidas do aluno. 

               Mas, a decisão de incluí-las ou não compete ao aluno, pois na construção do Dicionário é 

fundamental que ele explique o significado das palavras contextualizadas no decorrer do estudo. Para 

isso, o aluno precisa ser orientado corretamente, colocando sua própria definição. Não faz o menor 

sentido criar um Dicionário e copiar mecanicamente definições prontas de um dicionário convencional. 

 

3ª Parte: Atividades 

 

               As páginas de atividades apresentam blocos de exercícios, conforme o conteúdo do texto. 

Nessas páginas são propostas atividades diversificadas, que permitem a interpretação e a aplicação dos 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos textos, assim como atividades que estimulam a reflexão, o 

debate, o desenvolvimento e a prática dos procedimentos da geografia, da história e da cultura do 

município de Bayeux. 

               Esse caderno de atividades, à exposição de mapas e fotos podem ser utilizadas de forma 

bastante ampla nesse processo contínuo de avaliação. Muitas de suas atividades podem ser, inclusive, 

extrapoladas, oferecendo oportunidades diversas de participação do aluno e, consequentemente, de 

avaliação. 

               As atividades existentes nos seis volumes apresentam as mesmas características, seguindo um 

padrão de questionamento, em torno de seis a oito exercícios, conforme a seguir: 

 

 

Completa as lacunas: retrata um texto do conteúdo total, envolve o aluno à leitura adequada, 

objetivando um trabalho de captação e interpretação. 

Responda: surgem algumas perguntas diretas em relação ao texto estudado e um dos principais motivos 

deste exercício é que o aluno deixe de promover apenas a memorização de conteúdo para servir ao 

desenvolvimento da reflexão, da criatividade. 
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Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: desperta o censo critico com a analise de comparação, 

semelhança ou complementos de dados informativos de uma coluna para outra. 

Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: surgem diversas afirmativas para o questionamento e a reflexão, 

induzindo o aluno a questionar o conteúdo da leitura e refletir sobre a veracidade da afirmativa, 

colocando-se entre os dois tópicos: verdadeira ou falsa. 

Outros exercícios apresentam alternativas diferenciadas, como: cite, dê definições, assinale, marque 

etc, com o objetivo de diversificar o questionamento e ampliar os conhecimentos para testes 

extracurriculares. 

Comente: incentiva a criatividade do aluno, pois é um exercício de analise, reflexão e questionamento, 

onde o aluno vai expor sua opinião particular. Ao produzir explicação coerente a um fato de um 

determinado contexto, estará construindo um pequeno texto e exteriorizando sua compreensão. As 

opiniões divergentes dos alunos podem ser analisadas em classe pelos próprios alunos, com uma aula 

de reflexão que busca a autoestima, quando sentirão valorizados pela sua opinião quanto ao fato. 

 

 

Com as atividades apresentadas, o professor poderá utilizar várias técnicas de avaliação, como: 

 

 

• Debate entre alunos sobre temas levantados, sugeridos no final de cada atividade, exemplo: 

Comente sobre a destruição e a preservação da mata do Xém-Xém: 

 

• Seminário com exposição individual ou em grupo de assuntos indicados pelo professor ou 

escolhido pelos alunos, ou ainda proposto nas unidades de cada volume deste manual. 

 

 

• Relatórios de pesquisas realizadas junto à biblioteca da escola ou do município, nas sedes de 

jornais em circulação na cidade, nas visitas em monumentos ou locais históricos, nas visitas às 

ilhas, matas e manguezais, nas visitas aos órgãos públicos etc. Nesses relatórios, as entrevistas 

serão de fundamental importância, podendo ser entrevistado pessoas ligadas ao assunto 

abordado: pescadores, funcionários públicos, políticos, comerciários, pessoas ligadas à cultura 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         De acordo com o tema estudado, o professor precisa e deve induzir o aluno à autoestima, usando 

para esse fim várias técnicas pedagógicas, como por exemplo: 

 

 

• Organização de murais alusivos aos temas abordados e datas históricas, usando para esse fim o 

Calendário Comemorativo do Município, exposto no Volume III – Aspecto Histórico. 

• Confecção de artigos para um jornal da classe ou da escola com a exposição de entrevistas, 

anúncio de eventos, propagandas comerciais, relatos policiais etc, objetivando divulgar a rotina 

da cidade. 
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• Trabalhos escolares onde o aluno possa elogiar ou criticar os acontecimentos mais em voga na 

comunidade. 

• Resenha de analise de livros escritos pelos autores da terra, complementando o tema abordado 

no texto. 

• Elaboração de revistas em quadrinhos sobre determinados assuntos. 

• Atividades lúdicas. 

• Realizar estudo extraclasse, pois é uma atividade muito importante. Possibilita o aluno a 

relacionar a teoria apresentada em sala de aula à realidade, além de desenvolver a observação 

crítica, o espírito cientifico de investigação. Mas, para que o trabalho atinja bons resultados, é 

necessário que essa atividade seja bem planejada. Por isso, o professor deve tomar providências 

antes de realizá-la. 

• Convidar as entidades folclóricas do município, grupos ou individuo, para apresentação e 

entrevista em sala de aula. 

• Realizar concursos nos diversos segmentos da cultura: dança, teatro, poesia, pintura etc. Desse 

modo induz o aluno à interação e a autoestima com sociabilidade, buscando a arte de saber 

ganhar e perder. 

• Induzir o aluno à leitura dos livros publicados pelos filhos da terra e convidar esses autores para 

entrevistas na sala de aula, com perguntas elaboradas pelos próprios alunos. 

• Realizar trabalhos de comparação do hoje com o ontem, tanto nos aspectos naturais, humanos, 

históricos, culturais, ambientais e econômicos. Desse modo o aluno descobrirá fatos novos no 

passado e fatos antigos no presente, através de relatos, fotos, mapas, objetos etc. 

 

 

Objetivos: 

 

 

• Mostrar a importância do aluno na participação, como ser social no processo de organização e 

desenvolvimento da cidade. 

• Reconhecer os diferentes modos de relacionamentos que o bayeuxense mantêm com o meio 

geográfico, histórico e cultural. 

• Adquirir uma visão de conjunto do processo de desenvolvimento social, político e econômico 

do município de Bayeux em relação à Paraíba, o Brasil e o mundo, para que se forme uma 

consciência crítica sobre a conjuntura atual. 

• Valorizar os recursos naturais e humanos da cidade, as suas potencialidades e o seu patrimônio 

histórico-cultural. 

• Refletir sobre o processo de mudança social e a responsabilidade de cada aluno na tarefa de 

construir o futuro de sua terra. 

 

Obs: As atividades do Manual do Professor são apresentadas sem respostas, o que, normalmente, não 

acontece. Esse procedimento visa inserir, profundamente, o professor no plano de aula. No momento 

que as atividades são resolvidas pelo próprio educador, torna-se um conhecedor profundo do município 

onde leciona, tornando-se, desse modo, apto para ministrar com sapiência suas aulas. 

 

4ª Parte: Textos informativos (Se liga!?) 

 

          Esta seção consiste numa antologia de textos com informações históricas, frizando fatos da 

história, personagens ou associações filantrópicas, inseridas no final da cada capítulo, sempre no 

rodapé da página, cujos temas são independentes do conteúdo básico do estudo. 

          Cotejados a partir de diversas fontes, esses textos foram, quando necessário, devidamente 

adaptados, tendo em vista a finalidade didática da obra. 
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          Para cada texto dessa seção, o professor pode elaborar uma série de atividades, visando verificar 

a compreensão da mensagem, a analise do seu conteúdo e a reflexão dos temas abordados. 

          Sugerimos que o professor explore esses textos, mostrando ao aluno a importância de se 

trabalhar com novas fontes e novas visões, que enriquecem e ampliam o conhecimento. 

          Os temas abordados induzem o aluno ao amor cívico, através de personagens que dão exemplos 

de autoestima e amor a terra e associações filantrópicas que buscam a grandeza na dedicação ao 

próximo. 

 

                                                         Caro amigo: 

 

               Os volumes da série Bayeux – didático para 4º ao 9º ano apresenta uma visão síntese do 

processo histórico, geográfico e cultural de Bayeux. 

               Os temas escolhidos, as ilustrações apresentadas, a ênfase sobre determinadas questões e as 

lacunas sobre outras fazem parte de um processo de trabalho permeado de intencionalidade. 

              Podemos dizer que os fatos históricos se ligam a historia atual. Bayeux hoje vencendo 

barreiras, superando os obstáculos, entranha-se no historiador e de alguma maneira se reflete na 

reconstrução que ele promove do passado. 

              Os autores dessa obra não podem alimentar a pretensão de que esse trabalho de pesquisa e 

ensino sirva para fixar verdades absolutas, definitivas, acabadas. A verdade sempre comportará 

reavaliações, pois o conhecimento histórico do município de Bayeux, não é uma doutrina na qual se 

possa atingir, de uma vez, por toda a perfeição final. A história como ciência é uma atividade contínua. 

               A ordenação curricular dos conteúdos desse livro oferece, na maioria das vezes inseridas na 

sequência cronológica da historia do mundo e do Brasil, terminando em Bayeux, para facilitar o 

trabalho do professor, como também ajudar o aluno à “pensar historicamente” a noção do tempo. Essa 

ordenação de conteúdo favorece, de maneira mais evidente, a percepção de que Bayeux não é uma ilha 

isolada do mundo, pois os rumos da historia sempre estiveram ligadas ao contexto mundial e repercute 

em Bayeux de uma maneira particular. 

              Portanto, é necessário que o professor esteja sempre atualizado com a história do município 

onde ensina, participe de seminários, congressos, cursos etc, e busquem, cada vez mais, reciclar seus 

conhecimentos, estando os autores dessa obra, disponíveis para as informações necessárias, com o 

objetivo de enriquecer os ensinamentos nas salas de aula ou fora dela. 

  

                                                                                                                  Ariosvaldo Alves de Oliveira 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

. 

 
1º) Responda 
 

a) Por que o bayeuxense deve comemorar o dia 14 de julho? 

    .............................................................................................................................................     

 b) Quem indicou a Vila Barreiras para homenagear a Bayeux francesa?           

    ............................................................................................................................................. 

c) Por que fica descartada a afirmação de que Bayeux já foi denominada de Baralho ou 

    Boa Vista?  

    ............................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................. 

 

2º) Justifique as denominações: 
 

a) Bayeux:................................................................................................................................. 

b) Barreiras:.............................................................................................................................. 
      
3º) Algumas homenagens prestadas a Bayeux francesa, hoje não existem. Marque quais são: 
 

         (    )  Denominação de Bayeux 

         (    )  Obelisco da Praça 06 de junho 

         (    ) Av. Liberdade 

         (    ) Escola Reunida Joana D´Arc 

         (    ) Estação Ferroviária Conde D´EU 
 

4º) Marque (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

        (    )  Renasce Bayeux na libertação da França. 

        (    )  Na placa de bronze tinha a frase “Viva a Franca”. 

        (    ) Cinco quilos de areias, marco símbolo de união. 

        (    )  Bayeux foi denominada através  da Lei N° 454/44. 

        (    )  A Av. Liberdade homenageou Adolfo Hitler. 

        (    )  A Bayeux francesa foi resgatada em 06/06/1944. 

        (    ) Existe um obelisco na Praça 06 de Junho. 

        (    ) A Paraíba nunca foi invadida pelos holandeses. 

        (    ) O dia 14 de julho é a data maior da França. 

        (    ) Em Bayeux nunca existiu granja. 
 

5º) Assinale a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Adolfo Hitler                      (    ) Prefeito de Santa Rita 

     ( 2 ) Carlos Lacerda                    (    ) Conde D´EU 

     ( 3 ) Assis Chateaubriand           (    ) Ex-soberano francês 

     ( 4 ) Ruy Carneiro                      (    ) Repres. do Comitê de Libertação da Franca 

     ( 5 ) Celestim Marius Malzac    (    ) Repres. dos Diários Associados 

     ( 6 ) Abelardo Jurema                (    ) Leu a mensagem do Embaixador da Franca 

     ( 7 ) José Ribamar Lemos          (    ) Interventor da Paraíba 

     ( 8 ) Aníbal Moura                     (    ) Cônsul Francês em João Pessoa 

     ( 9 ) Edmar Morel                      (    ) Convidado oficial do Prefeito de Santa Rita 

     (10) Comandante Gayral           (    )  Repres. do Centro Estudantil da Paraíba 

     (11) Diógenes Chianca              (    )  Ditador alemão 

     (12) Gastons de Orleans            (    )  Diretor da Agência Meridional 

     (13) Luiz Felipe I                       (    ) Diretor dos Diários Associados   

ATIVIDADES 

A denominação de 

Bayeux: Pg: 09 
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6º) Comente sobre a festa da denominação de Bayeux nos dias atuais: 

     ................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................. 

      

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Bayeux, cidade........................................com uma população de ................................habitantes 

    fica localizada na região da baixa................................................................................................. 

b) Antes da Segunda Guerra Mundial a sua população era de..........................................habitantes 

    foi palco de muitas........................................................................................................................ 

c) No ano de 1066 houve a terrível batalha de..............................................................agravada em 

    solo................................................................................................................................................. 
 

2º) Responda 
 

a) Qual a etimologia da palavra Bayeux?.......................................................................................... 

b) Qual denominação recebeu antes de ser chamada Bayeux?......................................................... 

c)  Onde esta localizada a Catedral de Notre Dame?....................................................................... 
 

3º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

     (     )  Rolland foi um terrível pirata nórdico. 

     (     )  Adolfo Hitler foi um ditador alemão. 

     (     )  A libertação da França começou em 06 de junho. 

     (     )  Os franceses uniram-se aos Aliados. 

     (     )  Hitler era contra o nazismo. 
 

4º) Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 ) Rainha Matilde                                   (    )  Monumento de Bayeux 

     ( 2 ) Bayeux                                               (    )  Rei da Inglaterra 

     ( 3 ) Catedral de Notre Dame                    (    ) Conquistaram Bayeux em 1562/63 

     ( 4 ) Rei Haroldo                                        (    )  Esposa do conquistador Guilherme 

     ( 5 ) Calvinistas                                          (    )  Foi Capital gaulesa 
 

5º) Comente como ficou a França com os ataques dos alemães e como reagiu: 

     ...................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................... 

     

 

 

 

Aluno(a):_______________________________________________________ 

Turno:_________________________Série:________________Turma:______ 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES A Bayeux francesa: 
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    Josué da Silveira 

15/12/59 a 30/03/60 

    Jaime Caetano 

30/03/60 a 31/12/60 

15/12/59 a 30/03/60 

  Geraldo Santana 

       1961/1964 

15/12/59 a 30/03/60 

  Lourival Caetano 

         1965/1968 

15/12/59 a 30/03/60 

    João Marsicano 

         1969/1972 

  Lourival Caetano 

         1973/1976 

15/12/59 a 30/03/60 

    Severina F. Melo 

          1977/1982 

   Pedro Juvêncio 

       1983/1988 

  Lourival Caetano 

     1989/24/07/92 

  Expedito Pereira 

 24/07/92-31/12/92 

Sebastião F. Morais 

       1993/1996 

 Expedito Pereira 

    1997/2000 

  Expedito Pereira 

   2001-14/05/02 

      Sara Cabral 

14/05/02-31/12/04 

Josival   J  .Souza 

      2005/2008 

 Josival  J. Souza 

       2008/2012 

   Expedito Pereira 

        2013/2016 

      Berg Lima 

 2017-05/07/2017 

       Luiz Antônio 

06/07/17-20/03/18 

       Mauri Batista 

21/03/2018-18/12/18 

       Berg Lima 

19/12/18-12/12/20 

        

        

      01/01/2021 

PREFEITO PREFEITA PREFEITO PREFEITO PREFEITO 

 PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO INTERVENTOR INTERVENTOR 

 PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO 

 PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO  PREFEITO 
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