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QUATRO ANOS DE 
CONQUISTAS E AVANÇOS 
SIGNIFICATIVOS

FOTO

FOTO

Em janeiro de 2019, quando a atual gestão do Governo da Paraíba assumiu o estado, o Brasil 
sofria com os efeitos de um período de aproximadamente quatro anos de uma das maiores crises 
econômicas de sua história. O cenário, que já se apresentava complexo, foi sacudido um ano 
depois de forma abrupta pela maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, a pandemia 
da Covid-19, que gerou milhares de mortes e ainda hoje requer uma atenção especial por parte 
das administrações públicas.

A pandemia representou um desafio singular à Paraíba. O estado havia colocado em prática 
uma série de ajustes, principalmente na área da Saúde, executados com o objetivo de evitar 
desperdícios, descentralizar os serviços e ampliar a qualidade do atendimento. De repente, se fez 
necessário colocar em prática um novo esforço, infinitamente superior ao que havia sido planejado, 
a fim de salvar aquilo que há de mais precioso para qualquer governo: a vida dos seus cidadãos.

Os grandes desafios são vencidos quando, de um cenário tão obscuro, é possível enxergar algo 
positivo. Se a atual gestão havia sido escolhida pela população justamente pelas propostas de 
priorizar as pessoas, a pandemia acentuou essa relação de cuidado e de um olhar todo especial 
para as políticas públicas associadas, diretamente, à melhoria da vida da nossa população.

Foi dessa forma que, amparada pela ciência, a Paraíba esteve sempre entre os estados que mais 
se destacaram na árdua tarefa de salvar vidas. Quando foi possível retomar as atividades de uma 
forma ao menos próximo do normal, o Governo colocou em prática uma série de ações e programas 
que fizeram o estado avançar nas mais diversas áreas. Hoje, os indicadores das principais entidades 
de avaliação e controle da administração pública no Brasil atestam, de maneira irrefutável: 
a Paraíba é um estado que conquistou significativos avanços nos últimos quatro anos.

Os frutos desse trabalho podem ser encontrados em todos os municípios de qualquer uma das 
regiões do estado. Não houve um único lugar que não tenha recebido investimentos do Governo 
da Paraíba. O resumo dessas ações e programas também pode ser conferido nas próximas páginas. 
São resultado do comprometimento e da dedicação de milhares de colaboradores e servidores 
que se desdobraram para transformar - para melhor - a vida da nossa gente. 
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A principal missão de um governante é trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida 
da população. Não há ação, projeto ou programa idealizado e executado que tenha um objetivo 
que não seja o de melhorar a situação daqueles que dependem do esforço e do comprometimento 
de quem faz a administração pública.

Historicamente, os estados do Nordeste sempre conviveram com a desigualdade social e um volume de 
recursos quase sempre incapaz de provocar uma transformação real. Para mudar de verdade, era preciso 
pensar e agir diferente. Com planejamento, disponibilidade para exercitar o diálogo com os mais diversos 
segmentos, um zelo excessivo com a qualidade do gasto do dinheiro público e coragem para enfrentar 
os desafios. Os antigos e até mesmo aqueles que sequer imaginávamos que pudessem surgir.

Foi o que procuramos fazer nesses quatro anos. Trabalhando com disposição para enfrentar os meses 
sombrios, carregados de incerteza, pelo advento da maior crise sanitária que a nossa geração presenciou, 
afetando a todos nós. A partir disso, colocamos em prática políticas públicas que colocaram a Paraíba 
como destaque e referência regional e até mesmo nacional em tantas áreas.

A Paraíba da gente é aquela que foi apontada pelo Centro de Liderança Pública (CLP) como o estado 
mais competitivo do Nordeste, conforme os resultados do Ranking de Competitividade dos Estados 
de 2022, baseado nos índices positivos alcançados em áreas como infraestrutura, segurança pública, 
inovação e sustentabilidade social. 

O estado que cuida das pessoas é aquele que, graças a um dos maiores conjuntos de programas 
estaduais de combate à fome, obteve o menor índice de insegurança alimentar grave do Nordeste 
e o sexto menor do país. 

A Paraíba que pensa diferente é aquela capaz de criar um programa para realizar cirurgias eletivas 
e acabar com uma fila histórica de 12 mil paraibanas e paraibanos que aguardavam anos para resolver 
um problema de saúde. O Opera Paraíba não apenas cumpriu a meta prometida, mas também 
praticamente triplicou o número de cirurgias, chegando a 33 mil. Hoje o programa é uma referência 
para outros estados.

Combatemos desafios históricos com determinação e a certeza de que, sim, podemos avançar 
e transformar a realidade para melhor. Foi assim que fizemos da Rede Estadual de Ensino a segunda 
maior do país em percentual de escolas em tempo integral, garantindo um avanço constante no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o terceiro maior da última avaliação, com uma nota 
acima da média do Nordeste e do Brasil.

A Paraíba que cuida da nossa gente acolhe as mulheres vítimas de violência com o programa 
Patrulha Maria da Penha, que foi considerado uma das práticas mais inovadoras do país pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Todas essas conquistas são incontestáveis. Foram alcançadas a partir de dados divulgados pelas 
entidades de maior credibilidade do país. E há várias outras, como o melhor ensino remoto do Brasil durante 
a pandemia ou a marca de ser um dos únicos estados do país a possuir o rating A pelo Tesouro Nacional 
(STN), devido à eficiência da nossa gestão fiscal.

Tivemos a determinação de priorizar as pessoas. De saber que qualquer ação realizada pelo 
Governo tem sempre um cidadão ou cidadã, na outra ponta, que será beneficiado. 

É por jamais se desfazer dessa premissa que todos nós, que fazemos o Governo da Paraíba, temos absoluta 
consciência de que ainda há muito por fazer, muito para avançar. O potencial do nosso estado, da nossa 
gente, é imenso e nos permite sonhar cada vez mais alto. E trabalhar sempre, com a mesma vontade, 
para continuar transformando esses sonhos em ações reais para todos.

TRANSFORMANDO DE VERDADE 
A VIDA DA NOSSA GENTE

João Azevêdo Lins Filho
Governador da Paraíba
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Alimentação de qualidade, com pelo menos três refeições diárias, é um 
direito de todos. Por isso, o Governo do Estado investiu forte na segurança 
alimentar dos paraibanos, com a criação do programa Tá na Mesa, 
aumento do valor do cartão alimentação, ampliação do número de 
restaurantes populares e interiorização do Prato Cheio. Juntos, foram 
fundamentais para levar comida às famílias de baixa renda e manter 
o funcionamento de pequenos negócios afetados pela pandemia da 
Covid-19.

Inclusão e geração de renda caminham juntas na política de segurança 
alimentar. 

O Tá na Mesa atende a 147 municípios, com refeições a R$ 1, que são 
adquiridas nos próprios restaurantes das cidades. Além de trabalhar pela 
segurança alimentar, o programa desenvolve a rede local de comércio, 
abastecimento e fornecimento.

Em parceria com a diocese de Patos e Associação Social Arquediocesana 
das cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, o Prato 
Cheio fornece 7 mil refeições diárias para pessoas em situação de rua.

RESTAURANTES POPULARES

O Governo da Paraíba implantou mais seis 
restaurantes populares nas cidades de 
Cajazeiras, Sousa, São Bento, Monteiro, Pombal 
e Guarabira. Hoje, a rede possui 10 unidades e 
distribui mais de 12 mil refeições por dia, em um 
investimento de R$ 24 milhões/ano.

12 MIL
refeições por dia

375 estabelecimentos
credenciados

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade

REAJUSTE DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO

FOME SE COMBATE COM ACOLHIMENTO

R$ 580
milhões

para assegurar 
o desenvolvimento 
humano e social

Mais de 52 mil famílias são beneficiadas pelo 
Cartão Alimentação, que teve um reajuste de 
100% concedido pelo Governo do Estado. A 
cobertura do programa também cresceu e saiu 
de 92 para 136 municípios.

Compromisso social 
com a nossa gente

52 mil 
famílias 
beneficiadas

136 
municípios

Investimento de

em 4 anos
milhõesR$ 95,4Investimento de

milhões/ano
R$ 24

Investimento de

na segurança 
alimentar

milhões
R$ 233

De 2019 a 2022
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ESTUDO 
COMPROVA 
EFICIÊNCIA DOS 
PROGRAMAS

Os esforços coordenados para 
combater a fome dos paraibanos 
foram destaque na pesquisa nacional 
sobre insegurança alimentar. A Paraíba 
tem o menor índice de pessoas com 
insegurança alimentar grave no 
Nordeste, de acordo com um estudo 
da Rede Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede Pensan).

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

R$ 22,6
milhões

Convênios 
totalizando

em                    , beneficiando 407.772 
pessoas, com envolvimento 
de 3.662 agricultores.

anos4

Comprar do agricultor familiar e doar para famílias vulneráveis do estado da Paraíba. Este é o 
principal objetivo do Programa de Aquisição de Alimentos, que cumpre um papel relevante na 
política de segurança alimentar.

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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Presente em

89 
municípios

Contempla órfãos da pandemia com 
auxílio financeiro de R$ 500 mensais 
por beneficiário até a sua maioridade, 
valor que é corrigido monetariamente 
todos os anos. Além do auxílio 
financeiro, as crianças e adolescentes 
têm acompanhamento do rendimento 
escolar e são inseridas nas redes 
socioassistencial e de saúde do estado.

O programa foi lançado em 2021 para atender crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Famílias 
habilitadas pelo programa oferecem um lar temporário para 
crianças e adolescentes até que seja possível o retorno à 
família de origem. Cada família acolhedora recebe o subsídio 
de um salário mínimo, destinado ao custeio das despesas da 
pessoa atendida.

Este programa é o primeiro e único modelo no país que é 
executado integralmente por um governo estadual. 

FAMÍLIA ACOLHEDORA

PARAÍBA QUE ACOLHE

Atenção nos 
momentos mais 
difíceis

por beneficiário 
até a sua 
maioridade

R$ 500
auxílio mensal

Um salário
mínimo
por família acolhedora

Investimento de

milhões
R$ 4,4

ABONO NATALINO

Garante uma renda extra em 
dezembro para famílias de 
baixa renda ou em situação de 
vulnerabilidade social. O Governo 
dobrou o valor do abono e já injetou 
um volume de R$ 152,3 milhões 
durante quatro anos.

677 mil

O Governo dobrou 
o valor do abono 
natalino.

famílias 
beneficiadas

milhõesR$ 152,3
em anos4

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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CONVÊNIOS COM ENTIDADES 
REFORÇAM REDE DE ASSISTÊNCIA

Mais de R$ 100 milhões repassados em quatro anos em 363 convênios, 
para subsidiar entidades e associações na assistência prestada a crianças, 
jovens, adultos e idosos.

363
convênios

4
anos

Mais de

milhõesR$ 100

HABILITAÇÃO 
SOCIAL O Governo do Estado disponibilizou, em quatro anos, cinco 

mil vagas para o Programa Habilitação Social, que concede 
CNH gratuitas para atender a população de baixa renda, 
incluindo motoboys que trabalham com entregas.

PROTEÇÃO SOCIAL AOS MUNICÍPIOS

Em quatro anos, o Governo do Estado 
repassou mais de R$ 22 milhões 
para municípios paraibanos, a fim 
de subsidiar uma série de ações 
de assistência e proteção social. 
Os valores foram destinados aos 
Fundos Municipais de Assistência 
Social dos municípios e foram 
fundamentais nas medidas 
de enfrentamento e prevenção 
da Covid-19. 

R$ 22
milhões

em

NOVAS UNIDADES:
Remígio, Catingueira, Monteiro, Ouro Velho, Conde, Pitimbu, Cacimba de 
Areia, Itabaiana, Tacima, Solânea, São João do Rio do Peixe, Ingá, Princesa 
Isabel, Teixeira, Santa Terezinha, Juazeirinho, Mari, Mamanguape, Santana 
dos Garrotes, Catolé do Rocha, Cabaceiras, Umbuzeiro e Camalaú.

Número de Casas 
da Cidadania dobrou 
em quatro anos

O Governo do Estado mais que 
dobrou o número de Casas da 
Cidadania, ampliando a rede 
de 22 para 45 unidades, que 
cumprem a missão de facilitar 
o acesso dos paraibanos à 
documentação básica e demais 
serviços essenciais. 

45
unidades

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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Inclusão e atendimento 
especializado para os 
autistas

Garantir atendimento 
especializado, multidisciplinar 
e inclusivo. Este é o propósito 
da política de atenção 
aos autistas, implantada 
pelo Governo da Paraíba, 
com a criação dos Centros 
de Atendimento ao Autista, 
em João Pessoa 
e Campina Grande.

Sumé, Coxixola, Prata, Ouro Velho, Serra 
Branca, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, 
Santo André, Caraúbas, Gurjão, São João do 
Cariri, Parari, Congo, São João do Tigre, São 
José dos Cordeiros e Monteiro

Arara, Bananeiras, Belém, 
Borborema, Casserengue, 
Dona Inês, Serraria e Solânea

Instituto Casa Azul

BREJO

AC Social/A-IMA JOÃO PESSOA

Associação Paraibana de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência

CARIRI

Para chegar a todas as regiões do estado, o Governo 
mantém convênios com prefeituras e instituições 
especializadas.

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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Paraíba é pioneira na implantação da Carteira de Identificação do Autista. 
Já foram distribuídas mais de 4.000 carteiras entre 2020 e 2022.

Acesso ao mercado de trabalho: 819 pessoas com deficiência foram 
empregadas entre 2019 e 2022.

Censo Estadual da Pessoa com Deficiência: busca conhecer melhor as 
necessidades da pessoa com deficiência e favorecer a implementação 
de políticas públicas. O censo já conta com 23.233 cadastros realizados 
e plataforma virtual para divulgação dos resultados.

Implantação do Núcleo de Apoio e Diagnóstico à pessoa com Deficiência 
em Campina Grande. Realiza consultas, diagnóstico, emissão de laudos 
e apoio no acompanhamento das pessoas com deficiência.

Implantação do Serviço de Referência de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, em Guarabira. Promove a inclusão social com assessoria, 
formação e atendimento na área da educação especial; ofertas de cursos 
de Língua Brasileira de Sinais para surdos, além da oferta de atividades 
nas áreas de paradesporto.

Fornecimento de mais de 3.720 próteses e órteses entre 2019 e 2022.

 As oficinas ortopédicas de João Pessoa e Sousa 
serão inaguradas em 2023 e vão contar com 
o suporte de profissionais especializados na 
confecção dos equipamentos. 

O Núcleo de Apoio e Diagnóstico à Pessoa com Deficiência, 
em Campina Grande, disponibiliza atendimentos com 
fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, médicos 
neurologistas, psiquiatras e clínicos gerais. Desde sua 
inauguração, já foram beneficiadas 3.884 pessoas.

Mais ações 
de inclusão: FUNAD

Censo Estadual 
da Pessoa com 
Deficiência

23.233
cadastros realizados

próteses e 
órteses entre 
2019 e 2022

Mais de

3.720

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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O cuidado com as paraibanas ultrapassa as ações para que elas 
vivam em segurança. No Governo da Paraíba, a política para as 
mulheres é executada de forma integral, oferecendo serviços e 
programas que contribuam para a empregabilidade, enfrentamento às 
violências doméstica e sexual, assistência à saúde materna, ampliação 
do número de creches e medidas de ressocialização. Os investimentos 
foram priorizados para construir uma rede de acolhimento, serviços e 
oportunidades de renda nas diversas regiões do estado.

ENFRENTAMENTO 
ÀS VIOLÊNCIAS, ACOLHIMENTO 
E OPORTUNIDADES PARA 
AS PARAIBANAS

O Programa Integrado Patrulha Maria 
da Penha acolhe e monitora mulheres 
que solicitaram ou já estão com o 
deferimento das Medidas Protetivas. Está 
presente em 100 municípios e já realizou 
29.744 mil atendimentos, desde que foi 
implantada pelo Governo da Paraíba, 
em 2019. A Paraíba não perdeu nenhuma 
mulher atendida pelo programa para o 
feminicídio.

O Programa foi premiado com o Selo 
Especial de Práticas Inovadoras de 
Enfrentamento à Violência contra 
Meninas e Mulheres, do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), em 2022.

PATRULHA MARIA DA 
PENHA É REFERÊNCIA 
PARA O BRASIL

Mulher e 
Diversidade Humana

atendimentos
29.744

municípios
100

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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ATENDIMENTO EM NÚMEROS

COMBATE AO FEMINICÍDIO
A Paraíba publicou um decreto que oficializa o 
Protocolo do Feminicídio, com a finalidade de 
padronizar as etapas para prevenir, investigar, 
processar e julgar as mortes violentas de mulheres 
com o olhar de gênero. O protocolo foi elaborado por 
um grupo de trabalho interdisciplinar, em parceria 
com a ONU Mulheres.

CENTRO DE REFERÊNCIA 
INTERMUNICIPAL DE 
ATENDIMENTO ÀS MULHERES 
MARIA ELIANE PEREIRA DOS 
ANJOS, EM SUMÉ 
Funciona na cidade de Sumé e já atendeu 1.500 
mulheres de 18 municípios da Região do Cariri. 
Formado por uma equipe multiprofissional, o espaço 
é responsável por contribuir com a articulação 
e fortalecimento da rede de atenção regional 
às mulheres em situação de violência doméstica 
e sexual. O serviço funciona em parceria com o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental 
(CISCO).

CASA DE ACOLHIMENTO 
PROVISÓRIO IRENE DE 
SOUSA ROLIM, EM SOUSA
Representa um investimento de R$ 350 mil e acolhe 
até 20 mulheres e seus filhos em situação de 
violência doméstica que precisam de um abrigo 
provisório durante até 15 dias. Conta com assistência 
psicológica, jurídica e de assistência social.

SELO SOCIAL "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES"

Selo concedido pelo Governo do Estado 
às gestões municipais para fomentar a 
execução de políticas públicas para as 
mulheres. A ação teve um aumento de 
58% de adesão das prefeituras, com 88 
municípios com projetos inscritos.

58% 
adesão

88
municípios

1.678 atendimentos de 
mulheres de 33 cidades

1.500 mulheres 
atendidas, de 
18 cidades

5.100 atendimentos e 
abrigamento de 180 mulheres 
com seus filhos e filhas

CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER FÁTIMA LOPES, EM 
CAMPINA GRANDE

CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER MARIA ELIANE PEREIRA 
DOS ANJOS, EM SUMÉ

CASA ABRIGO 
ARYANE THAIS

20
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MULHERES SÃO DESTAQUE NO EMPREENDER - PB

6.042 mulheres beneficiadas, o que 
significa 55,9% do total de contratos do 
programa, com destinação de recursos que 
ultrapassam R$ 40 milhões. 

O número de contratos firmados pelo 
Empreender Mulher cresceu 405% nos 
últimos quatro anos. Esta linha de crédito 
é voltada para mulheres em situação de 
violência e vulnerabilidade social.

PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL

Esse programa assegura a 
distribuição de absorventes para 
mulheres, meninas e homens trans.

Os serviços como os Centros 
Estaduais de Referência da 
Mulher, Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha, Espaços 
LGBTs, Ambulatório para Travestis 
e Transexuais também distribuem 
os absorventes. 

O programa ainda beneficia as 
mulheres dos territórios indígenas, 
quilombolas, ciganos e mulheres 
em situação de cárcere e já iniciou 
a distribuição para estudantes da 
rede estadual de ensino.

INVESTIMENTO ANUAL 
DE R$ 24 MILHÕES

6.042
mulheres beneficiadas

Recursos que ultrapassam

milhõesR$ 40

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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DIGNIDADE E RESPEITO PARA 
A POPULAÇÃO LGBTQIAPN+

ACOLHIMENTO 
ESPECIALIZADO
A Casa de Acolhida 
LGBTQIAPN+ da Paraíba Cris 
Nagô é a primeira para atender 
à população LGBTQIAPN+ em 
situação de rua, abandono 
familiar ou em situação de 
violência. Conta com uma 
equipe multidisciplinar, com 
capacidade de atender 
provisoriamente até 25 pessoas 
durante um período de até 120 
dias. No Brasil, o equipamento é 
o primeiro viabilizado 100% com 
recursos próprios do Estado.

AMBULATÓRIO PARA 
TRAVESTIS E TRANS
O Governo da Paraíba implantou, em 
2022, o Ambulatório Especializado para 
Travestis e Trans, em Campina Grande, 
por meio das Secretarias da Saúde e da 
Mulher e da Diversidade Humana. Até o 
momento, foram abertos 145 prontuários, 
5 mastectomias masculinizadoras e 13 
histerectomias masculinizadoras.

Em João Pessoa, o ambulatório TT, 
que funciona no Clementino Fraga, 
foi reformado para prestar um melhor 
atendimento.

ENFRENTAMENTO À LGBTFOBIA
Regulamentação e reforma do Centro Estadual de Referência dos 
Direitos de LGBT e Enfrentamento à LGBTfobia de João Pessoa. A nova 
sede funciona na  Avenida Rodrigues de Aquino e nestes quatro anos 
realizou 13.233 atendimentos.

Disponibilização de bolsas de estudo 
para comunidades de povos tradicionais, 
além de mulheres em situação de 
vulnerabilidade e população de cidadania  
LGBTQIAPN+. São oferecidas com o 
Instituto Nexus e o Meta (Facebook).

Aprovação do Plano Estadual de Promoção 
da Igualdade Racial (Lei 12.131/21) - Lei N0 
12.169 de 20 de dezembro de 2021 - Institui 
reserva de vagas para a população negra 
nos concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos e empregos públicos no 
âmbito da administração pública estadual.

Ações para promover 
a igualdade racial

Selo MigraCidades - Certificação por dois anos 
consecutivos da Organização Internacional para as 
Migrações OIM/ONU. É concedida para os estados que 
desenvolvem políticas públicas e o aprimoramento da 
governança migratória. Na Paraíba, é realizada através 
da Secretaria de Desenvolvimento Humano.

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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“É um alimento show de bola. A 

refeição é boa demais. Ajuda demais a 

quem não tem uma renda muito alta, 

poder se alimentar com um almoço top 

a R$ 1,00. Ajuda muito mesmo.”

JAILTON SILVA, beneficiado pelo Tá na Mesa

Centro beneficia
população negra

Implantação do Centro Estadual de 
Referência da Igualdade Racial João 
Balula, em João Pessoa, com equipe 
multiprofissional. Tem o propósito de 
promover a equidade racial, combatendo 
o racismo, a intolerância religiosa e a 
xenofobia. Beneficia a população negra, 
povos e comunidades tradicionais 
(quilombolas, indígenas, ciganas e de 
religião de matriz africana), migrantes, 
refugiados e apátridas. Já atendeu cerca 
de mil pessoas.

Desenvolvimento Humano, Inclusão, Mulher e Diversidade
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Saúde e cuidado 
com a nossa gente

A ampliação do acesso e a interiorização da saúde são hoje uma realidade na Paraíba. 
O compromisso assumido em 2018 foi cumprido e levou  os serviços de saúde a todas as regiões, 
possibilitando aos paraibanos mais dignidade, acolhimento e tecnologia nos momentos 
em que mais precisam de cuidados.

Em apenas quatro anos, o Governo do Estado investiu mais de R$ 7 bilhões na saúde pública 
da Paraíba, com destaque para R$ 126 milhões em novos equipamentos e R$ 370 milhões 
para adquirir medicamentos.

Interiorizar a saúde pública exigiu finalizar obras paradas, aumentar o número de leitos, reformar 
unidades e criar novos serviços que ainda não existiam na Paraíba, a exemplo da rede 
de hemodinâmica e da ampliação da rede de tomógrafos, que foram priorizadas nos últimos 
quatro anos.

O Sertão da Paraíba agora tem atendimento de qualidade para o tratamento de câncer 
e o Hospital do Bem, em Patos, vai ganhar um acelerador linear, que está sendo adquirido 
para oferecer o serviço de radioterapia. 

A qualificação dos profissionais também seguiu essa estratégia, com a ampliação 
do Programa de Residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional. Em quatro anos, 
o Governo da Paraíba duplicou o número de vagas disponíveis em diversas regiões, 
totalizando R$ 9,1 milhões em bolsas concedidas pela Escola de Saúde Pública.

R$ 7
bilhões

de investimentos em Saúde 

em anos4
INTERIORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É REALIDADE

A Paraíba é um dos estados nota 10 na gestão da pandemia, segundo estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (iPEA)

Paraíba esteve entre os cinco estados do país que mais vacinaram contra a covid, incluindo idosos, 
adultos e crianças, segundo o consórcio nacional de imprensa.

E o Quinto estado que mais vacinou crianças, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde.

Saúde

VACINAÇÃO PARA TODOS

O esforço para abastecer os municípios em todas as campanhas de vacinação trouxe resultados 
muito positivos: a Paraíba foi o primeiro estado a atingir a cobertura de pólio em 2022. E na batalha 
contra a Covid-19, o Estado garantiu logística para distribuir vacinas em até 24h.
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33 MIL CIRURGIAS REALIZADAS PELO OPERA PARAÍBA

Os paraibanos não precisam mais enfrentar filas para poder fazer cirurgias. O Programa 
Opera Paraíba acabou com uma fila de espera que perdurava anos e afetava milhares 
de pessoas diretamente.

De 2019 até agora, o Opera Paraíba já realizou 33 mil cirurgias e está presente em 23 
hospitais espalhados por todas as regiões. De forma rápida e sem grandes deslocamentos, 
o programa oferece cirurgias gerais, ginecológicas, urológicas, oftalmológicas, 
de otorrinolaringologia e agora passou a realizar ortopédicas, de proctologia e vascular.

O Opera Paraíba é custeado com mais de 90% de recursos do Estado. Mais de R$ 21 milhões 
já foram investidos para realização de cirurgias eletivas em todo o estado.

33 mil
cirurgias

O número 
de leitos de UTI 
e enfermaria 
também foi 
ampliado

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE 

Criado para atender às necessidades 
da pandemia da Covid-19, foi a maior 
unidade da rede estadual, com 113 leitos. 
O HCCG apresentou uma das melhores 
taxas de recuperação do Brasil (81% no 
pico da pandemia), responsável por mais 
de 3 mil altas hospitalares. 

Hoje, a unidade permanece como 
referência em Covid-19, mas ampliou sua 
missão para contribuir com o Programa 
Opera Paraíba, com a realização de uma 
média de 1.200 cirurgias por mês. Também 
recebeu investimentos para ampliação do 
centro cirúrgico e já realiza cirurgias por 
vídeo no SUS da Paraíba.

Em apenas quatro anos, o Governo do Estado 
da Paraíba abriu mais três hospitais, 
que fortalecem o acesso dos paraibanos 
aos serviços de saúde pública. 

Três novos hospitais 
entregues e ampliação 
de leitos de UTI 

1.200 
cirurgias por mês

113 
leitos

Enfermaria

UTI

saiu de 2.368 
passou para 3.133

de 219 leitos para 429

São 3.562 leitos no total

Crescimento de 32%

Crescimento de 95%

Saúde
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MATERNIDADE FREI DAMIÃO - UNIDADE II

A Unidade II da Frei Damião foi aberta em 
2020, seguindo as estratégias de garantir 
leitos suficientes para vencer a pandemia 
da Covid-19. 

HOSPITAL DE SÃO BENTO

O Governo do Estado investiu 
R$ 7 milhões para concluir a obra, 
que estava paralisada há 20 
anos, garantindo um ambiente 
adequado e confortável para 
atendimento de pacientes da 
região. 

150
leitos

130 20 
enfermaria de UTI

Investimento de

milhõesR$ 7

HOSPITAL DA MULHER SAI DO PAPEL

Em João Pessoa, a construção do Hospital da Mulher está avançando e vai oferecer 203 leitos, 
atendimento em mastologia, ginecologia e obstetrícia, além de um centro de diagnóstico 
por imagem. O investimento é de aproximadamente R$ 80 milhões na obra e na aquisição de 
equipamentos.

R$ 80 milhões
na obra e na aquisição 
de equipamentos 203 

leitos 

ATENÇÃO PARA A PESSOA IDOSA
O Centro de Assistência Avançada do Idoso reduziu o tempo médio de internação dos 
pacientes idosos de 21 dias para 3,7 dias. Em apenas um ano, foram realizados mais de mil 
atendimentos. A unidade possui 30 leitos e funciona no Hospital de Trauma de João Pessoa.

Saúde
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Novos equipamentos 
e mais dignidade

REDE DE 
HEMODINÂMICA

O serviço foi ampliado e hoje está presente 
no Hospital de Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga, de Campina Grande, Hospital 
Regional Janduhy Carneiro, em Patos, 
e no Hospital Metropolitano, em Santa Rita. 
É um marco histórico para a organização 
da assistência cardiológica, neurológica 
e vascular da Paraíba, facilitando acesso 
a serviços complexos, como cateterismo 
e angioplastia.

5 mil 
atendimentos

Três novos 
equipamentos de 
hemodinâmica

Mais de

milhõesR$ 8
REDE DE TOMÓGRAFOS

A rede é composta por 13 
equipamentos em oito hospitais, 
distribuídos nas cidades de João 
Pessoa, Santa Rita, Campina 
Grande, Picuí, Cajazeiras, Sousa, 
Patos e Monteiro. Isso significa uma 
ampliação de 42% no número de 
tomógrafos em três anos. 

para levar exames 
de alta complexidade 
ao interior

Investimento de

milhõesR$ 8,2

Equipamentos de 
videolaparoscopia

Ultrassonografia 
geral e transesofágica

MAIS APARELHOS DE 
ULTRASSONOGRAFIA E 
VIDEOLAPAROSCOPIA

Aquisição de aparelhos de ultrassonografia 
geral e transesofágica para 18 hospitais.

Equipamentos de videolaparoscopia para 
realizar cirurgias minimamente invasivas, 
no Hospital de Trauma de João Pessoa, 
Hospital de Trauma de Campina Grande, 
Hospital Regional Janduhy Carneiro, em 
Patos, e Hospital Regional de Sousa.

Investimento de

milhões2,2

Investimento de

milhões3,3R$

R$

Saúde
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Ambulâncias 
reforçam o Programa 
Coração Paraibano

TRANSPORTE MAIS SEGURO

A Paraíba dobrou o número de ambulâncias de suporte 
avançado, conhecidas como UTI Móvel, e criou bases 
descentralizadas para melhor atender aos municípios. 
Em 2022, foram investidos R$ 5 milhões na compra de 
15 novas ambulâncias que reforçam o atendimento do 
Programa Coração Paraibano. 

Esta ação envolve os serviços de referência 
cardiológica no Hospital Metropolitano, em Santa Rita; 
no Hospital de Trauma de Campina Grande e Regional 
de Patos, com suporte via telemedicina, ligando todos 
os serviços em rede. Hoje, a Paraíba conta com uma 
frota com 40 ambulâncias. 

Dobrou o número 
de ambulâncias
de suporte avançado

Investimento de

milhões
5R$

36

Saúde
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Hospitais de Patos e Catolé
do Rocha recebem melhorias

886 mil
Oficina Ortopédica 
de João Pessoa: 

Reformas na estrutura de serviços essenciais, 
como o novo Laboratório Central de Saúde Pública 
(Lacen), Hemocentro de João Pessoa, UPA 
de Guarabira, bloco cirúrgico do Hospital 
de Emergência e Trauma de João Pessoa, 
Serviço de Verificação de Óbitos e melhorias 
nas sedes das gerências regionais de saúde.

1,2 milhãoOficina Ortopédica 
de Sousa:

1,6 milhão
Reforma do Hemocentro
de João Pessoa:

O Hospital Regional de Catolé de Rocha Américo Maia de Vasconcelos ganhou sua primeira UTI, 

com dez leitos. As obras de adequação predial já foram concluídas e o hospital deve contar com 

um custeio anual de R$ 1,9 milhão para manter a UTI em funcionamento.

Ainda seguindo a estratégia de interiorizar os serviços de saúde, o Governo da Paraíba está implantando 

um bloco cirúrgico para atender pacientes de oncologia no Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, 

em Patos. A obra conta com seis salas de cirurgia e dez leitos de UTI. O investimento é de R$ 6,5 milhões 

e vai beneficiar mais de um milhão de habitantes de 89 municípios do Sertão.

OBRAS EM ANDAMENTO

R$ 11 milhões

R$

R$

R$

Assistência integral para 
as gestantes paraibanas

Para cuidar melhor das paraibanas, o Governo 
da Paraíba criou uma rede de saúde com estrutura 
adequada para as mulheres.

A rede de assistência materno-infantil, em 13 hospitais 
instalados nas diversas regiões da Paraíba, 
é resultado de um investimento de R$ 7 milhões. 
Foram adquiridos 485 equipamentos, entre 
incubadoras neonatais, berços aquecidos, monitores, 
poltronas hospitalares, carro de emergência e carros 
de anestesia.

A rede ainda ganhou as Unidades de Cuidados 
Intermediários Neonatais, com 21 leitos, distribuídos 
nas maternidades de Cajazeiras, Mamanguape, 
Guarabira e Queimadas. Um investimento 
de R$ 1,2 milhão

Em Mamanguape, as gestantes de alto risco contam 
agora com um acompanhamento integral, por 
meio de um convênio mantido com a prefeitura da 
cidade desde 2020. Nos últimos dois anos, os valores 
investidos somam R$ 3 milhões.

REDUÇÃO DA 
MORTALIDADE 
MATERNA

na rede de 
assistência 
materno-infantilE MAIS:

MENOR ÍNDICE 
DESDE 2012

QUEDA SUPERA 70% 
ENTRE 2021 E 2022

ACOMPANHAMENTO DA REDE 
CUIDAR POR TELEMEDICINA, 
EM CASO DE PREMATURIDADE

REGULAÇÃO ESTADUAL 
OBSTÉTRICA DESDE MARÇO 
DE 2022

SERVIÇO DE REGULAÇÃO 
DE LEITOS ESPECÍFICOS 
PARA GESTANTES DURANTE 
A PANDEMIA

R$ 7  
milhões

Saúde
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Paraíba agora tem UTI 
aérea para quem precisa

HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA

HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE

HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS

HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ

HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA

HOSPITAL REGIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA

HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA 

HOSPITAL REGIONAL DE ITAPORANGA

HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL

MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, EM PATOS 

MATERNIDADE FREI DAMIÃO, EM JOÃO PESSOA 

HOSPITAL EDSON RAMALHO, EM JOÃO PESSOA 

UNIDADES DE CONTAM COM A REDE MATERNO-INFANTIL

A Paraíba agora tem a primeira UTI aérea 100% pública. O serviço de resgate 
e transporte aeromédico é uma decisão do Governo através da parceria entre 
a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Segurança e da 
Defesa Social e o Corpo de Bombeiros, para salvar vidas com rapidez e agilidade.

TRANSPLANTES E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

O estado registrou um aumento de mais de 400% 
na realização de transplantes, com destaque 
para intervenções cardíacas realizadas no 
Hospital Metropolitano, que é a quinta unidade 
pública do país habilitada para fazer transplante 
de coração em crianças.

A Paraíba também foi reconhecida nacionalmente 
pelo incentivo à doação de órgãos e tecidos 
e cerca de mil pessoas saíram da lista de espera 
por um transplante.

INCENTIVO 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS  E TECIDOS

PROJETO AMAR

O Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede 
de Saúde (A.M.A.R) é uma ação para fortalecer o SUS na Paraíba 
e a consolidação das Redes Integradas na Atenção à Saúde. 

Serão investidos mais de R$ 225 milhões junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para ampliar 
e oferecer serviços cada vez mais aprimorados, financiando
obras, equipamentos e qualificações para o trabalhador 
do SUS em todo o estado. A Especialização em Saúde da Família, 
por exemplo, já capacitou mais de 1.800 profissionais da saúde. 

Investimento de

milhões
R$ 225

400% 
transplantes

Crescimento de

Saúde
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Investimentos do Governo 
do Estado para farmácia 
básica, Samu e UPA

HOSPITAL PADRE ZÉ (JOÃO PESSOA)

ASSOCIAÇÃO ARQUIDIOCESANA (JOÃO PESSOA)

ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER (PATOS)

HOSPITAL DA FAP (CAMPINA GRANDE)

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO (JOÃO PESSOA)

HOSPITAL MENINO JESUS (UIRAÚNA)

ASSOCIAÇÃO MANOEL VIEIRA COSTA (UIRAÚNA)

FUNDAÇÃO GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO (SANTA RITA)

HOSPITAL SÃO VICENTE (JOÃO PESSOA)

CONVÊNIOS COM 
PREFEITURAS PARA 
CUSTEIO DE HOSPITAIS 
MUNICIPAIS

milhõesR$ 47,7

HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS

milhõesR$ 42,2

milhõesR$ 124,2
em anos4

CONVÊNIOS PARA FORTALECER A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS

“Está sendo muito útil para a 

população. Graças a Deus, aqui no 

Edson Ramalho a hora que a gente 

chega a gente faz a tomografia, 

porque é aberto 24 horas. Isso é muito 

importante para o paciente não ficar 

esperando muito. Aqui, depois da 

tomografia, está ótimo.” 

GIOVANETE SANTANA, beneficiada 
da rede estadual de Saúde

Saúde
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Infraestrutura, 
água e habitação 
para a nossa gente

O Governo da Paraíba criou o programa Travessias Urbanas, que  calçou 
e asfaltou as principais vias de 194 municípios, o que representa 382km 
e um investimento que ultrapassou os R$ 302 milhões em recursos próprios.

Outra ação essencial para a infraestrutura rodoviária do estado foi  o investimento 
de R$ 905 milhões para implantar, qualificar e recuperar rodovias, valor que é fundamental 
para oferecer conforto, segurança e facilitar o escoamento da produção. 
Entre rodovias concluídas e em andamento, são mais de mil quilômetros com obras executadas.

NOVAS RODOVIAS REDUZEM DISTÂNCIAS

R$ 2,5
bilhões

Mais de
em estradas, segurança 
hídrica e habitação

PB-082: Pilar/Itabaiana
PB-383: Lastro/Divisa PB/RN
Acesso a Junco do Seridó/ Entr. BR-230/Div. PB/RN
PB-200: Santo André/Juazeirinho
Acesso à Comunidade de Malhada da Roça, em São João do Cariri
Acesso ao Distrito de Nazaré/Entr./BR-230, em Pocinhos
PB-160: Barra de São Miguel/Divisa PB/PE
Acesso ao Distrito de São Tomé, em Alagoa Nova
Acesso ao Distrito de Renascença, em Sapé
Acesso à Comunidade de Ramada, em São Francisco
Acesso ao Distrito de Cepilho, em Areia
PB-400: Santa Inês/Divisa PB/PE

PB-113: Jenipapo/Entr. PB-099
PB-099: Lagoa Seca/Pai Domingos/Puxinanã
PB-392: Bonito de Santa Fé/Divisa PB/CE
PB-100: Fagundes/Queimadas
PB-167: Cubati/Sossego
PB-356: Entr. PB-354/Nova Olinda/Pitombeira/Tavares
PB-384: Carrapateira/Nazarezinho
Pavimentação do acesso à Comunidade 
Lagoa do Cruz, em Princesa Isabel
PB-317: São Bento/Distrito de Barra de Cima
PB-028: Entrada PB-008
PB-382: Serra Grande/São José de Piranhas
Acesso: Entr. PB-214 / Pindurão - Distrito de Congo
PB-103: Tabuleiro/Dona Inês/Entr. PB-073
PB-275: São José Espinharas / Entr. BR-110
PB-160: Cabaceiras/Boa Vista (BR-412)  
PB-293: Vista Serrana/Entr. BR-427
Acesso ao Distrito de Ribeira em Cabaceiras
Via marginal da BR-101 p/ acesso ao Centro 
de Distribuição do Magazine Luiza

PB-151: Picuí/Nova Floresta
PB-036: Alhandra/Entr. PB-008/Praia do Abiaí
PB-082: Salgado de São Felix/Barragem de Acauã
PB-378: Manaíra/Divisa PB/PE
PB-033/035: Rio Tinto/Praia de Campina
PB-051: Entr. BR-230 Caldas Brandão / Mari
PB-337: Lagoa/Bom Sucesso
PB-087: Pilões/Entr. PB-085 (Serraria)
Ligação: Jacaraú / Pedro Régis
PB-087: Caminho dos Engenhos (Areia - Alagoa Nova)
PB-085: Arara/Serraria
PB-148: Livramento/Divisa PB/PE
PB-148: São José dos Cordeiros/Livramento
PB-394: Entr. BR-230/Engº Avidos
PB-093: Entr. PB-105 (Solânea)/Entr. PB-085
Acesso ao Distrito de Braga - Tacima (para PB-073)

Infraestrutura Rodoviária, Segurança Hídrica e Habitação

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - OBRAS CONCLUÍDAS

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - OBRAS EM ANDAMENTO

R$ 700,5 milhões 

194  municípios 382km R$ 302  milhões 

em pavimentação de estradas

405,4km
R$ 170,5 milhões

Concluídas

642,1km
R$ 734,3 milhões

Em andamento

Rodovias 
pavimentadas 
e restauradas

R$ 904,9 
milhões 

1.047,5km

TRAVESSIAS URBANAS
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RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - OBRAS CONCLUÍDAS

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - OBRAS EM ANDAMENTO

PB-025: BR-101/Lucena

Acesso Princesa Isabel/Divisa PB/PE

PB-393: Cajazeiras/São João do Rio do Peixe

PB-250: Entr.BR-412/Prata

PB-090: Ingá/Itatuba

PB-097: Entr. BR-104/Alagoa Nova

Acesso à Comunidade Quilombola do Grilo, 

em Riachão do Bacamarte

PB-008: Costinha/Lucena/PB-025

PB-176: Entroncamento BR-412/Gurjão

PB-395: Santa Helena/Entr. PB-393

PB-057: Mamanguape/Araçagi/Guarabira

PB-293: BR-427/Paulista/São Bento/Entr. PB-323

Acesso à Cachoeira dos Guedes - inclusive zona urbana

PB-034: BR-101/Alhandra/Caaporã

PB-323: Catolé do Rocha/Brejo do Cruz/Divisa PB/RN

PB-054: BR-230/Itabaiana

PB-063: Gurinhém/Mulungu/Alagoinha

PB-079: Alagoa Grande/Areia

PB-079: Areia/Remígio

PB-238: Taperoá/Desterro/Teixeira

PB-386: Itaporanga/Conceição

PB-073 Guarabira/Pirpirituba/Rua Nova/Belém

PB-323: Brejo dos Santos/Bom Sucesso/Div. PB/RN

R$ 204,4 milhões 

R$ 213 milhões 

em restaurações de estradas

Investimento de

em obras concluídas 
e em andamento

JOÃO PESSOA

Ligação Geisel - Colinas do Sul - R$ 3,57 milhões

Ligação Mangabeira - Valentina - R$ 6 milhões

Ligação Altiplano - Bancários - R$ 4,57 milhões

CAMPINA GRANDE

Eixo das Nações - R$ 6,1 milhões

JOÃO PESSOA E REGIÃO METROPOLITANA

Viaduto na BR-230 Água Fria - R$ 24,4 milhões

Viaduto na BR-101 Distrito Industrial - R$ 18,9 milhões

Ligação Três Ruas dos Bancários - Contorno 

da UFPB - R$ 15,4 milhões

Ligação Altiplano - Castelo Branco 

(Hospital Universitário) - R$ 14,7 milhões

Ligação PB-008 - Mangabeira - R$ 5,61 milhões

Ligação entre Bairro das Indústrias Bayeux 

e Santa Rita - R$ 24,2 milhões

CAMPINA GRANDE

Arco Metropolitano Leste - R$ 33,8 milhões

DEMAIS REGIÕES

Contorno de Bananeiras - R$ 9,6 milhões

Acesso Nordeste de Bananeiras - R$ 3,87 milhões 

Acesso ao Memorial Frei Damião 

em Guarabira - R$ 4,43 milhões

Anel Viário de Mamanguape - R$ 14,5 milhões

Perimetral Oeste de Sousa - R$ 16,2 milhões

Av. João de Sousa Maciel - BR-230 

em Cajazeiras - R$ 3,8 milhões

Acesso à CIRETRAN em Cajazeiras - R$ 3,3 milhões

NOVAS ROTAS PARA GARANTIR MOBILIDADE URBANA

A mobilidade urbana é uma ação prioritária 
para o Governo da Paraíba, que tem melhorado 
substancialmente o fluxo de veículos nas zonas 
urbanas das principais cidades do estado.

Concluídas

Em execução
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Segurança hídrica
e qualidade de vida

Mais do que água na torneira, o plano de segurança hídrica garantiu a qualidade de 
vida e novas oportunidades para os paraibanos. O Governo da Paraíba já investiu mais 
de R$ 1 bilhão na ampliação e implantação de sistemas adutores, totalizando 1.334km, 
em 38 obras já concluídas ou em andamento.

Entre as obras que estão em andamento e em licitação, os esforços estão concentrados nas 
adutoras do Curimataú, Cariri e Brejo que, juntas, somam investimentos de R$ 800 milhões.

O Governo também investiu R$ 100 milhões na construção e recuperação de barragens 
e na elaboração de planos de segurança.

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS – 2019/2022

R$ 1,18 bilhãoMais de em investimentos totais

17 adutoras
Investimento 
de R$ 81,3 milhões

Concluídas e em operação
21 adutoras
Investimento de R$ 1,1 bilhão

Obras em andamento

Sistema Adutor Congo – Terceira etapa

Município beneficiado: Santo André

Sistema Adutor Congo – Terceira etapa

Município beneficiado: Comunidade Pio X

Sistema Adutor PISF Eixo Norte

Municípios beneficiados: São José de Piranhas, 

Cajazeiras e Monte Horebe

Sistema Adutor Araçagi

Município beneficiado: Araçagi

Sistema Adutor Piancó

Município beneficiado: Piancó

Sistema Adutor Carrapateira

Município beneficiado: Carrapateira

Sistema Adutor João Pessoa

Municípios beneficiados: João Pessoa, Conde, Alhandra, 

Cabedelo, Bayeux e Santa Rita (Várzea Nova)

Sistema Adutor Monte Horebe

Município beneficiado: Monte Horebe

Sistema Adutor Alcantil

Município beneficiado: Alcantil

Sistema Adutor Queimadas

Município beneficiado: Queimadas 

Sistema Adutor Alagoa Grande

Município beneficiado: Alagoa Grande

Sistema Adutor Areia

Município beneficiado: Areia

Sistema Adutor Belém

Municípios beneficiados: Belém, Caiçara e Logradouro, 

além dos Distritos de Rua Nova, Cachoeirinha e Braga

Sistema Adutor Cajazeiras

Município beneficiado: Cajazeiras

Sistema Adutor Cuitegi/Tauá

Município beneficiado: Guitegi e Guarabira

Sistema Adutor Mulungu

Município beneficiado: Mulungu

Sistema Adutor Pirpirituba

Município beneficiado: Pirpirituba

Adutoras concluídas

Sistema Adutor Boqueirão

Municípios beneficiados: Riacho de Santo 

Antônio, Barra de São Miguel e Alcantil

Sistema Adutor Camalaú

Municípios beneficiados: Camalaú, São João 

do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê 

e a localidade de Cacimbinha

Sistema Adutor Nova Camará

Municípios beneficiados: Alagoa Nova, Esperança, 

Lagoa Seca, Matinhas, Puxinanã, Remígio, São 

Sebastião de Lagoa de Roça e os Distritos de 

Campinote, São Tomé e Cepilho

Sistema Adutor Riacho dos Cavalos

Município beneficiado: Riacho dos Cavalos

Sistema Adutor Queimadas

Município beneficiado: Queimadas

Sistema Adutor Retiro

Municípios beneficiados: Cuité e Nova Floresta 

Sistema Adutor PISF Eixo Leste

Município beneficiado: Monteiro

Sistema Adutor Translitorânea Segunda Etapa

Município beneficiado: Grande João Pessoa

Sistema Adutor Transparaíba Cariri (em licitação)

Municípios beneficiados: Monteiro, Prata, Ouro Velho, 

Sumé, Amparo, Serra Branca, Livramento, São José 

dos Cordeiros, São João do Cariri, Parari, Desterro, 

Teixeira, Cacimbas, Taperoá, Santo André, Gurjão, 

Assunção e Junco do Seridó

Sistema Adutor João Pessoa/ Cidade Verde

Município beneficiado: João Pessoa – 

Bairro das Indústrias

Sistema Adutor João Pessoa

Municípios beneficiados: João Pessoa – Cristo, 

Torre, Pavilhão do Chá e Diogo Velho

Sistema Adutor Lucena

Município beneficiado: Lucena

Sistema Adutor Mamanguape

Município beneficiado: Mamanguape

Sistema Adutor Nova Camará – Terceira Etapa

Municípios beneficiados: Areial e Montadas

Sistema Adutor Transparaíba Curimataú – Primeira 

Etapa

Municípios beneficiados: Boqueirão, Boa Vista, 

Soledade, São Vicente do Seridó, Cubati, 

Sossego, Picuí e Frei Martinho.

Sistema Adutor Cacimba de Dentro

Município beneficiado: Cacimba de Dentro

Sistema Adutor Itatuba

Municípios beneficiados: Itatuba/Agrovila 

Águas de Acauã

Sistema Adutor do Brejo (em licitação)

Municípios beneficiados: Esperança, 

Remígio, Arara, Montadas, Areial 

e Distrito de Campinote

Sistema Adutor São Bento

Município beneficiado: São Bento

Sistema Adutor Uiraúna/Extremo Oeste

Municípios beneficiados: Uiraúna, 

São João do Rio do Peixe

Sistema Adutor Campina Grande

Municípios beneficiados: 

Campina Grande/ Catolé

Adutoras em andamento

Infraestrutura Rodoviária, Segurança Hídrica e Habitação
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Investimentos de em 4 anos

Redes de esgotamento 
sanitário ampliadas

A Paraíba também está ampliando a rede de esgotamento sanitário em 18 municípios, 
o que representa um investimento de R$ 87,7 milhões em quatro anos. São obras 
que trazem mais saúde para a população e benefícios para o meio ambiente.

R$ 87,7milhões

Cidades beneficiadas

Aparecida – R$ 3.540.219,35

Boqueirão – R$ 7.114.246,17

São João do Cariri – R$ 3.334.620,52

São Francisco – R$ 2.089.855,22

São Domingos de Pombal – R$ 2.431.678,77

Santo André – R$ 2.780.630,26

Poço José de Moura – R$ 2.483.803,95

Juazeirinho – R$ 5.596.294,21

Belém do Brejo do Cruz – R$ 4.505.485,32

Cabaceiras – R$ 4.977.512,47

Caraúbas – R$ 4.100.619,36

Coremas – R$ 5.872.313,91

Livramento – R$ 6.185.037,90

São Bento -R$ 7.521.094,53

São José de Piranhas – R$ 5.782.012,77

São José dos Cordeiros – R$ 3.291.666,41

Taperoá – R$ 8.054.222,95

Serra Branca – R$ 8.003.924,89

Melhorias na 
infraestrutura aeroviária

Ampliação e modernização do Aeroporto de Patos: R$ 35 milhões

Construção dos Aeródromos de Cuité, Conceição e Araruna 

e Readequação do Aeródromo de Guarabira: R$ 9,4 milhões

Balizamento noturno dos Aeródromos de Sousa, Itaporanga, 

Monteiro e Catolé do Rocha: R$ 7 milhões

Recuperação das cercas operacionais dos Aeródromos de Monteiro, 

Cajazeiras, Catolé do Rocha, Itaporanga e Sousa: R$ 2,7 milhões

EM ANDAMENTO

Infraestrutura Rodoviária, Segurança Hídrica e Habitação
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Regularização fundiária 
mudou a história de famílias

Para mudar histórias de vida, o Governo do Estado priorizou 
a regularização fundiária na sua política de habitação social.

Em Rio Tinto, foi solucionado um problema que remonta ao início do 
século passado: a cidade era considerada a única “cidade privada” 
no país, já que 98% dos imóveis do município pertenciam a uma só 
família.

Já foram desapropriados 700 imóveis e 525 escrituras emitidas, 
uma iniciativa que está devolvendo aos moradores de Rio Tinto 
moradia própria e dignidade, bem como o desenvolvimento social 
e econômico da região

700 
imóveis 

desapropriados 
em Rio Tinto

EMISSÃO DE TÍTULOS DE POSSE EM TODO O ESTADO

Mais deÁREA URBANA em 4 anos5.000 unidades
regularizadas

O Governo da Paraíba investe na habitação, como um dos compromissos com as políticas de inclusão 
social e cuidado com as pessoas. As unidades habitacionais entregues foram construídas prezando pela 
acessibilidade. A infraestrutura básica contempla rede de abastecimento d’água, rede de esgotamento 
sanitário, rede de energia elétrica, drenagem de águas pluviais e pavimentação em paralelepípedo.

Em Santa Rita, o Residencial Rosa Luxemburgo possui 576 apartamentos e as famílias beneficiadas também 
contam com acesso a centro comunitário, quadra poliesportiva e playground. O Residencial São Judas 
Tadeu I e II, em Patos, é composto por 856 apartamentos, além de dois salões sociais e dez playgrounds. 
Na Capital Paraibana, o Governo entregou o Residencial Pedra do Reino, com 208 apartamentos e 
investimentos superiores a R$ 23 milhões.

MAIS CASAS PARA A POPULAÇÃO

Residencial Alvorada do Sul
Santa Rita

Infraestrutura Rodoviária, Segurança Hídrica e Habitação
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Residencial São judas Tadeu I e II
Patos

Residencial Pedra do Reino
João Pessoa

“A casa representou algo muito bom. 

A dignidade da pessoa, de não estar morando 

de aluguel. A importância da gente ter a nossa 

casa, de dizer que a casa é nossa. Minha, do 

meu esposo e das nossas duas filhas. Quando 

recebemos as chaves foi um sentimento de não 

acreditar. Porque eram dez anos nessa guerra. 

Quando a gente pegou a chave a emoção tomou 

conta mesmo.”

ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA, moradora do 
Residencial Irmã Antonieta, em Santa Rita

Infraestrutura Rodoviária, Segurança Hídrica e Habitação
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Desenvolvimento 
econômico que impulsiona 
a vida da gente

Gerar empregos, atrair novos investimentos, formar mão de obra e ser um estado competitivo. 
Para desenvolver a Paraíba e transformar sonhos em realidade, o Governo do Estado manteve 
uma postura de responsabilidade, eficiência e equilíbrio que produziram um cenário positivo 
na gestão financeira e fiscal.

O plano de desenvolvimento do Estado foi construído de forma integrada e teve como pilares 
a criação de um ambiente seguro e competitivo, a priorização dos serviços essenciais 
e manutenção da capacidade de investimento com recursos próprios da gestão. 

O resultado desse empenho é uma Paraíba ainda melhor e mais forte, que se destaca como 
o estado mais competitivo do Nordeste. 

De janeiro de 2019 a outubro de 2022, a Paraíba gerou um saldo de 67 mil postos de trabalho 
com carteira assinada. Foram 47 meses seguidos de saldo positivo e apenas em 2022 alcançou 
o maior resultado dos últimos 25 anos, com 25.370 postos postos de trabalho com carteira assinada. 

Os indicadores mostram que a Paraíba avançou no cenário pós-pandemia e encerra 
o ano de 2022 com uma taxa de geração de empregos maior do que a registrada em 2020.
Uma sinalização clara que o Governo do Estado construiu um ambiente de negócios seguro 
para empresas investirem na Paraíba.

R$ 8,8
bilhões

Mais de
em                         para 
desenvolver o estado

anos4

É COM TRABALHO QUE A PARAÍBA AVANÇA

67 mil 
postos de trabalho

Saldo de

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo

Centros de Distribuição e atração de empresas como 
Colgate/Palmolive, Magazine Luiza, Rede Paraíba 
de Supermercados, Whirpool, Cônsul, Brastemp, 
KitchenAid, Grupo Capri, Alumasa, Cavalo Marinho, 
Suconor, Bartofil, Minaspol, A&C, Brisen, Comercial 
Motociclo, Fast Shop, Gomes da Costa, Electrolux, 
GMI, RedMobile, Balfar, Tekshine e AIAM.

Polo Moveleiro da Paraíba- o Grupo K1, fabricante 
de móveis, já opera em Santa Rita com a planta 
de estofados desde outubro de 2021. É um 
empreendimento âncora para a instalação do Polo 
Moveleiro da Paraíba, que contará com 60 lotes para 
empresas sistemistas e  previsão de geração de mais 
de 15 mil empregos.

Polo da Moda em Campina Grande - com 1.800 lojas, 
três praças de alimentação e 4.000 vagas 
de estacionamento.

Implantação do Polo Mangabeira I no estado, com 
42 lojas e ocupando uma área de 4,7 mil metros 
quadrados, o Paraíba Village Mall vai gerar cerca de 
mil vagas de emprego e conta com um investimento 
de R$ 4,6 milhões.

NOVOS INVESTIMENTOS

POLO
MOVELEIRO

POLO
MANGABEIRA I

42
lojas

R$ 4,6
milhões

Investimento

60
lotes

15 mil
empregos
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UMA NOVA REALIDADE PARA O PORTO DE CABEDELO

A tão esperada dragagem do Porto de Cabedelo agora é uma realidade e está sendo executada 
exclusivamente com recursos próprios do Estado, um total de R$ 95 milhões. 

É um marco histórico na logística da Paraíba, que vai ampliar o desenvolvimento e aumentar 
o número de empregos. Já foram executados 40% da obra que, com sua conclusão, vai permitir 
o recebimento de navios de maior porte, de até 55 mil toneladas, gerando uma maior 
movimentação de cargas no litoral paraibano.

Para dinamizar o trabalho dos microempreendedores, 
o Governo da Paraíba concedeu R$ 80 milhões 
em crédito por meio do Programa Empreender, 
nos últimos quatro anos. Foram viabilizados 10.929 
contratos, distribuídos em todos os 223 municípios.

Artesanato
Comunidades quilombola e ciganas
Taxistas
Mototaxistas
Transportes complementares
Pescadores
Pessoa com deficiência
Comerciantes do São João de Campina Grande
Arranjo e confecções
Polo Calçadista

ACESSO AO MICROCRÉDITO

PRINCIPAIS SEGMENTOS ATENDIDOS

Concedeu

milhõesR$ 80

A Paraíba é o estado mais 
competitivo do Nordeste, de acordo 
com o Ranking de Competitividade 
dos Estados de 2022, elaborado pelo 
Centro de Liderança Pública (CLP).

Inovação

Infraestrura 

Segurança Pública

COMPETITIVIDADE
PRIMEIRO LUGAR NO 
NORDESTE PELO CLP EM:

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo
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A evolução da gestão fiscal da Paraíba nos últimos quatro anos foi 
atestada por órgãos nacionais. Por dois anos consecutivos, o estado 
é o único Rating A do Nordeste, nota máxima na avaliação de sua 
capacidade de pagamento junto à Secretaria do Tesouro Nacional.

O bom desempenho das finanças estaduais também foi destaque 
no mercado financeiro. A agência S&P Global Ratings atestou a 
qualidade das gestões fiscal e econômica da Paraíba, concedendo 
o Rating AA+, que coloca o estado entre os mais eficientes do país.

São reconhecimentos que comprovam a capacidade de 
investimento do Estado, com recursos próprios do tesouro, ao mesmo 
tempo em que sinaliza um ambiente seguro e de baixo risco para os 
investimentos privados.

AS CERTIFICAÇÕES RECEBIDAS E OS SEUS RESULTADOS 

Eficiência 
reconhecida 
nacionalmente

RATING AA+

que coloca 
a Paraíba 
entre os mais 
eficientes 
do país

Contas equilibradas

Manutenção de investimentos

Execução de obras que geram emprego e renda

Assistência às famílias em situação de 
vulnerabilidade

Pagamento em dia a funcionários e fornecedores;

Atração de grandes empresas

Implantação do projeto de modernização 
da gestão fiscal do estado da Paraíba

ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS

Além dos investimentos em logística, capacidade de fornecimento 
de energia e telecomunicações, o Governo do Estado mantém uma 
política de incentivos para atrair novas empresas e valorizar as que 
já investem na Paraíba. Na pandemia de Covid-19, diversas ações 
foram implantadas como uma estratégia de diminuir os impactos 
na cadeia produtiva e manter a economia ativa.

microempreendedores 
individuais

Em 4 anos

Em 4 anos empresas abertas 
na Paraíba

181.389

35.876

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo
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Aumentou a faixa de isenção da energia para 500 mil famílias, saindo de 30kw/
mês, para 90kw/mês

Isentou de ICMS toda a cadeia de produção do queijo artesanal

Reduziu a alíquota do álcool - saiu de 23 para 15,33%

Redução de 50% do ICMS do diesel para o transporte coletivo municipal, 
intermunicipal e interestadual

Concedeu 100% de isenção do ICMS na passagem intermunicipal

Baixou a alíquota do ICMS do gás natural industrial de 18% para 12%

Reduziu o ICMS para 2% para qualquer indústria de confecção que vender para 
o Polo da Moda (54 municípios da 3a região fiscal) e redução do ICMS para 
3% para qualquer empresa de confecções que se instalarem em um dos 54 
municípios da 3a região fiscal e comprar seus produtos dentro da Paraíba

Isenção do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas

Redução da tarifa do metro cúbico do gás natural veicular em 9,7%

Redução do ICMS do gás natural veicular e residencial de 18% para 12%

Entre 2019 e 2022, o Governo do Estado não criou e nem aumentou 
qualquer imposto, optando pelo caminho oposto, de reduzir uma 
série de tributos em segmentos estratégicos para a geração de 
empregos e renda.

sem aumento ou 
criação de impostosanos

4

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE TRIBUTOS

Postergou pagamento do Simples Nacional

Isentou o pagamento de ICMS das empresas optantes do Simples Nacional do setor 
de restaurantes, alimentação, lanchonetes e similares, de março a maio de 2020  

Suspendeu inscrição na dívida ativa

Prorrogou validade de certidão negativa

Implantou um parcelamento especial com redução de multas e juros

Suspensão dos pagamentos dos parcelamentos das empresas

Suspensão da cobrança do ICMS-Bloqueio nos postos fiscais

Suspensão das notificações em fiscalização tributárias

Estímulo à autorregularizacão 

Parcelou o ICMS-Fronteira do Simples Nacional

Anistia dos débitos de IPVA das motos até 162cc

INCENTIVO DURANTE A PANDEMIA

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo
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O aplicativo fornece ao consumidor, em 
tempo real, o menor preço de qualquer item 
comercializado na Paraíba como, por exemplo, 
combustível, medicamento, alimento, bebida, 
eletroeletrônicos e de qualquer outro segmento 
em sua cidade, no raio de 30 quilômetros, com 
endereço da loja, telefone e link para o Maps. 
O sistema abrange todos os 223 municípios 
paraibanos. A ferramenta foi desenvolvida com 
tecnologia 100% paraibana e registrou mais de 
300 mil downloads desde sua criação, em 2019.

O programa Nota Cidadã foi criado para fortalecer 
as empresas, incentivar os consumidores a comprar 
dentro do próprio estado e educar o cidadão a 
sempre pedir a inclusão do CPF na nota fiscal.

São distribuídos 21 prêmios por mês, por meio 
de sorteio entre os cidadãos cadastrados. 
Desde sua criação, foram premiados mais 
de 750 paraibanos, de 54 cidades, totalizando 
R$ 2,2 milhões.

326 EMPRESAS BENEFICIADAS EM 45 MUNICÍPIOS

O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba (FAIN) 
do Governo do Estado, já beneficiou, de 2019 a 2022, 230 empresas, 
de 45 municípios paraibanos. No total, as empresas estão investindo 
no estado mais de R$ 6,5 bilhões, gerando mais de 5.700 mil empregos, 
com previsão de faturamento total anual de mais de R$ 11,9 bilhões.

PARAÍBA OCUPA A 8A POSIÇÃO NO RANKING 
NACIONAL DE QUALIDADE DA REDE NACIONAL 
PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA 
LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS 
(REDESIM)

Fonte: Receita Federal do Brasil.

RANKING
NACIONAL

Redesim
TEMPO MÉDIO 
DE ABERTURA 
DE EMPRESAS

8a
posição

PREÇO DA HORA NOTA CIDADÃ

20h

>4%
3% – 4%
2% – 3%
1% – 2%
0% – 1%
-1% – 0%
<-1%

Prévia (2021): 4.5%
Estimativa OCDE 2022: 
1.4% Focus Banco Central: 0.58%
MB Associados: 0.0%

Fonte: MB Associados Análise Macroeconômica • 4E Consultoria

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO 
DO PIB POR ESTADO 2022

Crescimento do 
PIB é destaque 
nacional
O desempenho positivo da Indústria 
paraibana e do setor de Serviços no ano de 
2022, o primeiro da retomada pós-pandemia, 
colocaram o crescimento do PIB da Paraíba 
acima da média do Brasil e do Nordeste, 
segundo estudo do Banco Santander. 

O PIB da Paraíba saiu de uma taxa de 
crescimento de 1,2% em 2018, para um 
crescimento positivo de 3,4% em 2022. 
Isso representa um crescimento duas 
vezes maior que o do Nordeste e do Brasil, 
no mesmo período.

Com destaque para a Indústria, em 2021, 
o setor na Paraíba cresceu 8,1%. Já em 2022, 
o segmento deve crescer 4,1%, expansão 
acima do previsto para a média do PIB 
da Indústria nacional (0,9%) e da região 
Nordeste (-0,3%) no período.

foto

O setor de Serviços da Paraíba 
vai fechar o ano em terreno positivo: 
a previsão é de alta de 3,5%, acima 
da média do país, 3,3%, e do Nordeste, 2%

Paraíba é 3º lugar do Brasil em taxa 
de crescimento do PIB da Indústria (4,1%)

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo
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Referência na geração 
de energias renováveis

O propósito de incentivar o potencial econômico 
das diversas regiões da Paraíba foi concretizado com 
o crescimento do potencial de geração e produção 
de energias renováveis no Sertão do estado.

Em quatro anos, a Paraíba triplicou a capacidade 
instalada (concluídas e em construção) de geração de 
energia eólica e solar e gerou 6.000 empregos, resultado 
da ação do Governo para desenvolver a região.

Os incentivos fiscais concedidos pelo governo, junto 
com a qualidade dos recursos naturais e a infraestrutura 
de estradas e rodovias em condições adequadas, 
foram fundamentais para o crescimento da Paraíba 
no mercado de energias renováveis.

6.000
empregos

em                        a Paraíba 
triplicou a capacidade 
de energia eólica e solar

anos4

1.500%
do Parque de Energia Solar

Crescimento de

100 EMPRESAS QUE ATUAM NO MERCADO DE 
ENERGIAS RENOVÁVEIS FORAM ABERTAS NA 
PARAÍBA NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS

Atração de mais de R$ 9,7 bilhões em investimentos em energias renováveis, 
junto às empresas Neoenergia/Iberdrola, EDP Renováveis, EDF Renewables, 
Rio Alto, Vestas

Atração da Balfar Solar, fábrica de painéis fotovoltaicos, localizada em João 
Pessoa, que já se instalou e vai fornecer para todo o Nordeste

Crescimento de 1.500% do Parque de Energia Solar da Paraíba

Crescimento de 1.000% do Parque de Energia Eólica

EXPANSÃO DA REDE DE GÁS

A PBGás investiu nos últimos quatro anos 
R$ 27,7 milhões na ampliação, saturação 
e segurança da rede de distribuição de gás 
encanado. Hoje, a rede possui 361km e está 
presente em 16 municípios:

João Pessoa, Campina Grande, Mamanguape, 
Bayeux, Santa Rita, Alhandra, Conde, 
Cabedelo, Caldas Brandão, São Miguel 
de Taipu, Ingá, Queimadas, Gurinhém, 
Sobrado, Mogeiro e Pedras de Fogo.

Investimento de

em 4 anos
milhõesR$ 27,7
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Um dos compromissos assumidos pelo Governo do Estado foi desenvolver um complexo turístico 
planejado, que contribua para ampliar a presença da Paraíba na rota do turismo. 

O Polo Turístico Cabo Branco deu início às obras dos seus primeiros empreendimentos, que estão sendo 
construídos pela iniciativa privada. O complexo contará com resorts, parque aquático e equipamentos 
de comércio e serviços. O Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort e o Amado Bio & SPA Hotel iniciaram 
as obras no segundo semestre deste ano. Com investimentos da ordem de R$ 220 milhões, haverá um 
incremento de 1.700 leitos de hotéis de alto padrão em nosso estado.

Polo Turístico Cabo 
Branco se torna uma 
realidade 

Investimento de

milhõesR$ 220

VOOS PATOS/RECIFE
CONECTANDO O SERTÃO 
COM O MUNDO 

DESTINO PARAÍBA 
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE

O Governo do Estado ainda criou condições 
para a operação do voo comercial entre 
Patos e Recife, uma iniciativa fundamental 
para expandir a economia e o turismo rural 
no Sertão da Paraíba, região que hoje se 
destaca pelo forte potencial de produção 
e geração de energia eólica e solar.

O aeroporto de Patos também está 
recebendo R$ 35 milhões de investimentos 
em segurança e estrutura para novas 
possibilidades de linhas internas.

A PBTur participou de 134 ações de 
divulgação do Destino Paraíba, entre 2019 
e 2022, em todas as regiões do país e no 
exterior e realizou  9.916 capacitações. 

CENTRO DE CONVENÇÕES COLOCARÁ 
CAMPINA NA ROTA DOS GRANDES EVENTOS

O Centro de Convenções vai transformar 
o turismo de negócios e de eventos de 
Campina Grande e de toda a região polarizada 
pela Rainha da Borborema. A obra está 
em execução acelerada e com investimentos 
de R$ 120 milhões, sendo R$ 61 milhões 
de recursos próprios do Estado.

O equipamento, planejado a partir da 
participação do trade turístico, contará com 
espaços para feiras, auditórios e heliponto, uma 
infraestrutura com potencial para dinamizar 
várias cadeias produtivas e promover a criação 
de um circuito de eventos, feiras de negócios 
e convenções.

Investimento de

milhõesR$ 120

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo
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“O Salão do Artesanato nos deu 

visibilidade e reconhecimento. O turista 

vai pro salão, começa a conhecer 

o artesanato da Paraíba e leva nosso 

trabalho. Isso gera encomendas. 

Em termos do artesanato em geral, 

se não fosse o Programa do Artesanato 

da Paraíba, aqueles artesãos que estão 

nas cidades mais distantes não teriam 

visibilidade e nem onde vender.” 

TERESA CRISTINA, artesã, participante 
do Salão do Artesanato da Paraíba

Desenvolvimento Econômico, Finanças e Turismo
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SALÃO DO ARTESANATO
PARAIBANO 

COLEÇÃO SOMOS TODOS PARAÍBA

O Governo da Paraíba garantiu a realização de quatro 
edições do Salão do Artesanato, sendo uma delas 
promovida em formato virtual devido às exigências 
sanitárias do momento. Juntas, as edições reuniram 
mais de 8.500 artesãos de toda a Paraíba e registraram 
um volume de vendas de R$ 3,9 milhões.

Para ampliar as possibilidades de vendas dos produtos 
foram inauguradas três lojas físicas vinculadas ao 
Programa de Artesanato Paraibano, que funcionam no 
Ferreira Costa e em shoppings de João Pessoa (Manaíra 
Shopping) e Campina Grande (Partage Shopping).

Em 2020, 35 rendeiras do Cariri 
Paraibano participaram de oficinas 
ministradas pelo estilista Ronaldo 
Fraga. O resultado foi a coleção 
“Somos Todos Paraíba”, que foi 
apresentada em um desfile com 40 
looks confeccionados por rendeiras 
dos municípios de São Sebastião 
do Umbuzeiro, Zabelê, Monteiro, 
Camalaú e São João do Tigre, 
todos inspirados na obra do pintor 
Flávio Tavares.

8.500

R$ 3,9

artesãos
participantes

Mais de

Volume de vendas

milhões
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Educação e tecnologia 
preparam nossa gente 
para o futuro

A Educação na Paraíba deu passos significativos na qualidade do ensino e demonstrou 
uma forte capacidade de se reinventar. Além das melhorias na infraestrutura da rede de 
escolas estaduais, alunos e professores são beneficiados com programas de capacitação, 
aprendizagem, inovação e no acesso às novas tecnologias.

Para garantir condições de ensino e aprendizagem diante das restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19, o Governo do Estado agiu rápido na implantação do ensino remoto, 
com a distribuição de equipamentos para professores e chips com dados para acesso à 
internet para os alunos. Apesar de um cenário desafiador, os esforços foram recompensados 
com reconhecimentos nacionais.

SUPERAR DESAFIOS E FAZER DO FUTURO UMA REALIDADE

O resultado das melhorias viabilizadas na educação 
pública pelo Governo da Paraíba foi evidenciado no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2022. 
A Paraíba apresentou o terceiro maior crescimento do país. 
O estado cresceu a nota do Ensino Médio de 3,6 para 3,9, 
desempenho acima das médias do Nordeste e nacional. 
No ranking geral dos estados, a Paraíba obteve um 
significativo avanço, passando do 17º para o 12º lugar. 

No acumulado dos últimos quatro anos, a Paraíba 
alcançou a maior evolução da série histórica iniciada em 
2007, passando de 3,1 para 3,6 em 2020 e 3,9 em 2022, 
um aumento de 0,8 ponto percentual na nota, o que 
representa uma evolução de 25,8%.

TERCEIRO MAIOR CRESCIMENTO DO IDEB

R$ anos411 bilhõesMais de investidos em

25,8% 
evolução

A plataforma Paraíba Educa foi a vencedora da edição 2021 do Prêmio Excelência em 
Competitividade, na categoria Boas Práticas, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). 
O prêmio reconheceu o êxito do programa elaborado para atender alunos e professores da rede 
estadual de ensino durante a pandemia do coronavírus.  O projeto da Paraíba foi avaliado pela 
banca de seleção do CLP, que examinou 280 políticas públicas no país.

Além disso, o ensino remoto do estado foi reconhecido como o melhor do Brasil por meio de pesquisa 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A Paraíba ganhou destaque por ter uma maior 
cobertura e menor demora na implementação da modalidade de ensino remoto para os alunos das 
escolas estaduais, o que deu ao estado, em nível nacional, a melhor avaliação com nota de eficiência 
6,0.  A nota da Paraíba foi mais do que o dobro da média nacional, que obteve 2,38.

MELHOR NOTA DO PAÍS – 8,9 – NO ÍNDICE DE ENSINO A DISTÂNCIA (IEAD) 
CALCULADO PELA REDE DE PESQUISA SOLIDÁRIA (RPS)

MELHOR ÍNDICE DO BRASIL EM SEGURANÇA SANITÁRIA 
NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, SEGUNDO ESTUDO DA RPS

Educação e Tecnologia

Melhor ensino remoto 
na pandemia
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ENSINOS TÉCNICO E INTEGRAL FAZEM A DIFERENÇA

O Governo do Estado consolidou um modelo 
inovador de escola pública com as Escolas 
Cidadãs Integrais e Cidadãs Integrais 
Técnicas.

Em quatro anos, a Paraíba passou de 50 
Escolas Técnicas para 150. Já as Escolas em 
Tempo Integral saíram de 100 unidades para 
302 em 2022, o que representa a segunda 
maior rede de ensino integral do Brasil.

A Escola Técnica de Artes, instituição 
inovadora de ensino em artes criativas, 
tecnologia e economia criativa, vai oferecer
o ensino semi-integral e médio técnico, 
aproximando o aluno do setor produtivo 
e cultural. O investimento é de R$ 9 milhões.
Mais duas escolas técnicas também se 
destacam pelo ensino inovador: o Hotel 
Escola Bruxaxá, para cursos de hotelaria,
e a Inotech, que oferta cursos em tecnologia.

Mais de 400 convênios 
com municípios paraibanos

Convênios com 213 cidades
para construção de creches 

O Governo da Paraíba firmou mais de 407 convênios com municípios de todas as regiões da Paraíba 
para a construção de escolas municipais, aquisição de veículos, reforma e ampliação de escolas, reforma 
ou construção de quadras poliesportivas, aquisição de mobiliário, aquisição de material didático, 
aquisição de laboratórios, construção de ginásios, construção de refeitórios, compra de equipamentos, 
aparelhamento e instalações nas escolas.

O programa Paraíba Primeira Infância firmou convênios com 213 municípios para a construção 
de creches. Um investimento de R$ 210 milhões, que já foram repassados para as prefeituras. 
Vai beneficiar mais de 14 mil crianças e permitir que as mães possam deixar seus filhos em um 
ambiente seguro e repleto de cuidados.

213 NOVAS CRECHES NA PARAÍBA

R$ 210 milhões

TECNOLOGIA NA SALA DE AULA

INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA 
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Distribuição de 260 mil chips com pacote de dados para estudantes, professores e gestores, 
para garantir e ampliar a conectividade ao ensino híbrido. 

Kits de robótica estimulam a aprendizagem em formato digital e tornam o uso da tecnologia 
mais acessível para os alunos da rede estadual. Foram adquiridos 85 kits para a rede de escolas 
técnicas. 

As escolas da rede estadual contam com 6.698 kits tecnológicos, composto por TV interativa 
com 55 polegadas, webcam, teclado e mouse, para aprimorar as aulas no formato híbrido. 
Os equipamentos contribuem para qualificar as práticas pedagógicas e manter a conectividade 
no processo de aprendizagem. 

17 novas escolas construídas e entregues
R$ 88 milhões

25 novas escolas em andamento ou já licitadas 
R$ 121,5 milhões

137 obras com reformas, manutenção 
e ampliação de escolas concluídas
R$ 142,8 milhões 

65 escolas com reformas, manutenção 
e ampliação em andamento 
ou licitação R$ 187,4 milhões 

Novas escolas: R$ 215,7 milhões
Reformas/ ampliação e manutenção: R$ 330,7 Milhões

260 
mil chips

85
kits de robótica

6.698 
kits tecnológicos

R$ 14 milhões

R$ 13 milhões

R$ 20 milhões

Investimento

Investimento

Investimento

Programa Bom de Bola
Mais de R$ 74 milhões 
em investimentos no Bom de Bola

62 ginásios concluídos 
R$ 47 milhões

31 unidades em andamento e licitação
R$ 27 milhões 

Total 93 ginásios

R$ 74 milhões

Investimento de

93 ginásios
construídos/em andamento

TRANSPORTE SEGURO 

277 ônibus escolares 
foram entregues. Investimento 
de R$ 76,8 milhões, com 
recursos próprios do estado.

302 
escolas em
tempo integral

R$ 9 milhõesEscola Técnica de Artes

Educação e Tecnologia
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O Se Liga no Enem faz a preparação dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
utilizando revisões, práticas laboratoriais, oficinas, atividades culturais e trocas de experiências. 
Os módulos são preparados pelos professores da rede estadual e, em 2022, os alunos receberam 
material didático interativo, com link direto para maratona de vídeos e exercícios.
De 2019 a 2022, 42.362 alunos da rede estadual de ensino participaram do programa.

Com o Desafio Nota Mil, os alunos da rede estadual desenvolvem leitura, interpretação e escrita, 
com foco na preparação para a prova de redação no Enem. Nos últimos três anos, o programa 
registrou mais de 110 mil participações. 

PROGRAMAS TRANSFORMAM A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

RECORDE DE APROVAÇÕES NO ENEM E SISU

DE 2019 A 2022
17.665 APROVAÇÕES
1.550 PRIMEIROS LUGARES
1.291 ALUNOS COM 
REDAÇÃO DE EXCELÊNCIA

O Programa Ouse Criar trabalha a 
inovação e o empreendedorismo nas 
escolas estaduais, com o objetivo de 
assegurar oportunidades para estudantes 
e egressos da rede estadual de ensino em 
projetos de inclusão social e tecnológica. 
Com isso, o Governo do Estado estimula 
ideias sustentáveis e inovadoras,
além de criar oportunidades de 
desenvolvimento para os jovens.

O Integra Educação Paraíba é um regime 
de colaboração com os municípios 
do estado para alfabetizar 100% das 
crianças na idade certa, corrigir o déficit 
de aprendizagem e a distorção idade-
ano dos estudantes das redes estadual 
e municipais de ensino. Criado em 2021, 
ele  envolve 12 mil professores, 200 mil 
estudantes paraibanos e permite
o acompanhamento da evolução 
de aprendizagem de cada aluno.

O Conexão Mundo dá a oportunidade 
para alunos e professores realizarem 
cursos de idiomas e formação técnica, 
oferecendo uma vivência internacional. 
Os selecionados em provas de 
conhecimento estão aptos a participar 
de intercâmbios em seis países: 
Inglaterra, Escócia, País de Gales, 
Canadá, Espanha e Chile. Já foram 
beneficiados mais de 4,1 mil estudantes, 
344 professores e 66 servidores.

milhões

milhões, em 2 anos

milhões

milhões

R$ 3,7

R$ 18,5

R$ 21,6

R$ 12

Investimento de 

O programa Primeira Chance promove 
o acesso a estágios e ao primeiro 
emprego para estudantes do Ensino 
Médio da rede estadual de educação. 
No total, 102 escolas técnicas e 27 escolas 
regulares já foram contempladas pela 
iniciativa. De 2019 a 2022, o Governo 
da Paraíba concedeu 2.217 bolsas. 

Investimento de 

Investimento de 

Investimento de 

Educação e Tecnologia
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Foco na formação 
dos nossos professores

A formação dos professores da rede estadual foi um dos pilares do plano de educação 
pública da Paraíba. Foram criados programas de capacitação, melhoria de desempenho, 
treinamentos em novas tecnologias e ferramentas modernas de ensino. 
A valorização dos professores foi tratada com responsabilidade nos últimos quatro anos, 
assegurando condições de trabalho, oportunidades de pós-graduação e melhorias salariais.

Pagamento do piso nacional do magistério

Reestruturação do PCCR do magistério

Concurso para professores, com 2 mil convocados

Distribuição de 10 mil notebooks, um investimento de R$ 48 milhões

A Paraíba também agiu rápido para capacitar os professores durante a pandemia 
da Covid-19, para que os profissionais pudessem atuar no ensino remoto. Uma resposta rápida 
diante das condições emergenciais de saúde pública e que foi essencial para garantir ensino 
e aprendizagem aos estudantes paraibanos. Foram disponibilizadas ferramentas 
tecnológicas adequadas e os professores passaram por formações com tutores sobre como 
alcançar melhor desempenho dos alunos no ambiente on line:

Paraíba Educa: permite o acesso dos estudantes e professores ao Google Classroom 
e à Plataforma SABER, com dados patrocinados, sem custo para quem os utiliza. 

TV Paraíba Educa: canal educativo aberto com grade de programação diária para todas 
as etapas de ensino, exibido nas regiões de Patos, Campina Grande e João Pessoa, 
pelo canal 8.3 da Rede Legislativa, em parceria com a Assembleia Legislativa da Paraíba.

Investimentos: 2021 - R$ 1,9 milhão |  2022 – R$ 3,2 milhões

R$ 90Investimento de milhões

RECONHECIMENTO ÀS BOAS PRÁTICAS

QUALIFICAÇÃO PERMANENTE

Os projetos Mestres da Educação e Escola de Valor incentivam a criação 
de projetos pedagógicos de professores e de escolas. São avaliadas e premiadas 
as boas práticas de docentes e gestores que possibilitem o sucesso escolar 
dos estudantes. 

Em parceria com a UEPB, o Governo da Paraíba disponibilizou um edital para 2 mil bolsas de graduação 
nos cursos de Pedagogia, História, Espanhol, Português e Filosofia. O investimento foi de R$ 1,3 milhão 
e beneficiou os professores da rede estadual que tinham o objetivo de ampliar suas áreas de formação.

Entre os anos de 2021 e 2022, o Governo da Paraíba destinou R$ 37,6 milhões para a qualificação 
de professores da rede estadual de ensino.

17.902
Mais de

foram premiados

profissionais 
da Educação

Educação e Tecnologia
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Novos horizontes para 
a Ciência e Tecnologia

SERTÃO NA ROTA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Com investimentos de R$ 12 milhões, a Paraíba entrou no cenário das pesquisas internacionais 
com o Radiotelescópio Bingo, que está em construção no município de Aguiar. O  radiotelescópio 
serve como fonte de conhecimento e vai proporcionar o desenvolvimento de diversos setores 
na Paraíba, como o turismo, a educação para jovens e a inovação.

A Paraíba abriu portas para as novas tecnologias com a construção 
do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação. A obra está em ritmo 
avançado e representa um investimento de R$ 8 milhões.

O parque tecnológico vai oferecer estrutura para criar um ambiente 
de inovação, tecnologia, pesquisa, novos negócios e desenvolvimento 
para todo o estado. É um espaço para vivência e intercâmbio de informações 
dentro do universo da tecnologia, um dos segmentos que mais crescem 
e mais geram empregos no mundo.

PESQUISA TRATADA COM RESPONSABILIDADE
Mais de R$ 170 milhões foram investidos em pesquisa, bolsas de doutorado, mestrado 
e pós-graduação. Este foi o maior investimento já feito pelo poder público na área, 
que gera conhecimento e novas perspectivas de geração de emprego e renda.

No Ranking de Competitividade dos Estados do Centro de Lideranças Públicas (CLP), 
a Paraíba se destacou como o quinto estado mais inovador do país, resultado das ações 
para pesquisa, desenvolvimento, patentes e oferta de bolsas de mestrado e doutorado.

R$ 170
Investimento de

milhões

IOHANA LOUISE, estudante do Inotech e participante do Conexão Mundo

“O Inotech me transformou muito. 

É uma escola altamente ligada à 

tecnologia, que tenta sempre inovar, 

gerando, assim, o lado criativo da gente. 

Eu também participei do Conexão Mundo. 

Foi um ano e meio de estudo e passei 

para fazer intercâmbio na Espanha. 

Vou conhecer outra cultura, outro povo. 

Acho incrível que o Governo esteja 

proporcionando isso.” 

Educação e Tecnologia
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A segurança pública avançou de forma concreta em pilares que são essenciais no combate à criminalidade 
e para aumentar a sensação de proteção social junto aos paraibanos. O Governo da Paraíba modernizou 
as polícias, ampliou o número de promoções, garantiu equipamentos e munições, investiu na formação 
profissional e atendeu demandas históricas para a valorização da categoria. 

O resultado desse conjunto de medidas concretizadas permitiu alcançar índices que apontam para a redução 
da criminalidade. Um estudo do Centro de Liderança Pública (CLP) considerou a Paraíba a melhor segurança 
pública do Norte/Nordeste, por 2 anos consecutivos, em 2021 e 2022.

Cerca de R$ 100 milhões foram destinados para oferecer aos agentes 
de segurança pública mais tecnologia e recursos de videomonitoramento. 
Das 1.600 câmeras de videomonitoramento do projeto, 750 já estão instaladas. 

Os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) foram implantados 
para viabilizar ações integradas e coordenadas pelas Polícias Militar, Civil 
e Bombeiros Militar, usando tecnologia moderna de videomonitoramento. 
Já foram entregues os Centros de Patos e Campina Grande, que é o mais 
moderno do Nordeste, e as obras do CICC de João Pessoa estão em fase 
de conclusão. Nas três unidades, o Governo da Paraíba investiu R$ 17 milhões 
nas construções.

anos4R$ 7,1
bilhões

investidos em
na segurança e administração 
penitenciária

Tecnologia e valorização 
do efetivo fortalecem 
a segurança pública

R$ 100 milhões
Cerca de investidos 

em tecnologia 
na segurança 
pública

PREMIAÇÕES - PARAÍBA UNIDA PELA PAZ
De 2019 a 2022, o Governo do Estado pagou mais de R$ 71 milhões em premiações aos 
servidores das polícias Civil, Militar, Penal e Corpo de Bombeiros Militar, pela conquista da 
meta de redução de crimes contra a vida. Neste período, foram 83.336 premiações.

83.336
premiações

CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE

Polícia Civil 1.517
promovidos

Bombeiro Militar 1.360
promovidos

Polícia Militar 5.505
promovidos

o que representa 
mais de 50% do efetivo

Redução de tempo para 
promoções de praças, 
autorização de ascensões 
e processo seletivo para 
cursos de formação de 
oficiais, sargentos e cabos

Reajuste dos plantões-extras 
de até 74,42% em dias normais 
e até 140,70% em datas 
especiais em 2022

Implantação do 
PCCR dos Policiais 
Penais, que 
contempla o efetivo 
de 1.817 profissionais

1.711 policiais penais já 
obtiveram progressões 
de carreira, de um 
total de 1.817

Criação da 
Polícia Penal 

Convocação de 1.264 
novos policiais militares, 
o que fez a Paraíba ter 
um contingente 
proporcionalmente 
maior que a média 
nacional

Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração da Polícia Civil 
da Paraíba, beneficiando 
quase três mil servidores

Reajuste de 10% para 
todos os agentes de 
segurança em 2022

Aumento do 
auxílio-alimentação 
para R$ 600,00 em 2022

Incorporação 
progressiva da bolsa-
desempenho para o 
salário base

AVANÇOS NA VALORIZAÇÃO DOS POLICIAIS

Segurança Pública
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O Governo da Paraíba atuou para construir, ampliar e reformar unidades que integram a 
estrutura da Secretaria de Segurança e Defesa Social. Em quatro anos, foram viabilizadas 33 
obras, sendo 27 entregues e seis em andamento, totalizando de R$ 47,8 milhões.

Esta iniciativa tem impactos diretos na produtividade das polícias e Corpo de Bombeiros, pois 
permitem a integração de espaços estratégicos e oferecem melhores condições de trabalho.

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS

CONCLUÍDAS

Entrega do Batalhão de Motos, em João Pessoa e com subunidade em  Campina Grande

Criação da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos

Grupo de Salvamento Aeromédico do Corpo de Bombeiros

Reforma e ampliação do IPC de João Pessoa, que recebeu mais de R$ 3 milhões e tem 
um dos laboratórios de balística mais modernos do país, além de uma nova Central de 
Custódia de Vestígios, que se torna a primeira do Norte/Nordeste a cumprir a nova legislação 
recomendada pela Lei anticrime

Construção do IPC de Cajazeiras - R$ 2,6 milhões

Criação do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico e Batalhão da Polícia Ambiental, 
que receberam investimentos superiores a R$ 2,2 milhões

Nova sede do Comando Geral da Polícia Militar, com 280 salas e um estacionamento 
com capacidade para 450 veículos

Reforma e Ampliação da Companhia de Policiamento com Cães - Canil do BOPE - 
R$ 1,2 milhão

Novas companhias do Corpo de Bombeiros em Sumé, Itabaiana e Juazeirinho

7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Campina Grande

Criação da Região Integrada de Guarabira, com os respectivos Comandos Regionais 
da PM e do CBM e Superintendência da Polícia Civil

Criação da Área Integrada de Juazeirinho, com respectivas Companhias Independentes 
da PM e do CBM e Delegacia Seccional da Polícia Civil

Criação da Área Integrada de Sapé, com respectivas Companhias Independentes 
da PM e do CBM e Delegacia Seccional da Polícia Civil

Construção de Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros, em João Pessoa - 
R$ 10,5 milhões (em andamento)

Construção do Distrito Integrado de Segurança Pública, em João Pessoa - 
R$ 1,8 milhão (em andamento)

Redução de 78% nos ataques a bancos na Paraíba, de 2019 a 2022, em relação aos 4 anos anteriores

Redução de 48% de crimes contra o patrimônio na Paraíba, em 2022, em relação a 2018

Redução de 55% de crimes contra o patrimônio em João Pessoa, de 2019 a 2022, em relação aos 4 anos anteriores.

Redução de 72% de crimes contra o patrimônio em Campina Grande, de 2019 a 2022, em relação aos 4 anos anteriores

Redução de 18% de crimes contra o patrimônio em estabelecimentos comerciais na Paraíba, em 2022, em relação a 2018
 
Redução de 17,5% de crimes contra a vida em toda a Paraíba, de 2019 a 2022, em relação aos 4 anos anteriores

Redução de 36% de crimes contra a vida em João Pessoa, de 2019 a 2022, em relação aos 4 anos anteriore.

Redução de 60% de crimes contra a vida em Campina Grande, de 2019 a 2022, em relação aos 4 anos anteriores

*Projeção total para 2022, considerando os últimos dados disponíveis em dezembro. Redução comparada com 2018.

Mais de 13.600 armas de fogo ilegais apreendidas na Paraíba, 
o que representa um crescimento de 3% em relação aos 4 anos anteriores

Mais de 13.500 veículos recuperados na Paraíba

Mais de 11.400 prisões por crimes graves

Mais de 11.800 mil vidas salvas pelo Corpo de Bombeiros Militar 
em resgates de acidentes de trânsito e socorro de vítimas de violência

Mais 14 mil quilos de drogas apreendidas, o que representa 
um crescimento de 70% em relação aos 4 anos anteriores

*Projeção para total do ano de 2022 considerando os últimos 
   dados disponíveis em dezembro de 2022

INDICADORES DE SEGURANÇA 2019-2022*
EM RELAÇÃO AOS 4 ANOS ANTERIORES

AUMENTO NA PRODUTIVIDADE 
DAS CORPORAÇÕES – 2019 A 2022*

EM ANDAMENTO

Segurança Pública
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O Governo da Paraíba está investindo na ressocialização de reeducandos e egressos do sistema 
prisional em todo o estado. As ações são direcionadas para oferecer condições de aprendizagem 
e oportunidades de trabalho e, assim, garantir o retorno à sociedade.

A criação do Escritório Social em João Pessoa e Campina Grande foi decisiva para uma política 
de ressocialização mais humana. É resultado de uma cooperação técnica entre Governo do 
Estado, Tribunal de Justiça da Paraíba e CNJ.

A Paraíba possui hoje 5.474 reeducandos participando de atividades educacionais, que envolvem 
ensino a distância, educação de jovens e adultos, alfabetização e cursos profissionalizantes.

Um reeducando da Penitenciária Regional de Campina Grande, Raimundo Asfora, foi 
aprovado em primeiro lugar no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas 
de Liberdade (ENEM PPL), para o curso de Medicina na Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG).

André Soares da Cunha, que já contava com uma aprovação no curso de Odontologia 
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) no ENEM PPL 2020, foi aprovado em quatro 
instituições para o curso de Medicina na edição do ENEM PPL 2021. As instituições foram: 
a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Centro Universitário de Patos (UNIFIP), as 
Faculdades de Ciências Médicas (FCM-PB), além da UFCG, a qual ele optou.

Ele obteve a primeira decisão judicial do país, que o permite sair, diariamente, da unidade 
prisional para estudar na UFCG.

Uma política 
de ressocialização 
mais humana

1.4981.892

400

1.283

1º

reeducandos

reeducandos 
aprovados

apenados

lugar

em cursos profissionalizantesem atividades laborais

no Enem, em cursos como Direito, Engenharia, 
Medicina, Letras e Contabilidade

já concluíram ou estão em formação de cursos 
profissionalizantes, tanto no modelo presencial quanto EAD

no ranking nacional dos reeducandos selecionados no Sisu

Paraíba tem o 4º maior número de inscritos do país 
na 3ª Jornada da Leitura no Cárcere

Fábrica de Corte e Costura Industrial da Penitenciária Geraldo Beltrão, em João Pessoa, 
que produziu 384 itens de enxovais para bebês nascidos no Hospital Edson Ramalho

Ateliê Fernanda Benvenuty na Penitenciária Sílvio Porto, em João Pessoa, o primeiro
espaço laboral do sistema penitenciário brasileiro destinado, exclusivamente, 
à comunidade LGBTQIAPN+

Fábrica de Vassouras da Penitenciária Padrão de Santa Rita; Castelo de Bonecas, 
da Penitenciária Feminina de Campina Grande

Implantação do ateliê Costurando Sonhos, na Cadeia Pública Feminina de Cajazeiras

Marcenaria na Colônia Penal Agrícola de Sousa e nas Cadeias Públicas de Santa Luzia, 
São João do Cariri e Bayeux

Programa Estadual de Fomento ao Artesanato Prisional

Criação do Empreender Mulher Reintegração Social

Com o Projeto Esperança no Espaço os reeducandos fabricam telescópios utilizando 
materiais de baixo custo, como canos de PVC e MDF

O número de equipes de saúde prisional passou de 11 em 2019 para 24, em 2022

55 cirurgias foram realizadas pelo Opera Paraíba entre a população privada 
de liberdade, zerando a fila de espera

Oficinas trazem 
oportunidades de trabalho

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Segurança Pública
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Construção de novo alambrado externo de segurança no Presídio PB1, em João Pessoa - R$ 1,1 milhão 

Reforma das guaritas do Presídio do Roger - R$ 833 mil 

Construção da Penitenciária Especial no Valentina Figueiredo - R$ 638 mil

Reforma na Cadeia Pública de Remígio - R$ 632 mil 

Reforma das guaritas do Presídio Silvio Porto - R$ 458 mil

Construção do Presídio de Gurinhém – R$ 44 milhões 

Reforma do Presídio Vicente Claudino, em Guarabira - R$ 2,4 milhões 

Reforma da Cadeia Pública de Esperança – R$ 242 mil

Melhorias na 
infraestrutura prisional 

R$ 13,2

R$ 50,3

milhões

milhões

Aquisição de equipamentos

Investimentos para ampliar, reformar 
e construir novas instalações 

CONCLUÍDAS

EM ANDAMENTO LEONILIA RUTH FEITOSA, escrivã da Polícia Civil da Paraíba

“A Polícia Civil da Paraíba tem 

alcançado grandes conquistas, com 

relevantes mudanças estruturais e de 

gestão que proporcionaram grandes 

saltos na qualidade dos serviços 

prestados à população. Destaco 

a inauguração de novos e modernos 

prédios para delegacias, novos 

equipamentos e viaturas, ações voltadas 

à capacitação e aperfeiçoamento do 

efetivo, bem como a realização do novo 

concurso público e a implantação 

do PCCR da Polícia Civil.” 

Segurança Pública
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Fortalecimento da 
agricultura familiar

Boa parte da comida que chega à mesa do paraibano tem origem na agricultura familiar, 
uma vocação econômica do estado que, nos últimos quatro anos, recebeu assistência, 
tecnologia, ações de inclusão e pesquisa para fortalecer novos caminhos para a produção rural.

O Governo do Estado foi presente no apoio a quem produz, seja com custeio de benefícios, 
convênios e infraestrutura (como instalação de painéis fotovoltaicos), para que o agricultor 
possa crescer e se tornar sustentável.

R$ 921
milhões

para o desenvolvimento 
da agricultura e agropecuária

Agricultura e Meio Ambiente

PROJETO COOPERAR/
PB Rural Sustentável

180 MIL PESSOAS BENEFICIADAS 
NA ZONA RURAL

CISTERNAS

Implantação de 33 passagens molhadas, com investimentos de 
R$ 8,2 milhões, e mais 118 em andamento, com valor de R$ 35 milhões

Construção de 24 sistemas de abastecimento de água singelo (ADS)

Implantação de seis Projetos de Alianças Produtivas, com investimentos 
de R$ 3,2 milhões, para possibilitar que as cooperativas e associações 
possam vender para o mercado privado.

A Paraíba se destaca nacionalmente pela construção de cisternas que, 
em quatro anos, já instalou mais de 5 mil unidades, com investimentos de 
R$ 52 milhões. Para se ter uma ideia da importância da ação, o Governo 
Federal construiu 2 mil cisternas em todo o país, de 2019 a 2022.

Em quatro anos, o Cooperar já investiu, por meio do programa Paraíba Rural 
Sustentável, R$ 160 milhões para a agricultura familiar, levando ações que trazem 
benefícios diretos, como acessos para escoar a produção, interligar cidades e 
qualidade de vida para os pequenos produtores.
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A ação de assistência aos agricultores familiares que 
perderam suas safras devido à seca. Beneficia 64.686 
agricultores de 174 municípios. Em quatro anos, o 
Governo da Paraíba investiu R$ 24,8 milhões.

Construção de 184 dessalinizadores, 
com investimentos de R$ 21,1 milhões.

GARANTIA-SAFRA

DESSALINIZADORES

R$ 24,8 milhões

Investimento de

R$ 21,1 milhões

Investimento de

em 4 anos

Investimento de R$ 10,5 milhões, em recursos próprios, para viabilizar uma vida nova para 100 famílias 
que necessitam de reassentamento. A Agrovila Águas de Acauã terá sistema de abastecimento 
d’água completo, construção de 100 unidades habitacionais, áreas para cultivo de uso coletivo, 
escola, campo de futebol, Unidade Básica de Saúde, praça e centros religiosos.

291 comunidades atendidas com 
perfuração e/ou instalação de poços 
artesianos, com cata-vento, caixa d’água, 
kit de irrigação por gotejamento e 
campos irrigados de palma forrageira.
Investimento: R$ 14 milhões.

Construção de 10 Bancos de Sementes Comunitários em dez municípios, para beneficiar 
6 mil famílias de agricultores familiares nos municípios de Alagoa Nova, Campina Grande,  
Sossego, Congo, Livramento, Monteiro, Condado,  Santa Helena,  Aparecida e Mogeiro.

AGROVILA ÁGUAS DE ACAUÃ

POÇOS ARTESIANOS

PROGRAMA GENTE QUE PLANTA

R$ 10,5

291

milhões

Investimento de

comunidades
atendidas

R$ 14 milhões

Investimento de

8.261 mil títulos de terra entregues

Lei Estadual de Prevenção e Combate 
à Violência no campo e nas cidades

E MAIS

Beneficia a cadeia produtiva do 
queijo artesanal, uma ação que 
apoia, garante a comercialização 
dos produtos e gera empregos 
e renda para o setor.

Convênio com a Prefeitura de Santa Luzia 
para construção e instalação de uma Unidade 
de Beneficiamento de Leite de Cabra e Vaca, 
com abrangência em 24 municípios do Sertão, 
contemplando 10 mil famílias de agricultores 
familiares.

ISENÇÃO FISCAL PROGRAMA GENTE QUE CRIA

Para manter a Paraíba como o principal produtor de leite de cabra do país, o Governo 
do Estado aumentou o valor do subsídio do Programa Leite da Paraíba PAA-Leite. 
A iniciativa também beneficiou os produtores de leite de vaca.

O Paa-leite é um programa executado por meio de um convênio com o Governo Federal 
e que recebeu cerca de R$ 80 milhões, aplicados nos últimos quatro anos.

A medida beneficia 1.100 produtores, em 76 municípios, garantindo alimentos 
para 26 mil famílias.

ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR DE LEITE

16 mil
toneladas 
de sementes 
distribuídas

Agricultura e Meio Ambiente

30 motoensiladeiras.Aquisição de
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O Governo da Paraíba está investindo R$ 2 milhões em pesquisa para desenvolver seis arranjos 
produtivos locais: algodão, caprinocultura, mandiocultura, cajucultura, flores e cana-de-açúcar.
A ação beneficia 8 mil famílias em 191 municípios envolvidos nos seis arranjos produtivos selecionados. 
O Paraíba Produtiva envolve o trabalho de 17 profissionais, entre mestres e doutores, para identificar 
os potenciais das regiões.

Desenvolve projetos e oferece assessoria para estimular a 
atividade rural para famílias em situação de pobreza extrema 
dos 52 municípios de menor IDH do estado, representando 
investimentos na ordem de R$ 5,7 milhões. São destinados 
R$ 2.500,00 por família, com adicional de R$ 1.000,00 
para ações desenvolvidas por mulheres e jovens rurais.

PARAÍBA PRODUTIVA

PROGRAMA INCLUIR PB

Beneficia famílias agricultoras de oito 
municípios, com assistência técnica qualificada 
para vivência com os animais nativos. 
Investimento de R$ 742 mil.

PROJETO RAÇAS NATIVAS

Distribuição de um milhão de mudas 
entre agricultores familiares que 
possuam de 0,5 a 2 hectares de terra, 
em todos os municípios paraibanos.

RECUPERAÇÃO 
DA CULTURA DO CAJU

Formação profissional e técnica para agricultores familiares, em especial, jovens e mulheres rurais. 
Já capacitou cerca de 2 mil agricultores de 52 municípios, em 37 cursos realizados. O programa busca 
o desenvolvimento rural sustentável, geração de renda, diminuição da pobreza rural e diminuição 
do êxodo rural, para que os agricultores tenham mais  visibilidade, respeito, autonomia e cidadania.

PARAIBATEC - AGRICULTURA FAMILIAR

A Paraíba integra o Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar no Nordeste, uma 
plataforma regional que organiza a oferta dos produtos da agricultura familiar. Na Paraíba, o sistema 
agiliza compras governamentais e abre novos canais de comercialização com o setor privado. Esta 
ação fortalece cooperativas e associações, ampliando o acesso aos produtos e ao volume da 
agricultura familiar na Paraíba.

PLATAFORMA DIGITAL AMPLIA CANAIS DE COMPRA

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

Para viabilizar condições de uso e trabalho, o Governo da Paraíba executou R$ 10,3 milhões 
em obras de melhorias na infraestrutura de mercados públicos e matadouros.

Sete mercados públicos construídos ou reformados nas cidades de Conde, Sousa, Bonito 
de Santa Fé, Juripiranga, Puxinanã, São João do Rio do Peixe e São José de Piranhas,no 
valor de R$ 7,6 milhões.

Três matadouros públicos construídos ou readequados em Solânea, Uiraúna e Mari. 
Investimento de R$ 1,2 milhão.

R$ 10,3 milhões

Investimento de

R$ 5,7
Investimento de

milhões

Agricultura e Meio Ambiente
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Nos últimos quatro anos, a política ambiental na Paraíba valorizou as temáticas de 
sustentabilidade, mudanças climáticas e gestão de resíduos sólidos. O diferencial foi 
a integração das ações de preservação junto aos projetos de desenvolvimento da 
agricultura, assegurando o desenvolvimento sustentável e benefícios ambientais, sociais 
e econômicos.

O Governo da Paraíba investiu R$ 5,3 milhões para construir 16 unidades de triagem 
de resíduos sólidos recicláveis, beneficiando 72 municípios e mais de 640 mil pessoas. 
Além disso, realiza o monitoramento da emissão de gases em todas as regiões 
do estado e está atualizando a política de clima, para acompanhar a evolução 
das discussões sobre o tema.

PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
REFORÇAM AÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE

DELFINO SILVA DE OLIVEIRA, agricultor

“Agora a gente tem a certeza que a 

terra é da gente. Vou fazer 30 anos agora 

e a minha família nunca teve a posse 

dessa terra. Chegou agora. É importante 

porque agora está tudo regularizado e 

eu posso ter acesso a várias políticas 

públicas, poder vender pros programas 

do Governo, tentar um financiamento e 

ter mais assistência técnica.”

Plantio de mais de um milhão de mudas para a recuperação de 202 
nascentes, totalizando uma área de 633 hectares e uma extensão de mais 
de 334km ao longo do Rio Paraíba. 24 municípios beneficiados

Implantação de nova Unidade de Conservação Ambiental, na Caatinga, 
próximo ao município de Aguiar, com cerca de 6 mil hectares

Realização de 10 Planos de Manejo das unidades de conservação 
ambiental, que ainda não tinham

Reforço de equipamentos para fiscalização das duas unidades de 
conservação marítimas - Areia Vermelha e Naufrágio Queimados

E MAIS

Agricultura e Meio Ambiente
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Orçamento Democrático Digital
App Monitora COVID
CNH e CRV Digital
Pbdoc
Jucep Digital

R$ 56
milhões

Mais de
investidos em transparência pública, 
participação popular e serviços digitais

SÉTIMO ESTADO MAIS TRANSPARENTE DO PAÍS 
E TERCEIRO NO NORDESTE, APONTA A USP

SERVIÇOS MAIS ACESSADOS

Dados acessíveis 
e população mais engajada 
nas políticas públicas

O Governo Digital é uma plataforma que facilita o acesso da população paraibana a mais de 
300 serviços oferecidos pelo Estado no portaldacidadania.pb.gov.br.

Emissão de boletos, agendamento de serviços, envio de documentos e até emissão de laudos 
podem ser viabilizados pela internet, para oferecer agilidade e comodidade aos paraibanos.

RG Digital
Opera Paraiba
PBEduca
Matrícula Online

Gestão pública responsável e aberta à participação social se faz com transparência. 
Nos últimos quatro anos, a Paraíba se empenhou para oferecer ferramentas que 
possibilitem o acesso do cidadão aos dados abertos, como informações sobre 
receitas e despesas, licitações, contratos e estrutura administrativa.

Agendamento da emissão do RG
Nota Cidadã 
ODE
Celular Seguro
2a via de conta da CAGEPA

CARTEIRA DE SERVIÇOS DIGITAIS

Ouvir a população, prestar contas e buscar soluções para as 
necessidades de todas as regiões da Paraíba é uma política 
consolidada no Governo da Paraíba, que adota o Orçamento 
Democrático (OD) como um grande instrumento da democracia.

As plenárias são realizadas presencialmente nas 14 Regiões 
Orçamentárias, onde a população tem um microfone aberto 
para compartilhar as suas necessidades. 

Em 2020, devido às exigências sanitárias para vencer a pandemia 
da Covid-19, o Orçamento Democrático aconteceu em uma 
plataforma virtual com mais de 98 mil participações nas plenárias. 

Esta iniciativa deu tão certo que na retomada para as plenárias 
presenciais, o Governo também manteve a transmissão por meio 
digital para que o OD chegue a mais paraibanos.

OD EM NÚMEROS

Opção pela democracia
participativa e cidadã

4363.534
participações em anos

Gestão, Transparência e Participação Popular
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CONCLUÍDOS

SETE CONCURSOS EM ANDAMENTO

Gestão priorizou 
a realização 
de concursos públicos

Educação - 2 mil nomeados

Fundação PB Saúde - 1.124 nomeados

Fundac - 451 nomeados

O Governo da Paraíba realizou 14 concursos 
públicos em apenas 4 anos. Desse total, seis já 
foram concluídos, com mais de 3.600 nomeações.

R$ 37
milhões

Mais de
na formação de 
Recursos Humanos

Polícia Militar - 30 nomeados

Polícia Militar - 30 nomeados

Bombeiro Militar - 10 nomeados

Procuradoria Geral do Estado - 17 nomeados

3.662
nomeações

Polícia Civil - 1.400 vagas

Controladoria Geral do Estado – 12 vagas

Empresa Paraibana de Comunicação - 154 vagas

Companhia de Processamento de Dados 

da Paraíba -  62 vagas

Defensoria Pública do Estado da Paraíba - 20 vagas 

Companhia DOCAS - 15 vagas

Polícia Militar do Estado da Paraíba CFO -  60 vagas

A criação da Fundação PB Saúde foi essencial para trazer mais agilidade e controle 
na gestão dos hospitais públicos da rede estadual, além de encerrar vínculos precários 
de prestação de serviço, já que os profissionais são contratados por meio de concurso.

O Governo da Paraíba encerrou uma relação que perdurava desde a década de 80. 
Os antigos ‘codificados’ agora são contratados e contam com seus direitos trabalhistas.

3.874 contratações de nível médio, técnico e superior na Secretaria de Saúde, para suprir 
necessidades de assistência na pandemia da Covid-19.

14.650 progressões funcionais em quatro anos, em toda a administração pública.

FIM DOS CODIFICADOS

PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

AVANÇOS

Fundação da PB Saúde

Reajustes salariais

Gestão, Transparência e Participação Popular

INTERLOCUÇÃO 
FORTALECE 
A PARAÍBA 
EM BRASÍLIA

O Governo da Paraíba mantém uma articulação permanente com instituições nacionais e internacionais, 
fundamental para garantir a liberação de recursos e atrair novos investimentos, agilizar processos e promover 
a interlocução de temas que são estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Em 2022, foram realizadas pelo menos 210 reuniões e visitas, presenciais ou remotas, nos mais diversos órgãos 
federais, Congresso Nacional, órgãos de controle, tribunais superiores, câmaras de comércio, organismos 
internacionais e representações diplomáticas. 

Este trabalho permite agilidade na liberação de recursos para obras de segurança hídrica, infraestrutura 
de logística, programas de assistência social, turismo e atração de novos investimentos.

Em 24 de fevereiro de 2022, por exemplo, a Rússia iniciou uma guerra contra a Ucrânia. No dia seguinte, 
o Governo da Paraíba iniciou um levantamento para buscar paraibanos e familiares que estivessem 
morando ou visitando a Ucrânia e, a partir disso, ajudá-los a sair da zona de conflito. 

Reajuste linear de 5% para todos os servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas em 2019

Reajuste acumulado de 56,7% no vencimento do magistério, no período do 2019 a 2022

Reajuste de 10% para os servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas em 2022

Reajuste linear de 20% na tabela dos profissionais de saúde
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Transparência, Participação Popular e Governo Digital

EDNA KARINA NASCIMENTO, técnica de enfermagem de terapia intensiva

“Há três anos que eu já trabalhava 

como técnica de enfermagem. Entrar 

na PB Saúde foi um sonho pra mim, 

porque eu tinha um desejo muito grande 

de trabalhar no Hospital Metropolitano. 

Quando surgiu a prova, vi uma 

oportunidade e felizmente passei 

no concurso. Aqui nós somos celetistas, 

tenho carteira assinada e todos os 

direitos de um funcionário de empresa. 

Temos banco de horas e se precisar 

fazer hora-extra nós recebemos tudo 

direitinho. Estou muito feliz.” 

Gestão, Transparência e Participação Popular
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Valorizamos o patrimônio 
cultural da nossa gente

A Paraíba se destaca nacionalmente pela sua forte identidade cultural, seja revelando grandes talentos 
ou na preservação das suas raízes. Um item essencial para esse cenário foi o resgate e a valorização 
de equipamentos históricos do nosso patrimônio cultural. Em quatro anos, o Governo do Estado cuidou 
do patrimônio cultural com um investimento de R$ 11,4 milhões.

Reforma da Biblioteca Augusto dos Anjos, no Centro Histórico de João Pessoa. Investimento de R$ 853 mil

Reforma do Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. A intervenção foi a primeira em 25 anos, com investimentos 
de R$ 4,6 milhões

Recuperação do Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa, no Centro Histórico de João Pessoa, 
mantendo a originalidade do prédio tombado pelo Instituto Histórico e Artístico do Estado da Paraíba

Museu da Polícia Militar, no Centro Histórico de João Pessoa 

Construção do Museu do Palácio da Redenção, com obras em andamento

Cultura

Centro de Referência do Artesanato 
e da Renda Renascença, em Monteiro, 
sonho antigo de 3 mil rendeiras. 

Primeiro Museu da Cidade de João Pessoa, no Centro Histórico 
da Capital.  A terceira capital mais antiga do Brasil ganhou seu 
primeiro museu em 2021. O espaço onde residiu o então presidente 
da Paraíba, João Pessoa, recebeu investimentos de R$ 1,3 milhão 
em obras de restauração. O Museu segue novos padrões de coleta, 
preservação e divulgação da história da Capital paraibana. 

Criação do Memorial 
Abelardo da Hora, 
no Espaço Cultural, 
que abriga 230 obras 
de um dos maiores 
artistas plásticos 
do mundo, com um 
investimento de mais 
de R$ 1 milhão.
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Cultura

AÇÕES CULTURAIS DE EMERGÊNCIA NA PANDEMIA

EDITAL ‘FESTIVAIS DE AUDIOVISUAL DA PARAÍBA’ 

MESTRES E MESTRAS DAS ARTES

Na retomada pós-pandemia, o Governo da Paraíba promoveu ações culturais em parceria com 
mais de 60 prefeituras, a exemplo da Caravana Agosto das Letras, as Oficinas de Organização 
de Carreiras Artísticas e a Caravana Interatos.

Lei Aldir Blanc – 17 editais realizados em duas fases, totalizando mais de R$ 35 milhões. Foram 
beneficiados 4.424 trabalhadores da cultura.

Selecionou 17 propostas de realização de eventos nesse setor. 
Esse edital repassou recursos captados pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), através da Lei Rouanet, para financiar duas categorias desses eventos (A e B), 
com subsídios no montante de R$ 40 mil e R$ 20 mil, por produção.

O Livro de Registro de Mestres e Mestras das Artes da Paraíba (Lei Canhoto da Paraíba), 
realizou dois editais nos últimos quatro anos e mais um foi aberto em 2022. Ingressaram 
no livro nesse período nove mestres.

Além de reconhecer os fazeres e expressões da cultura tradicional paraibana, o 
Registro concede aos mestres um benefício vitalício no valor de 2 salários mínimos.

PRESERVAÇÃO DE BANDAS FILARMÔNICAS

Em quatro anos, foram entregues kits de instrumentos musicais a 21 bandas filarmônicas de 20 cidades. 
Os grupos receberam bombardinos, bombardões, saxofones, trombones, trompas, clarinetes, trompetes 
e flautas, instrumentos que são essenciais para manter viva a tradição na Paraíba.

RESGATE DA CULTURA TRADICIONAL 

FORTALECENDO O NOSSO FORRÓ

Para manter viva as raízes da Paraíba, a cultura tradicional foi fortalecida nos últimos quatro anos. 
Projetos e festivais abriram espaço para as tradições culturais, diversidade de povos 
e potencializou as iniciativas artísticas das diversas regiões do estado.

Além desses, a gestão apoiou mais 50 eventos presenciais de pequeno e médio porte, nas áreas 
de artes, literatura, teatro e festas tradicionais em todas as regiões da Paraíba, em 2019 e 2022.

E com a retomada presencial dos festejos juninos em 2022, o Governo da Paraíba apoiou 
a realização das festas em 17 municípios.

O Governo da Paraíba apoiou três edições 
do Festival São João na Rede, um projeto 
do Fórum de Forró de Raiz e Balaio Nordeste. 
Foram duas edições em formato on line e 
uma na volta dos eventos presenciais, que 
levaram shows a 12 cidades, com o chamado 
‘Caminhão do Forró'. 

I Festival de Cultura Indígena, reunindo 5 mil pessoas

I e II Festival de Cultura Quilombola, com participação de 4 mil pessoas 

I e II Festival de Cultura Cigana, com 2 mil pessoas

Circuito Som nas Pedras em parceria com dez prefeituras do Sertão e Cariri. 
Valoriza a economia criativa e o potencial cultural e artístico dessas regiões 

Outra ação que merece destaque 
foi a parceria para a realização do 
V Encontro Nacional de Forrozeiros 
e III Fórum Nacional de Forró. Nesse 
evento, o forró recebeu o título 
oficial de Patrimônio Cultural do 
Brasil, uma luta iniciada na Paraíba.
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“O Teatro Santa Catarina é muito 

importante como instrumento de acesso 

à cultura, de produção cultural, não 

só pra mim, como uma pessoa que atua, 

mas pra todos os grupos de teatro, toda 

a comunidade e para o público em geral. 

Ter um instrumento tão bem cuidado 

como esse no estado é muito rico. 

Um estado com cultura é muito mais 

potente e se desenvolve muito mais.”

RENÁLIDE DE CARVALHO, educadora e artista

Cultura
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MÚSICA VIVA E REVELANDO GRANDES TALENTOS

O Governo do Estado, através da EPC e FUNESC, realizou quatro edições do Festival de 
Música da Paraíba, iniciativa que reconhece e valoriza artistas paraibanos que estão surgindo 
no cenário cultural. As músicas são selecionadas por jurados com experiência na produção 
cultural, artistas e pesquisadores. 

Outra característica para manter o engajamento com a comunidade é o Prêmio Júri Popular, 
que na última edição teve recorde de participações.

Festival Jackson do Pandeiro

Festival Pretitudes

Criado para marcar as comemorações do centenário do ‘Rei do Ritmo’, em 2019, o Festival 
Jackson do Pandeiro reuniu mais de 60 atividades no Espaço Cultural José Lins do Rêgo. 
Lenine, Margareth Menezes, Marcos Suzano, Genival Lacerda  foram alguns dos artistas que 
fizeram parte da programação, que alcançou um público de 30 mil pessoas.

Arte, cultura e protagonismo negro para marcar o Dia da Consciência Negra. Com debates, 
sessões de cinema, painéis temáticos, performances cênicas e apresentações musicais, o 
evento visa dar visibilidade à produção cultural desenvolvida por pessoas negras no estado, 
que foram selecionadas através da abertura de edital público.

652
músicas 
inscritas

4
edições

Equipamentos como o Planetário, Theatro Santa Roza, Cineteatro 
São José, Cine Banguê e a Biblioteca Juarez da Gama Batista 
receberam serviços para oferecer mais conforto aos paraibanos.

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
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Incentivos para o atleta 
paraibano chegar ao pódio

O esporte na Paraíba recebeu apoio e incentivos do Governo do Estado para viabilizar 
novos espaços para a prática esportiva, reforma de equipamentos e ações para contribuir 
na formação dos futuros campeões. 

MELHORIAS NOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER

Com mais de 500 atletas e técnicos beneficiados, o programa foi ampliado para atender novas categorias. 
Investimento anual de mais de R$ 4 milhões, com recursos próprios.

Construção do Parque Linear Parahyba III - R$ 4,3 milhões
Construção de praça em Intermares - R$ 2,1 milhões
Reforma e manutenção da Vila Olímpica, em João Pessoa – R$ 1,7 milhão. Mais de 6 mil alunos matriculados 
em 30 modalidades
Construção de campos de futebol de várzea em Damião, Vieirópolis, Parari e Cuitegi, totalizando R$ 2,3 milhões
Reparos e manutenção no estádio O Amigão, em Campina Grande - R$ 1,2 milhão
Construção do Ginásio Paradesportivo do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, no valor de R$ 1,2 
milhão. O equipamento auxilia na reabilitação de 390 alunos com deficiência visual, que agora podem praticar 
diversos esportes do paradesporto, como futebol de 5 e goalball em local apropriado no próprio instituto
Construção de quadra poliesportiva em Esperança, Pocinhos, Belém e Sousa, totalizando R$ 980 mil
Reforma do ginásio José Rodrigues, no distrito de Galante - R$ 525 mil
Iluminação de campo de futebol em Monteiro - R$ 321 mil

Construção do Parque Linear Parahyba IV - R$ 7 milhões
Reforma do Ronaldão, contemplando a pista de bicicross e novo piso da quadra - R$ 12 milhões
Reforma do Perpetão - R$ 5 milhões na infraestrutura do estádio
Manutenção e sistema de proteção contra incêndios no estádio O Almeidão, em João Pessoa - R$ 1,8 milhão
Manutenção do Ginásio Deputado Levi Olímpio Ferreira, em Pombal - R$ 1,8 milhão

Apoio à delegação paraibana que foi às Paralimpíadas Escolares, em São Paulo (2019 e 2021), 
e aos Jogos Escolares da Juventude (2019 e 2021).

Bolsa Esporte Estadual

Participações em eventos nacionais

R$ 25 milhõesMais de
para ações de juventude, 
esporte e lazer

Concluídas

Em andamento

Esporte e Lazer

EVENTOS REALIZADOS EM TODO O ESTADO

JUVENTUDES EM AÇÃO

Jogos Escolares e Paraescolares em todo o estado, reunindo cerca de 28 mil atletas 
e paratletas de 12 e 17 anos de todas as regiões

Jogos Indígenas em Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto

Jogos dos Ciganos em Sousa

Jogos das Reeducandas do Presídio Feminino Júlia Maranhão, em João Pessoa

Copa Paraíba de Futebol Sub-15 Raimundo Braga, com 5 mil atletas de todo o estado

Jogos Mirins da Paraíba

Jogos dos Servidores Públicos, em João Pessoa.

Jogos Socieducativos, em João Pessoa

Jogos Paralímpicos da Paraíba, reunindo 20 municípios e 350 participantes

Viva Vôlei - atende 564 crianças de 7 a 14 anos, em Campina Grande

Qualifica Juventudes - programa de qualificação 
profissional em parceria com o Sebrae e Senar, 
contemplando 70 municípios. Foram investidos R$ 800 mil

Seminário de Juventude da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, no Rio de Janeiro

Programa Fala Juventude, na Rádio Tabajara

Tá na Vila – durante o Agosto das Juventudes, alunos 
de escolas estaduais visitaram a Vila Olímpica Parahyba 
e assistiram palestras sobre paradesporto, nutrição 
e ainda conheceram todo o complexo

Aprovação do Plano Anual de Políticas Públicas 
para a Juventude - Lei 12.290

Realização da Primeira Caravana 
e do Primeiro Festival Juventudes nas Letras, 
nas categorias poesia, conto, cordel 
e crônica

Realização do Agosto das Juventudes

Primeiro Workshop de Enfrentamento às 
Violências contra as Juventudes, reunindo 
PMPB, UFPB, UEPB, MPF e demais entidades 
ligadas aos direitos humanos
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LUIZ ANTÔNIO BEZERRA, atleta paralímpico atendido pelo Bolsa Representatividade

Esporte e Lazer

“Sou atleta paralímpico de atletismo, 

do arremesso de peso e lançamento 

de disco, da classe F-43. A bolsa é 

muito importante pra eu poder dar 

continuidade aos meus treinamentos,

ter todo o suporte na minha alimentação 

e seguir me preparando em busca dos 

meus objetivos. Abriu bastante portas 

pra mim e faz uma diferença enorme 

na minha vida.”
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