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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 Humano 
 

1.   Os primeiros habitantes 
 

          Na verdade os primeiros habitantes de Bayeux foram os aborígines, no caso, os 

potiguaras que pertenciam à nação Tupi.                                                        Aldeia indigena 

          Estes índios viviam no 

litoral da Paraíba, onde construíam 

suas tabas em lugares que havia 

abundância de caça, pesca e 

vegetais. Sua organização social 

fundamentava-se na propriedade 

comum da terra que pertencia a 

toda tribo para colheita de frutos 

naturais e plantações de mandioca. 

          Da mandioca extraiam a 

farinha e uma bebida fermentada 

chamada cauim,  como também, plantavam milho, feijão, inhame e batata. 

         Preparavam o roçado através da chamada coivara, limpeza do terreno por meio de 

queimada. Pescavam e caçavam, derrubavam árvores para o uso da madeira no 

cozimento dos alimentos e rituais religiosos. 

                         flecha                                         Para eles a guerra era a ocupação mais nobre 

e para isso fabricavam suas próprias armas: o 

arco, que disparava flechas mortais envenenadas, 

e o tacape, instrumento de pau maciço, muito 

pesado; que era usado para as lutas. 

      Eram fetichistas, pois admitiam vago espírito 

criador de todas as coisas, como o “paidzu”, e 

divindades que regiam elementos específicos, 

como a floresta, os rios e as montanhas, notando-

se desse modo primitivo o respeito ao meio 

ambiente. 

            Seguiam a gerontocracia, pois a tribo era comandada pelos mais velhos, e a 

família era matrilinear, isto é, de descendência estabelecida pela mulher; portanto, 

praticavam a poligenia, estrutura familiar em que a mulher tinha vários homens. 

          Não sabiam ler nem escrever, usavam pouco ou quase nenhum vestuário, dormiam 

em esteira e as aldeias eram constituídas de poucas habitações, cobertas de palhas. 

          Eram nômades, pois quando os recursos naturais se esgotavam, abandonavam os 

lugares onde residiam á procura de outro. Andarilhos, pois percorriam longas distâncias 

a pé. 

          Praticavam o artesanato através de palhas para a fabricação das esteiras onde 

dormiam, e barro na produção de objetos de cerâmica. 

zarabatana tacape arco 
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Ainda hoje podemos encontrar 

descendentes da nação potiguaras, 

principal vítima na evolução da 

conquista da Paraíba, nas 

proximidades do município de Baia 

da Traição, reduzidos a estreita faixa 

de terra onde praticam agricultura 

rudimentar e ainda cultivam o “toré”, 

uma das suas primitivas danças. 
 

          Com o descobrimento do Brasil, 

em 1500, os portugueses invadiram parte 

do litoral e para que a Paraíba fosse 

conquistada e tivesse início à 

colonização propriamente dita, 

aconteceram várias lutas. 

          Entre o ano de 1574, com a criação 

de Direito da Capitania da Paraíba e 

1585, com a ocupação de fato; os índios 

potiguaras resistiram na luta pelas suas 

propriedades comunais, roças, haveres e 

famílias; encontrando-se à frente da 

tropa o famoso cacique Zorobabé. 

          Com a chegada dos índios 

tabajaras, entre fins de 1584 e princípio 

de 1585, vindo da Bahia, os potiguaras 

se dividiram, tornando-se fracos; pois os 

tabajaras que se engajaram na luta contra 

os colonizadores, aceitaram o domínio 

português e firmaram um tratado de paz, 

vindo daí por diante a lutar contra os 

seus irmãos potiguaras que consideraram 

esse fato como uma traição. 

         Na verdade os portugueses 

aproveitaram as diferenças étnicas entre 

as tribos indígenas para jogar uma contra 

as outras. 

          Diante deste fato notamos que a 

Paraíba ganhou indevidamente a 

denominação de “Terra dos tabajaras”, 

porque foram os potiguaras os primitivos 

moradores que traídos por seus irmãos, 

foram vencidos. 

         A partir da conquista da Paraíba em 

05 de agosto de 1585, data que ficou 

como a fundação da Paraíba; os 

conquistadores começaram com a 

subjugação dos potiguaras. Era o início 

da dizimação indígena, pois nas 

constantes batalhas que se seguiram 

morreram diversos índios. 

          

          Na segunda metade do século 

XVII a maior parte da população 

paraibana ainda era constituída de índios, 

e em Bayeux, mesmo poucos, chegavam 

a 80%. Mas, forçados pela ganância dos 

colonizadores em terra, e o progresso dos 

engenhos, os índios potiguaras que 

habitavam a parte norte do rio Paraíba, 

curso do rio Mamanguape, serra da 

capoaba e alguns remanescentes dos que 

habitavam em Bayeux, na época 

Barreiras;  foram rechaçados  para o Rio 

Grande do Norte ou reduzidos a 

aldeamento em Baia da Traição. Os 

tabajaras que não abandonaram a Paraíba 

em 1559 ficaram aldeados em Alhandra, 

Conde, Gramame, Santa Rita e Ilha do 

Bispo, em João Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Índios Potiguaras em Baia da Traição 
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                                                      Vocabulário 
 

Fetichista- adorar objetos                                    Étnicas – cultura de um povo 

Gerontocracia - predomínio dos velhos            Subjugação - dominação por arma 

Matrilinear- sucessão materna                            Dizimação- destruição, diminuição. 

Poligenia - que tem muitos homens                    Nômades – sem habitação fixa 

                        

ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Na verdade os primeiros habitantes de Bayeux foram os........................no caso os          

    ..........................que pertenciam a nação...........................................................................       

b) Os índios construíam suas tabas em lugares que havia abundância de ...................., 

    .....................e........................... 

c) Praticavam o artesanato através de .........................para fabricação de....................... 

    onde dormiam, e barro para fabricação de objetos de.................................................. 
 

2º) Responda: 
 

a) Qual era a ocupação mais nobre dos índios?.................................................................. 

b) De onde vieram os índios Tabajaras?.............................................................................. 

c) Quem jogou os índios uns contra os outros?................................................................... 

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

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

     (     ) A conquista da Paraíba foi em 05 de agosto de 1500. 

     (     ) Não houve luta na conquista da Paraíba. 

     (     ) Quando descobriram o Brasil existia índio em Bayeux. 
 

6º) Comente porquê a Paraíba ganhou indevidamente a denominação de “Terra dos        

     Tabajaras”: 

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

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

 

 

 

O Educandário Eunice Weaver foi fundado em 10 de setembro de 1934 como sociedade beneficente, 

sem fins lucrativos, destinado à defesa social contra lepra e assistência ao menor desamparado. 

Funciona no bairro Rio do Meio em um magnífico prédio considerado como patrimônio histórico do 

Estado pela sua estrutura e pelo seu papel na sociedade. Começou abrigando e educando os filhos 

sadios dos portadores de hanseníase da Colônia Getúlio Vargas. Hoje comporta uma faixa de 60 

crianças carentes que dorme e passa a semana na entidade com educação escolar na Escola Estadual 

Alice Azevedo, situada ao lado; como também funciona como creche para uma faixa de 120 crianças. 
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 2.   A colonização 
 

          Depois da conquista e fundação de 

João Pessoa o objetivo dos portugueses 

era conquistar e colonizar o interior do 

Estado. Para isso foi de fundamental 

importância à existência da ponte sobre o 

rio Sanhauá no sopé da Rua Imperatriz, 

hoje Rua da República. 

          Essa ponte foi reedificada diversas 

vezes porque com o tempo a madeira 

apodrecia e deteriorada não dava 

condição de tráfego. 

          Foi uma das primeiras pontes do 

Brasil a cobrar pedágio de tudo que 

sobre ela passava, isso entre os anos de 

1831 a 1836. A receita do pedágio consta 

do orçamento nas seguintes formas: 10 

Réis por ovelhas, cabra e porcos; 20 Réis 

por pessoa a pé ou animal escoteiro; 40 

Réis por animal de carga e 100 Réis por 

carro de boi. 

           Construída de cimento armado em 

1865, seis anos após a visita do 

Imperador D. Pedro II à Paraíba. Obra do 

Barão do Livramento da Província de 

Pernambuco e foi paga a quantia de 

cento e trinta contos de réis. 

          Portanto, Bayeux, na época Vila 

Barreiras, foi por muito tempo ponto de 

passagem obrigatória de colonizadores, 

colonos, comerciantes e transeuntes, 

como a única via de acesso para o 

interior. 

          O processo de colonização de 

Bayeux apresentou duas formas distintas. 

A primeira que se estendeu de 1900 a 

1944, quando possuía a denominação de 

Vila Barreiras. Caracterizou-se pela 

ocupação da via de entreposto entre a 

Capital e o interior, Rua Ábdom 

Milanez, hoje Av. Liberdade. 

          Nessa primeira fase o caráter de 

ocupação foi claramente de cunho 

comercial, envolvendo, sobretudo a 

pesca. Marcado por um povoamento 

lento e a conservação da paisagem 

natural. Havia, portanto, um respeito ao 

meio ambiente. 

          No espaço próximo a ponte 

Sanhauá, conhecido como Baralho, 

surgiram pequenos casebres, construídos 

de taipa e coberto com palhas de 

coqueiro, onde predominavam 

pescadores; devido à abundância do 

pescado existente nos rios da região. 

          Ao longo da Av. Liberdade 

surgiram casarões e sobrados, rodeados 

de granjas e sítios, de propriedade de 

famílias ricas da Capital, que 

procuravam o clima suave, a beleza 

vegetal e os rios de águas cristalinas para 

veranear ou repousar nos finais de 

semanas. 

          A segunda fase se estendeu de 

1944 ao ano 2000, como o processo de 

colonização propriamente dita. 

Caracterizou-se pelo surgimento das ruas 

transversais, formando os bairros e 

edificações de conjuntos residências. 

          Portanto, a segunda fase teve um 

caráter de ocupação claramente de cunho 

industrial, envolvendo principalmente as 

fábricas de sisal. Marcado por um 

povoamento rápido e desorganizado, 

com a paisagem transformada e falta de 

respeito ao meio ambiente. 

          Todo espaço natural existente 

entre o rio Paroeira e o rio Sanhauá, onde 

havia sítios, granjas e lagoas, depois 

sobrados e casarões, foram 

transformados em ruas, becos e vielas; 

como também construções de indústrias, 
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órgãos públicos e casas comerciais, 

inclusive com aterramento de lagoas e 

mangues para edificação de casebres. 

          Restaram, portanto, as ilhas ao 

lado norte do rio Paroeira e 

pouquíssimos casarões. 

          No lado sul onde havia uma 

extensa mata, situada na maior elevação 

do município, com uma grande paisagem 

natural; houve uma verdadeira 

transformação com o surgimento de 

diversas ruas e conjuntos residenciais, 

construção do aeroporto e do quartel do 

exército. Restou apenas um espaço de 

182 hectares de terra, onde foi criado 

através de decreto o Parque Estadual 

Mata do Xém-Xém, como forma de 

preservar a natureza. 

.                                                          

Paisagem transformada 
 

 Avenida  Liberdade  - 1920 -  

 

  

 

 

                                                                                        Avenida Liberdade 

                                                                                                 - 1965 – 

 

                    Av. Liberdade 

                          - 1995 - 

 

 

 

 

 

                                                                                       Avenida Liberdade  

                                                                                                - 2015- 

 

 

 

                                                       Vocabulário 

              Sopé – base                                             Taipa – parede de barro 

              Deteriorada – estragada                          Abundância – grande quantidade 

              Pedágio – taxa de passagem                   Cristalinas – límpidas 

              Cunho – caráter                                      Veranear – passar o verão 

              Predominava – prevalecia                       Transversais -  que atravessa  
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ATIVIDADES 

 
 

 

1º) Complete as lacunas 

 

a) No espaço próximo a ponte Sanhauá, conhecido como...................surgiram       

pequenos...........................construídos de...................onde predominava pescadores. 

b)  Ao longo da Av. Liberdade surgiram os......................e.........................rodeados 

de.......................e.......................de propriedade de famílias ricas da.......................... 

 

2º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

     (     ) Bayeux já foi à única via de acesso para o interior. 

     (     ) Em Bayeux nunca existiu sobrados e nem casarões. 

     (     ) Havia em Bayeux abundância de pescado. 

     (     ) Bayeux não tem reserva florestal. 

     (     ) Em Bayeux existem diversas ilhas. 
 

3º) Responda 
 

    a – Quanto era o pedágio para o tráfego de carro de boi na ponte Sanhauá? ................... 

    c – Por que a ponte Sanhauá foi reedificada diversas vezes? .......................................... 

    d – De que era feita a casa dos pescadores? .................................................................... 

    e – Qual a província do Barão do Livramento? ............................................................... 

    f – Qual o antigo nome da Rua da República?................................................................. 

    g – Qual o antigo nome da Av. Liberdade?...................................................................... 
 

4º) Comente sobre a ponte Sanhauá: 

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

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

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

     
 

 

 

 

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente foi criado no dia 13 de julho de 2000; dez anos após 

a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para participar como membro do conselho foi 

realizada uma eleição democrática no município, quando foram eleitos como os cincos pioneiros: 

Josivaldo Farias; Alberto Lopes; Francinaldo do Nascimento; Antônio Galdino e Maria da Conceição 

(Cacilda). Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, cada município tem obrigação de manter 

um Conselho Tutelar com cinco conselheiros e é obrigação do Poder Público manter sua estrutura, 

como: assistente social, psicólogo, educador e conselheiros, como também a folha de pagamento do 

pessoal, transporte e sede. É um órgão responsável pela defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 
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3.   A migração 
 

          Migração é o movimento das 

populações de um lugar para outro. No 

processo de colonização de Bayeux, 

principalmente na segunda fase, 

estendida de 1944 a 2000, aconteceu um 

tipo de migração muito intensa chamada 

de êxodo rural, quando as populações 

migravam das zonas rurais, do interior da 

Paraíba em direção ao município de 

Bayeux. 

          Como Bayeux era um município 

recém emancipado no início do seu 

desenvolvimento econômico, com a 

exagerada e desorganizada urbanização, 

surgiram sérias dificuldades para seus 

habitantes. 

          Multiplicaram-se as demandas por 

habitações, escolas, hospitais, 

transportes, serviços de água, energia, 

esgoto, novos empregos, etc; e a cidade 

não conseguiu suprir essas necessidades. 

Os problemas se agravaram com a 

ampliação das favelas, principalmente no 

mangue; onde ainda existem famílias que 

vivem em péssimas condições. 

          Há também o deslocamento da 

população que se realizam diariamente 

entre o local de residência e o local de 

trabalho. Esse tipo de migração é 

chamado de movimentos pendulares. 

          Por motivo da proximidade com a 

Capital e a falta de emprego, esse 

movimento engloba grande parte da 

população ativa de Bayeux, porque a 

maioria trabalha em João Pessoa. Por 

isso muitos historiadores consideram 

Bayeux como “Cidade dormitório”. 

Durante o dia trabalham na Capital e a 

noite voltam para Bayeux, apenas para 

dormir. 

          O período de maior intensidade de 

migração ocorreu entre os anos de 1950 

a 1970, quando famílias inteiras 

migravam de cidades interioranas, 

principalmente: Patos, Sousa, Guarabira, 

Teixeira, Solânea, Alagoa Grande, Sapé. 

          Hoje, já notamos que muitos 

jovens são filhos naturais, mas que seus 

avós, na maioria, vieram do interior.  

Esses jovens vivem numa área 

geográfica pequena para uma população 

grande e seus avós conheceram uma área 

repleta de sítios e granjas, quando havia 

liberdade e abundância de pescados. 

 

                                                
                                                   
   

                                                                   

                                                              

 

                                                      

                                                     

                                                    Vocabulário 

    Emancipado – independente                         Demanda – quantidade 

    Intensidade – grau elevado                            Suprir - preencher         

    Interiorana – que é do interior                      Ampliação – aumento 

    Naturais – originais                                      Ativa – em exercício    

       Praça Alcides Carneiro - Pracinha do Alto da Boa Vista 

 1985  2005  2011 
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ATIVIDADES 
 

 

 

1º) Responda 
 

     a) O que é migração?............................................................................................... 

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

     b) O que é êxodo rural?........................................................................................... 

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

     c) O que são movimentos pendulares?.................................................................... 

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

2º) Assinale a resposta certa: 
 

a) Por causa da quantidade da população ativa de Bayeux que trabalha em João  

Pessoa os historiadores consideram o município como: 
 

          Cidade recreio – Cidade do trabalho – Cidade dormitório – Cidade alegre 
 

      b) Com a migração exagerada surgiram favelas, principalmente no: 
 

           centro – mangue – sítio – rio -  planalto – praia – montanha - cerrado 
 

      c) O período de maior intensidade de migração ocorreu entre os anos de: 
 

          1950 a 1970   –   1910 a 1920   –   1990 a 2000   –   1970 a 1980 
 

3º) Comente sobre a diferença da naturalidade entre os netos e os avós: 

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

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

      
                                                                

 

 

 
 

 

 

                         -                                                                                                                                                                                        

-                                                                                                                        

                                                                                                                       

 

 

Dizem que quando o Imperador D. Pedro II visitou a Paraíba no ano de 1859 e ficou hospedado no 

hotel Globo, sua comitiva ao passar em Barreiras, parou defronte uma casa que existia no local onde 

hoje funciona o Posto de Gasolina Resemol, para dar água aos cavalos, descansar e ainda aproveitou 

para tomar um cafezinho. 

 

 Contorno do Aeroporto 

 1985  2005  2011 
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4.   Desenvolvimento humano dos bairros 

 

          O município de Bayeux possui, incluindo o centro, treze bairros que foram 

surgindo e recebendo denominações através dos seus próprios moradores, exceto os 

conjuntos residenciais. Isso também aconteceu com os limites territoriais dos bairros, 

pois desde os primeiros habitantes já se falavam onde moravam, indicando a área dos 

seus aglomerados. 

          E assim, com o passar do tempo, chegando aos dias atuais, os treze bairros estão 

relacionados na seguinte ordem de ocupação: Baralho, São Bento, Centro, Rio do Meio, 

Brasília, Sesi, Imaculada, Conjunto Tambay, Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, 

Jardim São Severino, Conjunto Mário Andreazza/Mutirão e Jardim São Vicente. 
 

a.   Características dos bairros: 
 

Bairro Baralho 

 

          O bairro denominado Baralho é o mais 

antigo, consta que surgiu no final do século 

XVIII com a chegada dos primeiros 

povoadores, que foram os pescadores, induzidos 

pela abundância do pescado existente nos rios 

da região. 

          É o mais próximo à Capital, separado 

apenas pela ponte Sanhauá que serviu de 

derivação para sua denominação, pois segundo 

alguns livros e antigos moradores, era sobre a 

ponte que os pescadores passavam o tempo 

jogando baralho, enquanto os peixes secavam 

ao Sol. 

          Tem uma população de 1.475 habitantes e 

se limita ao norte com o rio Paroeira, ao sul 

com o rio Sanhauá, ao leste com a ponte 

Sanhauá (João Pessoa) e ao oeste com o bairro 

São Bento. Sua área parte da ponte Sanhauá até 

o trevo próximo a empresa Cisal. É cortado pela 

Av. Liberdade e comporta alguns becos e 

vielas, onde se encontra a Vila São Paulo. 

          Por muito tempo teve um tráfego muito 

movimentado, por isso a existência de muitos 

acidentes automobilísticos. Com a interdição da 

ponte no início dos anos 90, diminuiu 

profundamente o trânsito e o bairro perdeu sua 

força comercial. 

          Foi nesse bairro que viveu por muito 

tempo o Major Otílio Ciraulo. Morava num 

enorme casarão para onde nos anos 30 chegava 

água, energia e calçamento, dado ao seu 

prestígio no meio social de João Pessoa. 

          Tem uma precária infraestrutura, apenas 

duas escolas da rede municipal de ensino, um 

posto médico municipal. Mas acomoda na sua 

área geográfica a indústria Cisal, uma das mais 

importantes do município.  

 
 

 

Bairro São Bento 
 

          O bairro denominado São Bento iniciou 

sua urbanização no início do século XX, quando 

surgiu a primeira rua, partindo da principal para 

o Porto da Oficina. Com o tempo foi 

denominada de Rua Antônio Venâncio em 

homenagem ao antigo proprietário das terras. 

          O bairro recebeu esta denominação 

porque era costume da época batizar os novos 

povoados com o nome do santo do dia, e em 

homenagem ergueram uma pequena capela, 

tornando-o padroeiro do lugar. Mas houve uma 

época em que era conhecido como Placa 

Encarnada, por motivo de uma grande placa 
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existente na rua principal, próxima a Rua 

Balbino Mendonça. 

          Daí por diante diversos proprietário de 

sítios e granjas lotearam ou construíram casas 

para vender ou alugar em suas propriedades, 

dentre outros: Agripino de Sousa Leite, Irineia 

Fausto de Leiros, José Antônio Meireles, Cícero 

Romão Gadê e Arnaldo de Oliveira lima. 

          Tem uma população de 9.111 habitantes e 

se limita ao norte com o rio Paroeira, ao sul 

com o rio Sanhauá, ao leste com o bairro 

Baralho e ao oeste com o bairro Sesi. Sua área 

parte do trevo próximo a Cisal até a Rua 

Francisco de Almeida, encontrando-se na Rua 

São José, esquina com a Rua Arnoud de 

Oliveira Lima, a Praça São José. 

          Seu comércio se concentra 

principalmente na Av. Liberdade, onde se 

encontra a indústria de pré-moldado Laje Alfa e 

o Lojão Mega Nordeste, notando-se a existência 

de um pequeno comércio nas ruas internas, 

principalmente de bares e mercadinhos. 

          Foi nesse bairro que surgiu em 1958 a 

primeira escola da rede municipal de ensino, 

denominada na época de Grupo Escolar 

Municipal Berenice Ribeiro Coutinho. 

Atualmente conta com a assistência 

educacional, tanto através da rede municipal 

quanto estadual e algumas escolas particulares. 

          Desde a década de 80 funciona um Mini 

Mercado Público e uma Unidade Médica-

Ambulatorial. Hoje a assistência à saúde 

pública se expande por todo o bairro através do 

PSF – Programa de Saúda da Família. 

          A assistência de transporte coletivo é a 

melhor do município, por se encontrar na via de 

acesso de quase toda linha de transporte do 

município e sua proximidade com a Capital. 

          Foi nesse bairro que viveu por muito 

tempo o primeiro e o terceiro prefeito 

constitucional de Bayeux, Geraldo José de 

Santana e João Marsicano Massilio, 

respectivamente; surgiu à primeira Troça 

Carnavalesca (Bafo da Onça), e onde acontece a 

tradicional Festa da Cultura. 

          A infraestrutura é precária e a maior parte 

do mangue, nos extremos do bairro, foi 

invadida por moradias. Tem uma faixa de 80% 

de ruas calçadas, energia e água encanada. 

Caracterizado pela alegria de um povo festeiro 

com suas datas comemorativas e o folclore. 

 
 

O centro 
 

          O local, hoje considerado o centro de 

Bayeux, surgiu quase na mesma época do bairro 

São Bento, mas o pequeno povoado só começou 

a se desenvolver nos anos 30. Foi nesse local 

que surgiu a primeira padaria, primeira farmácia 

e a primeira Agência dos Correios. 

          Tem uma população de 20.136 habitantes 

e se limita ao norte com o rio Paroeira no final 

da Rua Flávio Maroja; ao sul com a Br. 230 no 

final da Rua Eng° Carvalho; ao leste com o 

bairro Sesi, da Rua 13 de Maio até a linha do 

trem e ao bairro Imaculada Conceição no final 

da Rua 05 de Agosto e Rua José Wllisses 

Teixeira; ao oeste com a ponte sobre o rio 

Tambay, bairro de Brasília com metade da Rua 

José Dias de Vasconcelos e bairro Jardim São 

Severino com a Rua João Dionísio. Encontra-se 

no centro a principal praça da cidade, 

denominada Praça 06 de junho, no final da Av. 

Liberdade, próximo ao limite com Santa Rita. 

Suas principais ruas além da Av. Liberdade é a 

Rua Engº Carvalho, Rua Petrônio Figueiredo, 

Rua Flávio Maroja, Rua João Dionísio e Rua 

José Dias de Vasconcelos. 

          Seu comércio se concentra 

principalmente na Rua Eng° Carvalho, 

destacando lojas de peças de automóveis, e Av. 

Liberdade, onde também estão localizadas 

diversas indústrias, como: Fibrasa, Brascorda, 

IMA e Pênalti. 

          Concentra-se também no centro a rede 

bancária com o Banco do Brasil S/A, Caixa 

Econômica Federal, Itaú e Bradesco. Os 

principais órgãos públicos: Prefeitura, Câmara 
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Municipal, Cemitério, Hospital, Correio, 

Biblioteca, Conselho Municipal de Educação e 

o prédio do antigo CEFOR – Centro de 

Formação de Professores, hoje funcionando a 

Secretaria de Ação Social. 

          Foi no centro que surgiu em 1938 a 

primeira escola da rede estadual de ensino, 

denominada na época de Escola Elementar 

Mixta de Barreiras, e viveu por muito tempo o 

líder político Lourival Caetano, que foi prefeito 

três vezes e uma vez deputado estadual. 

           Conta à assistência educacional de 

diversas escolas da rede estadual, municipal e 

particular de ensino, como também de diversas 

linhas de transportes coletivo do município e 

passagem de diversas linhas interioranas. 

          Encontra-se também no centro a sede de 

diversas entidades filantrópicas, agremiações 

esportivas e folclóricas, como o internacional 

Cavalo Marinho do Mestre Gasosa.                                                    

          A Rua Eng° Carvalho ostenta a fé do seu 

povo através da igreja Coração de Jesus e o 

templo da Assembleia de Deus, na Rua da linha 

fica a igreja Universal, dentre outros centros 

religiosos existentes nas diversas ruas do centro. 

          O centro já foi e continua sendo palco das 

diversas festas comemorativas do calendário 

nacional e municipal, como: a festa da 

emancipação política, dia da denominação 

festas juninas, natal, carnaval e o desfile cívico 

em comemoração ao 07 de setembro. 

   
 

 

Bairro Rio do Meio 
 

          O bairro denominado Rio do Meio 

recebeu essa denominação por motivo do rio 

que corta o povoado, formando uma lagoa, onde 

antigamente as mulheres lavavam roupa para 

ganho. Com suas águas cristalinas era 

considerado o mais belo de Barreiras. 

          Começou sua urbanização nos anos 50, 

mas conforme o historiador Coriolano de 

Medeiros, já existia na época da invasão 

holandesa na Paraíba, um engenho que 

pertencia ao Sr. Domingos Carneiros, de nome 

Engenho Barreiros, por isso, segundo o próprio 

historiador, a antiga denominação de Barreiras. 

          Já nos anos 20 funcionou uma usina de 

cana de açúcar, conhecida como Fazenda Rio 

do Meio, que fabricava uma aguardente de 

nome “Salva Vidas”. 

          Tem uma população de aproximadamente 

3.076 habitantes e se limita ao norte com o 

centro, através da Br. 230/101; ao sul com o 

bairro Jardim Aeroporto, através da Rua São 

Marcos; ao leste com o rio do Meio e ao oeste 

com a estrada, via de acesso ao Aeroporto 

Presidente Castro Pinto. Ostenta como via 

principal a Rua Getúlio Vargas, percurso do 

transporte coletivo. 

          Foi nesse bairro fundado no ano de 1941 

a Colônia Getúlio Vargas, uma cidade 

construída fora da comunidade para abrigar os 

portadores de hanseníase, e nos anos 80 recebeu 

a assistência da Unidade Médica do Rio do 

Meio, que hoje se estende por todo o bairro 

através do PSF. 

          Na educação ainda ostenta o antigo 

prédio onde funcionou o Ginásio Comercial 

Firmino Caetano, fundado pelo CNEC – 

Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade. Hoje funciona como Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Joaquim de 

Brito. 

          Não existe indústria e o comércio é 

caracterizado por pequenos mercadinhos, 

mercearias e fiteiros; mas na área da Br. 

230/101 funciona um posto de gasolina, um 

depósito de material de construção e um 

restaurante. 

          O único transporte coletivo que circula 

pelo bairro vem do Mutirão com destino a João 

Pessoa. 

          Mesmo considerado um bairro carente e 

sem infraestrutura, a posição geográfica é uma 

das melhores, pela proximidade com o mercado 

público, centro da cidade, Br. 230/101 e o 

Aeroporto Presidente Castro Pinto. 
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Bairro Brasília 

 

          O bairro Brasília começou sua 

urbanização após a construção do Grupo 

Escolar Flávio Ribeiro Coutinho no início da 

década de 60. Mas já existiam antigos 

moradores em sítios e granjas. 

          Como a distância do grupo para o centro 

da cidade era grande e cheia de obstáculos, seus 

moradores começaram a denominar de Brasília 

de palha, por motivo da predominância de casas 

de palhas e porque na mesma época estava 

sendo construída Brasília, a Capital do Brasil, 

que conforme a Brasília bayeuxense, também 

ficava fora da comunidade. 

          Tem uma população de 2.285 habitantes e 

se limita ao norte com o centro, através da Rua 

Olívio Damião Bezerra; ao sul com a Br. 

230/101; ao leste com o centro, através da Rua 

José Dias de Vasconcelos e ao oeste com o 

Conjunto Tambay, através da Rua José Ricardo 

de Melo. 

          Suas terras pertenceram ao Sr. José 

Montenegro, quando havia uma grande 

plantação de agave, vendida posteriormente ao 

Sr. Francisco Xavier dos Reis Lisboa Neto que 

veio a morar no sobrado existente no local da 

atual empresa de transporte Wilson. 

          Atualmente é um bairro totalmente 

urbano servido pelo transporte coletivo que faz 

a linha Tambay – João Pessoa. 

          Funciona em sua área a mais antiga 

escola da rede particular, a Escola ZéPires, 

fundada nos anos 50. Esta escola começou no 

centro da cidade e hoje localizada no bairro 

Brasília, proporciona aos jovens o mesmo lazer 

dos anos 60 quando o Grupo Flávio Maroja era 

ponto de encontro da juventude bayeuxense. 

 

Bairro Sesi 
 

      O bairro Sesi recebeu essa denominação por 

causa da edificação do SESI – Serviço Social da 

Indústria no início dos anos 60, época em que 

ainda existiam sítios e granjas com pequenas 

ruas, pouco habitadas. 

     Tem uma população de 7.356 habitantes e se 

limita ao norte com o rio Paroeira; ao sul com o 

rio Sanhauá; ao leste com o bairro São Bento, 

através da Rua Francisco de Almeida, e ao oeste 

com o centro, através da Rua 13 de Maio. 

Encontra-se em sua área a Praça Juscelino 

Kubitschek e como principais vias a Rua 

Pinheiro Machado e Rua Francisco de Almeida. 

      Nesse bairro existiram casarões e sobrados 

de beleza rara que pertenciam, na sua maioria, a 

famílias ricas da Capital, mas que infelizmente 

poucos sobraram. Foi também sede de uma das 

mais importantes fábricas de sisal do município, 

que veio a funcionar até os anos 70, 

denominada DESWANN. Hoje parte do prédio 

funciona como galpão da indústria de sucos, 

denominada Monteiro Paiva e Cia Ltda. O 

primeiro Posto Médico do Município, em 1948, 

a primeira capela, hoje matriz de São Sebastião, 

nos anos 20, o Convento das Irmãs Holandesas 

e o primeiro matadouro. 

     O seu comércio pode ser considerado 

razoável pela quantidade de oferta, ostentando 

como destaque a Tambay Motor, empresa de 

serviço e venda de veículos. Na educação tem a 

assistência de escolas da rede municipal, 

estadual e particular de ensino, além de uma 

bem equipada escola do SENAI e do SESI. 

     A partir dos anos 70 o bairro se tornou um 

dos principais locais festivos da cidade. Na 

quadra do SESI são realizados eventos diversos, 

como: jogos estudantis, teatro, exposição, etc. 

Nas ruas são realizadas as festas do padroeiro, 

caranga-fest, love ao fusca, desfile de troças 

carnavalescas, etc. A quadra do SESI foi usada 

por muito tempo para contagem de votos nas 

eleições. 

     Pode ser considerado como um dos melhores 

bairros do município pelas suas ruas largas, 

bom serviço de transporte coletivo, a 

proximidade com o centro, o razoável comércio, 

a assistência educacional e a diversidade de 

eventos.
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Bairro Imaculada Conceição 

 

          O bairro Imaculada Conceição recebeu a 

denominação em homenagem a uma pequena 

capela erguida na década de 50. A partir daí os 

moradores reverenciam como a padroeira do 

lugar, a santa do mesmo nome. 

          Tem uma população de 11.066 habitantes 

e se limita ao norte com o rio Sanhauá; ao sul 

com a Br. 230/101; ao leste com o rio Sanhaua 

englobando até o final da estrada do 

manguinho, e ao oeste com o centro através da 

Rua Wlisses Teixeira e o final da Rua 05 de 

Agosto. Encontra-se em sua área a Pracinha da 

Paz e como principal via a Rua Plácido de 

Oliveira Lima; onde no final ficava um gracioso 

coreto, construído entre os anos 60 e 70, hoje 

transformado em bar; e ao lado a Praça Luiz 

Gonzaga 

          Nesse bairro existiu uma grande lagoa 

que deixou lendas, hoje contadas pelos antigos 

moradores. No local foi edificado no final dos 

anos 70 o Mercado Público Municipal. Próximo 

fora construído no final dos anos 60 a principal 

praça de esporte da cidade, denominada Estádio 

de Futebol Lourival Caetano, onde também 

funciona a LDB – Liga Desportiva de Bayeux. 

          Por motivo da existência do mercado 

público na sua área geográfica, apresenta um 

razoável e diversificado comércio. Tem 

assistência educacional da rede municipal, 

estadual e algumas escolas particulares, como a 

Escola 1ºs Degraus. Um conceituado 

estabelecimento de educação e apoio à criança 

carente com o Lar Fabiano de Cristo. 

          Tem a assistência do transporte coletivo 

com parada final no coreto da Rua Plácido de 

Oliveira Lima, com destino a João Pessoa e 

percurso por outros bairros. 

          Mesmo considerado um bairro carente em 

diversos aspectos, recebe a visita de quase toda 

população da cidade por motivo do mercado 

público e do estádio de futebol. 

 

Bairro Conjunto Tambay 
 

          A denominação do Conjunto Tambay 

provém do rio que corre ao lado norte e oeste, 

fazendo a divisa do município de Bayeux com 

Santa Rita. A ideia partiu dos administradores 

da obra realizada no final da década de 60. 

          Tem uma população de 3.608 habitantes e 

se limita ao norte com o rio Tambay; ao sul com 

a Br. 230/101; ao leste com o bairro Brasília, 

através da Rua José Ricardo de Melo e ao oeste 

com o rio Tambay, limite com a cidade de Santa 

Rita. Em sua área encontra-se a Praça Firmino 

Caetano e tem como vias principais às ruas: 

Eliza Bezerra e Carolina Machado. 

          É um bairro totalmente residencial, não 

tem indústrias, órgãos públicos, nem 

financeiros. Seu comércio é caracterizado por 

pequenos mercadinhos e fiteiros. Mas dos anos 

70 aos anos 80 foi muito procurado pelo 

restante da população por oferecer divertimento 

através do seu centro comunitário e a festa da 

padroeira Nossa Senhora Aparecida. Seus 

restaurantes e bares lotavam nos finais de 

semanas, principalmente nas festas juninas com 

as apresentações da Quadrilha do Coronel 

Chico Tripa. 

          Tem uma razoável assistência do 

transporte coletivo, escolas da rede estadual, 

particular e municipal de ensino com destaque 

para o Colégio da Policia Militar, contando 

ainda com um posto médico e creche. 
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Bairro Alto da Boa Vista 

 

          O bairro Alto da Boa Vista recebeu a 

denominação através dos seus próprios 

moradores. Nos anos 50 o alto apresentava uma 

linda paisagem para quem observava da parte 

baixa, e quando os moradores voltavam para 

casa diziam: “Vou para o alto”. Com o tempo, 

aproveitando a boa vista do seu habitat, 

completaram a frase: “Vou para o alto da boa 

vista”, e assim ficou conhecido. 

          Tem uma população de 7.483 habitantes e 

se limita ao norte com a Br. 230/101; ao sul 

com o município de Santa Rita; ao leste com a 

estrada de acesso ao Aeroporto Presidente 

Castro Pinto e ao oeste com o rio Tambay. 

          É um bairro residencial na parte alta, mas 

na parte baixa, beirando a Br. 230/101 apresenta 

alguns pontos comerciais. 

          Na pracinha do bairro, mesmo sendo 

conhecida como pracinha do aeroporto  se 

concentrava um aglomerado de barracas 

padronizadas, onde nos finais de semanas se 

transformava num ponto de encontro dos 

adeptos ao lazer noturno. Hoje, depois de uma 

reforma a praça foi devolvida a população. 

          Na educação tem a assistência da rede 

municipal, estadual e particular de ensino com 

pequenas escolas de ensino fundamental. 

          Localiza-se também no bairro um dos 

quartéis de cavalaria do Nordeste, o 16° 

RCMec, desde o ano de 1971. 

          A religiosidade é constituída com a 

Capela de Santa Terezinha e São Paulo, como 

também o templo Batista da Congregação Betel, 

dentre outros. 

            

 

Bairro Jardim Aeroporto 
 

          O bairro Jardim Aeroporto recebeu a 

denominação desde os anos 60 quando foi 

construído um pequeno aeroporto, ao lado do 

atual. Hoje com o alongamento, alargamento da 

pista de pouso e um moderno prédio, 

denominado Aeroporto Presidente Castro Pinto, 

oferece serviços nacionais e internacionais com 

voos diários.  

          Tem uma população de 7.012 habitantes e 

se limita ao norte com o bairro Rio do Meio; ao 

sul com a cidade de Santa Rita; ao leste com o 

Parque Estadual Mata do Xém-Xém e ao oeste 

com a estrada de acesso ao aeroporto. 

          É um bairro residencial, mas na rua 

principal apresentas um crescente comércio, 

principalmente de restaurante. Ruas largas, 

poucas calçadas e alguns casarões. Uma vila 

militar defronte do quartel RCMec, onde se 

localiza o Clube dos Oficiais. 

          Por falta de escola, pois a quantidade 

existente é pouca para suprir as necessidades 

educacionais, a maioria da população estuda no 

centro ou em João Pessoa. Entretanto, goza do 

melhor clima do município pela sua altitude e o 

privilégio da bela paisagem de João Pessoa, 

principalmente à noite. 

 
 

Bairro Jardim São Severino 
 

          O bairro Jardim São Severino é um dos 

mais novos do município de Bayeux. Surgiu no 

final da década de 70 nas terras do Sr. Severino 

Alves, por isso sua denominação. 

          Tem uma população de 1.958 habitantes e 

se limita ao norte com o rio Paroeira; ao sul 

com o centro; ao leste com o centro e ao oeste 

com o rio Tambay. 

          É um bairro totalmente residencial que 

goza da proximidade com o centro e a 

edificação da única escola da rede municipal de 

ensino, denominada de Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Tancredo Neves.. 

          Tem a assistência do transporte coletivo 

que faz a linha Tambay – João Pessoa. O 

padroeiro do bairro é São Severino, e como uma 

das principais atrações festivas apresenta uma 

das melhores quadrilhas da cidade, O Arraiá do 

Nacioná do Coroné Izac. 

             Um dos bairros mais festivos do 

município, através do seu Centro Comunitário e 

a associação da igreja católica. 
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Bairro Conjunto Mario Andreazza/Mutirão 

 

          O Conjunto Mário Andreazza e o Mutirão 

estão acoplados no mesmo bairro e ainda 

engloba um povoado conhecido como 

Comercial Norte. Tem uma população de 

23.340 habitantes, portanto o mais populoso do 

município, depois do centro. 

          Recebeu a denominação de Mutirão 

porque suas terras foram doadas e as moradias 

foram construídas em regime de mutirão. A 

denominação do conjunto foi em homenagem 

ao então Ministro do Trabalho Mario 

Andreazza. 

          Limita-se ao norte com a Br. 230/101; ao 

sul e ao leste com João Pessoa; a oeste com o 

bairro Rio do Meio e Jardim Aeroporto. 

          É um bairro totalmente residencial e 

muito carente que vem desde a sua fundação no 

início dos anos 80. 

          Funciona em sua área umas das maiores 

escolas em número de alunos da rede municipal 

e estadual de ensino, e pequenas escolinhas da 

rede particular.  Como entidade filantrópica 

merece destaque a Fundação Dom Élder 

Câmara com a assistência ao menor carente.                       

Recentemente foi construído no local conhecido 

como Comercial Norte o Ginásio de Esporte do 

Município. 

          Sua rua principal é estreita e de difícil 

tráfego, por se tratar de uma enorme e estreita 

ladeira. Suas ruas e transversais também são 

estreitas e muitas sem calçamento, como 

também pouco iluminadas. Mesmo carente, o 

bairro goza de um bom clima pela altitude e 

proximidade com a mata do Xém-Xém, 

ostentando uma aconchegante pracinha, 

denominada de Praça Antônio Gomes, 

conhecida como Praça São João. 

          Tem a assistência do transporte coletivo 

que parte do final do Conjunto com destino a 

João Pessoa, indo pelo centro de Bayeux ou 

pela via do acesso oeste no Alto do Mateus. 

 

 

 

Bairro Jardim São Vicente 
 

          O bairro Jardim São Vicente é o mais 

novo do município. Começou sua urbanização 

na década de 80, mas a Rua São Vicente existe 

desde os anos 60, como também já existiam 

moradores no campo da SANBRA. 

          Recebeu a denominação de São Vicente 

devido à construção da capela em homenagem 

ao santo que se tornou padroeiro do lugar, 

situando-se, também em sua área a capelinha de 

Maria da Luz. 

         Tem uma população de 1.852 habitantes e 

se limita ao norte com a linha do trem; ao sul e 

ao leste com o rio Sanhauá; ao oeste com o 

centro. 

          O campo da SANBRA, localizado 

próximo à linha do trem, foi nos anos 60 palco  

dos grandes campeonatos de futebol, 

considerado um dos melhores da cidade. 

          Foi nesse bairro que morou o Sr. João 

Costa, um dos maiores proprietários de casas de 

aluguel do município, e grande parte das terras 

pertenceram ao Sr. Secundino Toscano. 

          Neste bairro funciona apenas uma escola 

da rede municipal de ensino, um posto médico, 

tem um animado Centro Comunitário, alguns 

mercadinhos e uma aconchegante pracinha no 

final da Rua Pedro Wlisses. 

          Tem a assistência do transporte coletivo 

que faz a linha Imaculada–João Pessoa, 

trafegando pela Rua São Vicente, sua principal 

artéria. 
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b. Comunidades ribeirinhas 
 

          São conhecidas como comunidades ribeirinhas às povoações que surgem as margens dos rios. Na 

cidade de Bayeux diversas comunidades foram surgindo gradativamente desde a época de Barreiras nas 

margens do rio Paroeira e Sanhauá, invadindo os mangues e crescendo cada vez mais, as principais são: 

          *Comunidade Porto São Lourenço - localizada na porção oeste do município, próximo à 

desembocadura do rio Tambay. A denominação surgiu em homenagem a um antigo morador 

arrendatário de uma olaria, época em que havia muitos moradores empregados na fabricação de tijolos. 

Com o passar do tempo, uma parte ficou conhecida como Cachimbo Apagado, denominação criada por 

um antigo morador conhecido como “Zé da Merda” que criticava a escuridão do local.  Apresenta um 

alto risco ambiental em virtude das inovações constantes das marés.  

          *Comunidade Porto do Moinho - fica situada na porção norte do município, por trás da empresa 

BRASCORDA. Nesta área existia um moinho de café e fubá, originando daí a denominação da 

comunidade. Apresenta um risco médio de alagamento e contaminação biológica por se encontrar numa 

área de manguezal aterrada. 

          *Comunidade Casa Branca - está localizada na porção norte do município e recebeu essa 

denominação em homenagem ao casarão existente na Av. Liberdade, onde atualmente funciona o 

laboratório de Dr. Wanderley. É considerada uma área sujeita a risco de alagamento pelo rio Paroeira. 

          *Comunidade Porto Sanhauá - fica localizada na porção leste do município, próxima a ponte 

Sanhauá, apresentando risco de contaminação e alagamento. 

          *Comunidade São Bento - está localizada na porção norte de Bayeux. Em sua porção mais ao sul 

observamos uma certa quantidade de moradores vivendo em uma área sujeita a inundação e 

contaminação biológica. 

 

          *Comunidade Porto da Oficina - fica localizada próxima à antiga fábrica de tecidos LCR. Neste 

local nos anos 20 existia uma oficina de conserto de canoas que deu origem à denominação, e corre 

serio risco de alagamento. 

          *Comunidade Baralho - é a mais antiga do município, surgiu ainda no tempo de Barreiras, 

quando os pescadores colocavam os peixes para secar e jogavam baralho sobre a ponte, daí surgindo à 

denominação conhecida até os dias atuais. Está sujeita a alagamento tanto pelo rio Paroeira quanto pelo 

rio Sanhauá. 

          *Comunidade Matadouro - fica localiza próxima ao antigo matadouro e corre risco de alagamento 

como também contaminação biológica. 

         *Comunidade Nova Liberdade - fica situada por trás da empresa CISAL. É considerada como uma 

das comunidades mais crítica em razão dos vários tipos de riscos existentes, como: contaminação 

biológica, alagamento e intoxicação. A denominação se deu em função da construção da nova ponte, 

surgindo assim uma nova Av. Liberdade. 

          *Comunidade Manguinho - fica localizada no final do bairro Imaculada Conceição, sujeita à 

contaminação biológica e alagamento pelo rio Sanhauá. 

          *Comunidade Porto do Cacete - fica localizada na porção mais a leste da comunidade Casa 

Branca, e essa denominação surgiu por motivo das constantes brigas entre moradores do lugar. É uma 

comunidade sujeita a contaminação biológica e inundações. 

          *Comunidade Travessa São Paulo - está localizada defronte a empresa CISAL e apresenta sérios 

riscos de alagamento. São Paulo é o padroeiro do lugar. 

          *Comunidade Viveiro Dom Adauto – localiza-se às margens do rio Sanhauá, próxima a uma 

pequena ponte, entre o bairro Sesi e São Bento, correndo sério risco de alagamento. 

          *Comunidade São Vicente – encontra-se ao longo da via férrea, onde também passa o mangue. 

Apresenta um sério risco de inundação, intoxicação química e acidente ferroviário. 

          *Comunidade da SANBRA - fica por trás da antiga fábrica SANBRA, às margens do rio Sanhauá 

e está sujeita a risco de alagamento e contaminação biológica. 
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c.  Colônia Getúlio Vargas                                                                  
 

          A Colônia Getúlio Vargas foi uma verdadeira cidade construída fora da comunidade e conhecida 

como “Leprosário”. Foi fundada no dia 12 de julho de 1941 pelo então Interventor da Paraíba Ruy 

Carneiro com o apoio fundamental do Presidente da República Getúlio Vargas. A sua pedra 

fundamental foi inaugurada no ano de 1938, quando a denominaram de “Leprocônio”. 

 

          Esteve como primeiro diretor o Dr. Edson 

Augusto de Almeida (dermatologista), primeiro 

administrador Sr. Belarmino Carneiro, primeiro 

prefeito e delegado o Sr. Antônio Vilar, 

primeiro analista Dr. Osmar Mendonça, 

primeira enfermeira Srª Alice Ramalho Fidelis e 

de 1948 a 1962, como técnico de laboratório de 

análise clinica o Sr. Eunides Fidelis do 

Nascimento; e por trinta anos foi capelão do 

hospital o padre Fernando Abath. 

           O objetivo do Governo Federal era 

edificar uma cidade fora da comunidade com 

um hospital para atender os portadores de 

hanseníase, doença na época considerada com 

um alto grau de transmissão, gerando 

preconceito na sociedade. 

          A Colônia Getúlio Vargas surgiu no meio 

da mata Atlântica, local conhecido como Rio do 

Meio; onde uma grande placa recepcionava seus 

pacientes com a frase: “Aqui renasce a 

esperança”. Aos poucos o lugar foi se 

transformando e surgindo um lindo povoado 

com igreja, cemitério, enfermaria, refeitório, 

diversas casas e belos jardins, cuidados pelos 

próprios internos. No meio um magnífico 

prédio denominado “Pavilhão da Esperança”, 

onde funcionavam: barbearia, alfaiataria, 

cinema, sinuca, uma escola chamada Humberto 

Nóbrega e uma biblioteca com um acervo 

excelente de livros, dos quais um chamava a 

atenção dos internos: “O caminho da 

felicidade”. 

           Os internos eram pessoas alegres e 

festeiras, em todas as datas comemorativas do 

calendário nacional, realizavam grandes festas. 

No carnaval era organizado um divertido bloco, 

no São João criavam belas quadrilhas, no Natal 

enfeitavam uma grande árvore. O cinema era 

um divertimento constante, os famosos filmes 

da época, primeiro lá eram exibidos. O bar era 

muito frequentado e a orquestra cada vez mais 

harmoniosa.  

            Existia total liberdade dentro da 

comunidade, mas no momento de receber 

visitas, eram levados para o parlatório; uma sala 

com uma parte de vidro, onde o paciente ficava 

de um lado e a visita do outro. O dinheiro que 

circulava entre eles, era uma ficha com o valor 

correspondente a moeda corrente do país. As 

correspondências enviadas aos familiares eram 

entregue aos funcionários, que colocavam o 

papel numa estufa por alguns dias para matar os 

micróbios. Quando eram enviadas, quase não se 

lia mais nada, devido o papel queimado. 

          No ano de 1959 o Governo Federal 

extinguiu a internação nos hospitais colônias, 

mantendo apenas os já existentes. Época 

também que foi descoberto novos remédios, 

tornando possível o tratamento em suas próprias 

casas. 

          

            Atualmente a Colônia Getúlio Vargas funciona mesmo com poucos internos, variando entre 

vinte e vinte e cinco. Não tem a mesma beleza de antigamente, mas guarda nos seus imóveis a escultura 

de uma época, contando a história e perpetuando a cultura, como um patrimônio histórico do Estado. 
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                                                       Vocabulário 

      Aglomerados – grupos                                 Assistência – proteção 

      Tráfego – passagem de veículo                     Ostenta – exibe 

      Interdição – proibição                                  Obstáculo – dificuldade 

      Precária – mal cuidada                                 Tradicional – antiga 

                                               

                                                           ATIVIDADES 

 
 

1º) Relacione os bairros de Bayeux em sequência de ocupação: 
 

    Rio do Meio, Conjunto Tambay, Jardim Aeroporto, Centro, São Bento, Sesi, Jardim São Severino, 

Imaculada Conceição, Mutirão/Mário Andreazza, Baralho, Jardim São Vicente, Jardim Aeroporto, Alto 

da Boa Vistas. 
 

1º........................2º........................3º........................4º................................5º.......................

6º..........................7º...............................................................8º............................................

9º........................................10º...............................................11º.........................................

12º.................................................................................13º.........................................    
 

2º) Responda: 
 

a) Em que bairro se encontra a Matriz de São Sebastião? ............................................. 

b) Em que bairro funcionou nos anos 20 uma usina de cana de açúcar? ........................ 

 c) Onde fica a sede do Cavalo Marinho do Mestre Gasosa? .......................................... 

      

3º) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

     ( 1 )  Baralho                               (    ) Residência do major Otílio Ciraulo 

     ( 2 )  Centro                                 (    ) Quadrilha do Coronel Chico Tripa 

     ( 3 )  Sesi                                     (    ) Estádio de Futebol Lourival Caetano 

     ( 4 )  Imaculada                            (    ) Funciona o SENAI 

     ( 5 )  Tambay                               (    ) Prefeitura Municipal de Bayeux 
      

4º) Comente sobre as diferenças que existem entre o centro e os bairros: 

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

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

       

      
 

 

 

O Instituto Histórico e Geográfico de Bayeux foi fundado em 15/11/08 com o objetivo de resgatar, 

elevar e enaltecer a cultura de Bayeux, principalmente literária. Formou-se inicialmente com 30 

Cadeiras de Patronos, ocupadas por 22 Sócios Efetivos Fundadores e ainda com o quadro de Sócio 

Benemérito e Sócio Correspondente, elegendo-se como 1º presidente o historiador Ariosvaldo Alves de 

Oliveira. Desde então o Instituto vem realizando um grande trabalho de valorização da cultura. 
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5.   Zona rural 
 

          No início do século XX Bayeux 

apresentava um espaço totalmente 

ocupado por culturas agrícolas, onde a 

população, pouco numerosa, vivia em 

habitações quase isoladas uma das 

outras, ou em um único e pequeno 

povoado. Era, portanto uma zona rural. 

          Nesse único e pequeno povoado, 

existente próximo à ponte Sanhauá, local 

conhecido como Baralho, viviam os 

pescadores. 

          No restante da área que parte do 

Baralho até a ponte que hoje faz divisa 

com o município de Santa Rita, e 

subindo para o aeroporto, a maioria dos 

moradores trabalhava na agricultura ou 

na pecuária. 

          Nessa área existiam granjas, sítios, 

chácaras, fazendas e matas, onde os 

habitantes viviam em contato direto com 

a natureza, gozavam de uma vida mais 

calma e mais saudável porque o ar era 

mais puro. Mas essas casas não tinham 

esgotos nem iluminação elétrica e para 

irem a escola ou comércio, precisavam 

se deslocar para o centro de Santa Rita 

ou João Pessoa. 

          A agricultura, atividade econômica 

ligada ao preparo da terra, plantio e 

colheita de vegetais; não era 

desenvolvida, funcionava principalmente 

como agricultura de subsistência, isto é, 

o cultivo da terra feito pelo agricultor e 

sua família, para o seu próprio consumo 

e de seus familiares. 

          Esse produto obtido pelo trabalho 

agrícola era utilizado na alimentação e na 

fabricação de outros produtos, e essas 

pessoas que trabalhavam na preparação 

do solo, adubando, semeando, cuidando 

da plantação e fazendo a colheita eram 

chamados de agricultores. 

          Os sítios, mesmo existindo em 

diversos locais, como na área da 

Brascorda e Rua Eng° Carvalho, 

concentravam-se principalmente no 

bairro São Bento, onde era praticada a 

fruticultura, isto é, o cultivo de frutas. 

          Eram pequenas extensões de 

terras, sem cuidados especiais, divididas 

entre diversos proprietários. Os 

principais produtos colhidos nesses sítios 

eram: manga, caju, jaca, banana, goiaba, 

laranja e côco. Uma parte servia para o 

próprio consumo, enquanto que a outra 

era comercializada para as feiras da 

capital e de Santa Rita. Época em que o 

Sr. José Ventura vendia pelas ruas 

cebolas colhidas na sua própria horta. 

          As granjas com seus sobrados e 

casarões se resumia principalmente ao 

bairro Sesi. As mais conhecidas pela 

produtividade eram: Granja Casa Blanca, 

Granja São Salvador, Granja Santo 

Antônio e Granja SOS. 

          As chácaras serviam 

principalmente para veraneio de famílias 

ricas de João Pessoa e se concentravam 

no centro do município, mas ostentavam 

uma pequena horticultura, como a 

chácara do Eng° Antônio Augusto de 

Figueiredo Carvalho no local da atual 

Prefeitura Municipal; a chácara do Sr. 

Pedro Celestino nas terras da atual 

FIBRASA e a do Sr. João Gomes no 

bairro Rio do Meio, ainda hoje existente. 

          As fazendas, que na maioria 

também funcionavam como engenho, 

eram encontradas em diversos locais. 
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          No bairro Rio do Meio funcionava a Fazenda Rio do Meio, também conhecida 

como Usina do Sr. João Amorim, onde existia uma pequena plantação de cana-de-

açúcar. Conforme o historiador Coriolano de Medeiros, nesse local, na época da invasão 

holandesa, funcionava o engenho Barreiros. 

          No centro, local da atual empresa de transporte Wilson, seguindo até o bairro de 

Brasília funcionava a fazenda do Sr. José Montenegro. Nesse local, mulheres 

trabalhavam na fiação de agave, plantados na própria fazenda, e também agave 

existentes em outras áreas, como no atual bairro Jardim São Vicente, final da Rua Pedro 

Wlisses. 

Entre a Rua Eng° Carvalho e Rua Petrônio Figueiredo; ficava a fazenda do Sr. 

José Miranda, destacando uma enorme plantação de batata, inhame, macaxeira, 

mandioca, etc. 

  As matas ficavam localizadas no Conjunto Tambay, onde em remota época 

funcionou um engenho; no bairro Alto da Boa Vista e Jardim Aeroporto, onde se 

comercializavam a madeira para uso doméstico, retiravam a casca da purpuna para fazer 

tinta e a resina do caju para fazer cola; e a mata do Xém-Xém.  

          Mas o espaço geográfico humano não permaneceu o mesmo ao longo do tempo, 

não evoluiu a agricultura, transformou-se na medida em que grupos humanos migravam, 

vindo principalmente do interior, dando início a urbanização. 

          Hoje resta apenas uma faixa de 150 pessoas, praticando uma pequena agricultura 

de subsistência numa área próxima ao Aeroporto Presidente Castro Pinto. 

 

                                                Rua Pedro Ulisses 

                                               Zona rural – 1960 

                                              Plantação de agave 

                                            

                                           Zona urbana - 2010                            

 

 

 

 

       

                                      

 

                                     Rua Napoleão Lauriano  

                                         Zona rural – 1940  

                                     Plantação de macaxeira         

 

                                        Zona urbana – 2010  
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a.   A pecuária  
 

          A pecuária, atividade econômica 

ligada à criação e cuidado de rebanho de 

gado foi a mais praticada na época rural. 

Em seguida vinha à suinocultura e a 

avicultura. 

          Os pecuaristas, pessoas que 

trabalhavam na pecuária, criavam para o 

corte, isto é, para utilizar e fornecer 

carne, couro, ovos e também para 

produção de leite e derivados, como: 

queijo, manteiga, etc. 

          Dentre os pecuaristas e 

independente da época, existiram 

criadores em diversos locais do povoado, 

como: João Gomes no bairro Rio do 

Meio, Antônio da Vaca e Zé Leiteiro no 

centro, José Alves Ponte, Euclides Costa 

e Virgilio Araújo, próximo a 

BRASCORDA; Arnaldo de Oliveira 

Lima no bairro São Bento e  José Lira no 

bairro  Sesi, que criava  porco e galinha  

e inclusive com criação de aves raras. 

          Mesmo depois da emancipação 

política, até os anos 70, era comum 

encontrar nos quintais das casas algumas 

criações, como: bode, cabra, porco, 

galinha, pato etc. Como esses quintais 

não tinham divisão de cerca ou muro; 

parecia uma pastagem. 

                                                            

                                                                     Vocabulário 

Esgoto – canal de dejetos              Agave – planta que faz corda 

Horta – onde cultiva legumes       Suinocultura – criação de porco 

Chácara – casa de campo              Avicultura – criação de ave 

Resina – substância odorífera da planta     Purpuna - madeira 

Horticultura – cultivo de horta e jardim     Fiação – desfiar agave 

 

  

 

 

 
 

                                                                        

                                                                                                     

                                                         

 

                                                                                                                 

 

 

 

      
Quando Getúlio Vargas veio a Paraíba no ano de 1951, então Presidente da República, parou com sua 

comitiva defronte da Granja SOS e perguntou ao Governador do Estado qual repartição funcionava 

naquela casa, pois se admirou com o estilo americano das colunas do terraço. O modelo da casa 

grande foi tirado de uma revista da América do Norte. Nessa época ainda existiam em Bayeux diversos 

sobrados e casarões, relíquias de quando era local de veraneio de famílias ricas de João Pessoa. 

        Atividade Pecuária 

Vacaria de José Mendonça 

                - 1940 - 

           Av. Liberdade 

Atividade Comercial 

       Madeireira 

        - 2011 – 

     Av. Liberdade 
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                                                          ATIVIDADES 

 
 

1º) Responda: 
 

a) O que é Zona Rural? ........................................................................................................ 

b) O que é Agricultura?........................................................................................................ 

c) O que é Pecuária?............................................................................................................. 
 

2º) Marque onde principalmente se concentravam: 
 

a) Os sítios:                               Sesi                São Bento           Rio do Meio 

b) As granjas:                           Tambay          Sesi                     Baralho 

c) As chácaras:                         Baralho          Centro                 Tambay 
                                                

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

     (    ) No bairro Rio do Meio funcionava uma fazenda. 

     (    ) No local da empresa Wilsson havia um cemitério. 
 

4º) Circule o que achar certo: 
 

a) Os principais produtos colhidos nos sítios: 
 

    manga              uva              caju             pera             jaca             maça     

    coco                banana        morango      goiaba         caqui           laranja 
 

b) As principais plantações da fazenda de José Miranda: 
 

     macaxeira         melão           tomate           inhame           arroz               café                                                  

      soja                    batata          cenoura         uva                 feijão        mandioca 
 

c) As granjas mais conhecidas do bairro Sesi: 
 

    G. Casa Blanca       G. Salva vida     G. São Salvador      G. S M A          

    G. São José             G. S O S             G. Casarão              G. Santo Antônio. 
 

5º) Comente sobre a zona rural, comparando a de hoje com a de ontem: 

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

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

  

 

 

 

Foi fundado em 24/08/66 o Centro Social São Sebastião. Um convento de freiras holandesas, onde se 

encontravam, dentre outras: Luciana, Bernadete, Bradu, Batista, Serafina e Gonara; irmãs que unidas 

contribuíram no desenvolvimento social do município com a criação de escola, ambulatório médico e 

construção de casas para pessoas carentes que viviam na comunidade ribeirinha. Foram embora no 

final da década de 70 e as últimas a deixar Bayeux foram: Irmã Aurélia e Irmã Joana.  
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6.   Zona urbana 
 

          Até o ano de 1944, quando Bayeux contava com uma população de 

aproximadamente 5.000 habitantes e sua denominação era Barreiras ainda apresentava 

uma paisagem rural. A partir daí, com a migração desenfreada e desorganizada a 

paisagem foi se transformando rapidamente. 

          Os sítios, granjas e chácaras deram lugar a ruas, becos e vielas; as antigas casas de 

taipa, coberta com palhas de coqueiro, foram substituídas por casas de tijolos, coberta 

com telhas. 

          Era o início da urbanização propriamente dita. A zona rural do candeeiro, 

lamparina e vela, estava sendo substituída por uma zona urbana iluminada pela energia 

elétrica, implantada no ano de 1941, vindo de João Pessoa em direção a Colônia Getúlio 

Vargas, seguindo pela Av. Liberdade e Rua Eng° Carvalho. Já nos anos 50 foi se 

introduzindo nas ruas transversais através de postes de madeira. 

          A chegada das indústrias de sisal a partir do ano de 1951 foi um dos fatores 

fundamentais para essa urbanização, provocando o crescimento dos bairros já existentes 

e o aparecimento de outros. 

          Entre os rios Paroeira e Sanhauá a cidade inchava, indo de encontro aos mangues, 

onde uma grande parte foi aterrada para construção de casebres, logo os bairros foram se 

juntando sem perder suas características próprias. 

          E assim, cada vez mais a urbanização transformava a paisagem. No lugar das 

cacimbas de água puxada por cordas e latas, chegava ao início dos anos 70, a água 

encanada trazida por tubos de PVC; e as casas começavam a ostentar sobre os telhados, 

enormes antenas de televisão, confeccionadas com alumínio. 

          Nos anos 80 a urbanização ultrapassou a Br. 230/101, subindo em direção ao 

aeroporto, onde dois bairros logo cresceram e se uniram: Jardim Aeroporto e Alto da Boa 

Vista. 

          Na rua principal, onde surgiram às indústrias de sisal, começou a aparecer um 

pequeno comércio, bancos e edificações de prédios para acomodar os órgãos públicos. 

Essa concentração diversificada ocorreu principalmente no local onde já era considerado 

como o centro da cidade. 

          O tráfego intenso, por motivo de servir como uma das vias de acesso ao interior do  

Estado e Estados vizinhos, conhecido como “Corredor da morte” pelos inúmeros 

acidentes automobilísticos, encontrou percurso nas ruas principais dos bairros em direção 

a outros bairros. 

          

 

 

 

 

 

 

 
Cacimba de água Água encanada 
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          Com o objetivo de tentar desafogar o trânsito da Av Liberdade, o governo do 

estado, neste ano de 2011; está construindo o binário, isto é, uma via de acesso por ruas 

transversais, realizando um antigo sonho dos bayeuxenses. 

         Hoje (2016) a cidade de Bayeux, com o binário, o trânsito desafogou-se, mas 

continua devagar em alguns trechos.  apresenta uma zona quase totalmente urbana, 

formada por uma parte principal, chamada centro e vários aglomerados, chamados 

bairros. 

 
        
                                               Vocabulário 
 

   Vielas               -    ruas estreitas    Percurso            -  trajeto 

   Introduzindo   -    penetrando        Diversificadas  -  variadas 

   Fundamental   -    básico               Predominância -  superioridade 

    

                                                  ATIVIDADES     

 
 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Com a urbanização os....................,....................e.............................deram lugar  a 

    .........................,..............................e.................................. 

b) Era o início da .........................................propriamente dita. A Zona........................... 

    estava sendo substituída por uma Zona................................. 

c) A chegada das....................................provocou o crescimento dos............................. 

    já existentes e o aparecimento de outros bairros. 
 

2º) Marque a resposta certa: 
 

a) Ano que começou chegar às indústrias de sisal:        1950      1951      1952 

b) Ano da implantação da energia elétrica:                   1940      1941      1942 

c) Ano do início da urbanização:                                   1943      1944      1945 
 

3º) Diga as respectivas paisagens da Zona Urbana que substituíram as paisagens da          

    Zona rural: 
 

a) Zona rural do candeeiro, lamparina e vela. 

    Zona urbana...................................................................................................................... 

b) Zona rural das cacimbas de água puxadas por corda e latas. 

    Zona urbana...................................................................................................................... 

c) Zona rural das casas de taipa, coberta com palhas de coqueiro 

    Zona urbana...................................................................................................................... 
 

4º) Comente porquê a industrialização foi um fator fundamental para urbanização: 

     ................................................................................................................................. 
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     7. Religião 
 

          A religião dos seguidores de Jesus 

Cristo è a mais difundida no município 

de Bayeux. Católicos e Protestantes, 

partilham a crença na existência de um 

Deus criador único que se manifesta 

como Pai, Filho e Espírito Santo. 

Também creem na salvação e na vida 

eterna. São comuns o sincretismo 

religioso e a ligação de uma mesma 

pessoa a mais de uma crença. 

          O declínio do catolicismo e o 

avanço dos evangélicos e dos sem-

religião são as mudanças mais 

importantes na prática e nas crenças 

religiosas de Bayeux nas últimas 

décadas. Mas, de acordo com pesquisas, 

essas mudanças não alteram o perfil 

religioso, a maioria da população ainda é 

católica. 

          Apesar desse crescimento, 

impulsionado principalmente pelas 

igrejas: Universal, Batista, Testemunha 

de Jeová, Presbiteriana e Betel, 

estudiosos preveem que o futuro do 

município não será protestante, e sim 

cada vez mais diversificado. Além dos 

evangélicos, cresce o número de pessoas 

que afirmam não seguir nenhuma 

religião. Outra parte, minoria, está 

dividida entre espírita, praticantes dos 

cultos afro-brasileiros e outras religiões. 

          Diversas razões contribuíram para 

a perda de espaço do catolicismo. As 

principais são a liberdade de escolha e o 

aumento da diversidade de religiões. 

Quando isso se dá, qualquer religião 

majoritária corre o risco de perder 

adeptos. Outro motivo para as alterações 

no panorama religioso de Bayeux é a 

postura muito determinada dos 

evangélicos em conquistar novos fiéis.  

 

 

                                                       

                                                             ATIVIDADES 

 
 

 

1º) Comente a religião do município de Bayeux, comparando o quadro atual com o 

passado:  

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

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

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

 

Igreja Batista Independente Betel                          Igreja Matriz São Sebastião 
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   Aspecto 

 

         Econômico 
 

 

 

 

“ 

A liberdade em movimento 
     a transportar o teu progresso” 
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BAYEUX                                           Aspecto Econômico 

 

          Atualmente o povo de Bayeux 

trabalha em diversos lugares, como 

lojas, clínicas, escritórios, bancos, 

escolas, oficinas, fábricas e repartições, 

exercendo as mais variadas profissões. 

Por exemplo, na PENALTY, 

encontramos: mecânicos, vigilantes, 

faxineiros, psicólogos, cozinheiros e 

contadores.  Esse é um exemplo de que o 

trabalho na sociedade atual tornou-se 

especializado, cada trabalhador executa 

uma função específica. 

          Portanto, todo ser humano 

depende, direta ou indiretamente, do 

trabalho de outras pessoas para que 

possa viver. Não importa o cargo, a 

função ou a profissão que uma pessoa 

exerça, com certeza o seu trabalho 

possui um papel importante no 

desenvolvimento de alguma, ou mesmo 

de várias atividades econômicas do 

município de Bayeux. 

          Todas essas atividades 

econômicas estão agrupadas em três 

setores distintos: 

          O setor primário reúne as 

atividades relacionadas diretamente à 

exploração dos recursos naturais e à 

produção da matéria-prima. São elas: 

agricultura, pecuária e pesca. 

          O setor secundário engloba as 

atividades ligadas à transformação dos 

recursos naturais e das matérias-primas 

em bens e produtos industrializados, 

como: indústria e construção civil. 

          O setor terciário reúne as 

atividades do comércio (compra e venda 

de produto) e da prestação de serviços 

(serviços públicos, particulares e a 

distribuição e circulação de 

mercadorias). São elas: comércio, 

transporte, comunicação, banco, 

segurança, educação e saúde. 

 
 

1.    Setor Primário 

 

          O setor primário não 

apresenta muita expressão 

devido ao seu pequeno 

território. Apesar disso, 

observamos a existência de 

118 hectares de lavoura e 77 hectares 

de pastagem, ocupando uma 

significativa área. As atividades 

agrícolas existentes no município, 

como: abacaxi, mandioca, milho e 

feijão ocorrem em maior expressão no 

bairro Jardim Aeroporto. E a pecuária 

ocorre em lugares isolados, espalhados 

pelos diversos bairros. Além dessas 

atividades, podemos observar ainda 

uma significativa produção pesqueira. 

Aspecto de atividade agrícola praticada no bairro 

Jardim Aeroporto 

     Abacaxi                   Feijão                Mandioca                 Milho 
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 a.   Frota Pesqueira de Bayeux 
 

          A pesca é uma atividade importante. Ela é praticada nos municípios banhados 

pelo mar e também nos lugares onde existem lagos, açudes e rios, como é o caso de 

Bayeux. 

          As pessoas que trabalham na pesca chamam-se pescadores. Em geral, os 

pescadores recebem pouco dinheiro pela venda do que pescam. Além disso, correm 

riscos de vida, pois a pesca é realizada em canoas muito fraca devido à falta de condição 

financeira do próprio pescador, e muitos tem, ainda, que alugar o barco, acarretando um 

menor lucro, como também os perigos porque passam; principalmente em época de 

chuva. 

 A frota artesanal de Bayeux é constituída de pequenas embarcações como a canoa 

e o bote a remo. Essa frota desenvolve pescarias em águas rasas dos rios Paroeira e 

Sanhauá, envolvendo entre 02 e 03 pescadores por embarcações, utilizando apetrechos 

de pesca, rede de malha e linha de mão. 

 Entre os anos de 1997 e 2001, observamos, de acordo com a tabela, uma 

significativa quantidade de canoas em relação ao bote a remo no município de Bayeux. 

No entanto as canoas representam a maior produção de pescado, com 1.316 toneladas e 

em segundo lugar fica os bote a remo, com 1.081.5 toneladas (Tabela 5).  

 Na porção norte do município existe pequenos portos de embarque e desembarque 

dessa atividade pesqueira artesanal: Porto de Moinho, Porto da Oficina, Porto São 

Lourenço e Porto Sanhauá. 

 

 

 
 

 caranguejo-uçá                         siri                                          camarão                     guaiamu 
 

                        

b.   Produção Pesqueira 
 

 O litoral paraibano possui uma extensão de aproximadamente 130 Km, onde estão 

localizados 12 municípios costeiros. Entre esses municípios, Bayeux se destacava até 

2002, na produção pesqueira estuarina. 

 A partir das informações do boletim estatístico da pesca de 1996 a 2001, o 

município vinha se destacando entre os cincos maiores produtores de pescados 

artesanais, ocupando, algumas vezes, o primeiro lugar no Estado. 

 As espécies de pescado de importância econômica, mais comum, capturadas ao 

longo dos rios Paroeira e Sanhauá, são: os crustáceos, os moluscos e os peixes. 

 As espécies mais comuns existentes neste município são: bagre, camurim, 

camurupim, massanim, sururu, agulha, arraias, carapebas, xereu, polvo, tainha, sardinha, 

pescada, saramunete e vermelho. Bayeux se coloca entre os cincos municípios do Estado 

de maior produção por espécies.  
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*  Colônia dos Pescadores Arnaldo Luz Nº Z-6 
 

          A população do povoado de Barreiras 

sobrevivia da pesca do camarão, lagosta, 

caranguejo e várias espécies de peixes. O peixe 

era comercializado ainda fresco ou posto a 

secar ao sol para ser levado às feiras da Capital 

e do interior do Estado. Toda  e qualquer pessoa 

poderia usar os rios da região, pois não havia 

fiscalização. 

          Existia muita discussão porque os 

pescadores que chegavam primeiro se sentiam 

donos do rio e não permitiam a invasão de 

novos pescadores; surgindo daí, sérias intrigas, 

que normalmente terminavam em mortes.  

          Com o objetivo de resolver os problemas 

entre os pescadores e buscar uma melhor 

condição de trabalho, foi fundada no dia 01 de 

novembro de 1925 a Colônia dos Pescadores 

Arnaldo Luz Nº Z-6. Para a instalação da sede 

foi alugada uma casa situada na av. Liberdade, 

onde hoje funciona o Esporte Clube Bayeux. 

No ano de 1943, o pescador Boboco doou um 

terreno para a construção da sede própria que 

veio a funcionar na Av. Liberdade nº  3133. 

          Houve época em que foram cadastrados 

mais de 800 pescadores. Depois dos 

documentos apresentados, recebiam a caderneta 

de inscrição e registro na Colônia. O pescador 

adquiria o direito de pescar livremente nos rios 

que circundavam o município.  

          A demanda do produto era grande. 

Chegavam caminhões para transportar o peixe 

ainda fresco. Não existia frigorífico, por isso 

parte do peixe era salgado e posto ao sol para 

secar, e transportado para diversas cidades do 

interior ou mesmo para o Porto de Cabedelo. 

          Os presidentes da Colônia dos 

Pescadores normalmente eram pessoas ilustres 

da sociedade local. Dentre outros, passaram 

pela presidência: Major Otílio Circulo; Plácido 

de Oliveira Lima; Severino Gomes de Araújo 

Pereira; Antônio Coelho; José Armando Jorge; 

João Justino das Chagas, José Soares de Lima 

Filho; Antônio Soares de Lima, João Paulino, 

Luzimarcos Caxias de Araújo e Adalberto 

Caxias de Araújo. 

          Mas o tempo áureo da Colônia dos 

Pescadores passou. No ano de 2000 contava 

com pouco mais de 250 filiados, necessitando 

de apoio dos órgãos públicos. O desmatamento 

do mangue, o despejo de gazes fétido 

indústriais e dejetos nos rios, a penetração cada 

vez maior de moradia no terreno pantanoso e a 

pesca predatória fizeram desaparecer a 

abundância das espécies, e o pescador ficou 

sem trabalho e sem alimento. 

          Mesmo enfrentando dificuldades, 

reúnem-se em assembleias e elegem seus 

presidentes, objetivando dias melhores com 

coragem e amor à profissão mais antiga de 

Bayeux. O órgão mais importante do período de 

Barreiras precisa de apoio para proporcionar 

uma vida melhor aos seus associados, 

pescadores que fizeram de Bayeux um grande 

produtor de crustáceos. 

                                                    
 

                                                         Vocabulário   
 

   Especializado – profissionalizado    Circulação – curso, giro    Capturados - presos 

   Específico – exclusivo                      Isolados – separados         Acarretando – causando               

   Extensão– ampliação                        Pastagem – pasto 
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                                                          ATIVIDADES                                                        

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) O setor primário reúne as atividades relacionadas diretamente à ............................. 

dos  recursos naturais e a produção da matéria-prima. 

b) O setor secundário engloba as atividades ligadas à ............................................dos 

           recursos naturais e da  matéria-prima em bens de produtos industrializados. 

c) O setor terciário reúne as atividades do ..................................................................e 

da............................................................................................................................... 
 

2º) Responda: 
 

a) Em qual local de Bayeux a atividade agrícola ocorre com maior expressão? 

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

b) Em qual local de Bayeux ocorre à atividade pecuária? 

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

c) Onde normalmente a pesca é praticada? 

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

3º) Assinale as alternativas corretas: 
 

a) As atividades agrícolas de maior destaque em Bayeux: 
 

abacaxi – maçã – mandioca – uva – milho – pera - feijão 
 

b) Os pescados mais comuns capturados nos rios Paroeira e Sanhauá: 
 

crustáceos – baleia – molusco – tubarão – peixe – golfinho 

 

4º) Comente a importância do incentivo e apoio aos pescadores de Bayeux: 

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

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

      

 

 

 
                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 
Mulheres da comunidade ribeirinha trabalhando com produção de marisco Produção de peixe no rio Paroeira 
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2.   Setor Secundário 
 

 a.      Indústria 
 

          Indústria é um conjunto de 

operações realizadas pelo homem para 

transformar matérias-primas em bens 

elaborados, destinados ao consumo de 

uma comunidade. 

          Atualmente Bayeux se encontra 

entre os cinco municípios mais 

industrializados do Estado, colocando-se 

na quinta posição. 

          Parque industrial é um simples 

conjunto de fábricas. Uma cidade, 

possuindo apenas duas fábricas, já 

possui um parque industrial. 

          O parque industrial de Bayeux 

mostra-se bastante diversificado, 

fabricando desde produtos alimentícios a 

confecções e sapatos. 

          Podemos considerar que o 

município apresenta dois parques 

industriais. O primeiro e mais tradicional 

fica na av. Liberdade, onde se encontram 

a maioria das indústrias e produz 

produtos, como:  alimento, pré-moldado 

e sapato. O segundo, mais recente, 

localiza-se na Br. 230/101, extremo com 

a Capital João Pessoa, onde fora um 

terreno pantanoso, modificado e aterrado 

para esse fim; vindo a funcionar 

indústrias ligadas à produção de 

laminados plásticos, sintéticos 

coagulados e gás. 

 
                                                                                                                                                                                 Plantação de agave 

*   Transformação das riquezas naturais 
 

          A atividade industrial é de 

fundamental importância para o 

desenvolvimento econômico do 

município de Bayeux e de municípios 

vizinhos, pois gera muito emprego e 

movimenta os outros setores da 

economia. Desde a agricultura, sem 

muita expressão, mas importando de 

municípios vizinhos, com estímulos à 

produção da matéria-prima, até o 

comércio, com o movimento de compra 

e venda de mercadorias. As atividades 

econômicas local e do Estado são, 

portanto, influenciadas pelas indústrias 

de Bayeux. 

          A matéria-prima é o principal 

elemento utilizado na fabricação de um 

produto. Pode ter origem vegetal, animal 

ou mineral. Vejamos alguns exemplos: 

   O agave, matéria-

prima de origem 

vegetal, encontrada 

principalmente em 

Nova Floresta, 

Barra de Santa 

Rosa, Pirpirituba e 

Guarabira, é o principal elemento para 

fabricação de cordas, tapetes, fios 

grossos etc, produzido por muito tempo 

    Couro                 Agave                    Argila 

Argila, matéria-prima muito usada na época de Barreiras. 
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pela Fibrasa S/A.   Brascorda S/A e Cisal 

S/A. Empresas que se tornaram grandes 

produtoras entre os anos de 1951 a 2000. 

          A argila, matéria-prima de origem 

mineral, muito usada na época de 

Barreiras (1920/1960), pela qualidade e 

abundância foi o principal elemento na 

fabricação de tijolos, telhas e manilhas, 

produzidas pelas nove olarias existentes. 

          O couro, matéria-prima de origem 

animal, encontrado em municípios 

vizinhos, é um elemento importante 

utilizado na fabricação de calçados, 

produzidos pela Pênalti. 

          As matérias-primas podem ser 

classificadas em naturais ou 

transformadas.  

          A matéria-prima natural é aquela 

utilizada em seu estado original, direta 

da natureza para a fábrica. O agave foi 

uma matéria natural muito utilizada 

pelas indústrias de fiação: Fibrasa, 

Brascorda e Cisal, onde era transformada 

em fios. 

          A matéria-prima transformada é 

aquela utilizada não mais em seu estado 

natural, mas já industrializada. Os fios 

servem como matéria-prima para cordas 

e cordões. As cordas e cordões (baler 

twine), tipo de corda de grande tração e 

resistência, por sua vez servirão nos 

enfardamentos de feno, palha de debulha 

e na atividade naval, muito consumido 

na América do Norte; como também as 

cordas, unidas uma as outras, serão 

utilizadas na confecção de tapetes ou 

cobertura de paredes, muito usado no 

Japão. 

     Couro, matéria-prima de origem animal 
 

*   Localização das indústrias 
 

          Para o município de Bayeux 

ostentar o atual parque industrial, alguns 

fatores contribuíram, pois geralmente as 

fábricas instalam-se em cidades ou 

regiões favoráveis ao desenvolvimento 

de suas atividades. Entre os diversos 

fatores podemos destacar: a 

disponibilidade de mão de obra, a 

proximidade do mercado consumidor e 

da matéria-prima, a disponibilidade de 

energia elétrica e a vasta rede de 

transporte. 

          O mercado consumidor da maioria 

das indústrias é grande pela localização 

do município próximo à Capital e ao 

Porto de Cabedelo, para onde exportam 

os produtos. A matéria-prima usada na 

maioria das indústrias são encontradas 

em cidades próximas, o que diminuem 

os gastos com o transporte da 

mercadoria. 

          A energia elétrica implantada no 

município desde o ano de 1941 vem 

contribuindo para que as indústrias se 

desenvolvam normalmente, pela 

disponibilidade e preço acessível 

tarifário da região. 
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*    Os tipos de indústrias 
 

          Modernamente, a atividade industrial é muito complexa e, para sua compreensão, 

é necessário o conhecimento das principais atividades, bem como da maneira como se 

encontram organizadas. São classificadas em três tipos principais: de bens de produção 

(ou indústria de base), de bens intermediários e de bens de consumo. Seguindo essa 

classificação, citaremos exemplos das principais indústrias de Bayeux. 
 

a) A indústria de bens de produção ou de base transforma a matéria-prima bruta 

(minérios e recursos de origem fóssil) em produtos que servem de base para outras 

indústrias, exemplo: 
 

Indústria de Pré-fabricados Alfa Ltda. 
Av. Liberdade, 1329 – surgiu na década de 70. 

Produz: pré-moldados, postos, vigas, pérgula etc. 

Serve de base para a indústria da construção civil. 
 

Brascorda S/A .  

Av. Liberdade, 3230 – inaugurada  em 27/03/61. 

Produzia artigos de cordoaria como: fios, cordéis, barbantes, cabos, corda (baler twine), rede de pesca e 

proteção a partir de fibra de sisal e fibras de resinas de origem química ou petroquímica. 

Servia de base para a atividade naval e muito usada na agricultura da América do Norte. 

Foi desativada no início dos anos 2000. 
 

Fibrasa S/A. 

Av. Liberdade, 3859 – surgiu no ano de 1951. 

Produz: cordas, tapetes, telas listradas e lisas para uso em 

polimento de metais, baler twine (fio grosso de grande 

resistência e tração).  

Serve de base para atividade naval (usado nos enfardamentos de 

feno e palha de debulha). Exporta para outros países, como: 

Suécia, Tchecoslováquia e Holanda. 

Está passando por dificuldades, muitos funcionários foram 

demitidos e suas terras estão sendo vendidas. 
                                     
Cisal S/A. 

Av. Liberdade, 912 – Surgiu no ano de 1954. 

Produz artigos de cordoarias diversos. 

Serve de base para diversos tipos de indústrias, exportando para diversos países. 
 

b) A indústria de bens intermediários fabrica máquinas e equipamentos para outras 

empresas e para diversos setores da economia, por 

exemplo: 
 

O Complexo Citeco-Cipatex. 

Br. 101/230 – Protocolo de intenção em 20/06/1997. 

Produz laminados plásticos a base de resinas de PVC e 

laminados sintéticos coagulados a base de resina poliuretâmica, 

substratos a base de poliuretâmica, coagulados utilizados na 

produção de calçados, móveis, automóveis e confecções. 
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Frioinox Ind. &  Com. de Refrigeração – Iglu. 

Rua Francisco M. da Fonseca, 456  – Surgiu na década de 90. 

Produz peças para refrigeração. 
 

Indústria Nordestina de Borrachas sintéticas Ltda. 

Rua Celina Marques da Fonseca, 220  - Surgiu na década de 80. 

Produz borracha sintética e lona. 
 

Martins Gesso Ind. & Com. 

Av. Liberdade, 1414   - surgiu na década de 90. 

Produz placas de gesso para a construção civil. 
 

c) A indústria de bens de consumo produz bens que são consumidos diretamente pela 

população. São todos produtos utilizados em nossas casas, como: remédios; perfume; 

alimentos; calçados; roupas; utensílios como: pratos, panelas, copos; e 

eletrodomésticos como: ventiladores, liquidificadores, geladeiras e televisores.                                                                           

Divide-se em dois outros subtipos: indústria de bens de consumo duráveis e indústria 

de bens de consumo não duráveis. 
 

    A indústria de bens de consumo duráveis produz produtos que não se gastam 

rapidamente com o uso, embora possam se quebrar ou queimar. Em Bayeux não existe 

indústria de bens de consumo duráveis. 
 

    A indústria de bens de consumo não duráveis produz produtos usados no nosso dia a 

dia e tem pouca duração, exemplo: 
 

IMA – Indústria de Massas Alimentícias.          

Av. Liberdade, 3520   -  surgiu na década de 70.  

Produz biscoitos e bolachas a base de massas. 
 

Monteiro Paiva e Cia Ltda. 

Av. Liberdade, 2612   - surgiu na década de 70. 

Produz sucos e popas de frutas. 
 

Indústria de Algodão Ortopédico Ltda. 

Rua Flávio Maroja,  400   -   surgiu na década de 90. 

Produz  algodão ortopédico. 
 

Ferplas – Ferreira Plásticos. 

Rua Francisco M. da Fonseca, 101 -  surgiu na década de 90. 

Produz sacos plásticos. 
 

Pênalti – Grupo Empresarial Cambuci. 

Av. Liberdade, 3015  - Protocolo de intenção em 

26/04/96. 

Produz calçados. 
 

Estatos Indústria & Com. Calçados e Confecções Ltda. 

Rua Engº Carvalho, 628 – Surgiu na década de 90. 

Produz calçados e confecções. 
 

SMAK Ind. Com. Confecções Ltda. Av. Liberdade, 1446 – Surgiu na década de 90. Produz confecções.  
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                                           Vocabulário 

      Elaborados – preparados         Origem – naturalidade 

      Diversificado – variado             Natural – originário 

      Alimentício – que alimenta       Disponibilidade – tempo livre 
                                                           

                                                     ATIVIDADES 
 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Indústria é um conjunto de operações realizadas pelo homem para transformar 

.......................em bens elaborados, destinados ao consumo de uma ........................ 

b) Parque industrial é um simples conjunto de.............................................................. 

     Uma cidade, possuindo apenas duas fábricas, já possui um.................................... 
 

2º) Responda: 
 

a) Por que a atividade industrial é importante para o desenvolvimento de 

Bayeux?...................................................................................................................... 

b) Qual o principal elemento utilizado na fabricação de um produto?.......................... 

c) Como é classificada a matéria-prima?...................................................................... 

d) O que é indústria de bens de consumo?.................................................................... 

     

3º) Qual a origem da matéria-prima: 
 

     a)  o agave:...............................b) A argila:...........................c) O couro:........................ 
 

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

     ( 1 ) Ind. Pré-fabricados Alfa Ltda (    ) Ind. de bens de produção 

     ( 2 ) Brascorda                                (    ) Ind. de bens intermediário 

     ( 3 ) Complexo Citeco-Cipatex      (    ) Ind. de bens de consumo não duráveis 

     ( 4 ) Frioinox Ind. & Com.             (    ) Ind. de bens de consumo não duráveis 

     ( 5 ) IMA                                        (    ) Ind. de bens intermediário 

     ( 6 ) Penalty                                    (    ) Ind. de bens de produção 
 

5º) Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 
 

     (     ) Em Bayeux não existe indústria de bens de consumo duráveis. 

     (     ) A disponibilidade de energia elétrica contribuiu para a industrialização. 

     (     ) A Brascorda é uma indústria de exportação. 

     (     ) Normalmente existem seis tipos de indústrias. 

     (     ) Bayeux não apresenta Parque Industrial. 
 

6º) Comente a diversificação do Parque Industrial de Bayeux: 

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

     ......................................................................................................................................... 
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 b.    Evolução industrial 
 

          A evolução industrial de Bayeux 

apresenta dois períodos distintos. O 

período anterior e o período posterior à 

instalação da primeira indústria de sisal, 

instalada no município no ano de 1951, 

considerado como o início, propriamente 

dito, da industrialização do município, 

pois mesmo com a formação de um 

pequeno parque industrial, a população 

deixava de viver essencialmente da 

pesca para trabalhar também nas 

indústrias. 

          Mas, mesmo com a instalação de 

diversas empresas, a oferta de emprego 

era pequena para a população que 

crescia demasiadamente a cada ano, 

obrigando o bayeuxense a procurar 

emprego na Capital do Estado, por isso 

Bayeux é considerada por muitos 

historiadores como “Cidade dormitório”. 

          Esse período anterior, 

representado pela indústria de 

manufatura, é caracterizado pelo uso de 

máquinas simples – teares manuais, por 

exemplo – e pela presença de uma 

divisão social no trabalho. A habilidade 

das pessoas, e não a máquina era que 

comandava o processo de trabalho. 

          Nesse período, início do século 

XX,  surgiram às usinas e engenhos, que 

mesmo sem grande progresso, marcaram 

uma época. Dentre outras, a usina do Sr. 

João Amorim, conhecida como Fazenda 

Rio do Meio, que fabricava uma 

aguardente de nome “Salva vida”; e o 

engenho Santo Amaro no extremo de 

Santa Rita, também produtor de 

aguardente. Ambos vendiam seus 

produtos para diversas cidades do 

interior do Estado. 

          As olarias, em torno de nove, 

funcionaram entre os anos 20 e 60; 

época de muita construção, ocasionando 

o enriquecimento de muitos cidadãos, 

que mesmo como arrendatários, 

mudaram de vida. A maioria dessas 

olarias pertencia ao Sr. Abiatar de 

Vasconcelos, proprietário de um cartório 

em Santa Rita. Outra atividade muito 

produtiva da época foi à fabricação de 

canoas por motivo da quantidade de 

pescadores e abundância do pescado. 

         Em menor escala podemos citar 

ainda a existência de uma fábrica de 

extração de expurgo, a fábrica do Café 

Preferido, as casas de farinhas, uma 

fábrica de fogos de artifícios e a 

fabricação artesanal de camisa de 

garrafa, produzida a partir do junco 

(madeira). Do junco também se 

fabricavam esteiras, vendidas nas feiras 

de João Pessoa, e cangalha para burro de 

carga, com muita aceitação nas cidades 

do interior e Estados vizinhos, pela 

qualidade do trabalho executado por 

uma faixa de quarenta mulheres da rua 

Antônio Ferreira. 

          O período posterior, iniciado em 

1951 com a instalação da Fibrasa S/A, 

primeira fábrica de sisal, foi 

caracterizado pela diversidade das 

atividades industriais. Com o mesmo 

produto vieram: a DESWANN S/A em 

1952, a SANBRA S/A em 1953, a 

CISAL S/A em 1954 e a SIBRASIL S/A 

em 1959, mas inaugurada em 1961, que 

veio posteriormente a ser denominada de 

BRASCORDA S/A. 

          Mas foram nos anos 60 que o 

parque industrial começou sua 

diversificação com a instalação de 
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indústrias de alimentos, como: Monteiro 

Paiva & Cia Ltda, fabricando sucos de 

frutas, a IMA – Indústria de Massas 

Alimentícias, fabricando biscoitos e 

bolachas, e a Indústria de Café Bayo 

(desativada). Como também vieram: a 

Indústria de Pré-fabricado Alfa, 

fabricando pré-moldados; a Indústria de 

Moveis de Vime Ltda, fabricando 

moveis (desativada). Surgiu ainda uma 

fábrica de doce em conserva, uma 

fábrica de água sanitária e uma fábrica 

de palitos (desativadas). 

           Nos anos 90, a importância da 

indústria no município foi reforçada pela 

política do governo estadual em 

estimular e incentivar a instalação de 

unidades industriais através de 

incentivos creditícios e locacionais, 

respondendo aos desejos e desempenho 

do governo municipal. Esses estímulos 

ou incentivos constituíam-se da seguinte 

forma: isenção de impostos municipais 

pelo prazo de 12 meses; execução 

parcial ou total de serviço de 

terraplanagem a infraestrutura do 

terreno; destinação de área de terra 

necessária, quando houvesse, em locais 

adequados na área territorial do 

município; dispensa de taxa de licença e 

coletas diversas, além de outros 

incentivos fiscais. Desse acordo surgiu 

um pequeno parque industrial na Br 

230/101 nos limites com João Pessoa, 

como o Complexo Citeco-Cipatec e a 

Motogás. Na Av. Liberdade surgiram a 

Pênalti, a Martins Gesso Ind. & Com, a 

Frioinox Ind. & Com. de Refrigeração 

Ltda, e a L.C.R. Indústria de Confecções 

Ltda. (desativada). 

          Mesmo com o surgimento desse 

novo parque industrial na Br 230/101 e 

com a expansão do tradicional centro 

industrial da Av. Liberdade foram 

fundadas novas empresas em outros 

setores do município, como: a Ferplas 

Ferreira Plásticos, na rua Francisco M. 

da Fonseca; a Indústria de algodão 

Ortopédico Ltda, na rua Flávio Maroja; e 

a indústria Nordestina de Borracha 

Sintética Lona Ltda, na rua Celina M. da 

Fonseca. Apresentou o município de 

Bayeux, segundo dados do Cadastro 

Geral de empresas no ano de 1996, o 

número de 74 indústrias, e no ano de 

1997 contava com 94 indústrias, quando 

empregavam 3.610 funcionários, 

conforme o Cadastro Industrial da 

Paraíba. 

          Bayeux não apresenta um grande 

parque industrial e não supre as 

necessidades de emprego da população 

que chega a quase 100 mil habitantes, 

mas sendo considerada uma cidade nova, 

pois fora emancipada em 15 de 

dezembro de 1959, progrediu seu parque 

industrial, ultrapassando diversas 

cidades do Estado. E hoje a oferta de 

emprego oferecido no setor industrial 

não fica longe das ofertas de emprego 

oferecida em outros diversos setores, 

como: público, comércio, pesca, que 

vem a cada dia diminuindo, e 

agricultura, quase não existente na 

cidade. 
Sibrasil S/A – Brascorda – 

Foto de 1970 - desativada 
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c.   Construção civil 
 

         A construção civil teve um pequeno progresso nos últimos tempos com a 

instalação de algumas empresas, que mesmo sediadas no município, prestam serviços 

em diversos locais do Estado e Estados vizinhos. 

          Atualmente estão instaladas umas  seis construtoras, sendo que algumas são filiais 

de grandes empresas com matriz em outros locais do Estado. Exemplos: CBT – 

Construções e Incorporações Ltda; Construtora Heza Ltda; Construtora Nhamundá Ltda;  

PretaSer – Construção Civil Ltda. 

          Mas o município é um celeiro de pedreiros 

profissionais que trabalham, na maioria, em construtoras da 

Capital; mesmo assim, por motivo da constante variação do 

setor, admitindo e demitindo empregados, esses 

profissionais executam pequenos serviços no próprio 

município, principalmente por ser Bayeux uma cidade que, 

a cada dia, transforma sua paisagem com edificações de casas, estabelecimentos 

comerciais e calçamento de ruas. A Prefeitura Municipal se destaca como o maior 

empregador, através de contratos firmados com empresas de construção civil, locais e de 

outras localidades, muitas vezes usando para esse fim o serviço terceirizado. 
 

                                                          Vocabulário 
 

 Distinto – notável                 Sediada – instalada       Taxa - pagamento 

Arrendatário – toma conta    Desativada – acabada    Evolução - decorrer 
 

 

                                                       ATIVIDADES 
 

 

 

 1º)  Cite a principal característica do: 
 

     a) Período anterior: ......................................................................................................... 

     b) Período posterior: ....................................................................................................... 
 

2º)  Cite os produtos fabricados nas indústrias: 
 

a) Monteiro Paiva & Cia Ltda: ...................................................................................... 

b) IMA – Indústria de Massas Alimentícias: ................................................................ 

c) Indústria de Pré-fabricados Alfa Ltda: ...................................................................... 
 

3º) Cite as indústrias de acordo com as datas de fundação: 
 

a) 1951: .......................................................................................................................... 

b) 1952: .......................................................................................................................... 

c) 1953: .......................................................................................................................... 

d) 1954: .......................................................................................................................... 

e) 1959: ................................................................................................................. 

Pedreiros em obra  
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3.   Setor Terciário 
 

a.    Comércio 
 

          Comércio é a troca, a compra e a 

venda de bens, isto é, quando acontece a 

troca de um produto por outro produto, 

ou de um produto por dinheiro. Portanto, 

o comércio faz a ligação entre o produtor 

e o consumidor. 

          Já a prestação de serviço engloba 

as atividades que se desenvolvem pelo 

trabalho de determinados profissionais, 

conforme sua habilidade física ou 

intelectual. 

          O comércio interno de Bayeux 

cresce lentamente, talvez pela 

proximidade com a Capital do Estado, 

onde grande parte da população ainda 

continua comprando. O comércio 

varejista vem sendo praticado em 

Bayeux há muito tempo, caracterizado 

pela existência de bodegas espalhadas 

em quase todas as ruas. Compravam os 

produtos no comércio atacadista de João 

Pessoa e nas fazendas, e vendiam ao 

povo de Barreiras, com pagamento à 

vista ou na antiga “conta” para 

pagamento no fim do mês. 

           A partir do ano de 1948, com a 

instalação do Mercado São José no 

início da rua Flávio Maroja, esquina com 

a Av. Liberdade concentrou-se um 

pequeno comércio varejista.  

          No início da década de 80, com a 

construção do Mercado Público 

Municipal no bairro Imaculada 

Conceição, o mercado varejista ampliou-

se, principalmente no gênero 

alimentício, como também no bairro São 

Bento (1986), com a construção do Mini 

Mercado  

          Atualmente o comércio varejista 

se expande lentamente pelas diversas 

ruas do município, como distribuidora de 

gás (em uma faixa de vinte); loja de 

moveis (em torno de nove) e locadoras 

(em torno de quinze), encontrando-se em 

maior quantidade os mercados de 

alimentos (variando entre setenta e 

oitenta estabelecimentos).         Na Av.  

Liberdade concentra-se o comércio de 

material de construção, mas no geral 

notamos uma faixa de doze 

estabelecimentos. Como também uma 

faixa de cinco empresas de ferragem e 

postos de gasolina, que mesmo como um 

ramo que vem caindo a cada ano, ostenta 

sete ao todo. 

          O comércio de máquinas agrícolas 

(onze), combustíveis (treze), pneus 

(seis), molas (cinco) e produtos rurais 

(quatro),      concentra-se na Br 101, e          

acessórios para veículos, principalmente 

no final da rua Eng° Carvalho são os 

mais elevados e em contínuo progresso, 

com destaque para a Novepa na Br. 101 

e Tambay Motor na Av. Liberdade, com 

comércio de peças e uma grande agência 

de venda de veículos. 

Mercado Público Municipal 

Mercado Público Municipal 

Av. Liberdade - Centro 
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          Existe ainda um pequeno 

comércio de empresa de representação, 

girando em torno de oito, três retíficas, 

quatro serralharias e oito perfumarias, 

com destaque para O Boticário no centro 

da cidade. 

         O comércio de bares, restaurantes e 

lanchonetes superam os demais em 

quantidade, ultrapassando trezentos 

estabelecimentos, espalhados pelos 

bairros, com uma pequena elevação no 

centro, onde também se encontram 

livrarias, casas lotéricas, óticas, gráficas, 

pizzarias e lojas de calçados, não 

chegando a ultrapassar sete 

estabelecimentos por atividades. 

          Os escritórios de contabilidade e 

representações giram em torno de doze, 

notando-se uma pequena dificuldade em 

se estabelecer no comércio. Fato também 

notado em relação às lojas de 

eletrodomésticos que abrem e fecham 

constantemente, talvez por motivo da 

desigual concorrência com as grandes 

lojas de João Pessoa. 

        A prestação dos serviços (mão de 

obra) realizados em veículos, motos, 

eletrodomésticos e bicicletas que chega a 

mais de cem estabelecimentos, encontra-

se distribuídas em vários setores, 

notando-se a existência de apenas três 

lojas de peças de bicicletas. 

          O comércio atacadista teve início 

nos anos 20 com o armazém de tecidos 

de Nicolina Trocolli Ciraulo (Dona 

Cula), que vendia em grosso (grande 

quantidade), principalmente para 

comerciantes do interior do Estado. Nos 

anos 60, dentre outros, surgiu o armazém 

de cereais de Sebastião Félix de Morais 

(Reba), que vendia principalmente para 

os comerciantes da feira de Bayeux, 

Mercado São José. 

          Os atacadistas compram os 

produtos das fábricas e das fazendas para 

vender em grande quantidade aos 

comerciantes varejistas, que repassam 

para os consumidores. 

          Um bom exemplo do comércio 

varejista são os armazéns e as 

distribuidoras, principalmente de 

alimentos, que vieram se instalar a partir 

dos anos 90, quase que primordialmente 

na av. Liberdade, encontrando-se no 

momento uma faixa de dez 

estabelecimentos, dentre eles a Nordece. 

          Igualmente a quase todas as 

cidades da Paraíba, funciona um tipo de 

comércio de pequena quantidade feito 

por pessoas, que em geral perderam o  

emprego e não conseguiram novos. Com 

o pouco dinheiro que lhes resta, 

compram bugigangas ou roupas e 

passam a vendê-las na rua, chamados 

camelôs ou marreteiros, praticando o 

comércio informal, isto é, sem registro 

na Junta Comercial.             

          Mas Bayeux se destaca mesmo era 

no comércio exterior, exportando os 

produtos fabricados no município para 

vários países. Como também praticava o 

comércio de importação, ou seja, 

trazendo mercadorias produzidas em 

outros países para o mercado de 

consumo local. 

 



 

 48 

 

 

 

 
          Bayeux foi tradicionalmente um 

grande exportador de produtos derivados 

de sisal e já foi, nos anos 60, o maior 

exportador da Paraíba, através da 

FIBRASA, SIBRASIL, DESWANN, 

CISAL e SANBRA, exportando para 

países como: Estados Unidos, 

Tchecoslováquia, Holanda, Suécia, 

Japão etc. 
                                

                                                      Vocabulário 
 

   Produtor – quem produz                               Exterior – fora do país 

   Consumidor – pequeno comprador               Interior – dentro do país 

   Informal – sem registro                                 Exportação – vender p/ fora do país 

   Primordialmente – principalmente                Importação – comprar fora do país 
                                                

                                                    ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Comércio é a ................., a .................... e a venda de bens, isto é, quando 

acontece a troca de um produto por outro, ou de um produto por............................. 

b) O comércio faz a ligação entre o .............................e o ........................................... 

c) A prestação de serviço engloba as ...............que se desenvolvem pelo trabalho de 

determinados....................de acordo com sua habilidade física ou........... ................ 
 

2º)  Dê a definição de: 
 

a) Comércio atacadista:.................................................................................................. 

b) Comércio varejista:.................................................................................................... 
 

3º)  Responda: 
 

     a) Onde ficava instalado o Mercado São José?............................................................... 

     b) Onde fica instalado o Mercado Público Municipal?................................................... 

     c) O que é comércio informal?........................................................................................ 

 
 

4º) Comente sobre o comércio exterior de Bayeux: 

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

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

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

 

Final da Rua Engº Carvalho 
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 b. Transporte 

           Para levar as pessoas e os produtos de um lugar para outro, usamos os meios de 

transportes. 

          Os meios de transportes podem ser usado na terra (transporte terrestre), no ar 

(transporte aéreo) e na água  (transporte marítimo). 
           

          Transporte terrestre 
 

          O transporte terrestre, por sua vez, pode ser: transporte rodoviário ou transporte 

ferroviário. O transporte rodoviário circula nas estradas de rodagem ou rodovias. São os 

carros, os caminhões, os ônibus e as motos; existem ainda as vias para o trânsito de 

bicicletas, chamadas ciclovias. O transporte ferroviário trafega nas estradas de ferro ou 

ferrovias. São os trens de passageiros ou de cargas. 
 

          Transporte rodoviário 
 

          No início do século XX, os veículos já transitavam na velha estrada de barro que 

ligava João Pessoa ao interior do Estado, e Barreiras era a única via de acesso para esse 

fluxo de veículo. 

          Na década de 40, os habitantes do pequeno povoado se beneficiavam das 

marinetes de Santa Rita com destino a Capital, mas os bayeuxenses gostavam de viajar 

no caminhão adaptado, conhecido como a “beliscada do Batista”, transporte 

ansiosamente esperado e hoje inesquecível para os moradores. Enquanto isso, a graciosa 

charrete da Colônia Getúlio Vargas percorria as ruas do povoado, tendo como ponto de 

partida a bodega de Manoel Vitalino, hoje Casa Monte Pascoal, onde pegava os 

funcionários da colônia e os professores do Educandário Eunice Weaver; funcionando 

como o único meio de transporte da época. 

 

 

 

 

 

 

 

             Com o tempo começou a surgir diversos proprietários de “sopa”, que com um 

ou dois ônibus ganhavam o sustento da família e contribuíam para o desenvolvimento do 

povoado, dentre outros: Luiz Gomes, Antônio Rolim, Garapa, Francisco Jorge, Antônio 

Eugênio, José Batista, Antônio da Vaca e José Correia. 

           No ano de 1962, surgiu a Empresa de Transporte Almeida Ltda e a Empresa 

Antônio Wilson Ltda, fazendo desaparecer aos poucos os pequenos proprietários de 

ônibus, enquanto as duas empresas aumentavam suas frotas. Nos anos 80, surgiu a 

Empresa N. Sª das Graças, colocando dois ônibus na linha. 

            A partir de fevereiro de 2017 começou a funcionar o Consorcio Metropolitano, 

formado pelas empresas: Reunida, Santa Maria, TRT Transporte e das Graças. 

Transporte coletivo de Santa Rita que passava em 

Barreiras com destino a João Pessoa – A SOPA. Transporte coletivo mais usado em Bayeux atualmente  
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          O ônibus ainda é o meio de transporte mais usado em Bayeux, por motivo da 

quantidade de pessoas que trabalham na Capital. Uma frota tem destino a João Pessoa, 

partindo ou passando por todos os bairros; a outra frota, que segue um itinerário criado 

nos anos 90, parte de alguns bairros até a antiga ponte Sanhauá, conhecido como TPU. 

Mas só funcionou até o ano 2000. E ainda uma frota que segue pela Via Oeste. 

          Existem ainda em torno de seis empresas de transporte de turismo. Os automóveis 

de aluguéis, conhecidos como táxi, fazem parte das diversas praças instaladas em 

diversos locais, e o transporte alternativo que surgiu na última década, chega a mais de 

cinquenta veículos. 

          Os caminhões que trafegam nas rodovias do município, transportando mercadorias 

das empresas existentes, são na maioria de empresas transportadoras, funcionando em 

torno de cinco, e uma pequena parte é de propriedade particular.  

          A moto se tornou um meio de transporte muito usado, 

principalmente pelos jovens que trabalham fora ou dentro do 

município, usada também para o transporte de mercadoria de 

pequeno porte e passeio. A bicicleta, que vem sendo usada desde os 

anos 60, mesmo sem ciclovias, também cresce em quantidade e 

servem como transportes para a escola, para o trabalho e para passeio. Tanto a moto 

quanto a bicicleta enfrentam os constantes acidentes ocorridos na Av. Liberdade, 

conhecida como “Corredor da morte”. 
 

            Transporte ferroviário 

 

          Depois de diversas tentativas, 

finalmente em 1882 foi fundada a 

Estrada de Ferro Great-Western. No ano 

de 1883, o trem começou a transitar, 

partindo da Estação Ferroviária de João 

Pessoa com destino a algumas cidades 

do interior do Estado, mas só veio a 

funcionar uma parada obrigatória do 

trem em Bayeux no dia 20 de maio de 

1920, através dos esforços burocráticos 

do Engenheiro da Great-Western, 

Antônio Augusto de Figueiredo 

Carvalho, que morava na atual Casa da 

Pólvora em João Pessoa e possuía um 

casarão de veraneio em Barreiras. Era 

uma pequena e acanhada parada e ficava 

localizada do lado esquerdo da Escola E. 

E. F. M. Eng. José D´Avila Lins.  

          Por motivo do grande movimento 

na linha férrea, no ano de 1942, 

derrubaram a antiga ponte existente 

sobre o rio Sanhauá, no limite de Bayeux 

com João Pessoa, reerguendo-se, com 

estrutura  moderna para os moldes da 

época, uma bela ponte de ferro maciço, 

que chamava a atenção de quem por ela 

passava. 

          No ano de 1944, quando Barreiras 

recebeu a denominação de Bayeux, 

dentre as diversas homenagens prestadas 

à França, foi construída a Estação 

Ferroviária Conde D`EU, homenageando 

Gastons D`Orleans, esposo da Princesa 

Isabel, A moderna estação imitava a 

estrutura das estações existentes na 

Bayeux francesa e ficava localizada por 

traz do Cartório Maria da Gloria de 

Araújo Silva. 

          A  Estação Ferroviária Conde 

D`EU, patrimônio histórico do 
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município, foi infelizmente derrubada no 

final da década de 70, quando foi 

construída uma nova estação no início da 

rua 5 de agosto. Atualmente a CBTU – 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

coloca a disposição do usuário 

bayeuxense trens de passageiros, 

diariamente, com destino a Santa Rita, 

João Pessoa e Cabedelo. O trem hoje não 

apresenta a mesma importância de 

antigamente, mas existem projetos de 

revitalização e, inclusive, projetos 

turísticos para incrementar nosso 

potencial através dos recursos naturais e 

culturais. 
 

          

           

 

 

 

 

 

Transporte aéreo 
 

          O transporte aéreo usa as vias 

aéreas ou aerovias. São os aviões e 

helicópteros. Nos aeroportos, os aviões 

aterrissam e decolam.                                                   

          O Aeroporto Presidente Castro 

Pinto foi instalado em Bayeux nos anos 

60.  Com o tempo e a necessidade de um 

aeroporto mais moderno para servir a 

população paraibana, foi construído ao 

lado do antigo um moderno terminal 

aéreo com estrutura de ferro, um 

razoável shopping, onde funcionam 

diversas lojas, restaurantes e agências de 

venda de passagem. 

          Atualmente administrado pela 

Infraero, comporta uma pista de 2.515 

metros. O terminal de passageiro tem 

8.947 m2, o terminal de carga apresenta 

253 m2. Oferece ao usuário um 

estacionamento com 165 m2 e fica  

          Transporta para diversas partes do 

Brasil, através de diversas empresas 

aéreas. Conforme informações dos 

órgãos competentes a Infraero investiu 

no momento no alongamento e 

alargamento da pista de pouso, como 

também em uma nova restauração e 

ampliação do terminal de passageiro. 

          Mesmo como aeroporto oficial do 

Estado, está localizado no bairro Jardim 

Aeroporto, em Bayeux, encontrando-se 

parte de suas dependências nas terras de 

Santa Rita. Mas, paga seus impostos na 

Prefeitura de Bayeux, usa o dígito 3232, 

equivalente ao telefone da região e uma 

vez que é destino de uma linha de ônibus 

e possui uma praça de táxi, conclui-se 

que pertence ao Município de Bayeux. 

 

 

 

 

 

 

 

Trem da CBTU que transita atualmente em Bayeux 

Prédio principal do antigo aeroporto  

Antiga Maria Fumaça (trem) que transitava na época de Barreiras 

Aeroporto de Bayeux – Foto de 1960 – 2000 – 2015. 
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Transporte marítimo 
 

          O transporte marítimo usa as vias marítimas, fluviais e lacustres, que são 

chamadas hidrovias. Os navios, os barcos e as canoas param nos portos para o embarque 

e o desembarque de pessoas e de produtos. 

          Bayeux é uma cidade cercada por rios, por isso a canoa vem sendo usada desde os 

tempos de Barreiras como transporte para o serviço de pesca. Esse serviço tem o apoio 

de quatro portos: porto da Oficina, porto do Moinho, porto São Lourenço e porto 

Sanhauá. 

          O transporte de canoa era tão usado no 

período de Barreiras que existiam fábricas e oficinas 

de canoas, para vender ou alugar aos pescadores da 

região. Com esse ramo de negocio, muitos cidadãos 

barreirenses ficaram ricos, pois para a venda e o  

aluguel das canoas, cobravam-se preços altíssimos 

         Mas hoje já nota o seu uso como transporte 

para turistas que desejam conhecer as ilhas do outro 

lado do rio Paroeira. 

 

Rodovia  

 

          O Município de Bayeux é servido pela Rodovia 

Federal, Br. 230/101,  encontrando-se totalmente 

asfaltada. Também são asfaltadas a Av. Liberdade, PB 

004, ligada ao DER – Departamento de Estrada e 

Rodagem, a rua Eng. Carvalho e rua Petrônio 

Figueiredo, a via de acesso ao aeroporto, denominada 

rua Marechal Rondon e todas as ruas onde passam os 

ônibus, ligadas a Prefeitura Municipal. 

 

* Ponte Sanhauá 
 

          Durante muito tempo a Ponte Sanhauá, edificada no sopé da Rua Imperatriz, hoje Rua da 

República, foi à única via de acesso para o interior do Estado, sendo esta uma das grandes 

preocupações, tanto para os estrangeiros quando invadiam nossas terras, quanto para nossos 

governantes. Logo no início da fundação de João Pessoa, foi chamada de Ponte da Batalha por causa 

das constantes lutas travadas sobre suas pilastras, apresentando-se como ponto estratégico para os 

planos de ataque, pois até se firmar um acordo entre índios e colonizadores; muitas batalhas 

aconteceram.                                                                                                          

          Com a chegada dos pescadores no final do século XIX, instalando-se no outro lado da ponte, 

local chamado Barreiras, hoje Bayeux, começaram a chamar de Ponte do Baralho. Essa denominação, 

segundo alguns livros e moradores antigos, surgiu por motivo dos jogos de cartas de baralhos 

realizados freqüentemente sobre a ponte, enquanto o peixe secava ao sol. Essa denominação não durou 

muito tempo porque a ponte foi denominada de Ponte Sanhauá, ficando, portanto, como denominação 

do Bairro Baralho. 

BR 101 / 230 – Bayeux -2000 
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       A ponte construída de cimento e ferro, existente hoje e 

conhecida como Ponte Sanhauá, foi obra do Barão do 

Livramento da Província de Pernambuco no ano de 1865, 

pela quantia de cento e trinta contos de réis, pois conforme 

alguns historiadores quando o Imperador D. Pedro II visitou a 

Paraíba no ano de 1859, a ponte ainda era de madeira. 

          Do final da década de 70 para o início da década de 80, 

com o aumento exorbitante de veículos, foi determinado o fim da mão dupla para evitar o excesso de 

peso, quando no momento de maior movimento, passava apenas vinte veículos de cada lado, 

alternadamente, até a interdição total para o tráfego de veículos no início da década de 90, quando foi 

construída a nova ponte por traz da empresa Cisal, local chamado Nova Liberdade. 

          Atualmente ostenta ainda com firmeza seus pilares com mais de cento e trinta anos, recebendo, 

entre a maré alta e a maré baixa, o “beijo suave” das águas do Sanhauá, mostrando que ainda poderia 

contribuir com o desenvolvimento do Estado por mais um século, mas se contenta em ser uma das mais 

belas e antigas atrações turísticas entre João Pessoa e Bayeux. 

          Tombada como patrimônio histórico do Estado, através do Decreto Nº 21.722 de 07 de agosto de 

2000 do IPHAEP – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, ostenta para as 

gerações futuras alguns elementos de época, como o parapeito em ferro, as cabeceiras em pedra 

calcária e elementos de ornamentação em argamassa. 

           

 

                                                  Vocabulário 

Estratégico – específico     Sopa – ônibus                Marinete – ônibus 

Pedágio – taxa paga          Interdição – proibição    Charrete – carroça a cavalo 

 

                                                           ATIVIDADES 

 

 

1º) Complete as lacunas 
 

a) Os meios de transporte podem ser usados na terra (.....................................), no ar 

(....................) e na água (................................). 

b) Os trens são usados nas estradas de .............................ou......................................... 

c) Os....................e........................são usados nas vias aéreas ou aerovias. 
 

2º)  Cite as datas respectivas aos fatos: 
 

a) Foi fundada a Estrada de Ferro Great-Western: ........................................................ 

b) Instalação da primeira estação obrigatória do trem: ................................................. 

c) Construção da Estação Ferroviária Conde D´EU: .................................................... 

d) Construção da atual Ponte Sanhauá: ...................................................................... 
 

6º Comente sobre o Aeroporto Presidente Castro Pinto, dando sua opinião em    

    relação a qual cidade deve pertencer: 

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

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

     ........................................................................................................................................ 
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c.    Comunicação 
 

          Para falar com as pessoas que estão longe de nós, mandar e receber notícias e ficar 

sabendo de fatos importantes, usamos os meios de comunicação. 

          Os meios de comunicação são importantes porque nos colocam em contato com o 

que acontece em vários lugares, nos transmitem conhecimentos e nos proporcionam 

lazer. 

          O telefone, o telex, o telegrama, a carta, o 

rádio, a televisão, os jornais, as revistas, os 

livros, o teatro, o cinema e o computador ligado 

à Internet são meios de comunicação. 

          Nos últimos anos, os meios de 

comunicação têm sido cada vez mais usados em 

Bayeux. Muitas famílias já possuem telefone, 

rádio, televisão, lê sempre jornais, livros e 

revistas, frequentam cinemas e teatros, 

correspondem-se com pessoas dentro e fora da cidade, inclusive 

com outros países, sem esquecer a carta, um dos mais antigos meios 

de comunicação. 

             O telefone é um dos principais meios de comunicação do 

povo bayeuxense. O que era difícil para alguns nos anos 50, quando 

existiam telefones públicos no Mercado São José e algumas pessoas 

trabalhavam como telefonistas, dentre elas: Luiz Cesário, Mirta 

Dionísio dos Santos e Tânia das Neves Saldanha Dantas, 

encontrando-se também nas novas indústrias de sisal e nas 

residências de algumas famílias que gozavam desse privilégio; hoje 

quase toda a população possui um telefone residencial e, cada vez mais em ascensão, o 

telefone celular, pois quase todo mundo tem um celular. Com a privatização do Sistema 

Telebrás, em 1998, o acesso à telefonia, fator básico de modernização, viveu uma forte 

expansão. Atualmente, o bayeuxense pode optar por qualquer prestadora de telefonia 

fixa que desejar, para fazer sua ligação de longa distância nacional e internacional. 

          O telefax já foi um meio de comunicação muito usado pelas empresas de Bayeux 

dos anos 70 aos anos 90, mas com a chegada da internet esse método se tornou 

ultrapassado. 

          O telegrama e a carta continuam como um 

dos meios de comunicação muito usado pelo 

povo, através dos serviços da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos, com agência na av. 

Liberdade e postos espalhados por diversos 

locais. Com o desenvolvimento da tecnologia, a 

EBCT oferece aos seus usuários, novos e 

modernos serviços. Mas esse meio de 

Telefone público 

orelhão  
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 comunicação existe desde o tempo de Barreiras, quando Assis Pereira da Silva, 

juntamente com sua esposa, Maria Isabel Pereira (Dona Bebé), recebiam as 

correspondências dos moradores em sua própria residência na Av. Liberdade, e levavam 

para a sede dos Correios e Telégrafos, em João Pessoa, de onde eram 

enviadas para seus respectivos destinatários. 

          Com o passar do tempo, Marly Dionísio da Silva foi nomeada 

a primeira Agente dos Correios que veio a funcionar na Av. 

Liberdade, 4128, isso em 06 de junho de 1950. 

          O rádio faz parte do dia a dia de Bayeux desde os anos 50 

quando o jovem Sizenando Gomes trabalhava numa das rádios da 

Capital e comandava o programa “Dona Felipa e seu Vicente”. Esse 

programa era muito ouvido pela população do povoado por causa da 

irreverência do radialista que, entre os comentários de um fato e 

outro, colocava o refrão de uma música que 

dizia: “Corta, corta tesourinha”. Tornou-se 

conhecido como Tesourinha. Mas só nos anos 80 

surgiu uma emissora denominada Radio Sanhauá, 

que infelizmente durou pouco tempo. 

Atualmente, a população recebe esse tão 

importante meio de comunicação através das 

rádios de João Pessoa e de  emissoras de diversas 

partes do Brasil e de fora do Brasil. 

          Na década de 40 havia uma Difusora de 

propriedade do Sr. Antônio Rocha, que 

funcionava na conhecida barraca azul, instalada ao lado esquerdo da Brascorda.  Através 

dessa difusora o povo sabia dos fatos mais recentes do povoado, como: falecimento, 

casamento, chegada e saída de algum morador para outro lugar. Dependendo da música, 

o ouvinte descobria o respectivo fato. 

          Na década de 60, surgiu a Difusora Santa Lúcia que pertencia a Aldo Ferreira e 

funcionava na Av. Estrela, onde eram realizadas animadas festas no domingo à tarde 

com, inclusive, cantores de fama nacional e com a descoberta de novos talentos no show 

de calouros. Durante a semana, os jovens Josemar Paulino de Oliveira (Mazinho) e 

Inácio Santana da Silva (Naná), através do alto falante, anunciavam com suas belas 

vozes as atrações do domingo.  

          Os jornais surgem a cada ano através de empresa pública e privada, mas não 

permanecem por muito tempo. O jornal “O guia” circulou por mais de dois anos, como 

também o jornal “Bayeux Agora” e o jornal “Bayeux” publicado pela Prefeitura 

Municipal, fato que acontece a cada gestão, pois normalmente o governo municipal cria 

um jornal para divulgação dos atos da prefeitura. Mas o bayeuxense ler mesmo os 

jornais da Capital, como: O Norte, A União, O Correio da Paraíba e os jornais de outros 

Estados, mesmo em menor intensidade. Mas a coqueluche do momento em Bayeux é o 

Banca de revista  de Zé Bayeux 

– 1968 –  

Agência dos Correios   

Marly Dionízio 
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jornal virtual, a internet levando e trazendo notícia, encontrando-se com um dos mais 

acessado o bayeuxemfoco do empresário Léo Micena. 

          As revistas seduzem com suas publicações, informando fatos nacionais e 

internacionais como: Época, Isto é e Veja, mas de acordo com as bancas de revistas 

existentes no município as mais procuradas são as revistas de novela, culinária e 

romance. No momento a cidade produz algumas revistas em quadrinho através de alunos 

das escolas públicas e privadas. 

          Os livros aos poucos vão seduzindo o povo, principalmente depois do projeto de 

empréstimo realizado pela biblioteca pública municipal. Mesmo, assim a maioria 

procura os livros indicados para o vestibular ou concursos públicos. Mas nos últimos 

tempos com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Bayeux, com os seus 

sócios lançando livros cada vez mais a leitura aumentou consideravelmente, valorizando 

os escritores da terra. 

          O teatro ainda é um meio de comunicação pouco explorado, mesmo acontecendo 

anualmente o festival de teatro e a encenação de peças em escolas e datas diferentes. 

Podemos considerar que uma minoria procura o teatro, tanto no município que não goza 

da edificação de um centro de teatro, quanto nos diversos teatros da Capital do Estado, 

considerados de boa qualidade. 

          O cinema não faz parte da agenda do povo, pois a cidade não dispõe de salas de 

exibição, mesmo acontecendo espetáculos de cinema em alguns lugares da cidade, mas 

quando surge uma grande produção cinematográfica, procura os cinemas de João 

Pessoa. Com a chegada do computador, muitos dos bayeuxenses adquirem os filmes nas 

locadoras existentes e se deleitam no aconchego do lar. 

          Mas o cinema já foi um dos maiores meios de comunicação da cidade e empolgou 

o povo por muitas décadas, com a exibição de filmes que fizeram o bayeuxense 

conhecer artistas nacionais e internacionais, como também grandes produções. O Cine 

Bayeux de propriedade do Sr. Severino Araújo, foi fundado em 26 de setembro de 1950 

com a película “O Corcunda de Notre Damme”. Era conhecido carinhosamente como o 

“Puiga” e foi a paixão dos jovens de uma época, obrigando a abertura de outro no bairro 

São Bento no ano de 1955. 

          A televisão, considerada como comunicação de 

massa, é o meio que mais seduz o bayeuxense. 

Surgiu nos anos 60, mas era privilégio de quem tinha 

boa condição financeira. Nessa época, exibia em 

preto e branco a imagem da TV Tupi, que entrava no 

ar às 18,00 horas, depois passou para as 13,00 horas, 

até ficar no ar 24 horas por dia, já com imagem 

colorida e diversos canais. Hoje quase toda residência ostenta um 

aparelho de televisão e o povo se divide entre as diversas emissoras 

que tentam conquistar o usuário. Bayeux não tem um canal de 

televisão, mas se liga nas emissoras da Capital, como: TV Cabo 

Branco, TV Correio, TV Tambaú e TV O Norte. Essas empresas 

Família bayeuxense assistindo televisão   

Computador 
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recebem imagem das grandes emissoras do Brasil, como: TV Globo, TV Record, Tv 

Bandeirante e SBT. E de outras emissoras nacionais e internacionais, através de antenas 

parabólicas.  

          Diante de tantos meios de comunicação, surgiu nos últimos tempos à informática 

e Bayeux, igual às outras cidades paraibanas, vem cada vez mais adquirindo seus 

computadores e se ligando à internet, participando da informação globalizada. 

                    Para que exista a comunicação é preciso que exista o comunicador. Bayeux 

vem há muito tempo descobrindo talentos nas rádios, nas emissoras de televisão, nos 

eventos e nos carros de som que surgem principalmente nos 

períodos de campanhas eleitorais. Independente da área de 

comunicação em que atuam, podemos citar personagens que 

fizeram história, como: Aldo Ferreira, Josemar Paulino de 

Oliveira, Inácio Santana da Silva, José Braz, Weliton, 

Cafezinho e Waldemir.                       

          Como locutores de campanhas políticas, eventos e outros segmentos profissionais, 

destacamos, dentre outros: 

 

 

 

 

 

 

 

E cada dia surgem mais profissionais da comunicação como: Paulo Alves, Paulo Neto, 

Luan Silva, Reginaldo Perazzo, Anystay,  Paulino Nicolau, Careca, Ariofox,  Astero 

Santos, Cliciano, Márcio Paz, Wanderly Farias, José Inácio e Adriano Mário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

Vocabulário 

 

 Exibia – mostrava         Deleitam – deliciam             Película - filme 

 Expansão – aumento     Empolgou – impressionou  Gestão - gerência 

 Explorado – estudado   Magazine – loja                  Abertura - fundação 
 

 

 Nildo Gomes   Gilberto Lira  Beto Chaves  Ednaldo Oliveira  João Onofre      Almeida          Léo Micena 



 

 58 

 

 

                                                        ATIVIDADES 

 

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

 

     ( 1 ) Mirta Dionísio dos Santos       (    ) Proprietário da Difusora Santa Lúcia 

     ( 2 ) Marly Dionísio da Silva           (    ) Funcionário dos Correios 

     ( 3 ) Sizenando Gomes                    (    ) Telefonista 

     ( 4 ) Aldo Ferreira                           (    ) Agente dos Correios 

     ( 5 ) Severino Araújo                       (    ) Radialista 

     ( 6 ) Assis Pereira  da Silva             (    ) Fundou o cinema 
 

2º)  Comente os mais modernos meios de comunicação: 

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

     

    d.    Bancos 
 

          Um banco é uma empresa que guarda dinheiro ou valores das pessoas ou de outras 

empresas, e concede empréstimos em dinheiro mediante cobranças de juros. 

          A origem dos bancos está ligada ao surgimento da moeda. Desde a antiguidade 

havia indivíduos que emprestavam ou guardavam dinheiro de outros. A própria palavra 

“banco” vem dos bancos ou mesas de madeira sobre as quais as pessoas efetuavam 

trocas e tomavam dinheiro emprestado dos banqueiros ou agiotas, que eram mais ricos e 

ganhavam ainda mais dinheiro através desses empréstimos. 

          Os bancos de hoje são extremamente complexos; possuem agências em muitas 

cidades e desempenham centenas de atividades diferentes. Atualmente eles têm 

importância fundamental para o desenvolvimento da economia de qualquer município, 

pois fornecem os financiamentos (empréstimos) necessários aos agricultores para 

compra de sementes e máquinas, aos industriais para investimentos que aplicam nas 

fábricas, à família para aquisição de casa própria e pequenos negócios etc. Esses 

empréstimos são dívidas a serem pagas ao banco, com juros. 

          Por motivo da proximidade com a Capital, onde existem diversas instituições 

bancárias, os primeiros bancos só chegaram nos anos 70, com instalaçoes na Av. 

Liberdade. O Banco Econômico S/A e o Banco do Estado da Paraíba – Paraiban - 

tiveram papel fundamental no desenvolvimento econômico, mesmo com um período 

curto de permanência. 

          No dia 03 de novembro de 1982 foi inaugurada, na Av. Liberdade, 3.571, uma 

agência da Caixa Econômica Federal – CEF, vindo a se instalar no ano de 2001 em novo 

endereço, na Av. Liberdade, 3.401, onde se encontra atualmente. Embora se equipare 

aos bancos privados, tem atuado notadamente na direção do seu objetivo básico que é 

prestar serviços à população de Bayeux. Ostenta um grande sistema em perfeita sintonia 

com a realidade bayeuxense, voltado para a solução de problemas sociais e melhoria da 

qualidade de vida do povo, pois além do seu papel de banco, mantém intensa atuação 

institucional, com ações inseridas no Programa de Ação de Cidadania, em que se 

ressalta a participação decisiva dos seus colaboradores, e no apoio a eventos culturais. 
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           O Banco do Brasil S/A foi inaugurado em 27 de janeiro de 1983, na rua Eg. 

Carvalho, s/n, e hoje se encontra na Av. Liberdade, 3.622. É a maior organização 

bancária do país e uma das maiores do mundo. A agência de Bayeux realiza operações 

bancárias como: empréstimo, financiamento, caderneta de poupança, cobrança de títulos 

e o pagamento dos funcionários públicos através do repasse da Prefeitura Municipal. 

Oferece ainda outros serviços bancários que vieram facilitar a vida do povo bayeuxense, 

contribuindo com o desenvolvimento nos diversos setores da municipalidade e inclusive 

o bem-estar do cidadão com apoio a cultura. 

          O Banco Brasileiro de Descontos – Bradesco, inaugurado em 28 de maio de 1987, 

e o Banco Itaú S/A, inaugurado no final do ano de 2009; ambos instalados na Av. 

Liberdade são as duas entidades privadas do município. 

         Com os diversos serviços que presta diariamente à sociedade, contribui com sua 

parcela no desenvolvimento econômico, dando comodidade aos seus usuários, que 

anteriormente se deslocavam para João Pessoa ou Santa Rita. Intermediando recursos e 

negócios financeiros de diversas naturezas a entidade já faz parte da vida do bayeuxense, 

tornando-se uma extensão do comércio e da indústria, fazendo com que Bayeux goze de 

uma boa assistência bancária junto às outras duas entidades financeiras.  

 

 

 

 

 
 

 

                                                          Vocabulário 
 

    Agiota – usurário                 Sintonia – harmonia         Dispersava - espalhava 

    Complexos – conjunto         Inserido – acoplado          Privados - particulares 

    
 

 

 

 

 

 

 

A ideia da formação da AAB – Associação dos Artesãos de Bayeux se deu pelo fato da 

necessidade de se criar um local onde a comunidade artesã tivesse um espaço para 

expressar o seu potencial artístico-cultural, acatando uma filosofia social ampla em 

prol do bem-estar da coletividade. Depois do assunto debatido no II Seminário de 

Desenvolvimento Cultural de Bayeux, realizado no CEFOR – Centro de Formação de 

Professores, a ideia foi concretizada um ano após, quando em assembleia geral com 

representantes de diversas facções sócio-cultura, foi nomeado e eleito unanimente o 

Senhor Antônio de Almeida Tourinho Filho, para presidir a associação. Atualmente a 

entidade existe apenas no papel, mas Tourinho continua como um dos mais atuantes 

ativistas culturais e realizador de eventos da cidade. 

Tourinho 
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                                                      ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Um banco é uma empresa que guarda........................... ou valores das pessoas ou  

de outras ................................ 

b) Um banco concede.....................................de dinheiro mediante cobrança de juros. 

c) A origem do banco está ligada ao surgimento da...................................................... 

d) A palavra “banco” vem dos bancos ou..................... de .............................sobre as 

quais as pessoas efetuavam trocas e tomavam dinheiro emprestados dos 

banqueiros ou agiotas. 
 

2º) Responda: 
 

a) Quais os primeiros bancos com agências em Bayeux?.............................................. 

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

b) Quais os atuais bancos com agências em Bayeux?.................................................... 

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

3º) Cite os bancos em suas respectivas datas de fundações: 
 

• 03 de novembro de 1982:........................................................................................... 

• 27 de janeiro de 1983:................................................................................................ 

• 28 de maio de 1987:................................................................................................... 
 

4º)  Assinale (V) Verdadeira ou (F) Falsa: 

 

     (    ) A agência do Paraiban foi desativada. 

     (    ) O Bradesco é um banco privado. 

     (    ) A CEF apóia os eventos culturais. 

     (    ) O Banco do Brasil é um dos maiores do mundo. 

     (    ) A CEF chegou  na época de Barreiras. 

     (    ) O Paraiban ficava localizado no Bairro Sesi. 

     (    ) O Banco do Brasil está localizado no centro. 
 

5º) Comente a importância dos Bancos para o desenvolvimento econômico do    

     município de Bayeux: 

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

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

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

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

     ................................................................................................................................. 
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e.   Saúde 
 

          A saúde é o bem mais precioso do homem, 

que só a valoriza verdadeiramente quando a 

perde. Mas para que não a perca e possa preservá-

la o mais longamente possível, preocupam-se  os 

governos de todo o mundo, como se preocupa 

também o governo de Bayeux. 
            
 

 * Evolução dos estabelecimentos de saúde 
 

          A primeira preocupação com a saúde começou com a fundação da Colônia 

Getúlio Vargas, em 12 de julho de 1941, onde veio funcionar um hospital para 

tratamento de portadores de hanseníase, conhecido como lepra. Essa colônia foi erguida 

fora da comunidade por causa do preconceito da época com os chamados leprosos.                  

Conforme os arquivos foi uma iniciativa do Presidente da República, Getúlio Vargas, 

com o apoio do Interventor da Paraíba Dr. Ruy Carneiro, escolhido para esse fim, o 

bairro Rio do Meio, onde existia uma grande mata. 

          Nessa época funcionava no centro do povoado a farmácia de Francisco Dionísio 

da Silva, conhecido como Chico Miguel, considerado o médico do povo. Logo no ano 

de 1948 foi inaugurado pelo Prefeito de Santa Rita, Flávio Maroja Filho, o primeiro 

Posto Médico que veio a ser instalado na Av. Liberdade, 2674, dirigido pela Senhora 

Angelina Pereira Durier que fazia parte da Cruz Vermelha Brasileira. 

          Vale salientar o trabalho de parteiras curiosas que 

constantemente atendiam gestantes na hora do parto, como se falava 

na época “segurava criança”. Muitas se tornaram conhecidas no 

povoado pela sua dedicação ao ofício, como: Maria Barbosa da Silva 

e Severina da Conceição. Como também a parteira formada pelo FIS 

– Fundação Internacional de Saúde, no curso ministrado na cidade 

de Campina Grande, Tereza da Costa Andrade, que se tornou 

comadre de mais de 80 mulheres por causa do desempenho e amor à 

profissão. 

          Com a emancipação política, no ano de 1959, vieram os prefeitos municipais e, 

consequentemente, diversos postos abriram e fecharam com o tempo. Recebiam o apoio, 

em relação aos remédios, da farmácia de Joaquim Ernesto de Matos (Quinca) e da 

farmácia de Dona Carmem. 

          Em 1963, com a inauguração do SESI – Serviço Social da Indústria foi fundado 

um posto médico, que além de medicar os alunos da própria escola, atendia crianças 

carentes da região e participava das campanhas de vacinação. Com a fundação do Centro 

Social São Sebastião, Convento das Irmãs Holandesas, fundado em 24 de agosto de 

1966, surgiu um ambulatório médico que muito serviço prestou à comunidade 

bayeuxense. 

D. Tereza   

Tereza Andrade 
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                Na década de 70, o Dr. Antônio Ciraulo 

fundou o Hospital São Domingos, na Rua 13 de 

Maio, que veio prestar relevantes serviços à 

sociedade local. Época que funcionavam através 

da rede municipal de saúde três unidades 

sanitárias, sendo uma central e as outras nos 

bairros, onde oito médicos prestavam serviços 

diários e apenas cinco farmácias prestavam serviços à comunidade. 

          Nos anos 80, foi inaugurado o Centro de Saúde na rua 13 de Maio, a Unidade 

Médica Ambulatorial do bairro São Bento e a Unidade Médica Ambulatorial do bairro 

Rio do Meio.         

          O Hospital de Fraturas e o Laboratório de Análise Clínica foram fundados no final 

da década de 90, vindo a funcionar no prédio do Centro de Saúde. Época em que 

também surgiram 18 PSF – Programa de Saúde da Família, numa iniciativa do Governo 

Federal, em união com o município. Como também uma unidade móvel de saúde bucal, 

laboratório de manipulação, programa de vigilância sanitária, zoonoses, epidemiologia e 

ambiental. Objetivando o progresso e uma melhor assistência médica municipal, foi 

criado o Conselho Municipal de Saúde e uma Junta Médica Municipal. 

          A partir do ano 2000, o município de Bayeux, através da Secretaria de Saúde, 

continuou unido aos programas do Governo Federal, mas sofrendo com a 

municipalização da saúde pela falta de condição financeira, principalmente, depois do 

fechamento do Hospital São Domingos, no ano de 2004.  

           Com o término da construção do 

Hospital Materno Infantil Benedita 

Targino Maranhão na Rua Flávio 

Maroja, inaugurado em 15 de dezembro 

de 2001, hoje denominado Hospital 

Materno Infantil João Marsicano, a 

Policlínica Geraldo Santana e o apoio 

dos 28 PSFs, a Secretaria de Saúde, 

conforme dados pesquisados no ano de 

2011,vem realizando ações para 

amenizar o sofrimento do povo bayeuxense, buscando melhoria para o cidadão.                                                      
  

 

Vocabulário 
 

    Biológico – doenças internas         Pacientes – doentes 

    Exógenos – doenças externas        Preventivamente – ato de prevenir 

    Ineficácia – falta de capacidade     Vigente – atual 

    Precariedade – precário                 Interventor – governo nomeado 
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                                                                  ATIVIDADES 
 

 

 

1º)  Responda: 
 

    a)  Quem fundou o Hospital São Domingos?............................................................... 

    b)  Quem foi Tereza da Costa Andrade?......................................................................... 

    c)   Quem dirigiu o 1º Posto Médico Municipal?............................................................ 
 

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

     ( 1 ) Colônia Getúlio Vargas               (    ) Fundado em 1948 

     ( 2 ) Hospital São Domingos               (    ) Rua Flávio Maroja 

     ( 3 ) Centro de Saúde                          (    ) Final da década de 90 

     ( 4 ) Hospital de Fraturas                    (    ) Fundado na década de 80 

     ( 5 ) Hospital Materno Infantil            (    ) Desativado em 2004 

     ( 6 ) 1º Posto Médico Municipal          (    ) Leprosário 
 

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

     (    ) Angelina Pereira Durier fazia parte da Cruz Vermelha Brasileira. 

     (    ) Dr. Antônio Ciraulo fundou o Hospital São Domingos. 

     (    ) Francisco Dionísio da Silva abriu a primeira farmácia. 

     (    ) Joaquim Ernesto de Matos foi farmacêutico nos anos 60. 
 

 

6º  Comente a municipalização da saúde:  

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

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

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

      
 

 

 

Apesar de muitos dignificarem a história progressiva de Bayeux, colocando-se hoje entre as cinco 

mais desenvolvidas dentre as 223 cidades do Estado da Paraíba, encontra-se ainda denegrida com a 

galhofa do vício de linguagem ou malícia, caminhando e ouvindo adjetivos vulgares em termos 

depreciativos da palavra cangalha para cangaia. O barbarismo ortográfico dos deturpadores foi além 

de uma ultracorreção até chegar à maldosa denominação de “Cidade de 

Corno”. Designaram de “cangaia” a rua Antônio Ferreira, popularmente 

conhecida como rua da Cangalha por motivo do trabalho árduo de 

mulheres que enfrentavam o preconceito da época, confeccionando 

esteira, manga de garrafa e cangalha para burro de carga. Esses 

produtos considerados de boa qualidade ganharam fama, vindo a ser 

vendido inclusive para outros Estados. Como também ganhou fama o 

adjetivo da Rua Antônio Ferreira, tomando proporção de cidade. De Rua 

da cangaia, passou a cidade da cangaia. Daí veio o termo depreciativo 

criado pelos maliciosos que não a amam e não conhecem sua história. 
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f.    Educação 
 

          As primeiras lições são aprendidas no lar, os pais são guias e ao mesmo tempo 

professores, ensinam os bons costumes, os hábitos sadios, as virtudes humanas, a 

necessidade de religião e do amor a Deus. 

          Porém, as crianças crescem e chega o dia em que elas devem ir à escola, pois já 

não bastam os ensinamentos paternos, precisam seguirem; aumentar o conhecimento. 

          A partir do momento que chegam à escola, surge e desenvolve-se a convivência 

entre alunos, professores e funcionários, as crianças integram-se na vida social, 

recebendo determinados conhecimentos, garantindo assim a continuidade da cultura da 

sociedade, desde as primeiras lições.         

          Baseado nessa explicação; podemos afirmar que o desenvolvimento do município 

de Bayeux depende da eficiência do seu sistema escolar. 

 

Evolução dos estabelecimentos de educação 

 

          Bayeux, desde antes da emancipação política, vem se preocupando com a 

educação dos seus jovens, que até então estava a cargo do Governo do Estado e do 

Município de Santa Rita, ao qual pertencia o povoado de Barreiras. 

 

 Nos anos 20, o Major Otílio Ciraulo 

criou uma escolinha gratuita para educar 

filhos de pescadores e crianças do 

Baralho. No dia 10 de janeiro de 1938, 

através do Governo do Estado, foi 

fundada a Escola Elementar Mixta de 

Barreiras, quando a quantidade de alunos 

não chegava a cem estudantes. Nessa 

época, os filhos das famílias de melhor 

condição financeira estudavam na 

Capital, deslocavam-se a pé, muitas 

vezes, até as respectivas entidades 

educacionais. Em 14 de julho de 1944, 

essa escola recebeu a denominação de 

Escola Reunida Joana D`arc e funcionou 

até o ano de 1960, quando foi 

denominada de Grupo Escolar Álvaro de 

Carvalho. Nessa época ainda funcionava 

uma pequena escola primária nas 

dependências da Colônia dos Pescadores 

Arnaldo Z-6 e o Educandário Eunice 

Weaver abrigava e oferecia educação 

escolar aos filhos sadios dos leprosos. 

           A partir dos anos 50 surgiram 

algumas escolas particulares, dentre elas 

o Externato Perpétuo Socorro, fundado 

em 02 de fevereiro de 1955, vindo a se 

denominar, depois de algum tempo, de 

Externato José Pires, hoje chamado de 

Centro Integrado de Educação e Esporte 

José Pires. No dia 18 de dezembro de 

1958 foi inaugurada a primeira escola da 

rede municipal de ensino, através da 

Prefeitura de Santa Rita. Veio a 

funcionar no bairro São Bento, mais 

populoso na época; e recebeu a 

denominação de Grupo Escolar Berenice 

Ribeiro. 

          A partir de 1959, com a 

emancipação política, a preocupação 

com a educação na rede municipal 

passou a ser tarefa dos prefeitos, 

coordenando a rede estadual e particular, 

incentivando, apoiando e investindo na 

melhor qualidade de ensino. 
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          Através da rede municipal de 

ensino, foi fundada a Escola Municipal 

Humberto de Campos e a Escola São 

Vicente, dentre outras. Na rede particular 

surgiu a Escola Jânio Quadros que 

mudou a denominação para Escola 

Senhor do Bonfim e o Educandário 

Santo Antônio. Também surgiram o 

Colégio Regina Coeli e o Instituto 

Montessori que foram desativadas. Foi 

fundado também nessa época o Colégio 

Firmino Caetano através do CNEC - 

Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade, que funcionou até o ano de 

1997, e o Colégio Comercial Clodomiro 

Leal através da Fundação Padre Ibiapina, 

hoje pertencente à rede particular. O 

SESI – Serviço Social da Indústria - 

fundou a Escola Corálio Soares de 

Oliveira e nas dependências do Centro 

Social São Sebastião as freiras 

holandesas abriram uma escola 

filantrópica. 

          No ano de 1970 foi fundado o 

Colégio Estadual de Bayeux, que 

funcionou até o ano de 1980. Na rede 

municipal, algumas escolas mudaram a 

denominação com o decorrer do tempo: 

a Escola 31 de Março, fundada em 31 de  

Janeiro de 1969, foi denominada de 

Escola José Ribeiro de Morais, em 02 de 

setembro de 1999; a Escola Fernando 

Cunha Lima, fundada em 06 de abril de 

1980, foi denominada Escola da Polícia 

Militar – CPM, em 10 de setembro de 

1998. 

         A partir de 1959, quando foi 

fundada a primeira escola da rede 

municipal de ensino, muitos 

estabelecimentos de ensino público 

municipal foram criados chegando ao 

ano de 2010 com 27 escolas, inclusive a 

aquisição para o município da Escola 

João Fortunato. 

          

 

 

 

 

 

 

As escolas da rede particular de ensino, principalmente as seis maiores por quantidade 

de alunos, continuam seduzindo os alunos de melhor condição financeira, oferecendo 

um ensino de qualidade visando, a maioria, o vestibular e buscando a cidadania e o 

civismo, através de projetos e a inclusão de livros didáticos com a história local em sala 

de aula, desde o 4º ao 9º ano. A maioria é localizada no cento da cidade e apresenta 

disciplina e organização, em prédios próprios, adequado ao ensino fundamental e médio. 

Essas escolas realizam durante o ano vários projetos de resgate e incentivo a cultura, 

esporte, música e teatro. Cada escola, a sua maneira, realiza Feira de Ciência, Feira de 

Arte, Feira Cultural e Passeio Ciclístico, buscando o civismo, a cidadania e a autoestima 

dos seus estudantes. 

          Na Rede Estadual de Ensino funciona, desde 2016, a Escola Técnica Estadual 

Erenice Fideles. Rede Federal de Ensino funciona o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, oferecendo cursos profissionalizantes. 

Escola Elementar Mixta de Barreiras - 1938 Grupo Escolar Berenice Ribeiro - 1958 



 

 66 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

    

                                                        

 

 

 

 

                                                         ATIVIDADES   

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) As primeiras lições são aprendidas no ..............., os pais são guias e ao mesmo  

tempo ................., ensinam os bons costumes, os................................ 

as virtudes humanas; a necessidade da religião e do amor a Deus 

b) A partir do momento que a criança chega à escola, surge e desenvolve-se a 

convivência entre alunos,.......................e....................., integram-se na vida social. 
 

2º)  Diga quais escolas surgiram nas respectivas datas: 
 

a) 10/01/1938: ...........................................b) 18/12/1958:..................................... 
 

3º) Faça uma análise sobre o ensino, comparando a escola pública e particular: 

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

       

ESA 

ANGLO 

Instituto Augusto dos Anjos 

Escola Técnica Estadual SENAI 

1ºs Degraus 

Jaime Colégio e Curso 

ZEPIRES 

Instituto Educacional  

Maranata 
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                                                               Fotografias e mapas 
 

 

 

Todas as fotos da coleção “Bayeux” são de propriedade dos autores, com exceção das seguintes: 

 

Pág. 07 – Vol. I  e  Pág. 12 – Vol. II – Av. Liberdade (1920). Reprodução do livro: “Santa Rita e seus 

vultos folclóricos” – autor: José Arimateia Alves de Sanrana. 

Pág. 09 – Vol. II – Índios Potiguaras em Baia da Traição – Reprodução da revista “SEMANA” Edição 

207 – Ano 2005. 

Pág. 38 – Vol. III  e  foto da capa – Estação Ferroviária de Bayeux - Cedida por Germano Lins de 

Albuquerque. 

Pág. 27 – Vol. V – Transporte coletivo de Santa Rita que passava em Barreiras com destino a João 

Pessoa – Reprodução do livro “Santa Rita e seus vultos folclóricos”. Autor: Jose Arimateia Alves de 

Santana. 

Pág. 28 – Vol. V – Antiga Maria Fumaça (Trem). Reprodução do livro: Santa Rita e seus vultos 

folclóricos”. Autor: José Arimateia Alves de Santana. 

Os mapas são criação do geógrafo Edielson Gonçalo Gomes. 

Os mapas históricos foram cedidos pela Prefeitura Municipal de Bayeux. 
 

BAYEUX 
 

 

 

Didático 

 

______________________________________________________ 

 
 Volume I    -   Aspecto Geral                                                -  4º Ano 

 Volume II   -  Aspecto Humano                                            -  5º Ano 
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 Volume III  -  Aspecto Natural & Aspecto Histórico           -  6º Ano 

 Volume IV  -  Aspecto Ambiental & Aspecto Político        -  7º Ano 

 Volume V   -   Aspecto Econômico & Aspecto Folclórico   -  8º Ano 

 Volume VI  -  Aspecto Cultural                                            -  9º Ano 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                      _________________________________________ 

                      _________________________________________ 

             MANUAL DO PROFESSOR 
                      _________________________________________ 

                      _________________________________________ 

 

 

 

 
Ariosvaldo Alves de Oliveira 

 

 
 

 

Apresentação 

 

 
 

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 
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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 da 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: 

_______________________________________________________________________ 
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: 
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          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 – 6ª Série: 

 

          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 – 8º Ano: 

 

          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. 
               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 
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               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. 
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. 
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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. 

• 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. 
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• 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 científico 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. 

     Para cada texto dessa seção, o professor pode elaborar uma série de atividades, visando 
verificar a compreensão da mensagem, a análise 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. 
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    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 
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ATIVIDADES 

 

1º) Complete as lacunas: 
 

a) Na verdade os primeiros habitantes de Bayeux foram os.................................................no caso os          

    ...................................................que pertenciam a nação...................................................................       

b) Os índios construíam suas tabas em lugares que havia abundância de ..........................................., 

    ...........................................................................e.............................................................................. 

c) Praticavam o artesanato através de .........................................para fabricação de............................ 

    onde dormiam, e barro para fabricação de objetos de....................................................................... 
 

Os primeiros habitantes: Pg: 09 
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2º) Responda: 
 

a) Qual era a ocupação mais nobre dos índios?..................................................................................... 

b) De onde vieram os índios Tabajaras?................................................................................................. 

c) Quem jogou os índios uns contra os outros?...................................................................................... 
 

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

     (     ) A conquista da Paraíba foi em 05 de agosto de 1500. 

     (     ) Não houve luta na conquista da Paraíba. 

     (     ) Quando descobriram o Brasil existia índio em Bayeux. 
 

6º) Comente porquê a Paraíba ganhou indevidamente a denominação de “Terra dos        

     Tabajaras”: 

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

       

 

 

 

1º) Complete as lacunas 
 

a) No espaço próximo a pnte Sanhauá, conhecida como.......................................surgiram pequenos 

...............................contruidos de.............................onde predominava pescadores. 

b) Ao longo da Av. liberdsade surgiram os......................................e...................................rodeados 

de....................................e.............................de propriedade de famílias ricas da.......................... 
 

2º) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa: 
 

     (     ) Bayeux já foi à única via de acesso para o interior. 

     (     ) Em Bayeux nunca existiu sobrados e nem casarões. 

     (     ) Havia em Bayeux abundância de pescado. 

     (     ) Bayeux não tem reserva florestal. 

     (     ) Em Bayeux existem diversas ilhas. 
 

3º) Responda 
 

    a – Quanto era o pedágio para o tráfego de carro de boi na ponte Sanhauá? ........................................ 

    c – Por que a ponte Sanhauá foi reedificada diversas vezes? ................................................................ 

    d – De que era feita a casa dos pescadores? .......................................................................................... 

    e – Qual a província do Barão do Livramento? ..................................................................................... 

    f – Qual o antigo nome da Rua da República?....................................................................................... 

    g – Qual o antigo nome da Av. Liberdade?........................................................................................... 

4º) Comente sobre a ponte Sanhauá: 

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

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

     

ATIVIDADES 

 

 

 

1º) Responda 

 

ATIVIDADES A Colonização: Pg: 12 

A Migração: Pg. 14 
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     a) O que é migração?.............................................................................................................................. 

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

     b) O que é êxodo rural?......................................................................................................................... 

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

     c) O que são movimentos pendulares?.................................................................................................. 

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

 

2º) Assinale a resposta certa: 

 

a) Por causa da quantidade da população ativa de Bayeux que trabalha em João  Pessoa os 

historiadores consideram o município como: 

 

          Cidade recreio        –        Cidade do trabalho         –         Cidade dormitório – Cidade alegre 

 

      b) Com a migração exagerada surgiram favelas, principalmente no: 

 

           centro      –     mangue       –      sítio      –      rio    -  planalto    –    praia –    montanha   - cerrado 

 

      c) O período de maior intensidade de migração ocorreu entre os anos de: 

 

          1950 a 1970            –         1910 a 1920          –         1990 a 2000            –         1970 a 1980 

 

3º) Comente sobre a diferença da naturalidade entre os netos e os avós: 

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

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

      

                                                                

 8º Ano  - Aspecto Humano: 

                                                      1 -   Os primeiros habitantes 

                                                      2 -  A Colonização 

                                                      3 - A Migração 

 

 

 

 

Aluno(a):_______________________________________________________ 

Turno:_________________________Série:________________Turma:______ 
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