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editorial
Ano 22 - Edição 135 - Dezembro/2022 - Janeiro/2023

Distribuição dirigida e gratuita

BRASIL. A GENTE ACREDITA

PERSPECTIVAS

SIGA-NOS NO INSTAGRAM
E FIQUE POR DENTRO DA SUA 

REVISTA DO QUE ACONTECE

Dentre os diferentes nomes que dá às porções de tempo pelos diversos povos, uma das mais 
interessantes, é a atribuída pelos chineses ao seu ano Lunar, ao denominar, o início de mais uma 
volta da terra em torno do sol, de acordo com um animal, associado a um elemento. Neste caso, 
nosso 2023 “da era Cristã”, corresponde ao ano 4721, sob a regência do “Coelho de Água”, ou 
“Gui Mao”, cujas principais características segundo as peculiaridades da astrologia oriental, são: 
a capacidade de extrair conhecimento independente da fonte; a inteligência e a cautela. Esta 
última, levada ao pé da letra neste início de ano, pelos mercados de forma geral.

O fato é que o “Coelho de Água”, lépido e fl uido, vem encontrar um Brasil em fase de transição, 
sob o signo de uma estrela vermelha, cujo signifi cado astrológico provavelmente é bem menos 
relevante do que o que ela representa em termos de espectro e campo político. Até por que 
nesta tal transição, com direito a uma troca de faixas que nunca existiu (com efeito, houve 
uma inédita entrega) e alguma “tribulação e ranger de dentes”, acabaram se mudando para o 
Palácio da Alvorada, seus novos inquilinos. Na verdade, “novos” em alusão à estreia da primeira-
dama Rosângela Lula da Silva, pois seu marido, foi habitué da residência afi nal.

Mas, novidades na mudança para Brasília eles trazem. Novas composições ministeriais, novos 
arranjos administrativos, e em especial, o novo ministro dos Transportes, o jovem Renan 
Filho, cuja visão dinâmica já se fez presente ainda no primeiro mês do ano, com a arrojada 
apresentação do “Plano de 100 dias”, que inclui pacotes de concessões no Paraná e Minas 
Gerais, bem como a intensifi cação dos trabalhos de melhorias e revitalização dos caminhos de 
ferro do país, um pouco mais detalhada em conversa com Rodovias&Vias nesta edição, que 
por sinal, é ditada por um sotaque ameno, sincopado e musical, típico da Paraíba.

De lá, nossas equipes trouxeram, além de imagens de encher os olhos, pelo alto valor 
estético, informações capazes de infl ar a esperança, ao testemunharem as robustas 
ações do governo do Estado, que com higidez fi scal, preparo e senso de planejamento, 
promoveu e vem promovendo um boom de obras estruturantes, com clara tendência a 
aumentar de envergadura, expandindo não apenas a malha viária asfaltada, por meio do seu 
tradicionalíssimo DER-PB, como também democratizando a segurança hídrica, sob o comando 
de sua “super” secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (SEIRH). 

Ótimas notícias, portanto, para um início de ciclo, vindas diretamente, de onde raia a luz que 
faz o Brasil acordar. 

Boa Leitura!
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Linha de montagem de minicarregadeiras da
Unidade de Campo Largo-PR: única no Brasil

CATERPILLAR CELEBRA 300 MIL MÁQUINAS PRODUZIDAS NO BRASIL

Piracicaba, 5 de janeiro de 2023. Exatos 60 anos 
após produzir a primeira motoniveladora no Brasil, 
a Caterpillar celebra um marco histórico ao alcançar 
300 mil máquinas de construção fabricadas no país. A 
história da Caterpillar no Brasil antecede a produção 
local de máquinas Cat, iniciada em 1962. A Caterpillar 
foi a primeira fabricante de máquinas de construção 
a iniciar operações locais: em 1954, com a abertura 
do escritório comercial e armazém de peças de 
reposição para o suporte a então crescente frota de 
equipamentos importados em operação.

“Este marco é alcançado em um ano especial 
para nós, pois estamos concluindo o investimento de 
R$600 milhões de reais na modernização da fábrica de 
Piracicaba”, comenta o presidente da Caterpillar Brasil, 
Carlos Alexandre Oliveira. “Este ciclo de investimentos 
de cinco anos começou em meados de 2018 com 
conclusão prevista em 2023. Inclui a construção da 
maior linha de montagem de motoniveladoras da 
América Latina, que entrou em operação em agosto 
passado. O investimento também abrangeu a 
aquisição de novos equipamentos de produção, como 
robôs de soldagem, a introdução de novos processos 
industriais e a otimização do layout da fábrica. Para 
melhor apoiar as operações, um novo prédio de 
logística está sendo construído.

Marco é alcançado quando a empresa conclui investimentos de 600 milhões de reais na fábrica de 
Piracicaba que inclui a maior linha de montagem de motoniveladoras do Brasil.

INVESTIR PARA O FUTURO
Meses antes de inaugurar a nova linha de 

montagem em Piracicaba, a Caterpillar concluiu 
a expansão das operações de sua unidade de 
Campo Largo, no Paraná, com uma nova linha 
de montagem de produtos compactos. Como 
resultado desse investimento, a Caterpillar 
tornou-se a única empresa produtora de 
minicarregadeiras no Brasil, além de incorporar 
àquela unidade processos industriais avançados, 
ferramentas inteligentes e automação de 
operações de soldagem. Estas são otimizações 
que permitem à empresa dobrar a produção 
de máquinas da unidade e exportar para 
mercados com normas rígidas de emissões. A 
fabricação de minicarregadeiras no país gerou 
aproximadamente 400 empregos diretos na 
unidade.

UMA LÍDER LOCAL E GLOBAL

A Caterpillar é a maior fabricante de 
equipamentos de construção do Brasil. As 
fábricas de Piracicaba-SP e Campo Largo-PR 
juntas produzem diversos modelos e portes 
de motoniveladoras, carregadeiras, tratores 
de esteiras, escavadeiras, retroescavadeiras e 
compactadores. A produção supre parte da 
demanda brasileira e ajuda a abastecer clientes de 
praticamente todo o mundo

“A Caterpillar tem um legado de 
prover produtos e serviços que melhoram 
continuamente a qualidade de vida das 
pessoas, ajudamos nossos clientes a atender às 
necessidades de infraestrutura da sociedade, 
como residências, água potável, transporte e 
energia confiáveis. Temos orgulho de como 
ajudamos nossos clientes a construir um mundo 
melhor e mais sustentável”, conclui Carlos 
Alexandre Oliveira.

SOBRE A  CATERPILLAR
Com vendas e receitas de US＄ 51 bilhões em 2021, a Caterpillar 

Inc. é a fabricante líder mundial de equipamentos de construção 
e mineração, motores diesel e a gás natural fora de estrada, 
turbinas industriais a gás e locomotivas diesel-elétricas. Por quase 
100 anos, ajudamos os clientes a construir um mundo melhor e 
mais sustentável e estamos comprometidos e contribuindo para 
um futuro com redução de carbono. Nossos produtos e serviços 
inovadores, apoiados por nossa rede global de revendedores, 
fornecem um valor excepcional que ajuda os clientes a terem 
sucesso. A Caterpillar faz negócios em todos os continentes, 
operando principalmente por meio de três segmentos principais 
-- Indústrias de Construção, Indústrias de Recursos e Energia & 
Transporte -- e fornecendo fi nanciamento e serviços relacionados 
por meio de nosso segmento de Produtos Financeiros.

Nova linha de montagem de motoniveladoras
da fábrica de Piracicaba é a maior do Brasil
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES

Fundada em 1994, a INTERVIA busca o aprimoramento e 
soluções sustentáveis e inteligentes no desenvolvimento 
de projetos e serviços de engenharia na área de 
infraestrutura urbana e  rodoviária no Nordeste  e região.

Projetos Urbanos  .  Rodoviários  .  Saneamento 
Supervisão e Gerenciamento de obras

Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, 
Pavimento Superior, Atalaia, Aracaju/SE 

CEP:49037590 | Tel.: 79 3223-2159

CONSULTORIA & PROJETOS

exclusiva

JOÃO AZEVÊDO

Um governo de inclusão

Firme nos propósitos. Firme nas palavras. Assertivo nas ações. Sincero nas 
críticas e leal no proceder. O governador João Azevêdo, não por acaso, foi 
reconduzido pelo povo da Paraíba à Redenção, nome do distinto palácio cujo estilo 
arquitetônico simples e direto, emula uma objetividade condizente com sua gestão. 
Dotado de personalidade dinâmica, que gosta sempre de visitar pessoalmente os 
empreendimentos por todo o Estado, ele evidentemente, possui poucas lacunas de 
espaço em sua agenda. Porém, foi com sua igualmente característica gentileza, que 
ele reservou um destes espaços para uma conversa mais detida com Rodovias&Vias, 
que você pode acompanhar a partir daqui.

Governador do Estado da Paraíba
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exclusiva

“Nosso trabalho, desde o 
dia 1º de Janeiro de 2019, 
tem um foco não só naquilo 
em que é preciso atender 
a população nas suas 
demandas, mas principalmente 
na gestão financeira do Estado. 
Ora. O Estado da Paraíba hoje, é 
rating A do Tesouro Nacional.”

O estado da Paraíba vem investindo 
recursos próprios, principalmente no setor da 
infraestrutura. Como a sua gestão conseguiu 
“organizar a casa” no primeiro mandato, qual o 
balanço que o senhor faz?

Eu tenho uma visão de gestão. E para que 
uma gestão dê resultados, a primeira coisa que 
você tem que fazer é “arrumar a própria casa”, 
como você disse. Se você tiver as finanças 
organizadas, isso lhe gera a capacidade de 
investimento. Gera superávit financeiro que 
seja capaz lhe fazer assumir compromissos com 
a execução de políticas públicas, não apenas 
obras, mas políticas públicas de uma forma 
geral voltadas à qualidade. Então, o nosso 
trabalho, desde o dia 1º de Janeiro de 2019, 
tem um foco não só naquilo em que é preciso 
atender a população nas suas demandas, 
mas principalmente na gestão financeira do 
Estado. Ora. O Estado da Paraíba hoje, é rating A 
do Tesouro Nacional. Temos essa qualificação 
hoje, por conta do trabalho que foi feito – 
muito sério – na gestão fiscal. Isso permitiu 
que o Estado tivesse uma boa “poupança”. 
Uma boa relação entre despesa e receita, e 
gerado o superávit. E é justamente ele que nos 
condiciona a possibilidade de transformar esse 
capital em obras e ações, consequentemente, 
por outra perspectiva, em outro patamar, a 
gerar empregos de forma constante. A Paraíba, 
no ano passado, de 12 meses, em 11, gerou 
saldo positivo de emprego. Durante nosso 
primeiro governo, geramos mais de 550 mil 
posições de trabalho com carteira assinada. 
Claro. Não foram empregos dentro do governo. 
Mas vagas geradas a partir do investimento que 
o Estado faz, pela criação de um ambiente de 
negócios que trouxe para cá muitas empresas, 
e que apresentou esse número grande de 
oportunidades de trabalho, num momento em 
que o país gerou um desemprego enorme. E 
isso é fruto do trabalho incansável de toda uma 
equipe de Planejamento, Fazenda, etc., que 
pensa o tempo todo como economizar, onde 
cortar, realocando e reaplicando esse recurso 
de forma que ele possa apresentar um retorno 
maior, que alcance mais as pessoas do Estado. 
Esse tem sido um foco nosso.

exclusiva

O senhor já ocupou diversos cargos públicos. Na década de 80, foi secretário Municipal de 
Planejamento de João Pessoa, atuando também no município de Bayeux. Depois, assumiu Secretaria do 
Meio Ambiente do estado, até a fusão com a Secretaria de infraestrutura, onde, por fim, esteve à frente de 4 
pastas: Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciências e Tecnologia. Podemos considerar toda 
esta bagagem um diferencial preponderante na sua trajetória até chegar a governador?

Eu tive também muita sorte profissional-
mente, por que eu sempre pude desempenhar 
papéis de coordenação de projetos, mesmo 
antes de exercer cargos públicos, e alguns 
programas importantes, como o projeto 
“Cidades de Porte Médio” e o antigo “Projeto 
Cura”, que era um projeto de urbanização nas 
cidades. Isso tudo, logicamente, facilitou para 
que pudéssemos desenvolver um trabalho – 
a minha área sempre foi executiva – sempre 
trabalhei como executivo em empresas e 
também na área pública, e esse conhecimento 
da máquina pública, durante anos de atuação, 
sem dúvida, deu boas condições para o 
desempenho da função de governador. O fato 

de ter passado por diversas secretarias, permite 
fazer uma leitura mais detalhada dos problemas 
que os secretários têm que enfrentar. Porque 
afinal de contas eu sei como é estar no lugar 
deles. Por outro lado, isso possibilita que a gente 
pense e planeje melhorias. Mas eu não tenho 
dúvida nenhuma que a experiência em cada 
órgão, instituição, pela iniciativa privada, foi que 
forneceu esse cabedal para chegar na condição de 
governador, buscando, da melhor maneira possível 
exercer essa grande responsabilidade. A soma dos 
conhecimentos, mais a vontade de sempre sair de 
casa disposto a aprender alguma coisa nova, como 
eu costumo dizer, é importante, não apenas a nível 
profissional. É importante para a vida. 

“O fato de ter passado por diversas 
secretarias, permite fazer uma 
leitura mais detalhada dos 
problemas que os secretários têm 
que enfrentar. Porque afinal de 
contas eu sei como é estar no 
lugar deles. Por outro lado, isso 
possibilita que a gente pense e 
planeje melhorias.”
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“Hoje a Paraíba se encontra em 
uma condição contrária ao que 
seria o fluxo natural quanto 
a linhas de financiamento. 
Normalmente, é o Estado que 
busca a instituição. Mas aqui 
acontece o contrário. São 
as instituições que vêm 
nos oferecer recursos. 
Constantemente. 
Tanto empresas quanto 
instituições financeiras. ”

“Não temos financiamento 
nem recursos vindos do 
Orçamento Geral da União. 
Então, nossa capacidade 
de investimento é alta. 
Verdadeiramente alta. 
Mantemos esse grande volume 
de obras sendo executados, em 
sua grande maioria, com recursos 
próprios, em função dessa gestão 
financeira responsável e eficiente, 
e que é fundamental. ”

Ainda com base em sua experiência, quanto às modernas políticas ESG, voltadas à 
responsabilidade socioambiental e de governança, em que pé o senhor considera estar o Estado, 
especialmente levando-se em conta que a aderência a esses requisitos estão se tornando cada vez 
mais, elementos excludentes para obtenção de recursos junto às instituições financiadoras?

Hoje a Paraíba se encontra em uma 
condição contrária ao que seria o fluxo 
natural quanto a linhas de financiamento. 
Normalmente, é o Estado que busca a 
instituição. Mas aqui acontece o contrário. 
São as instituições que vêm nos oferecer 
recursos. Constantemente. Tanto empresas 
quanto instituições financeiras. Essa condição 
de rating “A”, nos colocou nessa situação. Eu 
costumo brincar que é o “cheque especial” 
do governo do Estado, perante o Tesouro 
Nacional, e que consiste atualmente em R$ 
1,9 bilhão de teto disponível para tomada de 
empréstimo. E com garantia da União. É um 
valor considerável. Naturalmente as instituições 
financeiras têm acesso a essas informações. 
Então nós somos procurados pelos bancos 
oficiais, bancos internacionais, e eventualmente 
lançamos mão dessas possibilidades. Nós 
temos hoje 4 empréstimos firmados com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Banco Mundial e o próprio NDB (New 
Development Bank), que é o Banco dos BRICS, 
que colocaram também recursos à disposição 
e claro, nós temos empréstimos com o BNDES. 
Mas essa condição ajustada do Estado é que 
permite que a gente possa trabalhar de uma 
forma muito tranquila, principalmente no 
sentido de ter sempre crédito disponível. E 

note: com a queda de receita que os Estados 
apresentaram, no geral e certamente terão no 
próximo ano, muito por conta da mudança na 
legislação do ICMS, nós teremos que nos valer, 
exatamente desse crédito, para poder antecipar 
algumas obras de infraestrutura, para repor 
nossos programas sociais com recursos do 
próprio Estado.

E com resultado positivo, o cobertor para 
saúde, educação, infraestrutura fica maior...

É claro. E é por isso que eu tenho sempre 
muito orgulho de dizer que nós somos 
um governo de inclusão. E quando eu falo 
“governo de inclusão”, é por que o Brasil vive 
um problema muito sério que é a fome, por 
exemplo. Nós temos milhões de pessoas 
passando fome no país. É a insegurança 
alimentar, que é grave. E aqui na Paraíba, nós 
temos um programa justamente de segurança 
alimentar, que permite o fornecimento mensal 
de 1 milhão e 312 mil refeições a preço unitário 
de R$ 1,00 em todos os meses. E para “bancar” 
um programa desse tamanho, é preciso ter 
caixa. De novo: a casa arrumada. Assim como 
para ter um programa de construção de 
mais de 210 creches espalhadas pelo Estado, 
que tem 223 municípios, é preciso ter essa 
arrumação. Da mesma forma, para conseguir 
fazer o asfaltamento das principais vias em 
mais de 210 cidades, pela Paraíba inteira, é por 
que temos um Estado organizado. Arrumado 
financeiramente. Até por que para essas 
obras, não temos financiamento nem recursos 
vindos do Orçamento Geral da União. Então, 
nossa capacidade de investimento é alta. 
Verdadeiramente alta. Mantemos esse grande 
volume de obras sendo executados, em sua 
grande maioria, com recursos próprios, em 
função dessa gestão financeira responsável e 
eficiente, e que é fundamental. 

Projetos e execução de obras,
sempre juntos com a população

exclusivaexclusiva
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“Sempre faço uma separação: 
Infraestrutura Física e

Infraestrutura Social. ”

“Ambas as obras, que reputo 
como obras importantes, 
têm todas as características 
de obras Federais, mas que 
nós estamos fazendo, com 
recursos próprios.”

Seguindo por novas perspectivas na administração, de que forma o senhor percebe o papel do 
governo do estado em processos como melhoria na mobilidade urbana e o novo conceito de “cidades 
inteligentes”. Ele deve ser mais um elemento de fomento, orientador, ou eventualmente, assumir a 
dianteira em determinados empreendimentos?

Nós sabemos a diferença que existe, de 
capacidade de investimento entre o Estado 
e os Municípios. É claro, grandes cidades, 
como João Pessoa, Campina Grande, e outras 
maiores, ainda têm um bom nível de condição, 
razoavelmente compatível com a demanda 
existente por infraestrutura. Entretanto, 
os pequenos municípios, mal sobrevivem 
pagando suas contas e, quase nunca sobram 
recursos para investimentos. Nesses casos, eu 
vejo que cabe ao estado exercer esse papel 
de levar até os municípios essa infraestrutura 
necessária. Aliás. No quesito infraestrutura, 
sempre faço uma separação: Infraestrutura 
Física e Infraestrutura Social. Quando nós 
estabelecemos convênios com Municípios, para 
construir 60 escolas municipais, que não são 
de responsabilidade direta nossa, 50 ginásios 
municipais, além das creches que citei antes, 
e que afinal, seriam todas ações municipais,  
estou fazendo Infraestrutura Social. Quando 

você leva aos municípios obras de mobilidade 
urbana, como nós fizemos com o Programa de 
Travessias Urbanas, isso foi fundamental para 
as cidades da Paraíba. Nós vamos praticamente 
universalizar o atendimento, chegando este 
ano às 223 cidades do Estado. Assim como o 
asfaltamento das principais vias. E com isso, 
não se eleva apenas o padrão técnico do 
viário. Eleva-se a autoestima da população, 
que passa a ter uma cidade mais bonita, com 
uma movimentação mais adequada, ou 
seja, isso tudo é o papel do Estado, fazendo 
aquilo que é seu compromisso, considerando 
as limitações que os municípios têm. E nós 
estamos falando de um programa de R$ 300 
milhões de asfalto. Algo muito superior à 
capacidade de uma cidade pequena. Então 
cabe a nós. Nossa gestão teve condições de 
fazer isso. Às vezes as pessoas chegam e me 
perguntam quais foram as obras que eu fiz no 
Estado. E eu respondo: nenhuma. Eu faço obras 
nos municípios. Porque afinal de contas as 
pessoas moram nos municípios. Então temos 
essa visão municipalista. Quando você dota o 
município de uma infraestrutura adequada, 
você obviamente tem um estado com a 
infraestrutura adequada. 

Aproveitando que o governador falou em mobilidade urbana, há pouco o senhor autorizou o Arco 
Metropolitano de João Pessoa e está quase concluindo o Arco Metropolitano de Campina Grande...

Verdade. Essas obras são extremamente 
importantes, primeiro por que, se você fizer 
uma análise, elas são empreendimentos de tal 
monta, que deveriam ser empreendimentos 
Federais. Ora. Caberia ao governo Federal 
fazer a ligação entre duas rodovias Federais, a 
BR-230 e a BR-101. Até por que, na Paraíba, 
existe a sobreposição em um determinado 
trecho, junto à João Pessoa, em Bayeux, e 
que tem os maiores congestionamentos e os 
maiores índices de acidentes. E nada foi feito. 
Entretanto, como Estado teve essa condição 
fiscal, nós preparamos o projeto, fizemos a 
licitação e será uma obra de R$ 210 milhões 
bancadas com recursos próprios. Isso fará 
com que, por exemplo, o cidadão que venha 
de Recife em direção ao interior do Estado, 
não tenha que ir até a malha urbana de João 
Pessoa e Bayeux disputar o tráfego local apenas 
para poder sair e acessar outra rodovia. Ele 
terá essa alternativa bem antes de chegar na 
cidade. Afinal, é uma obra grande, com 18 Km, 
2 viadutos, 2 pontes, passando em uma região 
que tem uma produção agrícola muito forte, 
em uma rodovia duplicada que nós estamos 
fazendo. Da mesma forma, assim como o 
Arco Metropolitano de João Pessoa, o Arco 
Metropolitano de Campina Grande, que ligará 
a BR-230 à BR-104, também, para alternar o 
fluxo de carga para longe da área urbana. Por 
isso estamos criando essa alça de contorno, 
que evitará que o tráfego de passagem 
contribua para adensar o tráfego, seguindo 
para Curimataú, Brejo e outros destinos. Mas, 
como disse, ambas as obras, que reputo como 
obras importantes, têm todas as características 

de obras Federais, mas que nós estamos fazendo, 
com recursos próprios. Ainda, com essas mesmas 
características, existem dois outros grande 
problemas de mobilidade em João Pessoa. Um, 
ao longo da BR-230 e o outro, a CEASA de João 
Pessoa, em que há necessidade de se fazer um 
viaduto. Um viaduto que está projetado, na obra 
de triplicação da BR-230. Contudo, o governo 
Federal não teve dinheiro para fazer a obra. E 
aí nós pedimos o projeto, e também estamos 
bancando a obra com recursos próprios,  
R$ 24 milhões aproximadamente. Outro 
problema que vamos acessar, é junto à BR-101, 
e consiste na convergência da saída de todas as 
indústrias do Distrito Industrial de João Pessoa 
para a conexão com ela. A cada horário de pico, 
avolumam-se congestionamentos terríveis por 
conta disso. E a solução aí também é um viaduto, 
o qual nós apresentamos um projeto, que já 
foi aprovado pelo DNIT e atualmente está em 
fase de licitação. Por sinal, já temos a Ordem de 
Serviço. Na verdade, estamos começando lá esse 
empreendimento. Ou seja. Não dá pra esperar. 
Temos problemas que não podem esperar. 
Como temos capacidade. Estamos buscando 
todas as soluções.

Obras do Arco Metropolitano de Campina Grande

Construção, Amplianção e Recuperação de Escolas

exclusivaexclusiva
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“O Consórcio do Nordeste,
é uma ferramenta 

extremamente importante, a 
meu ver, de gestão moderna. 

A troca de experiências fica 
facilitada por meio dele. 

Possibilita a exposição 
de projetos exitosos, que 

aconteceram em outros
Estados e, o mais significativo, 
o repasse dessas informações 

para os outros gestores do grupo. 
Também, é um estreitamento de 
relações, muito positivo, por que 

existem vários projetos que são 
compartilhados entre os Estados.”

“A matriz de infraestrutura 
da Paraíba, está devidamente 

equacionada na grande 
maioria dos seus itens.”

Recentemente o senhor foi eleito 
presidente do consórcio do Nordeste, criado 
em 2019. Quais serão as principais temáticas 
a serem levantadas pela sua liderança e, para 
além do evidente protagonismo, como o 
senhor vê a Paraíba contextualizada nestas 
pautas?

O Consórcio do Nordeste, é uma 
ferramenta extremamente importante, a 
meu ver, de gestão moderna. A troca de 
experiências fica facilitada por meio dele. 
Possibilita a exposição de projetos exitosos, 
que aconteceram em outros Estados e, o mais 
significativo, o repasse dessas informações 
para os outros gestores do grupo. Também, 
é um estreitamento de relações, muito 
positivo, por que existem vários projetos que 
são compartilhados entre os Estados. Uma 
outra questão, é que, notamos ser necessário 
uma região, como é a do Nordeste, ter a sua 
representatividade junto ao governo Federal 
na defesa dos interesses que, por vezes, 
extrapolam os limites do próprio Estado. 
Por exemplo, nós fazemos uma defesa 
muito forte da restauração e recuperação da 
malha ferroviária. É importante que ocorra, 
mas não é obra para um só Estado. Afinal, 
uma ferrovia ultrapassa esses limites. Então, 
é uma das reivindicações que nós temos 
para levar à Presidência da República, como 
pauta regional. Fazer esse papel, ser esse 
instrumento de fazer a representação de 
toda uma região é a finalidade do Consórcio 
do Nordeste. E pela deferência dos colegas 
governadores, eu fui eleito para este ano 
fazer a gestão do consórcio, que inclusive já 
teve uma primeira reunião com o presidente 
da República, no sentido de organizar uma 
reunião com todos os governadores do Brasil 
a fim de que cada um possa apresentar os 
pleitos do seu estado e também os pleitos 
de sua região, para o que já fizemos, aqui 
em João Pessoa, uma reunião preparatória. 
Também, a intenção é apresentar o consórcio 
para os 6 novos governadores que não 
tiveram ainda, a chance de conviver com essa 
experiência. Mas enfim. Temos pela frente 
esse papel de interlocução e interpretação 
dos anseios de nossa Região.

Nós sabemos que o senhor é um intransigente e apaixonado defensor de um conjunto de ações 
colocadas sob a expressão “segurança hídrica”. Podemos considerar esta uma “assinatura” de sua 
gestão? E, partindo deste princípio, quais as maiores conquistas e os maiores projetos entregues ou 
ainda por realizar?

A Paraíba tem, cerca de 90% dos 
seus municípios na região do Semiárido. 
Isso significa dizer, que não existe essa 
segurança hídrica permanente. Não há 
chuvas acontecendo de forma regular e com 
intensidade suficiente para garanti-la para 
todos os municípios. Então, são necessários 
ainda grandes investimentos, muito 
altos, dentro deste segmento. A matriz de 
infraestrutura da Paraíba, está devidamente 
equacionada na grande maioria dos seus itens. 
Se você olhar pelo ponto de vista das rodovias, 
não temos nenhuma cidade da Paraíba que não 
se chegue por pista asfaltada. E mesmo assim, 
estamos investindo em asfaltamento, em um 
programa de R$ 1,8 bilhão e que chegará, com 
o Arco Metropolitano de João Pessoa à mais 
de R$ 2 Bilhões. Continua sendo demandado, 
mas está sendo atendido. A questão energética, 
também é uma questão equacionada na 
Paraíba. Não apenas por termos distribuição 
em todo Estado, mas por que alcançaremos 
autossuficiência produtiva, com energias 
renováveis, em 2024. Eólica e Solar. Em relação 

à infraestrutura de comunicações, a Paraíba 
também tem essa questão bem encaminhada. 
Os operadores ofertam 4G em todos os 
municípios. Mas, o item da infraestrutura que 
ainda carece de um olhar muito atento, são 
os nossos recursos hídricos. Nós temos duas 
regiões aqui, Cariri e Curimataú, que não 
dispõem de segurança hídrica. Com advento 
das obras da Transposição do São Francisco, 
houve então a possibilidade de fazermos 
obras complementares neste sentido. Não é à 
toa que estamos com duas grandes adutoras, 
uma em construção e outra em licitação, mais 
demorada por ser internacional, que somadas 
chegam a mais de 700 Km de rede. Então. Com 
isso, a expectativa é que essas duas regiões mais 
críticas sejam equacionadas. E aí sim, quando 
tivermos a matriz totalmente equacionada, e 
com todo o respaldo, por exemplo àquilo que 
consideramos uma verdadeira riqueza, que são 
as nossas universidades, e seus cursos técnicos, 
que oferecem qualificação, finalmente teremos 
um desenvolvimento mais regionalizado, 
que não seja centralizado apenas nas grandes 
cidades. Mas que dê chance, para que sejam 
gerados empregos também nas pequena 
cidades, a partir de seus próprios arranjos 
produtivos. Essa é nossa leitura. Esse é nosso 
foco. Em síntese, com as obras que estamos 
fazendo, pretendemos alcançar a segurança 
hídrica na Paraíba dentro dos próximos 2 anos.

exclusivaexclusiva

Complexo Solar, no município de Patos
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É praxe Rodovias&Vias perguntar aos chefes 
do executivo com os quais tem a oportunidade 
de conversar, qual sua mensagem aos atores da 
engenharia construtiva do Brasil e mesmo fora 
dele. Sendo assim, que cenários e potencialidades a 
Paraíba oferece para os que desejam aqui aportar os 
seus recursos?

Nossa intenção, é fazer com que a Paraíba seja 
conhecida para além de suas belezas naturais. É fazer 
com que ela seja atrativa para a indústria e para as 
empresas que são o verdadeiro motor gerador de 
empregos e renda. À nós, portanto cabe incentivar, 
fomentar, criar as condições de um ambiente de 
negócios que seja propício. A mensagem que fica 
é que cada uma das empresas que desejam aqui se 
instalar, serão sempre bem-vindas. E, já que estamos 
tratando com a revista Rodovias&Vias, na área 
construtiva, tenho a dizer que nosso programa de 
construção e de estradas é robusto e muito forte. E, 
importante: aqui se paga em dia. Absolutamente 
em dia. Não toleramos atrasos. Sem falta. Essa é uma 
questão de honra. Até por que eu já estive do outro 
lado, e sei da importância e do compromisso de 
manter pagamentos em dia, respeitando contratos. 
Então, aos que aqui chegarem, fiquem certos de que 
encontrarão, relações republicanas, respeitosas e 
de segurança.  

O Estado possui uma vocação logística que parece ter sido muito respeitada pelo seu governo. Um 
bom exemplo disso, é a ampliação de capacidade do Porto de Cabedelo, uma obra há muito divisada por 
outras gestões, mas finalmente realizada pela sua. Conte-nos um pouco sobre esse objetivo estratégico e 
quais outras ações estão planejadas para prestar um suporte logístico mais condizente para este ativo tão 
importante, em espectro nacional?

Falamos em termos de Brasil, e não 
podemos deixar de perguntar: o senhor é 
reconhecidamente um bom articulador. 
Quais suas expectativas quanto às relações 
com Brasília sob o novo comando?

É completamente diferente da que 
tivemos nos últimos 4 anos. Na verdade, 
não houve expectativas nos últimos 4 
anos, com o governo anterior, e que é 
uma relação necessária, entre o governo 
Federal e os governos Estaduais. É uma 
relação republicana, que deve ocorrer 
independente de partidos políticos de um 
e de outro. O diálogo que deve prevalecer 
para a defesa dos interesses nacionais e 
estaduais ocorre assim. Mas infelizmente 
nós não tivemos isso. Eu sinceramente 
espero que estejamos para restabelecer isso, 
até por que, com poucos dias desde que 
assumiu a presidência, o presidente Lula nos 
convocou, enquanto Consórcio do Nordeste 
para uma reunião em Brasília, como disse. 
E a meu ver, essa é uma demonstração 
clara de que o governo quer construir uma 
relação com todos os governos, de todos os 
partidos. Acho que essa é uma tendência, de 
retomada de diálogo, que irá se confirmar.

A localização da Paraíba, é privilegiada em 
termos geográficos. Em um raio de 1 mil Km, 
nós temos 50 milhões de consumidores. E isso 
faz com que o Estado seja sempre procurado, 
para a instalação de Centros de Distribuição. 
Por exemplo, aqui nós temos o maior CD da 
Magazine Luiza no Brasil, com 113 mil m²; da 
Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos 
aqui instalada; a Palmolive; a Colgate; a 
Kappesberg, fabricante de móveis; a Balfar, 
que planeja nos próximos meses produzir mais 
de 3 mil painéis solares por dia e tudo isso, é 
fruto essencialmente, dessa localização. E nos 
valermos dela é fundamental. E nesse sentido, 
o Porto de Cabedelo, faz parte dessa logística. É 
um porto abrigado, com uma vocação enorme 
para a cabotagem, o que favorece a entrada e 
saída de mercadorias. Veja só o potencial: nós 
temos aqui a Alpargatas. Então, onde você tiver 
um par de chinelo Havaianas, em qualquer 
lugar do mundo, ele foi produzido aqui. Em 
Campina Grande. Porém não foi exportado 
pelo nosso porto. Ou é por Suape, às vezes 
até por Santos. Entende? É por isso que nós 
precisamos fortalecer o nosso porto. Para 

isso, é preciso receber navios maiores, com maior 
calado, daí a necessidade de fazer as dragagens 
no canal, para que essas embarcações cheguem. E 
novamente: essa deveria ser uma obra do governo 
Federal, que tinha à disposição R$ 60 milhões para 
isso, mas optou por repassá-los ao Porto de Santos. 
Então, o Estado assumiu, e já investiu R$ 90 milhões. 
Com isso, teremos condições de atender navios 
de até 55 mil t. E isso certamente criará um novo 
momento para o Porto de Cabedelo. É essa visão, 
que nos motiva a investir esse montante, num porto 
delegado pelos próximos 30 anos, mas que tem 
esse potencial de requalificar e reposicionar a nossa 
logística a nível nacional e mesmo internacional.

exclusivaexclusiva

“O Porto de Cabedelo, faz
parte dessa logística. É 
um porto abrigado, com 
uma vocação enorme para a 
cabotagem, o que favorece a 
entrada e saída de mercadorias.” 

Visita ao Porto de Cabedelo

“A mensagem que fica é que 
cada uma das empresas que 

desejam aqui se instalar, 
serão sempre bem-vindas. 
E, já que estamos tratando 

com a revista Rodovias&Vias, 
na área construtiva, tenho 

a dizer que nosso programa 
de construção e de estradas 

é robusto e muito forte. E, 
importante: aqui se

 paga em dia.”
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Para ilustrar suas páginas também “turistou”: 
visitou a infraestrutura turística, como o nascer 
do sol em “Cabo Branco” e o pôr do sol na 

“Praia do Jacaré”. Ambas, famosas pela estonteante 
“palheta de cores”, e por integrarem parte do corredor 
turístico de Cabedelo, município do estado da Paraíba. 
O acesso ao balneário é feito pelo km 8 da BR-230.
Em Cabedelo, também está o Km 0 da BR-Transamazônica 
(outro grande épico brasileiro), por onde chegam e 
saem as mercadorias do Porto de Cabedelo, atualmente 
passando por dragagem e melhorias estruturais e 
estruturantes, visando ampliação de sua capacidade, 
com um rol completo de ações tocada pela Secretaria de 
Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH).
Antes de começarmos nosso “giro”, porém, cabe uma 
explicação, para os que, curiosos como a equipe deste 
periódico, talhada no levantamento de informações cujo 
suporte, muitas vezes é histórico, fi caram com o epíteto 
“Praia do Jacaré” na cabeça: No livro “Evolução histórica 
da Paraíba do Norte”, há uma citação do porquê dessa 
inusitada denominação: “Próximo à foz [do rio Paraíba], 
onde o jacaré era fartamente encontrado, dormiam 
quietamente entrelaçadas, secularmente, árvores 
gigantescas formando as matas da Bocaina, onde os 
passarinhos saltitavam (...)”. Seguindo pelas rodovias 
estaduais, visitamos mais algumas praias como a praia 
Bela, ponto turístico muito visitado, a praia Costa do 
Conde (com formações de falésias, bastante singulares 
em termos de litoral no país), e o Mirante Dedo de Deus. 
Répteis, árvores centenárias, seres humanos e suas 
intervenções. De fato, a Paraíba é um local que parece 
conciliar progresso e natureza à sua maneira, obtendo, 
ao que parece, grande sucesso no processo, como você 
poderá conferir a partir daqui. 

ESPECIAL • PARAÍBA
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A capital paraibana é amplamente conhecida por ser o local onde os 
primeiros raios solares aparecem, por ter em uma parte de seu território o 
ponto mais oriental de todas as Américas. A gestão participativa via Orçamento 
Democrático Estadual, decisão pela Infraestrutura como motor de retomada 
econômica, e a vontade popular expressa nas ações do governo João Azevêdo: o 
tom do progresso, no ritmo da Paraíba. Rodovias&Vias foi até a Paraíba para 
conhecer as grandes obras que estão ajudando a transformar o estado. 

Praia Bela, um destino inesquecível no litoral da Paraíba

BR230 e seu km 0, em frente ao 
Porto de Cabedelo

Belle Soares,
Violinista no
Pôr do Sol na

Praia do Jacaré

Jurandir do Sax
Cabedelo

Costa do Conde

Litoral Sul da Paraíba,
Vista do Dedo de Deus João Pessoa
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Criado pelo interventor Federal na 
Paraíba Odon Bezerra Cavalcanti, por 
meio do Decreto Lei n.º 832 de 26 de 
junho de 1946 a partir da famosa “lei 
Joppert” (na verdade um decreto-lei, 
o 8.463, e assim chamado em nome 
do deputado Federal pela UDN-GB, 
Maurício Joppert, também engenheiro, 

cartógrafo e professor, de acordo com 
sua biografi a na Câmara dos Deputados 
do DF em Brasília), que instituiu o “Fundo 
Rodoviário Nacional”, bem como a Polícia 
Rodoviária Federal, o DER-PB inicia a sua 
longa trajetória de quase 8 décadas com 
a missão principal de fazer cumprir o 
primeiro “Plano Rodoviário Estadual” da 
Paraíba, que conciliava apenas 969 Km de 
vias troncais servidos por meros 385 Km 
de segmentos alimentadores. Tudo em 
torno da dorsal BR-230, até hoje uma rota 
essencial para a dinâmica dos transportes 
neste ensolarado representante do 
Nordeste brasileiro. Contudo, a Paraíba 
sempre foi dona de si e dotada de enorme 
capacidade e força de determinação, e a 
autarquia, fazendo jus à esta característica 
inata de seu povo alegre e gentil, foi capaz 
de fazer crescer estes números para os 
atuais robustos 5.808 Km de estradas e 
rodovias, boa parte deles pavimentados 
e em boas condições de rodagem, 
chegando a outra estimativa igualmente 
invejável: um patrimônio de asfalto, 
legado e muito trabalho, representado 
e muito bem na sua bastante completa e 
estrategicamente disposta malha viária 
estadual (que continua em ascendente 
desenvolvimento, como veremos), sendo 
reputada como “O mais importante 
Patrimônio Físico da Paraíba”, com o 
adendo que humildemente nos sentimos 
compelidos a colocar aqui: “feito pelas 
mãos humanas”. 

à Cajazeiras, passando por Campina 
Grande, Juazeirinho, Santa Luzia, São 
José do Egito e Pombal, pelo grande eixo 
transversal paraibano, a BR-230, tomando 
é claro o cuidado de verificar esses 
acessos. “É uma conquista importante 
para o estado, não apenas em termos de 
integração, mas também, um fato que nos 
envaidece, pois é conhecida a fama da 
Paraíba como a detentora das melhores 
rodovias do Nordeste”, enfatizou o 
diretor, cuja afi rmação é corroborada pela 
mais recente pesquisa da Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT, que 
apontou entre as 10 melhores rodovias do 
Brasil uma pista presente no estado), e que 
irá ver avanços signifi cativos ocorrendo 

Maurício Joppert,
assinatura de decreto de Lei1946

PB-103
Tabuleiro Dona Inês entr. PB-103

“Qualquer pessoa, de dentro ou de 
fora do Estado que queira nos visitar, ou 
visitar qualquer um dos 223 municípios 
muito em breve, poderá fazê-lo por 
meio de uma estrada pavimentada”, 
disse à Rodovias&Vias o atual diretor 
de Planejamento e Transportes do 
Departamento de Estradas de Rodagem 
da Paraíba (DER-PB), engenheiro José 
Arnaldo Souza Lima, atalhando a situação 
do mais infl uente modal do país, situação 
à qual a Paraíba não foge também neste 
tema e afi nal, algo que a equipe deste 
periódico pôde comprovar em diversos 
trajetos pela malha estadual, como por 
exemplo, os 435 Km cumpridos entre 
a capital João Pessoa e Sousa, próximo 

ABRANGÊNCIA E STATUS: MUITO BOM
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O MAIOR “ATIVO” DO ESTADO

O Palácio da Redenção é um prédio histórico localizado no centro da cidade de João 
Pessoa, capital da Paraíba, que abriga a sede do poder executivo estadual.

ESPECIAL • PARAÍBA
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OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS

Detendo cerca de 20 Km de pontes 
espalhadas em todo o Estado, a conservação 
também será estendida a estes dispositivos, 
de acordo com informações do DER-PB. 
“Inclusive, o maior vão deste tipo de elemento, 
a ponte sobre o Rio Piranhas, foi recentemente 
restaurada, em uma operação que foi 
concluída em 2022. Assim como ela, são 
pontes que já tem, em alguns casos mais de 
50 anos, e realmente careciam de cuidados”, 
avaliou o diretor Souza Lima.

diante de si pelo próximo termo da gestão 
João Azevêdo: “Tradicionalmente sempre
tivemos boas estradas e nos próximos
4 anos, o Governador já manifestou a
determinação de recuperar toda a malha
que não está em boas condições, estamos
falando aí de 500, 600 Km, no que já
iniciamos os estudos e levantamentos
para atender essa tarefa, de modo que
a nossa logística ganhe mais efi cácia e
efi ciência”, ressaltou o engenheiro. “A meta, 
além do bom estado de conservação em 
100% da malha pavimentada, é também 
alcançar um bom índice de sinalização”, 
resumiu. Dentro deste esforço, o 
engenheiro destacou também a disciplina 
de conservação, que possui contratos 
vigentes: “Essa tarefa foi terceirizada, e 
conta com empresas privadas para atender 
aos objetivos. Este é um expediente que 
veio substituir a conservação que era feita 
pelo próprio DER-PB, por administração 

direta, com resultados que nos foram 
muito satisfatórios, com bom nível de 
serviço e uma prestação muito bem feita. 
É uma resposta mais rápida, em especial 
para este período de chuvas e tem rendido 
elogios por parte dos usuários”, relatou, 
acrescentando ainda que a cobertura 
de conservação, atualmente consiste de 
100% da malha total do Estado, em todos 
os seus 57 mil Km², em uma densidade 
de malha pavimentada, que é a maior do 
Nordeste, e uma das maiores do Brasil. 
Em tempo, o orçamento total de todos 
os contratos para conservação, de acordo 
com o diretor, supera os R$ 120 milhões e 
garante as boas condições.

José Arnaldo Souza Lima, diretor de 
Planejamento e Transportes do DER-PB

“Tradicionalmente sempre
tivemos boas estradas e nos próximos 

4 anos, o Governador já manifestou 
a determinação de recuperar toda a 

malha que não está em boas condições, 
estamos falando aí de 500, 600 Km, 

no que já iniciamos os estudos e  
evantamentos para atender essa tarefa, 

de modo que a nossa logística ganhe 
mais efi cácia e efi ciência.” 

IMPLANTAÇÕES: QUANDO O ASFALTO CHEGA
Um pouco antes, foi evidenciada 

a fundamental contribuição do 
Departamento para a considerável 
ampliação de quilometragem para a 
malha pavimentada paraibana, no que 
a afi rmação “e contando” para a adição 
de números, é totalmente procedente. 
“Nós tivemos um orçamento para 
implantações, superior à R$ 2 Bilhões, dos 
quais cerca de 40% foram executados até 
o momento. Contudo, o governador já 

determinou o aumento destes investimentos 
em toda a Paraíba. É um investimento feito 
com recursos próprios, do Tesouro do Estado. 
Temos em curso atualmente, por volta de 
80 obras em andamento, com diversas em 
licitação e muitos novos projetos, frisou. 
Percorrendo estes novos segmentos – alguns 
prontos e entregues recentemente, outros 
muito próximos disso – Rodovias&Vias teve a 
oportunidade de colher algumas impressões 
muito especiais, de moradores locais, direta 

Ponte de 324 metros no
Rio Piranhas no Alto Sertão da Paraíba
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e positivamente impactados pelas 
intervenções. Pessoas como o “Seu” 
Joaquim Francisco de Oliveira, morador 
lindeiro ao trecho Arara – Serraria da
PB-085 há mais de 52 anos: “A gente que
trabalha na roça e mora com a família aqui,
fi ca contente, né? Vai ter mais movimento,
mas vai ser muito bom, porque sempre
foi muita poeira. E quando chovia era
muito barro pra deslizar. Agora, nada
disso mais vai existir. E a rodagem vai ser
benefi ciada”, disse. Sucesso de público
e crítica, as boas expectativas são uma

unanimidade, também, entre os mais
novos, como Mayane Laís de Oliveira
Cunha, estudante de 13 anos, atualmente
cursando a 8ª série: “Para ir pra escola, em
Solânia, a gente tinha que subir a ladeira
todinha, porque o carro da Prefeitura não
conseguia descer. E se descia não subia
de volta, no barro não. Agora, quem sabe
ele não vem buscar a gente aqui na porta?
Porque, ou subia no pó à pé, ou pegava
uma carona até a bodega. Acho que vai
ser muito bom. Vou chegar na escola
limpinha”, comemorou a garota.

Mayane Laís, José Matheus, Marinez de Oliveira
e Joaquim Francisco de Oliveira, morador lindeiro

“Porque sempre foi 
muita poeira.

E quando chovia
era muito barro

pra deslizar.
Agora, nada disso

mais vai existir.”
Joaquim Francisco, 

morador lindeiro 

“Acho que vai ser 
muito bom.
Vou chegar
na escola 
limpinha.”
Mayane Laís, 
Estudante

PB-085 Arara-Serraria

DEPOIMENTOS DA OBRA
Se por um lado, as implantações em áreas 

mais afastadas possuem um grande apelo 
social e mesmo um cunho de resgate da 
dignidade para os habitantes, as implantações 
em áreas urbanas, entre os grandes 
adensamentos, multiplicam alternativas, 
valorizando vizinhanças e mesmo, facilitando 
o fl uxo de veículos, como na nova conexão 
do Altiplano com o Castelo Branco. “Nosso 
contrato aqui compreende os acessos da 
Avenida João Cirilo e a ligação com o Hospital 
Universitário Lauro Wanderley. Estamos 
no momento executando a instalação 
de geogrelha, dos geodrenos, e fazendo 
a substituição dos solos moles por areia 
nesta superfície. Feito isso, será possível 
levantar o aterro para finalmente fazer a 
complementação da obra, que inclui uma 
ponte com 30 m de vão sobre o Rio Cuiá, 
executada em concreto protendido”, explicou 
o gestor do DER-PB Ivan Braga, à frente 
deste verdadeiro novo complexo viário que 
conectará estes dois bairros. 

“Estamos no momento executando 
a instalação de geogrelha, dos 

geodrenos, e fazendo a substituição 
dos solos moles por areia nesta 

superfície. Feito isso, será possível 
levantar o aterro para fi nalmente 
fazer a complementação da obra, 
que inclui uma ponte com 30 m de 

vão sobre o Rio Cuiá, executada em 
concreto protendido.”  Ivan Braga,

gestor do DER-PB
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“Este é um trecho que atenderá 
uma produção muito grande de 

hortifrutigranjeiros e mesmo 
de laticínios, que inclusive são 

comercializados com marcas 
de grandes mercados, mas são 

produzidos aqui, com ótima 
qualidade.” 

“Para sanar o problema da água, 
nos valemos de escavações no 
leito do Rio, além de alguns pontos 
de coleta em açude. É um esforço 
grande, pois são ao todo 28 Km, 
incluindo uma ponte. Porém, 
apesar destas condições, estamos 
em uma região muito rica do ponto 
de vista da mineração.” 

Manoel Fernandes da Silva Neto,
engenheiro civil 

Oduwaldo Andrade, 
engenheiro gestor do DER-PB

Manoel Fernandes da Silva Neto, 
engenheiro civil nascido na região, na 
pequena Uiraúna, à 48 Km de Cajazeiras, 
e à frente das obras de implantação 
de 13 Km que farão a integração da
BR-230 ao distrito de Boqueirão, 
chegando até à Barragem de Engenheiro 
Ávidos, oferece uma dimensão diferente 
do nível em que se dão as operações 
do DER-PB nas grandes implantações 
rodoviárias. Para além da perícia técnica, 
um forte viés preservacionista: “Temos 
aqui, da estaca zero à 155, em ambas 
as margens, uma área de preservação, 
com um assentamento, sob jurisdição 
do INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), além de 
duas pontes tombadas pelo Patrimônio 
Histórico. São obras de arte de valor, 
pois foram construídas em 1922 pelo 

próprio engenheiro Ávidos, que também 
construiu a barragem. São pontes 
curiosas, pois a população local conta que 
foi utilizado como elemento aglomerante, 
o óleo de baleia. Verdade que por conta 
delas, faremos aqui um traçado paralelo, 
evitando qualquer intervenção nelas. Este 
é um trecho que atenderá uma produção 
muito grande de hortifrutigranjeiros e 
mesmo de laticínios, que inclusive são 
comercializados com marcas de grandes 
mercados, mas são produzidos aqui, com 
ótima qualidade.”

NOVOS CAMINHOS:
SANTO ANTÔNIO – ENGENHEIRO ÁVIDOS - BOQUEIRÃO

SEMIÁRIDO: UM DESAFIO ESCALDANTE
Bonito na mesma medida em que é

inóspito, o cenário escolhido reiteradas
vezes como locação para inúmeros fi lmes,
séries e novelas de grandes redes de
televisão e famosas produtoras de vídeo,
na região de Cabaceiras “a Hollywood
nordestina”, é pano de fundo para
um épico que se dá pelas mãos da
engenharia do DER-PB, na PB-160, no
segmento denominado Cabaceiras/
Boa Vista, até o entroncamento com a
BR-412: “A maior difi culdade que nós 
temos aqui, realmente é a prospecção de 

água”, comenta o engenheiro gestor do 
DER-PB, Oduwaldo Andrade. “Cabaceiras 
é, provavelmente a cidade em que 
menos chove no Brasil. Além de termos 
que enfrentar essa questão de seca, há 
a presença de material de terceira, mas 
aqui é de fato o chamado ʻTriângulo da 
Secaʼ. Para sanar o problema da água, 
nos valemos de escavações no leito do 
Rio, além de alguns pontos de coleta 
em açude. É um esforço grande, pois são 
ao todo 28 Km, incluindo uma ponte. 
Porém, apesar destas condições, estamos 
em uma região muito rica do ponto de 
vista da mineração, com a presença de 
grandes empresas. Também estamos 
aproveitando essas intervenções, para 
fazer uma pequena barragem, que vai 
amenizar a questão de abastecimento de 
água”, relatou. 
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“O DER-PB, uma verdadeira escola 
de engenharia, pela qualidade 
de sua equipe , esta sempre foi 

uma casa aberta à construção do 
conhecimento, e naturalmente 

franqueada às novas tecnologias, 
que muitas vezes, o departamento 

foi pioneiro em utilizar.” 

“A intenção é oferecer a chance 
para que aquele pequeno 
transportador possa sair da 
informalidade. Existem também 
as cooperativas, que contam 
com nossa autorização para a 
prestação desses serviços de 
Transporte.” Carlos Pereira,

Superintendente do DER-PB

ENTRE CIDADES: MOBILIDADE
Entre as atribuições que o DER-PB 

tem, excedendo o seu reconhecido e 
conhecido papel como força construtiva, 
está o de força mobilizadora, uma vez que 
o Transporte Intermunicipal é fi scalizado 
pela autarquia, e uma que oferece os 
seus próprios desafi os, como avaliou o 
superintendente Carlos Pereira: “Tivemos 
a Pandemia, e um grande número de 
adesão por parte de transportadores não 
regulamentados, tentando prestar este 
tipo de serviço. Daí que existe de nossa 
parte, um grande esforço no sentido de 
garantir a operação de empresas que 
estejam certifi cadas para esta operação, 

e que, portanto, além de oferecerem 
serviços de maior qualidade, o fazem com 
total atenção às normas de segurança. 
Ainda assim, é um mercado que tem 
perdido passageiros, ano após ano. 
Mas, de forma geral, temos um bom 
nível de serviço por parte das empresas, 
que em sua maioria, possuem pessoal 
treinado, profi ssional e veículos em suas 
frotas, novos e em ótimas condições”, 
observou o Carlos Pereira. Para 
atender a esta demanda, por menores 
deslocamentos a um custo reduzido, o 
DER-PB, iniciou a regulamentação do 
“Transporte Complementar”, operado 
por vans. “Estamos em uma fase inicial, e 
a intenção é oferecer a chance para que 
aquele pequeno transportador possa 
sair da informalidade. Existem também 
as cooperativas, que contam com nossa 
autorização para a prestação desses 
serviços de Transporte”. 

Se por um lado, o superintendente, 
colaborador do Departamento desde 
1946, e que considera “O DER-PB, 
uma verdadeira escola de engenharia, 
pela qualidade de sua equipe”, possui 
uma vasta experiência, por outro, faz 
questão de, assim como seus pares, 
manter-se atualizado sobre o que há na 
vanguarda da engenharia, “a grande 
atividade fim”, do DER-PB: “Que eu 
tenha conhecimento, esta sempre 
foi uma casa aberta à construção 
do conhecimento, e naturalmente 
franqueada às novas tecnologias, que 
muitas vezes, o departamento foi pioneiro 
em utilizar, como por exemplo o cadastro 
georreferenciado de toda a malha 
estadual, com todos os dados levantados, 
disponibilizados on line, disponível 
no nosso site e com informações que 
são constantemente atualizadas, com 
estado de conservação, extensão, em 
um sistema que está ainda passando por 

aperfeiçoamentos. Outro bom exemplo 
deste pioneirismo e do apreço tecnológico 
que o órgão tem, é a adoção sistemática 
e metódica que estamos promovendo, 
da plataforma BIM Building Informatio 
Management, que além de maior qualidade, 
trará mais agilidade e refi namento para 
os nossos projetos. Temos uma boa 
expectativa, pois por meio dela, poderemos 
ter um melhor acompanhamento de todas 
as fases da obras, com mais detalhamento 
e tudo isso, acabará reduzindo custos”, 
comentou. “O BIM nos dá uma visão global 
do projeto, inclusive da interação do projeto 
em si com outras obras”, fi nalizou.

DEPARTAMENTO QUE INOVA
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Com quarenta e quatro anos de casa, o 
engenheiro Armando Marinho, diretor de 
Operações do Departamento possui uma 
visão similar à dos demais colaboradores 
com os quais Rodovias&Vias pôde 
conversar. O DER-PB vive uma fase intensa, 
como poucas vezes houve. “O DER hoje é 
outra realidade. Quando entrei existiam 
poucas rodovias a serem construídas, com 
a manutenção feita diretamente pelas 
residências rodoviárias.

Hoje nós temos uma nova concepção, 
via contratação de empresas para auxiliar 
as residências rodoviárias na manutenção 
da pista de rolamento das rodovias. 
Fizemos várias licitações e separamos as 
de manutenção em seus diversos tipos: 
tapa-buraco, manutenção de sistema 
de drenagem, entre outras, para ter mais 
eficiência nesse trabalho. Também, a 
pavimentação de rodovias e implantação 
de novas rodovias são, no governo de 
João Azevêdo, os carros chefes. Temos 
uma grande carga de trabalho. Entre 
essas implantações, o Arco Metropolitano 
de Campina Grande é de extrema 
importância para toda aquela região, pois 
vai tirar o tráfego de dentro da cidade. 
Já em Sousa, há uma outra rodovia, a 
Perimetral que também irá funcionar 
com essa mesma prerrogativa, assim 
como o recentemente autorizado Arco 
Metropolitano de João Pessoa”, avaliou 
o engenheiro, que neste sentido, citou 
ainda os 2 contornos de Bananeiras, que 
estão em fase adiantada de execução. 

“São obras de mobilidade urbana, 
de conexão entre bairros, ligação de 
distritos com segmentos de asfalto 
que antes não existiam, travessias, 
ruas paralelas, transições. É tanto, 
que a população quando vê o asfalto 
chegando, todo mundo fi ca sorrindo é o 
governo do estado através do DER que 
está executando, e a população está 
recebendo com muita alegria. E é para 
todas as cidades e todas as regiões.” 

Armando Marinho, 
diretor de Operações do DER-PB

“Esses contornos eram muito necessários, 
porque Bananeiras possui um fortíssimo 
apelo durante as festividades de São João. 
A cidade, literalmente ʻbombaʼ como se 
costuma dizer. Lota mesmo. Então a ideia 
deles é organizar o fl uxo. Também a ligação 
de Dona Inês a Bananeiras foi contemplada, 
além de algumas vias dentro da cidade, 
incluindo um projeto de asfaltamento de 
uma rua no Centro da Cidade”. O diretor 
ainda enumerou o forte apelo regional e de 
integração promovido pelas políticas atuais do 
governo e estrategicamente, levado a termo, 
com alto rigor técnico pelo DER-PB: “Hoje nós 
não temos apenas a parte rodoviária pura. São 
obras de mobilidade urbana, de conexão entre 
bairros, ligação de distritos com segmentos de 
asfalto que antes não existiam, travessias, ruas 
paralelas, transições. É tanto, que a população 
quando vê o asfalto chegando, todo mundo 

OPERAÇÕES: O DER-PB ACONTECE

fica sorrindo é o governo do estado 
através do DER que está executando, e 
a população está recebendo com muita 
alegria. E é para todas as cidades e todas 
as regiões. E o DER, entendeu o desafi o. 
E assumiu com enorme orgulho mais 
essa grande tarefa”, perguntado sobre as 
relações com as administrações locais, o 
experiente diretor, aludiu à diplomacia, 
típica das relações dos Departamentos 
de Rodagem do Brasil, frente a eventuais 
novas demandas, as vezes inicialmente 
sequer previstas: “É claro, tem as 
solicitações dos prefeitos. Mas temos um 
governador que tem muita sensibilidade 
para com todos, independentemente 
que sejam da sua base ou não. Então, 
muitas vezes, após detalhado o pedido, 
ele costumeiramente autoriza e o DER 
executa. Então, nós ficamos muito 
satisfeitos com o governador que nós 
temos porque ele tem esse bom senso, 
de não pensar somente da sua base. Ele 
pensa em toda a sociedade”, explicou. 

Via de Ligação - Valentina - Mangabeira - 
Perimetral Sul • João Pessoa

Travessias Urbanas de Cabeceiras

PB-103

Arco Metropolitano de Campina Grande
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IMPLANTAÇÕES:
FLUIDEZ E RESPONSABILIDADE

“A PB-160, é uma pista de extrema 
importância para a região do Cariri, 
porque quem vem à João Pessoa, não 
precisará mais adentrar Cabaceiras, 
passando a ter uma alternativa que 
oferece melhor fluxo fora dos polos 
regionais. Vai inclusive diminuir confl itos 
com o tráfego pesado das mineradoras, 
muito presentes e atuantes naquela 
região”, detalhou o diretor de Operações, 
Armando Marinho, acrescentando 
ainda: “De Rio Tinto à BR-101, há a 
implantação da PB-033, em que estamos 
cuidando de uma via com características 
turísticas, onde está o famoso projeto 
de preservação ambiental chamado de 
ʻProjeto Peixe Boiʼ, que além do apelo 
de conservação, atrai muitos visitantes, 

pois oferece passeios guiados, estando 
também, inserido em uma região que 
é muito bonita”, explicou o diretor 
“É uma rodovia que é relativamente 
cara, pois se desenvolve em uma área 
de mangue, com muitos solos moles 
e, portanto, exige muito critério no 
avanço. Existem alguns segmentos 
dela que estão aguardando liberação 
do ICM-BIO (Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade), mas 
estamos conseguindo avançar onde já foi 
permitido. Então ela já foi iniciada. Fora 
o turismo de preservação, há a presença 
regional de uma forte indústria canavieira, 
primariamente produtora de açúcar 
e que se utiliza de uma forma curiosa 
de irrigação, que o pessoal chama de 

ʻpinga águaʼ. É subterrânea e direciona a água 
direto para as raízes das plantas”, completou. 
Observador interessado - e literalmente ofi cial 
-  do processo transformador exercido pelo
DER-PB com suas implantações, Belmiro 
Juvenal de Melo Jr., o Juninho Matuto, vereador 
do Município de Queimadas, em conversa com 
Rodovias&Vias, afi rmou sobre a implantação 
da PB-100, até Fagundes: "Essa era uma obra 
muito esperada. Há anos! Inclusive, contamos 
com apoio da bancada de deputados, e a obra 
fi nalmente saiu do papel. Estamos vendo aqui 
uma equipe de uma construtora muito bem 
organizada e estruturada. Trouxeram todo o 
maquinário e as obras estão à 'mil por hora'. 
E, só temos que agradecer, primeiramente 
à Deus e à todos os que estão envolvidos 
nesta, que não benefi cia apenas Queimadas 
e Fagundes que com certeza vão crescer 
ainda mais. Melhora a vida de toda a região, 
incluindo quem vem pra Caruaru, Guarabira, 

“Trouxeram todo o maquinário e as 
obras estão à 'mil por hora'. E, só temos 
que agradecer, primeiramente à Deus 

e à todos os que estão envolvidos 
nesta, que não benefi cia apenas 
Queimadas e Fagundes que com 

certeza vão crescer ainda mais. 
Melhora a vida de toda a região.” 

Juninho Matuto,
vereador do Município de Queimadas

João Pessoa... é uma obra que via desafogar 
o trânsito e fazer o pessoal economizar 
alguns quilômetros, em um trajeto que 
antes se levava 1h, certamente vai ser feito 
em 15 minutos. Mesmo que a obra demore 
um pouco ainda a sair, o governador 
João Azevêdo cumpriu com a promessa. 
Melhor demorar um pouco para sair e sair 
de verdade, do que a obra fi car alojada no 
papel. Agora, o governador foi reeleito, 
voltou com mais energia e estamos vendo, 
pelos projetos dele, que as coisas vão andar 
ainda mais", disse.

Arco Metropolitano de Bananeiras

Construção da Ponte do Abacaxi sobre o
Rio Mamanguape em Itapororoca, rodovia PB-067
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Visando atacar sérios problemas de fl uidez 
na Capital, o DER-PB concluiu as ligações 
de Bairro dos Bancários-Quadramares, com 
gradis, defensas, para segregar os passeios 
de pedestres; Ernesto Geisel-Colina do Sul 
e Mangabeira-Valentina de Figueiredo, 
que beneficiam sob o ponto de vista de 
mobilidade urbana, diretamente, mais de 20 
mil pessoas. Todos eles, bairros da Zona Sul, 
mais adensados. Ainda com foco neste quesito, 
foi realizado o entroncamento com a PB-008, 
outra via para alívio na saída a Mangabeira. 
“Essa alternativa beneficia também quem 
deseja ir em direção às praias. Todas as ligações 
têm atuação neste sentido, assim como a do 
Altiplano-Cidade Universitária, porque do 
primeiro em direção ao Centro, está muito 
complicado atualmente. Tanto que na Cidade 
Universitária, o desenho ficou como uma 
espécie de contorno. Recebemos o projeto 
da prefeitura, fi zemos algumas adaptações 
necessárias e procedemos à execução que já 
está caminhando para fi nalização”, disse. Por 
fi m, ainda neste âmbito, a ligação Santa Rita-
João Pessoa, pelo Distrito Industrial: “É por isso 
que eu registro sempre essa sensibilidade e o 
conhecimento que o governador tem, por ter 
sido secretário tanto em João Pessoa, quanto 

em Bayeux, pois ele conhece muitíssimo 
bem as necessidades dessas regiões. É uma 
obra que contempla ainda, um viaduto, que 
também está tendo seu projeto ajustado 
por nós”, diz o diretor, que complementa: 
“Como nós vivemos também a cidade, e 
por que não as cidades, vemos que com o 
asfalto, até o comércio se desenvolve melhor. 
Quando fazemos a pavimentação asfáltica, 
nós percebemos que esse comerciante, 
muitas vezes se empenha em melhorar o seu 
próprio ponto. Então, o desenvolvimento 
que uma programação dessas traz, é 
evidente, mesmo para quem é leigo. É uma 
mudança até de fi sionomia das pessoas. No 
geral. É um projeto que, pelos resultados 
que obteve, muito positivos, será ampliado. 
Em todo o portfolio foram aí por volta de 
umas 450 obras. Se não tivéssemos uma 
diretoria bem unida e ʻazeitadaʼ, nada disso 
seria possível. Foi uma felicidade nós termos 
tido a oportunidade de incorporar novos 
engenheiros e engenheiras à equipe, que tem 
performado muito bem. Aliás, eu considero 
que esses novos jovens engenheiros, 
injetaram um ânimo que foi essencial, aliado 
à experiência dos mais antigos, para obter 
esses sucessos”, fi nalizou o diretor. 

LIGAÇÕES: POR DENTRO DE JOÃO PESSOA 

Homem de ação: Rodovias&Vias percorria 
um dos trechos em obras, quando um carro 
do DER-PB surge em meio ao traçado. Nada 
mais nada menos que o Superintendente do 

Departamento, vistoriando as obras, logo 
pela manhã. Um registro capturado por feliz 

coincidência, enquanto conversava com o 
Engenheiro Carlos Eduardo Gomes Ferreira, 

responsável pela execução do contrato.
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IMAGENS QUE VALEM 
QUILÔMETROS:

 Nas próximas páginas, 
um apanhado geral, 

capturado "in loco", nas 
visitas técnicas performadas 

por Rodovias&Vias
nos mais de 4000 Km 

percorridos pela Paraíba.
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PARAÍBA

Quantidade Situação KM Valor
63 A iniciar 104,72 91.176.048,25
22 Andamento 63,83 50.615.999,05
23 Falta Sinalizar 43,11 35.405.037,14
16 Licitação 30,52 28.776.285,65
70 Concluídas 139,78 96.115.419,92

194 TOTAL 381,96 302.088.790,01

TRAVESSIAS URBANAS
OBRAS DE

IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Sapé

Pedra Branca

Pocinhos

Cuité

Frei Martinho

Sobrado

Pirpirituba

Santana de Mangueira

Cabaceiras

São Vicente do Seridó

São José de Caiana

Cubati

PB-148: São José dos Cordeiros/Livramento

Acesso a São Sebastião de Lagoa de Roça / PB-097

PB-033/035: Rio Tinto/Praia de Campina

PB-099: Lagoa Seca/Pai Domingos/Puxinanã

Avenida Perimetral Oeste de Sousa

PB-073 Guarabira/Pirpirituba/Rua Nova/Belém

Ponte do Abacaxi sobre o Rio Mamanguape em Itapororoca

PB-100: Fagundes/Queimadas

PB-167: Cubati/Sossego

PB-382: Serra Grande/São José de Piranhas

17,8km
R$25,6

milhões

4,5km
R$5,8

milhões

22km
R$47,9

milhões

12,3km
R$9,3

milhões

4,3km
R$16,2

milhões

24km
R$14,1

milhões

150m
R$7,5

milhões

16,8km
R$23,7

milhões

21km
R$29
milhões

23km
R$33,8

milhões

Mari

RODOVIAS&VIAS40
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PARAÍBA

PB-151: Picuí/Nova FlorestaPB-356: Entr. PB-354/Nova Olinda/Pitombeira/Tavares

Acesso ao Distrito de Ribeira em CabaceirasPB-103: Tabuleiro/Dona Inês/Entr. PB-073 (Bilinguim)

Contorno Rodoviário de BananeirasPB-386: Itaporanga/Conceição

Acesso ao Distrito de Cepilho em AreiaPB-160: Cabaceiras/Boa Vista (BR-412)

PB-085: Arara/Serraria

Arco Metropolitano Leste de Campina Grande

Acesso ao Distrito de Renascença, em SapéPB-384: Carrapateira/Nazarezinho

Ligação Bancários/UFPB - Bairro dos Bancários

PB-394: Entr. BR-230/Engº Avidos

PB-378: Manaíra/Divisa PB.PE

PB-087: Pilões/Entr. PB-085 (Serraria)PB-079: Alagoa Grande/Areia

Acesso a Cachoeira dos Guedes - inclusive zona urbana

20,8km
R$18,4

milhões

39,1km
R$62
milhões

13,5km
R$13,2

milhões

25,5 km
R$32,9

milhões

4,3km
R$9,6

milhões

55,4km
R$29
milhões

3 km
R$2,9

milhões

28,9km
R$32,6

milhões

15,1km
R$23,4

milhões

6 km
R$33,7

milhões

3,5 km
R$2,7

milhões

19km
R$30,7

milhões

0,2 km
R$15,4

milhões

14,1km
R$19,7

milhões

9km
R$23,5

milhões

8,3 km
R$10,4

milhões

16km
R$13,2

milhões

2 km
R$3,9

milhões

OBRAS EM ANDAMENTO OU A INICIAR - PERÍODO 2019 E 2022
Qtd. Situação KM Valor R$

78 Obras em andamento 938,0 1.257.538.240,18

13 Obras em licitação 78,8 103.075.957,49

34 Obras de pavimentação em fase de 
projetos 422,8 610.290.000,00

52 Obras concluídas 444,8 215.522.594,64

194 TOTAL 1 .884,4 2.186.426.792,31
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Diretor Superintendente do DER-PB
Entrevista: Carlos Pereira

“Ao Departamento Estadual, 
coube a realização das estradas 
que ligassem aos segmentos das 
principais Federais, promovendo a 
integração das diferentes regiões 
do Estado à essas vias de caráter 
nacional, como a própria BR-230 
e a BR-101. Foram os primeiros 
trabalhos, conceber uma malha 
estadual que pudesse se conectar 
à estas rodovias que atravessam 
praticamente a Paraíba inteira.”

Foi efetivamente um período de 
"boom" na construção rodoviária?

Verdade. E foi algo que seguiu-se durante 
décadas, mesmo durante o período dos 
militares, que foi quando surgiu a ideia da 
Transamazônica, que tem a ver muito com a 
Paraíba. Ela começa aqui no seu marco zero, 
em Cabedelo. É afi nal, um marco histórico, 
que apesar de ser uma estrada Federal, faz 
parte da história rodoviária paraibana. Ao 
Departamento Estadual, coube a realização 
das estradas que ligassem aos segmentos 
das principais Federais, promovendo a 
integração das diferentes regiões do Estado 
à essas vias de caráter nacional, como a 
própria BR-230 e a BR-101, que vai até 
São José do Norte, no Rio Grande do Sul e 
passa pela Paraíba, subindo à Touros no 
Rio Grande do Norte. Foram os primeiros 
trabalhos, conceber uma malha estadual 
que pudesse se conectar à estas rodovias 
que atravessa praticamente a Paraíba 
inteira. Foi uma programação extensa. 
Assim, com recursos do Fundo Rodoviário 
Nacional, que provinham de um imposto 
sobre combustíveis, e que era distribuído 
entre os estados e municípios, é que se 
dava essa movimentação. Contudo, esses 
recursos eram insufi cientes para a dimensão 
dos trabalhos. Foi aí que o Governo do 
Estado, começou a aportar recursos, tanto 
do próprio Tesouro, como oriundos de 
empréstimos, com vários destes contraídos 
junto à instituições internacionais, como o 
Banco Interamericano do Desenvolvimento, 
o Banco Mundial, além do BNDES. Foi com 
estes meios que pudemos desenvolver esta 
malha que hoje se estende por praticamente 
6 mil Km de estradas pavimentadas. Essa é 
em resumo a história desse órgão que eu 
tenho o maior orgulho de dirigir e que conta 
com pessoal técnico do mais alto quilate 
e da mais alta responsabilidade, com um 
corpo diretivo unido em torno de uma só 
meta: fazer o melhor para os paraibanos e 
para a Paraíba. Tudo isso, tendo em mente a 
evolução que houve. Pois as necessidades 
de hoje são bem diferentes das de 1946. 
Nossa missão hoje é zelar também para 
que os transportes sejam feitos com mais 
segurança, fl uidez e principalmente com 
mais mobilidade.

TESTEMUNHA 
RODOVIÁRIA 
DA HISTÓRIA

HÁ 12 ANOS À FRENTE DO MAIS EMBLEMÁTICO ENTE RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO DE SEU ESTADO, O ENGENHEIRO, PROFESSOR, CRONISTA E PORTANTO, COLEGA JORNALISTA 
PARAIBANO, CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, É UMA PERSONALIDADE CUJA HISTÓRIA SE 
ENCONTRA AMALGAMADA À DA INSTITUIÇÃO QUE COM TANTO AFINCO E DEDICAÇÃO ATUALMENTE 
REPRESENTA. CONHECEDOR DAS REGIÕES, ATENTO ÀS DEMANDAS AO LONGO DOS TEMPOS E UM EFETIVO 
PRECURSOR DA TRAJETÓRIA DO RODOVIARISMO DA PARAÍBA, O DIRETOR (QUE TAMBÉM É PRESIDENTE 
DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO – CETRAN), RECEBEU UMA DAS EQUIPES DA RODOVIAS&VIAS
PARA RELEMBRAR EMPREENDIMENTOS E FEITOS, BEM COMO, APONTAR OS NOVOS DESAFIOS QUE SE 
DESCORTINAM À FRENTE DA AUTARQUIA.

ESPECIAL • PARAÍBA

O senhor possui uma trajetória intrinsecamente ligada ao DER-PB. Pode nos contar um 
pouco desse caminho que o senhor seguiu e segue junto ao Departamento?

O Departamento de Estradas de Rodagem 
da Paraíba é um dos órgãos da administração 
pública rodoviária mais antigos do Brasil, em 
uma trajetória que remonta à Junho de 1946. 
Ele já completou, portanto 76 anos, com a 
missão de entrar na rota do desenvolvimento 
rodoviário. Em verdade – e isso depois foi 
muito reiterado pelo presidente Juscelino 
Kubitschek - o país partiu para desenvolver 
o modal rodoviário, em um contexto tal que 
se dizia que o ʻO Brasil se move sobre rodasʼ. 
Tudo isso, por que o país não tinha muita 
cabotagem, as ferrovias tinham uma relação 
de investimento para implantação muito alta, 
ao passo em que esse grande país continental 
tinha uma grande necessidade de integração 
em termos regionais. O Nordeste era muito 

isolado, assim como o Norte e mesmo 
o Sul. Inclusive, falava-se muito no ʻSul 
Maravilhaʼ, justamente por já existirem lá e 
no Sudeste, algumas estradas. Foi assim que 
os Departamentos Estaduais de Estradas de 
Rodagem foram sendo criados, justamente 
para atender estas demandas nos Estados, 
pois já existia o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, o DNER, hoje DNIT. 
E foi exatamente por essas razões que o 
governo do Estado criou DER da Paraíba. 
Tendo ingressado no DER em 1952, aos 14 
anos, posso dizer que eu acompanhei toda a 
história até hoje, e fi co muito feliz de poder 
falar dos bons trabalhos que nós prestamos, 
temos prestado e ainda prestaremos no 
futuro para as rodovias paraíbanas.

A BR-230, também conhecida como Rodovia 
Transamazônica, é uma rodovia federal 

transversal que se inicia em Cabedelo passando 
por Cajazeiras até a divisa com Ceará

A BR-101 é uma rodovia longitudinal brasileira 
tem início em Touros, no estado do Rio Grande 

do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio 
Grande do Sul, com 4 650 km de extensão
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“Nestes 4 anos do primeiro 
mandato de João Azevêdo, 
o DER teve todo apoio, não 

apenas administrativo mas 
fi nanceiro. Basta dizer, que 

neste período foram mais de 
R$ 2 bilhões quase R$ 2,2 bi em 

investimentos em rodovias.”

“ E aqui é importante ressaltar 
que o governo não pensa só em 
João Pessoa e Campina Grande. 
Ele tem sempre em foco todas 
as municipalidades, toda a 
população da Paraíba.”

Neste sentido, quais as principais ações 
ocorridas durante o período da gestão atual do 
Governo do Estado?

São muitas as realizações do governador 
João Azevêdo, que tenho em alta estima e foi 
companheiro de muitas lutas, desde que ele 
era secretário de Infraestrutura, e até antes, 
quando começou a trabalhar como secretário de 
Planejamento na Prefeitura. Ele é um excelente 
técnico, com uma formação exemplar. Hoje, 
iniciando seu segundo mandato, posso dizer 
que ele tem sido o agente de uma integração 
muito grande com os órgãos que dirige. Nós 
não tivemos nenhum problema na interlocução, 
portanto, nem no governo do Estado nem com o 
secretário Deusdete Queiroga, outro engenheiro. 
Então, é importante destacar que ambos tem 
dado muito apoio às ações do DER. Nestes
 4 anos do primeiro mandato de João Azevêdo, o 
DER teve todo apoio, não apenas administrativo 
mas fi nanceiro. Basta dizer, que neste período 
foram mais de R$ 2 bilhões quase R$ 2,2 bi 
em investimentos em rodovias. Não apenas 
em construção, uma vez que nosso trabalho 
também é planejar, projetar, licitar e por fi m, 
construir. E construir, é preciso fi car claro, não é 
somente pavimentar. Um bom exemplo de um 
grande empreendimento, hoje, e é talvez uma 
das mais importantes que está em construção, 
que é a conexão Nova Olinda à Tavares, que liga 
o Sertão ao Vale do Piancó. Duas regiões muito 
distintas, e que não tinham nenhuma ligação. É 
uma integração entre regiões. Favorece também 
o turismo. É preciso ter em mente, que um 
estrada muitas vezes consiste de um caminho, 
que após todo esse processo se transforma 
em uma infraestrutura de primeira qualidade, 
pavimentada, que serve exatamente ao papel de 
escoar a produção, e aproximar pessoas. 

É desenvolvimento direto “na veia”.

É verdade. E é verdade que nós temos muita 
consciência de que a estrada é a melhor forma 
de fazer as pessoas se encontrarem. Então 
todos esses recursos, em sua imensa maioria 
próprios, signifi cam um aporte importante 
para atender à essas demandas, ditadas pelo 
“Orçamento Democrático”, um programa 
criado na gestão anterior e que desfruta do total 
apoio da gestão atual. Basicamente, ele consiste 
em ouvir as comunidades e buscar as formas 
de atender às suas necessidades. E não há nada 
mais importante do que fazer para o povo o que 
ele quer que seja feito. E é, no fi m das contas, 
o porquê de o governo ter sido eleito. Para 
atender a população. E o DER nesse aspecto, 
tem uma atuação essencial, pois atua em todo 
o Estado. É de Cabedelo à Cajazeiras, nos 223 
municípios. Um dos poucos órgãos que tem 
atuação na integralidade do Estado, além é 
claro, de Educação e Saúde. Então, nós temos 
vários Programas em desenvolvimento, que 
mostram, e contam, com a participação direta 
da população na natureza das intervenções de 
governo e do próprio DER. Após as consultas, 
as demandas são examinadas, o governador 
recomenda que algumas sejam transformadas 
em projetos por parte do Departamento, 
e esses projetos são fi nalmente aprovados 
pelo governo. E aqui é importante ressaltar 
que o governo não pensa só em João Pessoa 
e Campina Grande. Ele tem sempre em foco 
todas as municipalidades, toda a população da 
Paraíba. Isto feito, os projetos são promovidos 
à ações executivas, que são as licitações, as 
posteriores contratações de empresas e a 
construção e pavimentação das rodovias. E 
não apenas construir e pavimentar, como 
disse antes.

Diretor Superintendente do DER-PB
Entrevista: Carlos PereiraESPECIAL • PARAÍBA
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Sabemos que o DER também tem abarcado como o senhor disse, a mobilidade urbana.

“Sim, e de recuperação e às vezes 
reconstrução. O DER tem feito 

obras da maior importância, como 
por exemplo na maior ponte da 

Paraíba, que é a que existe sobre 
o Rio Piranhas, no município de 

São Bento, com 365 m de vão, 
que carecia urgentemente de 

recuperação. Um investimento de 
quase R$ 7 milhões. Hoje ela está 

totalmente recuperada. É uma das 
grandes obras do atual governo.”

Sim, e de recuperação e às vezes reconstrução. 
O DER tem feito obras da maior importância, 
como por exemplo na maior ponte da Paraíba, 
que é a que existe sobre o Rio Piranhas, no 
município de São Bento, com 365 m de vão, 
que carecia urgentemente de recuperação. Um 
investimento de quase R$ 7 milhões. Hoje ela 
está totalmente recuperada. É uma das grandes 
obras do atual governo. Assim também foi 
feita uma grande recuperação no complexo 
rodoviário próximo à João Pessoa, em Bayeux 
e Santa Rita, na região Metropolitana, onde há 
a ponte sobre o Rio Sanhauá e um viaduto, que 
estavam também com problemas de estrutura, 
foram construídos há muito tempo. E claro, o 
tempo e o uso, exercem pressão sobre essas 
construções. A economia gira sobre os pneus das 
carretas, que hoje têm uma tonelagem por eixo 
muito maior do que a que a estrada, a estrutura, 
foi originalmente concebida para suportar. Isto 
é algo especialmente sensível para os elevados, 
pontes e viadutos. Especifi camente as pontes, 
cujas fundações estão dentro dʼágua e muitas 
vezes em região pantanosa. Então é preciso 
que o DER esteja sempre atento e observando 
essas fundações. É um grande cuidado, um 
cuidado que naturalmente se estende, pelos 
mesmos motivos às estradas, até por que temos 
algumas delas que têm mais de 50 anos e que 
precisam de ações adequadas para continuarem 

funcionando. É aí que entra a programação 
de manutenção, dentro das 8 residências 
rodoviárias, que cuidam desse item. Junto a 
isso, precisamos entender que a proporção 
de veículos aumentou muito. Hoje 1 em 
cada 3 pessoas tem um veículo, e em uma 
área concentrada, entre João Pessoa e 
Campina Grande, que tem juntas, quase 
metade da totalidade de veículos do Estado! 
Falando especifi camente de manutenção, 
diferente do Sul, nosso período de inverno, 
é marcado por muitas chuvas. E as estradas 
mais antigas tendem a sofrer mais com 
defeitos nesses períodos. Neste sentido, há 
uma atuação muito forte das residências, 
que sozinhas não davam conta dessas 
manutenções. Foi por isso que nós 
começamos a inovar, em contratações 
diretas de empresas para que fi zessem essa 
manutenção. Hoje, a cada 2 residências, 
nós temos ao menos uma empresa 
atuando nessa tarefa. Em trabalhos 
maiores, residência e empresa atuam 
em conjunto. Neste segundo mandato, 
o governador João Azevêdo já sinalizou 
que haverá prioridade na restauração 
de rodovias. Cuidar desse patrimônio, 
embora “não dê palanque”, é uma atitude 
fundamental. Isso é um respeito pela 
engenharia, dar um tratamento adequado 
às superestruturas que não admitem mais 
apenas uma roçagem, um tapa buracos. 
É restauração forte. Dos 6 mil Km que nós 
temos, e que eu mencionei, estimamos que 
pelo menos uns 2 mil estejam necessitando 
desses cuidados mais profundos. Para 
endereçar isso, fi zemos e estamos fazendo 
reuniões com os engenheiros residentes, 
nosso diretor de Planejamento José 
Arnaldo, que está cuidando pessoalmente 
disso, para verificar quais rodovias 
da nossa malha que estão em pior 
situação, para mapeá-las e apresentar ao 
governador, dentro de uma programação 
compreensível e consolidada. Será um 
programa que irá demandar muitos 
recursos? É claro. Porém, infi nitamente 
menos investimentos do que ter que fazer 
tudo de novo. É mais segurança e fl uidez, 
por mais dez  anos.

Sim. Veja só. Um fenômeno que nós 
vemos em todas as grandes cidades e que em 
João Pessoa, por exemplo, não foi diferente, 
foi o aumento dos tempos de viagem. Trajetos 
que antigamente se fazia em 10 minutos, 
hoje se leva 1h. Então nós temos feito obras 
de mobilidade, principalmente nesses dois 
grandes centros, João Pessoa e Campina 
Grande. Para se ter uma ideia, na gestão 
Azevêdo, fi zemos várias ligações urbanas, em 
um contexto peculiar em João Pessoa, de uma 
cidade que não tem para onde crescer para 
o Norte, que é a área de Porto, e afi nal, onde 
está o mar, e que a oeste, tem área de Mata, 
área de preservação, onde não se pode mexer. 
Assim, o crescimento dela se concentrou 
na direção Sul. Isso trouxe bairros novos, 
aglomerados urbanos imensos, resultando no 
fato de que metade da população da cidade 

está na Zona Sul, cerca de 400 mil pessoas. 
Então o DER teve que acudir esta situação, 
uma vez que a prefeitura sozinha não teria 
condições de atender. Então, o DER deu 
passos fundamentais para ligações como a 
de Altiplano à Bancários, dentro da Cidade 
Universitária, ligando o Bairro das Indústrias, 
Mangabeira, que é um Bairro bastante 
recente, fundado em 1986 e que hoje tem 
mais de 200 mil habitantes, praticamente 
uma cidade. Então, com avanço de João 
Pessoa – e o governo tem se saído muito 
bem nesse aspecto – foi necessário cuidar 
das ligações internas. E não apenas delas, 
mas também dos acessos às praias, que são 
um suporte incrivelmente importante para 
toda a indústria do turismo e que têm a ver – e 
muito – com a experiência que o turista leva 
da Paraíba.

Podemos presumir que aí entram também ações de conservação e manutenção, correto? Residência de Itaporanga

Diretor Superintendente do DER-PB
Entrevista: Carlos PereiraESPECIAL • PARAÍBA
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E não é difícil entender também que isso 
acaba contribuindo para mais acidentes.

Um maior número e com mais 
severidade. Como eu costumo viajar muito 
paras as inspeções por obras do DER, vejo, 
especialmente pelo interior, algumas cenas 
lamentáveis, com os municípios sendo 
permissivos, as pessoas acabam utilizando 
as motocicletas sem capacete e não raro, 
em mais de dois passageiros, às vezes 4. E 
em uma colisão, não é incomum, portanto, 
verifi carmos a existência de vítimas fatais. 
Infelizmente esse é o nosso cotidiano. Mas é 
uma cultura que está mudando, felizmente. 
Em Nova Cruz, por exemplo, já está bem 
disseminado o uso de equipamentos 
de segurança. A utilização de calçados 
adequados. Mas é preciso, e eu costumo 
cobrar muito isso dos prefeitos na CETRAN, 
que se empenhem na fi scalização. Voltando 
um pouco ao contexto de mobilidade urbana 
e às ações, e relações com as prefeituras, 
e o excesso de veículos, não apenas de 
motocicletas, mas de automóveis também, 
e os consequentes congestionamentos, 
representam um desafi o para o qual temos 
desenvolvido programas específi cos.

Como foi feita essa parceria entre a esfera 
estadual e a municipal, para efetivamente 
tocar as intervenções?

Veja, o governador João Azevêdo, é nascido 
em João Pessoa. Conhece muito bem a cidade 
e é um estudioso de planejamento urbano. E foi 
também, secretário de Planejamento, como eu 
disse, do então prefeito Ricardo Coutinho. Mais 
ou menos nessa época é que ele começou a 
conceber as ações para essas ligações internas, 
quando Mangabeira, estava já em um grande 
ritmo de crescimento. Foi aí que ele começou 
a planejar levar para a Zona Sul da Cidade o 
que era preciso. Principalmente no que se 
refere ao transporte público, que não chega 
onde não tem estrada. Na verdade, a Paraíba 
depende fundamentalmente do ônibus. Há 
somente uma linha de VLT, de Cabedelo à 
Santa Rita, mas a maioria do transporte é feito 
por ônibus. Logo, era preciso dar condições 
para que eles pudessem trafegar, em vias que 
oferecessem um mínimo de conforto aos seus 
passageiros. Com essa situação defi ciente e 
defi citária, o cidadão passa a dar preferência ao 
meio de transporte individual em detrimento 
do transporte público. Consequentemente, 
como não temos ciclovias, há um excesso no 
número de motocicletas, com números de 
registros crescentes a cada ano que passa. Com 
o advento da Pandemia, praticamente criou-
se um novo nicho que é o delivery, então além 
para uso como transporte, ela passou a ser mais 
pesadamente utilizada como meio de sustento, 
uso profi ssional.

Neste sentido, podemos incluir o 
“Programa de Travessias Urbanas” também?

Não. Este é um programa típico do governo 
João Azevêdo. E explico por quê: quando se 
faz um asfaltamento, uma pavimentação, 
atende-se uma expectativa que normalmente 
existe há muito, muito tempo. Especifi camente 
nessa questão das travessias, não havia 
uma questão de delegação muito clara, e 
o que ocorria, é que se saía de um trecho 
de asfalto e caía-se num segmento que era 
tocado pela prefeitura, que às vezes não 
tinha condições sequer de pavimentar no 
padrão, utilizando-se de paralelepípedo 
ou outros meios similares. Sensibilizado, o 
governador concebeu essa programação que 
hoje já atende 170 municípios e está sendo 
ampliada para todos outros, com intenção, é 
claro de chegar a todas as cidades do Estado. 
Dentro do Programa de Travessias Urbanas, é 
preciso entender, uma obra de pavimentação 
bem-feita, com asfalto, entregue com 
sinalização, acaba representando mais 
do que segurança, e conforto. Ela acaba 
influenciando positivamente até na 
autoestima dos munícipes. É um programa, 
que tem sim relação com mobilidade, mas 
difere neste aspecto, ao elevar o padrão 
de um determinado segmento ao padrão 
estadual. Então, é um sucesso muito grande, 
especialmente nas pequenas cidades, que 
muitas vezes, somente tem aquela rua. De fato, 
é um programa inédito, concebido pela gestão 
João Azevêdo e que ele determinou, deve 
contemplar 100% da malha paraibana.

“Na verdade, a Paraíba depende 
fundamentalmente do ônibus. 

Há somente uma linha de VLT, de 
Cabedelo à Santa Rita, mas a maioria 

do transporte é feito por ônibus. 
Logo, era preciso dar condições para 

que eles pudessem trafegar, em 
vias que oferecessem um mínimo de 

conforto aos seus passageiros.”

“Dentro do Programa de 
Travessias Urbanas, é preciso 

entender, uma obra de 
pavimentação bem-feita, 

com asfalto, entregue 
com sinalização, acaba 

representando mais do que 
segurança, e conforto. ”

Com relação à parte de segurança e 
Transportes, como o senhor avalia?

Um pouco antes, eu falei de ônibus, mas 
nós temos que estar atentos também aos 
pequenos transportadores, que fazem trajetos 
curtos, normalmente em vans. Nós cuidamos 
sim, então, para que a idade dessa frota não 
ultrapasse 4 anos de uso, esteja sempre em 
boas condições de manutenção e para que 
esses prestadores de serviço estejam com seus 
certifi cados e cursos em dia. Nós precisamos 
exigir que esses motoristas sejam profi ssionais 
e responsáveis, por que isso evita acidentes.
Podemos falar um pouco sobre um outro 
grande empreendimento, que é o Arco 
Metropolitano de Campina Grande? Olha. É a 
maior obra rodoviária da história do município. 
E da maior importância. É grandiosa em muitos 
aspectos e muito exigente. Só em desmonte 
de rocha, ela chega a ser quase sobrenatural. 
Um esforço imenso, para ligar duas BR-s a 
230 e a 104, ou seja, irá organizar o tráfego de 
passagem, retirando esse fl uxo de dentro do 
perímetro urbano, permitindo conectividade 
mais facilitada para aqueles que tem como 
destino Recife, ou mesmo, desejam seguir para 
Natal. Essa é uma obra que sem dúvida, marca 
a gestão João Azevêdo em Campina Grande. 
Além dela, nós temos os viadutos de Água fria 
sobre a BR-230 em Água Fria e outro, no Bairro 
das Indústrias, que será sobre a BR-101, e irá 
desafogar essa região também.

Diretor Superintendente do DER-PB
Entrevista: Carlos PereiraESPECIAL • PARAÍBA
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“A experiência de vida, me levou à 
outras funções, outras atividades 
e mesmo outras instituições, como 
universidades, onde fui professor. 
Mas sempre voltei para o DER, 
muito por conta, justamente dessa 
grande equipe, que criou tudo o 
que o Departamento tem hoje. É 
um time que além de competente, 
é leal. Uma equipe que não tem 
outro objetivo que não seja a 
fi nalidade do seu trabalho e a 
entrega desse trabalho bem 
feito, com efi ciência, inovação 
e criatividade. É um time unido, 
que tem esse espírito de união 
muito claro, e que desempenha 
suas funções sob o lema que criei, 
e todos adotaram: O DER pela 
Paraíba e pelos paraibanos.”

Outro grande êxito da gestão Azevêdo. 
Consiste na ligação de distritos às sedes 
das cidades. Por exemplo, tomamos aí 
Cepilho e Areia. Não havia essa ligação, que é 
relativamente pequena, dá uns 5 Km. Neste 
caso, ainda por cima, uma região montanhosa 
e que trata de locais com forte apelo histórico. 
Então, estas são as estradas de acesso para 
cidades próximas que originalmente não 
tinham essa acessibilidade, que dá alcance 
a muitos serviços importantes e que antes, 
era uma locomoção muito dificultosa. E 
aí podemos citar vários, como São Tomé, 
Malhada da Roça, Pindurão, entre muitos 
outros que estão na programação do 
governo, principalmente, atendendo àqueles 
municípios que cresceram, digamos, de forma 
não planejada, independente e que muitas 
vezes estão conectados a outras estradas e 
às vezes mais facilmente conectados à outro 
estado. E aí, há também outras estradas 
importantes que temos que levar em conta, 
que são as estradas presentes na divisa entre os 
estados. São trechos que se comunicavam com 
estradas existentes nos outros estados, mas 
que não tinham a conexão com os municípios 
daqui, justamente nas divisas estaduais. São 
segmentos que são relativamente pequenos, 
mas que trazem grandes ganhos, pois acabam 
atraindo pessoas desses outros estados 
próximos para a Paraíba, para que também 
frequentem João Pessoa, o nosso belo litoral e, 
também, a hospitalidade do nosso povo.

“São segmentos que são 
relativamente pequenos, mas 

que trazem grandes ganhos, 
pois acabam atraindo pessoas 

desses outros estados próximos 
para a Paraíba, para que também 

frequentem João Pessoa, o 
nosso belo litoral e, também, a 

hospitalidade do nosso povo.”

Um pouco antes, o senhor mencionou com muita ênfase a sua equipe, técnica e com 
muito comprometimento. Que mensagem o senhor deixa para estes colaboradores que 
afi nal, são a “cara” do DER-PB. E mais, que mensagem o senhor deixa à população do estado?

Sou apenas um coordenador de 
trabalho. Lembro com carinho das 
atividades em campo, mas hoje atendo 
mais à parte administrativa. A experiência 
de vida, me levou à outras funções, 
outras atividades e mesmo outras 
instituições, como universidades, onde 
fui professor. Mas sempre voltei para o 
DER, muito por conta, justamente dessa 
grande equipe, que criou tudo o que o 
Departamento tem hoje. É um time que 
além de competente, é leal. Uma equipe 
que não tem outro objetivo que não seja 
a fi nalidade do seu trabalho e a entrega 
desse trabalho bem feito, com efi ciência, 

inovação e criatividade. É um time unido, que 
tem esse espírito de união muito claro, e que 
desempenha suas funções sob o lema que criei, 
e todos adotaram: “O DER pela Paraíba e pelos 
paraibanos”. Por que o que nós fazemos, não 
fazemos apenas para nós. Nós deixamos, afi nal, 
legados. E o DER, acabou, por essa excelência, 
tornando-se uma escola de boas práticas e 
exemplos de sucesso da administração pública. 
Dele, saíram inclusive alguns governadores 
do Estado, ministros de Estado. Um ambiente 
participativo e de dedicação à prestação 
pública de bons serviços, com transparência, 
dentro da legalidade e claro, com muita 
responsabilidade.

E quanto ao programa “Estradas da Cidadania”?

Via de Ligação1
Valentina - Mangabeira - Perimetral Sul

Via de Ligação2
Cidade Universitaria - Altiplano 

Via de Ligação3
Geisel - Colinas do Sul

Diretor Superintendente do DER-PB
Entrevista: Carlos PereiraESPECIAL • PARAÍBA
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R&V: Sabemos que desde os tempos dos notáveis irmãos Rebouças, o porto de 
Cabedelo foi motivo de muito debate e constitui um importantíssimo vetor de divisas 
positivas para o estado. Como se deu a atuação da SEIRH no contexto de um complexo tão 
importante para a geração de riquezas na Paraíba?

“A conclusão do empreendimento 
é uma obra há muito tempo 

sonhada, iniciada há cerca de duas 
décadas, representando um marco 

histórico e importante na vida 
produtiva do Porto.”

“O Porto de Cabedelo é um 
indutor de desenvolvimento 
para todo o estado. Eram nove 
metros de profundidade, que 
agora, o governo do estado, 
com recursos próprios, está 
ampliando para 11 metros, 
com investimentos de cerca de 
R$ 100 milhões.”

A EXTENSA CARREIRA DEDICADA À VIDA PÚBLICA DO ENGENHEIRO DEUSDETE QUEIROGA FILHO, ATUAL HOMEM 
À FRENTE DA “SUPER” SECRETARIA DE ESTADO QUE CONCILIA AVANÇOS HISTÓRICOS EM UM GRANDE ROL DE 
EMPREENDIMENTOS ESPALHADOS POR TODA PARAÍBA, É O REFLEXO DE UMA ABORDAGEM TÉCNICA E DEDICADA 
ÀS AÇÕES EM TRANSPORTES, OPERAÇÕES E SANEAMENTO E DO PROGRESSO IMEDIATO QUE ESSAS ATIVIDADES 
SÃO CAPAZES DE INDUZIR EM TERMOS DE QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA E CONFORTO PARA A POPULAÇÃO. 
MULTI-TAREFAS, MULTI-DISCIPLINAS, MAS COM O OBJETIVO ÚNICO DE DOTAR O ESTADO COM UMA 
INFRAESTRUTURA MODERNA, DE RELATIVO BAIXO IMPACTO À NATUREZA E CONDIZENTE COM SUAS ATUAIS 
NECESSIDADES, O SECRETÁRIO APRESENTOU À RODOVIAS&VIAS, O INVEJÁVEL PORTFÓLIO DE OBRAS QUE ELE E 
SUA EQUIPE FORAM CAPAZES DE PROMOVER DURANTE A GESTÃO DO GOVERNO AZEVÊDO, E OS PRÓXIMOS PLANOS 
QUE SERÃO DESCORTINADOS COM A RECONDUÇÃO DO EXECUTIVO PARA MAIS UM MANDATO.

ESTRUTURANTE, 
SUSTENTÁVEL E 
SOCIALMENTE 
RESPONSÁVEL

Deusdete Queiroga Filho: O Porto de 
Cabedelo é um indutor de desenvolvimento 
para todo o estado. É um porto abrigado 
no nosso litoral, e que justamente por essa 
característica mais protegida, tem uma 
profundidade relativamente suficiente 
para os padrões operacionais atuais, que 
exigem embarcações de dimensões cada 
vez mais avantajadas. Eram nove metros de 
profundidade, que agora, o governo do estado, 
com recursos próprios, está ampliando para 
11 metros, com investimentos de cerca de 
R$ 100 milhões, e que envolveram todos os 
estudos técnicos e ambientais necessários para 
a realização da dragagem. Uma ação dessa 
natureza permite a entrada de navios muito 
maiores, saindo das atuais 35 mil toneladas, para 
cargueiros de 55 mil toneladas, aumentando 
a capacidade do Porto, ao atrair novas cargas 
que antes eram alternadas para outros destinos, 
ocasionando uma movimentação maior. A 
conclusão do empreendimento é uma obra há 
muito tempo sonhada, iniciada há cerca de duas 
décadas, representando um marco histórico e 
importante na vida produtiva do Porto.

Essas obras não se circunscrevem apenas à 
dragagem, correto?

Elas compreendem uma parte de 
alagamento do canal, a dragagem 
propriamente dita e a derrocagem de material 
de terceira categoria, rocha, o que impacta 
neste investimento que está sendo executado 
com recursos próprios do estado. Isso é 
resultado de um trabalho efi ciente de ajuste 
fiscal, que conseguiu equilibrar as contas, 
permitindo uma capacidade de investimentos 
como este, que é um destaque para 
incrementar a logística e a competitividade do 
Porto de Cabedelo. Vale lembrar que estamos 
perto de outro porto importante, Suape, que 
vem apresentando alguns sinais de saturação, 
especialmente no que se refere ao seu sistema 
viário e, com isso, Cabedelo, com todas essas 
transformações passará a ser uma alternativa 
viável para essas cargas. 

O pôr do sol de Cabedelo é um dos cartões 
postais da Paraíba, um espetáculo de cores ao 
som do bolero de Ravel, tocado todos os dias.

Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH)
Entrevista: Deusdete Queiroga FilhoESPECIAL • PARAÍBA
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Um pouco antes o senhor citou o 
componente ambiental nas obras do 
Porto. Sabemos que essa é uma realidade 
que permeia todos os trabalhos de 
infraestrutura e que também constitui 
um elemento de prevenção e combate às 
mudanças climáticas...

Sim. A temática ambiental possui 
uma transversalidade em qualquer 
administração que se proponha ser 
efi ciente e na nossa não é diferente. Existe 
hoje uma consciência ampliada sobre 
este fato e nós entendemos que cada um 
tem que fazer a sua parte, tanto os estados 
pequenos, como grandes nações, cada 
qual com um papel a ser desempenhado 
neste sentido. O aquecimento global é 
uma realidade que precisa ser enfrentada 
com firmeza, por meio de ações em 
diversas escalas. Nesse aspecto, é inevitável 
não tocarmos na questão das emissões, 
em especial às provocadas por meio 
da utilização de combustíveis fósseis, 
associada à fatores como desmatamento 
e efeitos correlacionados a atividades 
produtivas humanas. No Nordeste, está 
havendo, no geral uma infl exão importante 
na constituição da matriz energética, 
permitida por condições favoráveis de sol 
e vento, que benefi ciam a abordagem de 
produção pelas vias solar e eólica. Então, há 
contribuições signifi cativas no sentido de 
nos posicionarmos, e a Paraíba é destacada 
nestas duas modalidades de geração, com 
perspectiva de em quatro a cinco anos, 
atingir autossufi ciência na produção de 

energia elétrica. E o mais importante, por 
meio de uma matriz limpa. Existem vários 
projetos no interior do estado, no litoral, 
com uma concentração maior da geração 
solar para o interior e da eólica na faixa 
litorânea, ainda que tenhamos detectado 
uma forte tendência favorável à geração 
eólica também no interior, a partir do 
momento em que descobrimos aqui na 
Paraíba, uma condição de vento regular, 
que está atraindo empresas em nível 
global, que têm nos apresentado grandes 
projetos. Paralelamente, nós conseguimos 
equacionar a distribuição dessa energia, e 
isso tem caminhado para complementar 
com sucesso a implantação desses 
projetos. Essa é a grande contribuição que 
a Paraíba tem a apresentar, a mudança de 
sua matriz energética. Tudo isso, é claro, 
atuando também fortemente no sentido 
de adotar políticas ambientais sólidas. . 

“No Nordeste, está havendo, no 
geral uma infl exão importante na 
constituição da matriz energética, 
permitida por condições favoráveis 
de sol e vento, que benefi ciam a 
abordagem de produção pelas 
vias solar e eólica. Então, há 
contribuições signifi cativas no 
sentido de nos posicionarmos, e a 
Paraíba é destacada nestas duas 
modalidades de geração.”

“Um benefício importante que o 
estado recebe é a obra da Transposição 
do São Francisco, que chega na Paraíba 
por dois eixos, e isso é um fato que, 
aliado aos recursos que o estado tem, 
nos permite distribuir essa água que 
chega ‘bruta’, de trata-la
adequadamente e fi nalmente 
distribuí-la com boa qualidade à 
população. É um tema sensível.”

ESPECIAL • PARAÍBA

Ainda com relação ao componente 
ambiental, há uma grande atuação da 
secretaria quanto à segurança hídrica no 
estado?

O fato de a Paraíba ter 80 por cento do seu 
território na zona do semiárido, sem dúvida 
alguma, faz desta uma meta de segurança 
hídrica a ser perseguida permanentemente. 
É um tema recorrente. Por isso o Estado tem 
milhares de quilômetros de adutoras, tanto em 
projeto, como em execução. Temos projetos 
grandes em andamento, com recursos oriundos 
inclusive do Banco Mundial e além de ser uma 
pauta permanente é um compromisso do 
governo João Azevêdo, fi rmado em 2018, que 
estamos conseguindo entregar. Quando falamos 
de ʻsegurança hídricaʼ, falamos de qualidade, 
tratamento e da democratização e garantia de 
acesso. Um benefício importante que o estado 
recebe é a obra da Transposição do São Francisco, 
que chega na Paraíba por dois eixos e isso é um 
fato que, aliado aos recursos que o estado tem, 
nos permite distribuir essa água que chega 
ʻbrutaʼ, de trata-la adequadamente e fi nalmente 
distribuí-la com boa qualidade à população. Nesse 
contexto, é importante ressaltar que contamos 
com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), que é uma referência nacional, dotando 
a região metropolitana de João Pessoa com 
grande percentual de atendimento na cobertura, 
não apenas de distribuição de água, mas na 
questão de esgotamento sanitário, assim como 
Campina Grande, e toda esta atuação tem relação 
direta com Meio Ambiente. 

Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH)
Entrevista: Deusdete Queiroga FilhoESPECIAL • PARAÍBA
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Em termos de recursos investidos 
estamos falando de quanto?

Somente em duas grandes adutoras do 
estado, a do Ramal Curimatá e a do Ramal 
Cariri, estão sendo investidos cerca de 
R$ 800 milhões, tanto com recursos do 
próprio governo do estado, quanto de 
captação junto ao Banco Mundial. Houve, 
também nesses quatro anos da gestão 
Azevêdo, uma grande preocupação 
em interiorizar o acesso ao saneamento 
rural, especialmente contemplando 
o abastecimento, crucial para a 
produtividade. São várias comunidades 
que passaram a receber água na torneira.

O senhor está se referindo ao Programa 
Água Doce?

Sem dúvida! Mas este é um de alguns 
programas. Além dele, há o ̒Água Para Todosʼ; 
o PROCASE (Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú), 
que também abraça a questão hídrica e 
o Projeto Cooperar, que têm dotado o 
interior do estado com uma adequada 
infraestrutura hídrica. Então, junto a avanços 
significativos na Zona Urbana, tivemos 
também incrementos ponderáveis no 
interior, com dessanilizadores, justamente 
o foco do Programa Água Doce, do Governo 
Federal com contrapartida do governo do 
estado e que instalou 113 equipamentos 
destes em comunidades rurais. Já a atuação 
do Água Para Todos, é voltado para regiões 
com qualidade de água um pouco melhor, 
não salobra e visam a implantação de 
abastecimento singelo de água na zona rural. 
Por fi m, o Cooperar, também dentro do rol 
de projetos que contam com fi nanciamento 
do Banco Mundial, também tem esse foco 
de melhoria de infraestrutura na Zona Rural, 
e em especial, a infraestrutura hídrica. Essa é 
uma prioridade de governo, que conta com 
uma condição fi scal favorável, apoiada em 
responsabilidade e transparência, que nos 
dá rating para tomada de empréstimos, em 
instituições fi nanciadoras estrangeiras como 
o BID também, além do Banco Mundial.

Já que estamos falando do tema 
segurança dentro da infraestrutura, a 
pasta tem um Programa importante 
de segurança de barragens, pode 
detalhá-lo?

A Paraíba conta com o programa 
de recuperação de barragens, 
visando a manutenção, conservação 
e recuperação das nossas barragens, 
que historicamente, não tinham 
esse cuidado até assumirmos. A ação 
e desenvolvida em parceria com a 
Agência Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (AESA), que é referência 
nesta iniciativa junto com a Agência 
Nacional de Águas (ANA). Trata-se 
de um programa permanente, que é 
desenvolvido, também com recursos 
próprios. Lembrando que o nosso 
governador Azevêdo, foi secretário 
de Infraestrutura, e, portanto tem 
muito cuidado nesse aspecto, até por 
que é uma grande responsabilidade. 
Em 2004 tivemos um acidente sério, 
com o rompimento da barragem 
Camará, que motivou uma mudança 
de regras visando realmente melhorar 
a segurança. E o estado tem buscado 
atender plenamente a legislação, 
mantendo suas barragens em boas 
condições.  

E com relação a novas barragens?

No momento temos duas novas 
barragens sendo construídas, e o 
governador determinou que nós fi zéssemos 
projetos para outras 11 novas barragens. 
Já foi contratada uma empresa para fazê-
los por sinal, com cinco destes já entregues 
e os seis restantes previstos para serem 
finalizados ainda no primeiro trimestre 
de 2023. A expectativa é que neste ano, 
o governador Azevêdo possa anunciar a 
construção de mais algumas barragens no 
estado, que também entra na questão de 
segurança hídrica, não apenas para atender 
os grandes centros, mas também a zona 
rural. São barragens que atendem múltiplos 
usos, além do abastecimento de água, se 
prestam também à pesca.  

“Houve, também nesses 4 anos 
iniciais da gestão Azevêdo, 
uma grande preocupação 

em interiorizar esse acesso, 
do saneamento rural, 

especialmente contemplando 
o abastecimento, crucial para 

a produtividade. São várias 
comunidades que passaram a 

receber água na torneira.”

“Temos duas novas barragens sendo 
construídas, e o governador determinou 
que nós fi zéssemos projetos para outras 
11 novas barragens. Já foi contratada uma 
empresa para fazê-los por sinal, com cinco 
destes já entregues e os seis restantes 
previstos para serem fi nalizados ainda no 
primeiro trimestre de 2023.”

Barragem Retiro - Município de CuitéImplantação Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Curimatau

Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH)
Entrevista: Deusdete Queiroga FilhoESPECIAL • PARAÍBA
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Falando um pouco do setor rodoviário, em especial do tradicionalíssimo DER-PB que 
está para completar 77 anos de serviços prestados. Como roda a Paraíba?

200 destes, contemplados, neste último 
programa de asfaltamento urbano que 
chamamos de “Travessias Urbanas”, 
que promovem a integração distrital e 
privilegiam a mobilidade interurbana. Há 
ainda o “Estradas da Cidadania”, iniciativa 
inédita e que era algo impensável há 20 anos 
atrás, e promoveu a ligação de povoados 
e distritos menores. Então, melhora a 
produção, melhoram os deslocamentos e 
as oportunidades de valorizar as aptidões 
locais. Evidentemente que tudo isso é 
tomada de decisão do governador, com 
base nas informações levantadas pelo 
DER-PB, que dispõe de um corpo técnico 
de excelência, com experiência e que 
realmente conhece o estado. Minha 
percepção, é que o governo Azevêdo tem 
sido muito feliz em conseguir distribuir bem 
as ações rodoviárias por todo o estado.

No caso das travessias, como tem sido 
a interlocução com as prefeituras nestes 
espaços? 

Temos tido sucesso. Em geral, a situação 
nossa é que a rodovia estadual adentra 
o município, ganhando características 
urbanizadas, na maioria das vezes, com a 
utilização de paralelepípedo nessa área de 
abrangência do município. Então, iniciamos 
fazendo esses trechos. Como o estado está 
em uma condição financeira favorável, 
pudemos ampliar a iniciativa, avançando 
para algumas vias principais, um acesso 
central, com os prefeitos interagindo bem, 
trazendo suas demandas, relacionando-
se bem com os profi ssionais do DER-PB, 
gerando um retorno muito positivo. É um 
programa que avançou bem, contribuindo 
com a autoestima da população e deixando 
a cidade mais bonita. À parte isso, vemos 
melhora na qualidade de trafegabilidade 
dentro da cidade, e mesmo, situações de 
melhora na condição para as equipes de 
limpeza urbana e até de saúde respiratória, 
pela diminuição considerável da poeira 
e materiais particulados no ar. Mas é 
importante registrar, uma ação inédita que 
veio atender a demandas muito antigas por 
implantação de estradas e rodovias, com 
boa participação dos prefeitos, com bom 
suporte de avaliação técnica, e felizmente, 
com recursos sufi cientes.

O DER-PB também tem atuado 
fortemente em grandes centros, para 
além dos municípios menores, como este 
expediente tem funcionado?

Um bom exemplo é a região 
metropolitana de João Pessoa, com grandes 
obras que interligam bairros, como o de 
Altiplano ao Castelo Branco, onde antes 
havia isolamento hoje temos integração, 
com melhora signifi cativa na mobilidade. 
Em Campina Grande estamos com obras 
na Perimetral, fazendo a conectividade da 
BR-230 à BR-404, o “Arco Metropolitano de 
João Pessoa”, que ligará a BR-230 à BR-101, 
em processo de licitação, que dará opções 
para quem não quiser adentrar o perímetro 
da cidade. Com isso a expectativa é de que o 
trânsito nessas grandes cidades tenha alívio 
com melhor ordenamento do tráfego de 
passagem. São Implantações e contornos 
em que o estado vem investindo, e que se 
traduzem em ganhos de tempos de viagem 
qualidade de vida e acima de tudo, mais 
fl uidez e segurança. 

Muito bem. Ao longo desses quatro 
anos de governo, o programa rodoviário 
do estado aportou R$ 1,8 bilhão em 
investimentos. Praticamente cem por cento 
com recursos próprios. É um foco muito 
grande e quem vem de outros estados 
percebe a diferença. Dentro da área de 
infraestrutura, é um programa grandioso, 
em termos históricos, é o maior montante 
de recursos já disponibilizado para esta 
fi nalidade, e está basicamente voltado a 
quatro grandes eixos: a implantação de 
novas rodovias, com pouco mais de 500 
km entregues ou em execução; restauração 
completa; conservação e manutenção e o 
quarto eixo, que é o asfaltamento de vias 
urbanas. Tudo isso, em um cenário em 
que temos praticamente todas as sedes 
dos 223 municípios do estado, ligadas a 
uma conexão asfaltada e praticamente 

“Uma ação inédita que veio 
atender a demandas muito 
antigas por implantação 
de estradas e rodovias, 
com boa participação dos 
prefeitos, com bom suporte 
de avaliação técnica, e 
felizmente, com recursos 
sufi cientes.”

“Com isso a expectativa é de 
que o trânsito nessas grandes 

cidades tenha alívio com 
melhor ordenamento do 

tráfego de passagem. São 
Implantações e contornos em 

que o estado vem investindo, e 
que se traduzem em ganhos de 

tempos de viagem qualidade 
de vida e acima de tudo, mais 

fl uidez e segurança.”

Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH)
Entrevista: Deusdete Queiroga FilhoESPECIAL • PARAÍBA

Travessias Urbanas - Frei Martinho
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COMEÇO,  MEIO E
TRANSFORMAÇÃO

Sejam por Entradas ou por Bandeiras, as expedições realizadas 
por imigrantes e colonos, a partir do século XVII, abriram os 
primeiros caminhos em nossas terras e tiveram grande importância 
para a diversi� cação das atividades econômicas e a expansão 
territorial no país.

TRAVESSIAS URBANAS Superintendência DER/PB

Ao longo das trilhas e veredas 
percorridas pelos bandeirantes e dos 
caminhos abertos por homens que 

desbravaram nossas matas, foram surgindo 
os primeiros povoados no Brasil.  Nessa época, 
todas as transações comerciais eram feitas pelo 
mar, em longas e perigosas viagens, através de 
variados tipos de embarcações, das capitanias 
até o nosso litoral. Com o interior do Brasil sendo 
desbravado e povoado, houve um aumento 
da atividade comercial e o transporte das 
mercadorias era feito em animais até os portos. 

Surgiu, então, a necessidade e o interesse 
em construir as primeiras estradas de 
ferro no país. A lei de 1852 marca o 
verdadeiro ponto de partida da viação 
férrea no Brasil. As estradas de ferro 
cresciam e se desenvolviam rapidamente, 
enquanto aqueles primeiros caminhos 
em leito natural recebiam poucas 
melhorias da administração colonial, 
somente o sufi ciente para que, no verão, 
os viajantes pudessem transitar, mesmo 
em ladeiras íngremes e pontes de 
madeira. Já no inverno esse percurso se 
tornava penoso, longo e, muitas vezes, 
intransitável. 

Estrada - "Para suprir a necessidade 
do homem de carregar o que conseguia 
produzir no campo, a fi m de permitir 
que as carroças, ainda puxadas por 
burros, pudessem levar alguma carga, os 
caminhos foram sendo alargados, abertas 
as primeiras estradas, quase todas dentro 
do mato, mas sempre com o cuidado 
de evitar que os animais e o próprio 
homem fi cassem presos nos matagais 
onde proliferavam árvores, cujos galhos 
tiveram de ser cortados a facão”, historiou 
o superintendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem da Paraíba, 
Carlos Pereira de Carvalho e Silva. Estrada 
é uma via de trânsito, em geral em 

“Para suprir a necessidade 
do homem de carregar o que 

conseguia produzir no campo, a 
fi m de permitir que as carroças, 

ainda puxadas por burros, 
pudessem levar alguma carga, os 

caminhos foram sendo alargados, 
abertas as primeiras estradas, 
quase todas dentro do mato.”

Carlos Pereira 
Superintendente do Departamento

 de Estradas de Rodagem da Paraíba1865 - Estrada de Ferro Santos -Jundiai
Meramente Ilustrativa
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área rural, destinada a veículos rodoviários, 
animais e pessoas, e que normalmente têm 
preferência de passagem em toda a sua 
extensão. Juntamente com a criação do DER-
PB, foi instituído o Primeiro Plano Rodoviário 
Estadual, constituído por 969 Km de estadas 
tronco e 385 Km de estradas alimentadoras, 
interligando todas as regiões do Estado. 
Nesse Plano se destacava a Estrada Central da 
Paraíba, ligando Cabedelo à Cajazeiras, atual 
Rodovia BR-230. 

Estradas e Rodovias - O Código de Trânsito 
Brasileiro defi ne estrada como uma via rural 
não pavimentada e, a rodovia, como via 
pavimentada. “Com a fabricação e utilização 
dos primeiros equipamentos e máquinas 
que foram, aos poucos, substituindo o 
trabalho manual e incentivando os governos 
a melhorarem as condições das estradas – 
normalmente de terra batida – apareceram 
as chamadas rodovias que, embora sejam 
estradas, assumiram essa denominação, 
talvez para diferenciá-las das ligações feitas 
em terra. Foi, aos poucos, sendo introduzido 

o uso do asfalto, insumo fundamental para 
a construção e pavimentação das modernas 
rodovias”, explica o superintendente do DER, 
Carlos Pereira. Inicialmente, o conceito de 
rodovia compreendia a ligação viária entre duas 
cidades, subentendendo-se que seus extremos 
se situavam nos limites da área urbana e se 
conectavam com as extremidades do sistema 
viário urbano pavimentado. Nas últimas 
décadas, o processo de urbanização fi cou mais 
intenso e se desenvolveu ao longo do sistema 
viário. Dessa forma, foi se descaracterizando a 
concepção de limites urbanos. A Infraestrutura 
rodoviária de um estado é uma das bases do 
desenvolvimento e crescimento econômico 
do país. Através do conjunto de equipamentos 
que a formam, como caminhos, estradas, 
acessos, pontes, travessias e rodovias, viabiliza-
se a movimentação das riquezas naturais, 
produtos industrializados, bens de consumo e a 
interligação de pessoas entre todas as regiões. 
A expansão das áreas urbanas aconteceu 
e com ela a necessidade de cruzar áreas 
desenvolvidas, de se conectar a outras rodovias 
e interligar áreas afastadas ou de difícil acesso.

HISTÓRIA SE FAZ COM MEMÓRIAS E FATOS 
Na atual gestão estão sendo investidos 

R$ 2.281.236.486,98 em obras para 
implantar, qualifi car e recuperar mais de 
1.900 km de extensão da malha rodoviária 
Estadual, sendo que 438,7Km já foram 
concluídos, 979,7Km estão em andamento, 
78,8Km em licitação e 422,8 Km em obras de 
pavimentação (fase de projetos). Ao longo 
desses 76 anos, o DER vem transformando 
caminhos e estradas em modernas rodovias 
pavimentadas, que ampliam fronteiras, 
integram regiões e interligam pessoas 
com segurança e conforto. A infraestrutura 
rodoviária da jurisdição estadual representa 
o mais importante patrimônio físico da 
Paraíba, cujo valor está avaliado em, 
aproximadamente, R$ 6 bilhões. Pela malha 
rodoviária é escoada toda a produção 
agrícola e industrial, além de facilitar a livre 
movimentação dos paraibanos em busca de 
negócios, de entretenimento e lazer. 

TRAVESSIAS URBANAS Superintendência DER/PB

Campina Grande é considerada um dos principais polos 
industriais da Região Nordeste

Cajazeiras é um município brasileiro,
situado na extremidade ocidental do estado da Paraíba

Pocinhos localiza-se no Cariri paraibano e sua população,
conforme estimativas do IBGE de 2020, era de 18 708 habitantes

Mobilidade para todos ‒ Em 22 
de novembro de 2021, o Governo 
do Estado criou o Programa das 
Travessias Urbanas que vem 
asfaltando as principais vias dos 
municípios paraibanos. Mais de 
370Km de extensão em pavimentação 
e sinalização de ruas e avenidas, com 
investimentos de recursos próprios 
que ultrapassam os R$  299  milhões, 
vem ganhando forma e cores em
194 cidades da Paraíba. Esse programa 
de mobilidade urbana, exclusivo 
da gestão atual, executado pelo 
DER-PB, foi lançado pelo governador 
João Azevêdo, com o objetivo de 
melhorar e disciplinar o tráfego nas 
ruas e avenidas da travessia urbana; 
oferecer conforto e segurança aos 
moradores da cidade; dar um novo 
aspecto urbano ao município; 

RODOVIAS&VIAS 71RODOVIAS&VIAS70
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modernizar o sistema viário urbano 
e melhorar a qualidade de vida da 
população local. “Esse programa 
requalifica as áreas urbanas nos 
municípios, melhorando a autoestima 
da população, que tem recebido essas 
obras com muita satisfação. Aplicar 
recursos próprios em um momento 
de dificuldade, como foi a pandemia 
e a fragilidade da economia brasileira, 
demonstra a nossa capacidade de 
investimentos, fruto do trabalho de 
uma equipe comprometida com a 
Paraíba”, frisou o governador João 
Azevêdo. O Programa já conta com 
70 Travessias concluídas, 30 faltando 
apenas sinalizar, 60 a iniciar e 17 em 

andamento, beneficiando as regiões 
do Litoral, Brejo, Cariri, Sertão e Agreste. 
Uma travessia tem início na entrada e 
o fim na saída da cidade. Não se pode 
confundir uma travessia urbana com ruas 
asfaltadas. A diferença está no fluxo de 
veículos dessas vias. Depois de feitos os 
estudos de tráfego em cada município, 
é determinado ou não o acréscimo 
de artérias secundarias (ruas), devido 
ao grande fluxo de veículos. O diretor 
de Operações do DER, o engenheiro 
Armando Marinho relata que as obras 
do Programa das Travessias são de 
grande importância para a mobilidade 
urbana da população, “é tanto que 
as pessoas quando veem o asfalto 

chegando, ficam alegres e sorriem. A 
mudança da população é interna”. Ele 
acrescenta que já sabia que seria um 
desafio pavimentar avenidas e ruas de 
194 municípios. “Sabíamos que a carga 
de trabalho seria intensa, mas como é 
para o benefício das pessoas, a nossa 
alegria e satisfação é maior do que 
qualquer sacrifício”. Ele conta, ainda, que 
houve por parte de alguns prefeitos o 
pedido de asfaltamento não só na via 
principal, como também nas ruas laterais 
de grande fluxo de pedestres e veículos, 
“mas que o governador João Azevêdo, 
prontamente e independentemente do 
partido político, dava a ordem de serviço, 
porque pensava no bem do povo”.

O caminhar de um povo - “Depois 
de inaugurada, a estrada não pertence 
a nenhuma cidade; ela é de todos que 
trafegam pela via, diferentemente de 
uma travessia, que é de cada morador do 
município onde ela foi feita. A população 
se sente orgulhosa e merecedora 
daquele bem público”, afirmou o 
superintendente do DER-PB, Carlos 
Pereira de Carvalho e Silva. Ele acrescenta 
que o Programa das Travessias Urbanas 
é uma obra de pavimentação bem feita, 
com asfalto e sinalização, representando 
mais do que segurança e conforto, pois 
influencia positivamente na autoestima 
dos munícipes. “Esse é um programa, 
que tem sim relação com mobilidade, 

“Esse programa requalifica as áreas 
urbanas nos municípios, melhorando 
a autoestima da população, que 
tem recebido essas obras com muita 
satisfação. Aplicar recursos próprios 
em um momento de dificuldade, 
como foi a pandemia e a fragilidade 
da economia brasileira, demonstra a 
nossa capacidade de investimentos, 
fruto do trabalho de uma equipe 
comprometida com a Paraíba.”
João Azevêdo
Governador da Paraíba

“É tanto que as pessoas quando 
veem o asfalto chegando, 
ficam alegres e sorriem. A 
mudança da população é 

interna. Sabíamos que a carga 
de trabalho seria intensa, 

mas como é para o benefício 
das pessoas, a nossa alegria 
e satisfação é maior do que 

qualquer sacrifício.”
Armando Marinho

diretor de Operações do DER-PB

TRAVESSIAS URBANAS Superintendência DER/PB
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“Esse é um programa, 
que tem sim relação com 
mobilidade, mas difere 
nesse aspecto, ao elevar o 
padrão de um determinado 
segmento ao padrão 
estadual.”

Carlos Pereira 
Superintendente do Departamento
 de Estradas de Rodagem da Paraíba

Sapé é um município do estado da Paraíba, está localizado na 
Região de João Pessoa, sua população era de 52.443 habitantes

Pirpirituba, localizado na Região de Guarabira, sua população 
estimada era de 10.579 habitantes

mas difere nesse aspecto, ao elevar o 
padrão de um determinado segmento ao 
padrão estadual”, enfatizou Carlos Pereira. 
A travessia urbana de uma rodovia, 
geralmente, é composta por segmentos 
da área que coincidem com ruas e 
avenidas de uma cidade; normalmente 
apresentam uma maior movimentação 
de veículos, que conflita com a vida 
cotidiana dos moradores locais, trazendo 
desconforto e elevados riscos de acidentes 
de trânsito. Ou seja, o grande fl uxo de 
veículos numa determinada avenida em 
desarmonia com uma grande quantidade 
de pedestres, é condição sine qua non 
para que gestores que se importam 
com o ir e vir das pessoas, determinem o 
asfaltamento da mesma. “Eu faço obras 
nos municípios, porque afi nal de contas 
as pessoas moram nos municípios, 
então temos essa visão municipalista. 
Quando você dota o município de uma 

infraestrutura adequada, você obviamente 
tem um estado com a infraestrutura 
adequada”, afi rmou o chefe do executivo 
estadual, João Azevêdo. Uma avenida 
e/ou ruas pavimentadas, para muitos 
que vivem e convivem, diariamente em 
caminhos de concreto pode parecer 
algo simples, sem importância. Pessoas 
que moram em cidades que o asfalto 
já faz parte de cada traço urbanístico 
e arquitetônico, podem pensar que se 
antes já existia um calçamento, então 
por que o asfalto seria tão urgente? 
Engana-se quem pensa dessa forma, pois 
não conhece a realidade de uma cidade 
pequena de interior que, por muitas 
vezes, se sente desconectada do resto do 
Estado e do País. “Uma travessia nasce 
com a missão de solucionar algum confl ito 
causado entre cidadão/veículo, motor e 
ser humano. Ela traz desenvolvimento 
econômico e embelezamento para a 
cidade, além de contribuir para a elevação 
da autoestima das pessoas”, descreveu 
o gestor do Programa das Travessias 

Urbanas, Marcos de Araújo Gouveia. 
Cansados de muitas promessas, alguns 
moradores do município de Uiraúna 
no sertão da Paraíba, diziam que esse 
projeto não sairia do papel, pois vários 
governadores já haviam prometido a 
mesma coisa e nunca cumpriam. “Quando 
chegávamos para fazer as marcações e a 
topografi a, sentíamos um mal-estar vindo 
da população, mas continuávamos o nosso 
trabalho. Certa vez, um comerciante, o mais 
descrente de todos nos encontrou quando 
fomos fazer a segunda etapa da travessia e 

relatou que a venda dos espetinhos cresceu 
mais de duzentos, por cento. Ele sentiu a 
necessidade de ampliar o negócio, trocando 
o piso, comprando mesas e cadeiras, 
melhorando com isso o atendimento ao 
público”, relembrou o Gestor. Uma obra 
de pavimentação de uma travessia, com as 
devidas sinalizações vertical e horizontal, 
proporciona maior conforto e qualidade de 
vida à população, melhora as condições de 
limpeza na cidade, contribuindo com uma 
saúde pública de qualidade, aumentando 
a segurança na mobilidade de motoristas 
e pedestres, além de gerar economia no 
transporte de pessoas e mercadorias, 
através de menor desgaste de veículos e 
tempo de viagem.

“Uma travessia nasce com a missão 
de solucionar algum confl ito 
causado entre cidadão/veículo, 
motor e ser humano. Ela traz 
desenvolvimento econômico e 
embelezamento para a cidade, 
além de contribuir para a elevação 
da autoestima das pessoas.”
Marcos de Araújo Gouveia
gestor do Programa das Travessias Urbanas

TRAVESSIAS URBANAS Superintendência DER/PB
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TRAVESSIA URBANA DE UIRAÚNA

Rafael Morais, advogado e consultor jurídico da cidade de 
Uiraúna enalteceu os benefícios trazidos à população local pelas 
obras da travessia urbana realizada pelo DER, segundo ele “após 
a conclusão das obras houve um fl uxo de trânsito melhor, 
desafogando as principais ruas da cidade. Criou-se alternativas 
viáveis, favorecendo, inclusive, o mercado local, tendo em vista 
uma facilidade de tráfego, gerando mais conforto, segurança e 
celeridade nos deslocamentos”. Rafael Morais, advogado e

consultor jurídico de Uiraúna 

Valéria Lacerda,
secretária

Jéssica Ruana,
chefe de serviço

Maria do Socorro Leite Vitorine,
moradora de Manaíra

Sandy Alves Leite,
moradora de Manaíra

TRAVESSIAS URBANAS Superintendência DER/PB

DEPOIMENTOS DE MORADORES: 
TRAVESSIA URBANA DE MANAÍRA

A pavimentação da travessia da cidade de Manaíra, no alto 
sertão, pelo Governo do Estado, através do DER, “veio para 
melhorar a vida de toda a população e até mesmo da zona rural, já 
que além da melhoria de tráfego dos veículos, a cidade fi cou mais 
bonita e acolhedora. Também melhorou, em muito, as atividades 
no comércio, a maioria localizada nas ruas benefi ciadas com a 
pavimentação”, a opinião é da moradora Sandy Alves Leite.

Outra moradora da cidade, Maria do Socorro Leite Vitorine, 
disse que a população fi cou muito feliz com a obra executada pelo 
Governo do Estado, através do DER. Segundo ela, as ruas fi caram 
mais bonitas e movimentadas, especialmente os acessos às cidades 
de Santana de Mangueira, Princesa e Isabel e Santa Cruz, esta 
última na divisa com o Estado de Pernambuco. Maria do Socorro
é moradora de Manaíra desde que nasceu, disse que “o povo fi cou 
muito feliz com a obra, que além do conforto e beleza do centro, 
está contribuindo para a melhoria de vida de todos. Com o asfalto, 
veio, também, melhores condições do comércio local”.

TRAVESSIA URBANA
DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

“A pavimentação da travessia urbana trouxe só benefícios 
para São José de Caiana. Com certeza melhorou as condições 

de acesso, propiciou a implementação das medidas de 
higiene urbana, com a diminuição do nível de poeira, reduziu 
a erosão no solo e, com certeza, valorizou os imóveis e o setor 

do comércio”, afi rmou a secretária Valéria Lacerda. 
Já a chefe de serviço, Jéssica Ruana disse que mora, 

exatamente, na via que foi pavimentada e garante que essa 
obra trouxe muitos benefícios para o município. “Posso 
garantir que essa Travessia é uma riqueza para os moradores, 
que se benefi ciam do embelezamento da cidade, da limpeza, 
do conforto e até da durabilidade que dá aos automóveis. 
Posso garantir que a cidade mudou e para melhor”, enfatizou. 

OBRAS NA PARAÍBA DO PROGRAMA:

LITORAL E BREJO

REGIÃO

TRAVESSIAS CONCLUÍDAS: 
Marí, Sapé, Sobrado, Serra da Raiz, Bayeux (primeira 
etapa), Pirpirituba, Distrito Gravatá (Mulungú), São 

José dos Ramos, Cruz do Espírito Santo, Conde, 
Alagoa Grande, Esperança, Alagoinha, Caaporã, 

Cupissura (distrito de Caaporã) e Pedro Régis.  

TRAVESSIAS EM ANDAMENTO:
Lucena, Bayeux (segunda etapa), Ingá, Rio Tinto, 

Baía da Traição, Serra Redonda e Pitimbú.  

TRAVESSIAS NÃO INICIADAS:
Lagoa de Dentro, Distrito de Logradouro (Cacimba 
de Dentro), Juripiranga, Arara, Borborema, Caiçara, 

Casserengue, Itatuba, Juarez Távora, Mulungú, 
Pilõezinhos, Riachão do Bacamarte, Itapororoca, 

Pilar, Tacima e Serraria.
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TRAVESSIAS URBANAS Superintendência DER/PBSuperintendência DER/PBSuperintendência DER/PBTRAVESSIAS URBANAS

 SERTÃO E ALTO SERTÃO CURIMATAÚ E CARIRÍ

REGIÃOREGIÃO

TRAVESSIAS CONCLUÍDAS: 
Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, 

Assunção, Salgadinho, Pocinhos, Puxinanã, Tenório, 
Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, 

Cajazeiras, São Domingos do Cariri, Cabaceiras, 
São João do Tigre, Soledade, Cuité, Nova fl oresta, 

Massaranduba, Matinhas,  Caturité, Barra de Santana, 
Boa Vista, Pararí, Juazeirinho, Cubatí, Olivedos, 

Sossego, Caraúbas,  Monteiro, Barra de Santa Rosa, 
Gado Bravo, Queimadas, Natuba, Camalaú, Baraúna, 
São Vicente do Seridó, Congo, Boqueirão, Amparo, 

São Sebastião do Umbuzeiro, Areia de Baraúna, Ouro 
Velho e Taperoá. 

TRAVESSIAS EM ANDAMENTO:
 São José dos Cordeiros, Sumé, Santo André e 

Damião.

TRAVESSIAS NÃO INICIADAS:
Prata, Umbuzeiro, Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, 

Santa Cecília, Dona Inês, Picuí, Araruna
e Distrito Tabuleiro (Bananeiras).

TRAVESSIAS CONCLUÍDAS: 
Santana de Mangueira, Manaíra, Pedra Branca, São 

José de Caiana, Coremas, São Bento, Catolé do Rocha, 
Matogrosso, Nazarezinho, Triunfo, Teixeira, São José do 
Bonfi m, Uiraúna (segunda etapa), Paulista, Santa Luzia, 

Igaracy, Santana dos Garrotes, Aguiar e Junco do Seridó. 

TRAVESSIAS EM ANDAMENTO:
 Jericó, Marizópolis, Cachoeira dos Índios, Poço de 

José de Moura, São João do Rio do Peixe, São José de 
Piranhas, Maturéia e Sousa.  

TRAVESSIAS NÃO INICIADAS:
Brejo do Cruz, Catingueira, Livramento, Nova Olinda, 
Vista Serrana, Emas, Aparecida, Bernardino Batista, 

Bonito de Santa Fé, Ibiara, Joca Claudino, Lastro, Piancó, 
Poço Dantas, Santa Cruz, São Francisco, Carrapateira, 
Catolé do Rocha (segunda etapa), Itaporanga, Juru, 
Santa Helena, Santa Inês, São José de Princesa, Serra 

Grande, Brejo dos Santos, Cajazeirinhas, Desterro, Malta, 
Olho d'Água, Pombal, Quixaba, Santa Terezinha e São 

Bentinho.
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OBRA E VIDA: 
HISTÓRIAS E
ESTRADAS

Uma rota, quando toma forma material e supera seu traçado no mapa, ganhando 
a realidade ao ultrapassar o campo das ideias, se torna a ligação entre afetos, amores, 
deveres, afazeres, rotinas e um cotidiano melhor. Um caminho, uma estrada, uma 
pista, mais que unir destinos, aproxima pessoas. Uma rodovia em boas condições, é a 
vida que segue bem. E enterra sob o manto negro do asfalto, as lembranças de tempos 
difíceis na superfície da terra. O DER paraibano é, portanto, um agente dessa mudança, 
tão facilmente percebida na feição de usuários. Porém, ele é também um elemento 
de� nidor para as vidas dos que se dedicam a ele, um lado um pouco menos conhecido, 
mas não menos importante, que Rodovias&Vias faz questão de apresentar. Com a 
palavra, os gestores que fazem o DER-PB ser o DER dos paraibanos.

DEPOIMENTOS

ROBERTO SATURNINO

OTACÍLIO MANGUEIRA

GUSTAVO FIALHO

JOÃO PAULO FERREIRA

Há 19 anos contribuo diretamente com a 
engenharia civil, tendo adquirido muita 

experiência com a execução de diversas obras de 
infraestrutura, estradas e habitação. Nos últimos 

três anos, passei a gerir obras no DER-PB. Uma 
instituição que me mostrou o compromisso 

que tem com o progresso e a sociedade 
paraibana, projetando, fi scalizando, executando 
e restaurando rodovias que são consideradas as 
melhores do Nordeste. Um Departamento que 

cumpre com maestria seu papel, facilitando a vida 
da população, encurtando caminhos e prezando 

sempre pela segurança.

Quero lembrar aos paraibanos, que sobre 
assuntos referentes a rodovias, estradas e 

acessos, estamos bem servidos através das 
obras executadas pelo DER-PB. Pois é por seu 

intermédio, que temos os benefícios resultantes 
em conforto, segurança e redução do tempo 

para o trânsito intermunicipal. Sou engenheiro 
civil do DER-PB, e exerço a função de gestor 

de obras rodoviárias, fi scalizando os projetos 
executivos, fazendo as modifi cações que a obra 
requer, obedecendo às Normas e Especifi cações 

Técnicas do Órgão, com dedicação, zelo e a 
responsabilidade que o cargo exige. E assim 

como eu, também fazem assim, os meus colegas.

Entregar mais e melhores rodovias é o desafi o, 
que nós gestores enfrentamos. Logo no início 
da elaboração de um projeto de infraestrutura, 

avaliamos a necessidade e o público benefi ciado por 
esse projeto. Analisamos o crescimento econômico 

da região, a facilidade e conforto dos usuários em 
se locomover, melhorando trajetos para reduzir o 

tempo de percurso, trazendo comodidade e melhoria 
na qualidade dos serviços prestados. Para aqueles 
que utilizam as vias implantadas ou recuperadas, 

prezamos pela qualidade, utilizando novas 
tecnologias, ferramentas e mão de obra qualifi cada, 

com grande rigor nas inspeções. Assim, todos 
ganham. Principalmente os cidadãos paraibanos, que 
hoje têm orgulho de residir em um Estado, dotado de 
uma das melhores e mais bem conservadas malhas 

rodoviárias do Brasil. 

A mensagem que eu deixo aos paraibanos, é a 
da certeza de que o DER-PB, tem uma grande 

preocupação em manter a malha rodoviária em 
boas condições, para garantir a mobilidade e a 

segurança dos usuários. É um grande e desafi adora 
tarefa, manter a conservação das nossas estradas, 

por isso estamos sempre em movimento, 
trabalhando na pavimentação e restauração 

das vias públicas estaduais. Mas nem sempre o 
Departamento conseguiu sucesso, por falta de 

recursos do governo. Muitos anos atrás, quando eu 
andava em rodovias de outros Estados, as pessoas 

criticavam muito a nossa malha rodoviária pela 
sua qualidade ruim de conservação. Atualmente, 
a conversa mudou. O que eu escuto, é os usuários 

falarem: "meu sonho é que as nossas rodovias 
fossem iguais às da Paraíba".

família

DER/PB
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BRUNO NUNES

DEPOIMENTOS

SÁVIO MEDEIROSHERBERT NÓBREGA

JOHN WESLEYMARÍLIA MENDONÇA

IVAN BRAGAJUVENAL PEREIRA

ANTÔNIO MORAIS

O DER-PB é uma autarquia que executa a Política 
de Viação Rodoviária, além de programar, 

executar e controlar todos os serviços técnicos 
e administrativos, projetos, obras, conservação, 

operação e administração das estradas rodoviárias 
compreendidas no Plano Rodoviário Estadual. É uma 
enorme satisfação fazer parte dessa família, que tanto 

orgulha nosso povo. Está sendo uma experiência 
ímpar para minha carreira profi ssional, pois 

aprendi a ter o controle total da obra e da execução 
dos serviços, o que nos dá prazer em vivenciar a 

engenharia civil, além de abrir novos caminhos para 
o desenvolvimento econômico da região, gerando a 

facilidade de deslocamento para pessoas e também o 
escoamento da produção local. O DER-PB representa, 

na verdade, qualidade de vida. 

Paraibanos! É com muito orgulho que faço parte 
do quadro de engenheiros civis do DER-PB, 

onde ao longo dos anos pude gerenciar diversas 
obras, envolvendo os mais variados tipos de 

serviço. Dentre os mais importantes estão 
todas as etapas que envolvem a conservação/

manutenção da pavimentação, terraplanagem e 
drenagem de toda a malha viária das Residências 
Rodoviárias de Sumé e Patos (aproximadamente 

956 km em sua totalidade). Acredito que com 
a nossa contribuição, não só construímos e 

mantemos as estradas e obras na Paraíba em 
bom estado geral, mas realizamos também 

sonhos, onde podemos observar no rosto da 
população, o brilho no olhar e a gratidão, após 

cada obra concluída com sucesso.

Me orgulho em dizer que faço parte de 
uma repartição pública, em que sua equipe, 
diante dos resultados produzidos, é capaz 
de se inspirar e inspirar a todos, por meio 

de uma atividade essencial e que gera 
grande satisfação. Por isso, perceber que os 
seus efeitos estão sendo refl etidos através 

da gratidão do povo paraibano, poder 
vivenciar a grande melhoria das estradas, 
levando segurança, bom desempenho e 

melhora da qualidade de vida ao interligar 
cidades e levar crescimento a todas as 

regiões, garante à mim como profi ssional, 
imenso prazer em fazer parte dessa história, 

junto ao DER-PB.

Um engenheiro de estradas, tem vários desafi os 
na profi ssão. Construir e/ou restaurar rodovias, 
vai além de elaborar, fi scalizar e executar obras. 

Signifi ca garantir a segurança e o conforto à 
sociedade, com menor ou nenhum impacto 

ambiental. Além disso, a falta de infraestrutura 
difi culta a atração de investimentos e o 

desenvolvimento socioeconômico de uma 
região. Pensando nisso, desde a minha 

graduação e formação, vivencio na prática a 
experiência do cumprimento desse objetivo, 

atuando no DER-PB. Garantir qualidade e 
durabilidade das estradas, caminhos e vias, 

infl uencia diretamente a qualidade de vida dos 
usuários. E é por isso que estamos aqui. 

Nesses 44 anos vividos em obras de rodovias 
como engenheiro residente do DER-PB 
- conservando ou implantando novos 

caminhos - observamos a grande alegria e 
satisfação da população, porque quando as 
estradas são recuperadas ou implantadas, 

levam progresso, conforto, rapidez, segurança 
e fortalecimento aos municípios. Essa é a 

missão do DER-PB para os paraibanos e esse é 
o trabalho que todos nós servidores temos a 

satisfação de fazer bem feito.

O DER-PB é referência nacional. Fazer parte 
desse grupo seleto, é motivo de orgulho para 

mim. Buscamos diariamente dar o nosso melhor, 
com experiência, técnicas e soluções, que 

proporcionem aos usuários conforto, segurança 
e qualidade em nossas rodovias. Na missão de 
agentes públicos, fi scalizamos o dinheiro do 

contribuinte para aplicação da forma correta e 
justa, dentro das práticas da boa engenharia, com 
controle tecnológico e métodos, que contribuem 

para essa prazerosa missão. Como experiência 
profi ssional, é prazeroso trabalhar com o que se 
gosta, buscando sempre o desenvolvimento de 
novas tecnologias e técnicas. Sou formado em 

Engenharia Civil, Pós-Graduado em Infraestrutura 
dos Transportes e Rodovias, Técnico em Estradas e 

um feliz integrante do DER-PB.

Tenho orgulho de ser servidor do DER-PB, pois 
o órgão tem trabalhado para implantação de 
várias rodovias em todas as regiões do Estado. 
Tanto é, que existe ao menos uma interligação 

com pavimentação asfáltica em todo os 223 
municípios paraibanos. Também, temos uma 

operação permanente, para manter nossas 
estradas com bom nível de conforto e segurança 

na trafegabilidade dos seus usuários. Isso 
dignifi ca o nosso DER-PB, que além da visão de 

administradores competentes, possuem a missão 
de servir. Por fi m, é bom frisar, que mesmo com a 
ligação asfáltica entre os municípios, o Governo 

Estadual tem trabalhado muito para implementar 
novas rodovias, trazendo assim um grande 

desenvolvimento para toda a Paraíba. E é assim 
que o DER-PB continua em frente.

Durante esse período como gestor dos serviços 
de conservação da malha rodoviária da Paraíba, 
surgiram vários desafi os que me fi zeram ampliar 

o conhecimento na área da engenharia. Saber 
que todo o esforço e dedicação em melhorar as 

rodovias do Estado em que moro para benefício, 
conforto e segurança da população, torna o meu 
trabalho mais gratifi cante. Cada serviço concluído 
mostra o total comprometimento do DER-PB com 

o povo paraibano, e ver a satisfação no rosto de 
cada um que passa elogiado nosso trabalho, não 
tem preço. Desta forma, deixo uma mensagem 
citando o grande físico Albert Einstein: “A mente 
que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao 

seu tamanho normal”.

família

DER/PB
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ODUWALDO ANDRADE

FRANCISCO ROMÁRIOFRANCISCO EUMENES

PEDRO AZEVEDO

FRANCISCO DE ASSISLUCAS ARRUDA

ANTONIO MARCOS DE ARAÚJO JOSÉ LUÍS LUNA

O DER-PB vem desempenhando um grande 
trabalho na malha rodoviária estadual com a 

implantação e recuperação das estradas, tirando 
municípios do isolamento, fazendo a economia 

crescer com o escoamento da produção que 
depende das rodovias. Como gestor, afi rmo que 

as estradas são caminhos e vias necessários, tanto 
para o desenvolvimento econômico, segurança 
e conforto da população, como, também, para 
motoristas do transporte público e privado. A 

Paraíba é considerada uma das melhores malhas 
rodoviárias do Nordeste, fazendo com que nosso 

Estado cresça cada vez mais.

É gratifi cante para o DER-PB, transformar 
uma rodovia de terra, repleta de buracos, sem 
sinalização, com rampas quase impossíveis de 
subir e outas tantas condições adversas, numa 

estrada pavimentada, confortável e segura. 
Além disso, é muito bom sentir a satisfação das 
pessoas. A valorização de suas propriedades, 

o acesso rápido à serviços hospitalares, a 
economia de combustível e de peças em 

seus veículos, e mais um grande número de 
outros benefícios. É muito gratifi cante ser parte 

dessa mudança positiva que o órgão deixa, e 
continuará sempre a deixar, para a Paraíba e para 

os paraibanos.

Trabalhar no DER-PB, é uma tarefa exigente, de muita 
dedicação, mas é muito recompensador. Fazer o 

acompanhamento de obras em uma das regiões mais 
secas do país, mostra uma face da engenharia muito 

diferente da que outros colegas de outros lugares 
estão acostumados. É enfrentar o sol cara a cara, logo 

cedo, não ao acordar, mas muitas vezes, já percorrendo 
trecho e fazendo algumas avaliações. Trabalhar no 
DER-PB, também tem as suas belezas. A beleza de 
ver uma rodovia pronta, a beleza de parar em uma 

bodega pra tomar água, e o pessoal vir cumprimentar 
pelo serviço feito. A beleza nos olhos da meninada que 
vê as máquinas trabalhando. A beleza do asfalto que 

elimina o pó com sua elegante cor preta e faz o pessoal 
se sentir chique de poder andar na sua cidade sem se 

sujar e com mais conforto. Trabalhar no DER-PB e viver é 
transformar a Paraíba num lugar melhor.

O DER-PB, tem trabalhado incessantemente 
para melhorar as estradas paraibanas, trazendo 

benefícios sociais e econômicos. Municípios 
antes isolados, hoje tem acesso por estradas 
pavimentadas, o que faz com que estes se 

desenvolvam em muitos fatores. Como gestor, 
enxergo a importância das estradas para as 

pessoas que trafegam por elas, quando fazemos 
reparos ou implantações. Vejo a alegria da 

população estampada em seus rostos e sua 
gratidão pelos serviços prestados. Assim, o povo 

paraibano sente mais segurança e conforto: com o 
trabalho que o DER tem feito por toda Paraíba, que 

tem sua malha rodoviária, considerada uma das 
melhores do Nordeste, se não “a” melhor.

Nesses meus quarenta e dois anos como servidor 
do DER-PB, trinta e cinco deles à frente da 

Divisão de Pontes do Órgão, foi gratifi cante ver a 
felicidade das pessoas, ao verifi car que na estação 

chuvosa não iriam mais fi car ilhados esperando 
a cheia baixar, pois dispunham de uma obra 

para transpô-las com segurança. Assim são as 
obras de arte, proporcionando a transposição de 
cursos dʼágua (pontes) ou de vias (viadutos); elas 
são o complemento das rodovias, facilitando o 
escoamento do tráfego e facilitando a vida dos 
usuários das rodovias. É motivo de alegria para 

mim ter me dedicado a execução de muitas delas, 
cumprindo a fi nalidade e propósito do DER.

Desde a minha formação em Engenharia 
Civil, percebo o quanto é importante, para 

o desenvolvimento do Estado, a ligação dos 
seus municípios a partir das estradas, levando 

conforto, segurança, desenvolvimento 
econômico e, principalmente, satisfação às 

famílias benefi ciadas. Por isso, tenho o prazer 
em gerir, projetar e executar obras desse 

tipo, pois me traz uma sensação ímpar, ver o 
quanto podemos contribuir para esse feito. 
Guardo os ensinamentos adquiridos através 

de um Órgão, que preza em ligar localidades e 
manter as rodovias trafegáveis com maestria 

e segurança.

O Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba 
tem desenvolvido um Programa de Travessias Urbanas, 

que proporciona conforto ao usuário, melhora a 
autoestima da população, facilita o escoamento 

da produção de bens e serviços de toda a cidade e 
região. Como gestor desses contratos do DER/PB, atuo 

conjuntamente com a empresa de consultoria do 
órgão sendo responsáveis pelo planejamento, controle 
e execução dessas travessias. Na Engenharia Rodoviária, 

minha experiência teve início como estagiário do
DER-PB. Essa vivência propiciou, não apenas 

aprendizado do conhecimento técnico necessário 
à atuação profi ssional. Também levou à percepção 
de dinâmicas da organização, formação de rede de 
contatos e, sobretudo, fomentou intenso interesse 
e entusiasmo pela engenharia de infraestrutura de 

transportes , área que considero como minha vocação.

O DER-PB, é o órgão responsável pela 
implantação e conservação de uma das 

melhores malhas rodoviárias do Nordeste e tem 
trazido grandes alegrias aos paraibanos pelo seu 

incessante trabalho, de proporcionar acessos 
às áreas mais remotas do Estado através de 

nossas rodovias. Como gestor de obras, tenho 
observado a felicidade dos usuários de nossos 
caminhos, pelos benefícios que eles oferecem. 

Esses benefícios representam desenvolvimento 
em cada região, desde o turismo social, religioso 

até o desenvolvimento comercial. Podemos 
constatar a alegria estampada no semblante de 
cada paraibano, ao término de cada obra, pois 

saem do isolamento para o mundo.

DEPOIMENTOS
família

DER/PB
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Tal conceito, humanizado, 
caracterizado pela preservação da 
vida neste ambiente composto por 

tantas variáveis complexas (ou francamente 
impossíveis), de serem levadas em conta 
dentro de um projeto, encontra uma 
meta ambiciosa, estipulada pelos maiores 
especialistas da matéria em escala mundial, 
e amplamente difundida, por exemplo, 
pelo iRAP (International Road Assessment 
Programme) – a chamada “Visão Zero”, 
segundo a qual, não é admitida nenhuma 
morte ocasionada por acidente de trânsito. Um 
caminho sem dúvida difícil de ser encontrado, 
mas que a CET parece ter começado a trilhar.

Faixa Azul 

RODOVIAS&VIAS 89

A COR QUE VENCEU A

MORTE

Com pouco mais de 1 ano de implantação, desde sua estreia 
na Avenida 23 de Maio, a Faixa Azul – concebida pela diretoria de 
Planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) - da 
Cidade de São Paulo, como um elemento balizador de trânsito, 
mostrou-se de� nitivamente, um componente fundamental dentro 
de uma moderna abordagem de segurança viária. 
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Subiam ao céu os balões azuis e brancos, 
em suas evoluções aleatórias, ao som 
de diversas buzinas sob o sol de verão. 
Organizada e alinhada, encabeçada 
por motocicletas com sinalizadores 
estroboscópicos, conduzidas por agentes 
de trânsito, uma longa fi la se formava, 
como um grande desfi le em duas rodas 
pela Capital do Estado de São Paulo. A 
intensidade alta de tráfego, ordinariamente 
ali, seria um motivo para irritação de 
condutores, porém desta vez, a atmosfera 
era inquestionavelmente de celebração. 
E não para menos. Afi xada no viaduto 
logo adiante, uma grande faixa estendida 

dava conta da ocasião. Nela, lia-se: “Faixa 
Azul. 1 Ano, Zero Mortes”, uma frase 
absolutamente impactante, ladeada 
pelo logotipo da CET e pelo Brasão da 
Cidade de São Paulo, representando 
ali a sua Prefeitura. Quem ali passou e 
pôde presenciar a cena que acaba de 
ser descrita, provavelmente não teve 
a dimensão histórica do que o breve 
evento (que além do prefeito Ricardo 
Nunes, contou com as presenças do 
secretário Municipal de Mobilidade e 
Trânsito Ricardo Teixeira e do diretor 
de Planejamento da CET e criador do 
conceito Faixa Azul, Luiz Fernando Devico) 
ali assinalou. Desde a implantação, um 
ano atrás, nenhum motociclista perdeu 
sua vida nos 5,5 Km de Faixa Azul, um 
êxito enorme, em uma Avenida que 
entre 2018 e 2020, registrou 12 óbitos 

por acidentes de moto, isto, pondo em 
perspectiva que a cidade registra ao menos 
1 morte por dia entre os usuários deste meio 
de transporte. O que poderia ser considerado 
uma mera coincidência, é embasado por 
outros números aferidos pela Companhia: 
a “taxa de severidade” (um índice utilizado 
internacionalmente e inclusive adotado pelo 
Departamento nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) e que estabelece 
critérios para caracterizar acidentes de menor 
monta, média monta, grande monta, danos 
materiais, escoriações, machucaduras leves, 
lesões graves, permanentes e óbitos, levando 
em conta volume de tráfego e extensão da 
via), caiu. Aliás. Caiu não. Despencou. De 
acordo com informações coletadas pela CET: 
“Aplicando a metodologia às estatísticas 
desse primeiro ano de funcionamento, a Faixa 
Azul da Av. 23 de Maio alcançou resultados 
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expressivos para a preservação da integridade 
e da vida de quem conduz motocicleta. Entre 
25 de janeiro de 2022 e 23 de janeiro de 2023, 
a "Taxa de Severidade" da Faixa Azul da Av. 23 
de Maio ficou em 3,19 UPS/Milhão de Motos/
Km (Unidade Padrão de Severidade por milhão 
de motos por quilômetro). Em relação à "Taxa 
de Severidade" das motos que circularam fora 
do espaço da Faixa Azul, a taxa é três vezes 
menor. Fora dela a taxa foi de 9,23 UPS/Milhão 
de Motos/Km”.  Vale lembrar que a companhia 
avaliou mensalmente a performance, que 

mesmo entre leigos pode ser considerada 
excelente, uma vez que o projeto mostrou 
enorme adesão por parte de motociclistas 
e um alto grau de aprovação por parte dos 
motoristas, por trazer maior previsibilidade 
ao fluxo e melhor condição de antecipação 
das mudanças de faixa. Tanto que o projeto 
foi ampliado para a Avenida Bandeirantes. 
E este foi apenas o começo, pois o prefeito 
da Cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, 
que também esteve presente à ocasião, 
posicionou-se da seguinte forma: “Acabei 
de autorizar a extensão da Faixa Azul para 
mais 220 km. Isso é experimental, algo 
inédito no Brasil. Depende de autorização 
da Senatran, mas com os resultados que a 
gente teve aqui (Avenida 23 de Maio), sem 
óbito, é óbvio que teremos a autorização”. 
Ainda, de acordo com informações da 
prefeitura, “Para ampliação do projeto 
serão feitos estudos de viabilidade em vias 
como a Avenida Ipiranga, Avenida Senador 
Queirós, Avenida do Estado, Avenida 
Rangel Pestana, Viaduto Dona Paulina, Rua 
Maria Paula, Viaduto Jacareí, Viaduto 9 de 
Julho, Avenida São Luís, Marginal Tietê, 
Marginal Pinheiros, Avenida 23 de Maio, 
Avenida Rebouças, Rua da Consolação, 
Radial Leste, Avenida Washington Luís, 
Avenida Rubem Berta, Avenida Senador 
Teotônio Vilela, Avenida Guarapiranga, 
Avenida Aricanduva, Avenida Eliseu de 
Almeida, Avenida Francisco Matarazzo, 
Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Edgar 
Facó e Avenida Inajar de Souza”. 

“A todos que trabalharam 
neste projeto. A todos 
que contribuíram com 
seu conhecimento e 
experiência. E a todos que 
divulgaram e apoiaram 
o Projeto Faixa Azul, meu 
agradecimento 
e gratidão”. 
Luiz Fernando Devico
Diretor de Planejamento da CET

INICIATIVA PREMIADA
Em um reconhecimento ao grande 

valor do projeto, a Secretaria Nacional 
de Trânsito (Senatran), vinculada 
ao Ministério dos Transportes, em 
Dezembro de 2022, entregou à CET o 
1º Lugar do prêmio “Senatran 2022”, 
na categoria “VIII - Órgãos Integrantes 
do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) 
dos Municípios”. A distinção, entregue 
anualmente pela secretaria para os mais 
destacados projetos técnicos científicos 
e artísticos voltados à temática de 
segurança no trânsito, é atualmente 
dividido em 10 categorias, e tem como 
objetivo, constituir um incentivo à 
produção de trabalhos voltados à esta 
disciplina, foi entregue ao diretor de 
Planejamento da CET, Luiz Fernando 
Devico, que declarou: “A todos que 
trabalharam neste projeto. A todos que 
contribuíram com seu conhecimento e 
experiência. E a todos que divulgaram 
e apoiaram o Projeto Faixa Azul, meu 
agradecimento e gratidão”. Por fim, 
convém lembrar: o Brasil é signatário 

da “Nova Década Mundial de ações 
para Segurança no Trânsito” (2021 – 
2030), e se comprometeu, portanto, 
em reduzir os números de acidentes 
e mortes no trânsito. Naturalmente, 
não é difícil presumir que a Faixa 
Azul poder vir a se tornar um 
contribuinte de peso para o alcance 
deste objetivo.

“Acabei de autorizar a extensão da 
Faixa Azul para mais 220 km. Isso 

é experimental, algo inédito no 
Brasil. Depende de autorização da 

Senatran, mas com os resultados 
que a gente teve aqui (Avenida
23 de Maio), sem óbito, é óbvio 

que teremos a autorização”. 
Ricardo Nunes

Prefeito da Cidade de São Paulo
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Investimentos, da ordem de R$ 210 
milhões. Este é o peso, em moeda 
corrente nacional (com valores 

corrigidos) das palavras contidas em 
uma promessa. Um compromisso, 
assumido em 8 de Outubro de 2019, 
e para a qual o governador João 
Azevêdo, não poupou esforços para 
fazer andar. Muitas viagens à Brasília 
para conversas com o então Ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, bem como muita costura 
junto à bancada parlamentar do 
Estado no sentido de amealhar os 
valores necessários. Mas afi nal, foi com 
recursos próprios que enfi m, uma ideia, 

Acompanhando o ritmo de crescimento e ocupação cada vez mais adensada de suas 
maiores cidades, o governo do Estado da Paraíba, tem apostado em grandes obras para 
organização dos � uxos de cargas e alternativas para separar o tráfego com características 
locais, do que possui características rodoviárias, por meio de contornos e ligações diretas 
entre seus maiores eixos, não apenas representados por suas pistas Estaduais, mas 
também por suas pistas Federais. Mais recente conquista, o Arco Metropolitano de João 
Pessoa, segue esta estratégia, com expectativa de, além de trazer mais ordenamento, 
oferecer uma maneira de controlar mais adequadamente a expansão da mancha urbana, 
dentro de um plano mais estruturado.

AUTORIZAÇÃO 
PARA A FLUIDEZ

ARCO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOAMEGA OBRA 

a muito divisada no viário da capital, 
será concretizada. “Essa é uma obra, 
que apesar de ter o nome de ʻArco 
Metropolitano de João Pessoaʼ, é uma 
obra da Paraíba. Vai benefi ciar a Paraíba. 
Por que, a Mobilidade urbana, da Região 
Metropolitana, carece de investimentos 
para se resolver problemas muito 
sérios. Nós sabemos que existe, no 
trecho entre as Três Lagoas e o Hospital 
Metropolitano, uma sobreposição 
rodoviária, com o encontro de duas 
rodovias, uma situação complicada, com 
um número de acidentes muito grande, 
engarrafamentos constantes, e nós 
vamos defi nitivamente, com essa obra, 

“Nós sabemos que existe, no 
trecho entre as Três Lagoas e o 
Hospital Metropolitano, uma 
sobreposição rodoviária, com 
o encontro de duas rodovias, 
uma situação complicada, com 
um número de acidentes muito 
grande, engarrafamentos 
constantes, e nós vamos 
defi nitivamente, com essa 
obra, resolver esta questão.” 

 João Azevêdo, Governador da Paraíba

resolver esta questão. E essa é uma questão 
que vai verdadeiramente melhorar o 
tráfego para todos, para quem vem do 
interior, ou quem vem de Natal e vai à 
Pernambuco. É uma intervenção na Região 
Metropolitana de João Pessoa, mas que 
terá ação, alcance efetivamente, Estadual”. 

Ponderou o governador Azevêdo, 
durante a cerimônia de autorização do início 
das Obras, acrescentando: “Durante esses 
4 anos, não foi possível levantar recursos 
dentro do Orçamento Geral da União, por 
diversos fatores, inclusive políticos, mas 
está agora o Estado em condições de fazê-
la acontecer, e com recursos próprios. Isso 
em função, de uma gestão fi scal que nós 
pudemos implantar durante esse primeiro 
mandato, extremamente eficiente, que 
gerou superávit fi nanceiro, capaz de fazer 
o Estado assumir mais uma obra dessa 

proporção. Uma, tão importante dentre 
outras que assumimos, feita com recursos 
próprios do Estado, que se preparou para 
isso”, frisou, enumerando ainda outros 
empreendimentos de vulto postos em 
curso, como a dragagem no Porto de 
Cabedelo, o Centro de Convenções de 
Campina Grande, o Arco Metropolitano 
desta Cidade, entre outras. “Este é um 
momento de celebrar, e de prestar contas. 
Este, não é apenas o governo de João 
Azevêdo, mas de todo um time que fez esse 
desenvolvimento acontecer. Uma ação, um 
trabalho, somente possível, à várias mãos. 
Daí publicamente meu agradecimento à 
toda equipe de governo, que atravessou 
inclusive uma Pandemia, trabalhando forte 
para vencer desafi os imensos. Venceu o 
desconhecido”, fi nalizou. No comando da 
pasta responsável pela obra, a Secretaria 
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“Toda essa preparação, 
permitiu hoje ao governador, 
‘se dar ao luxo’, de poder lançar 
um empreendimento de 
R$ 210 milhões, com recursos 
próprios. Recursos esses que se 
somam à outros R$ 1,8 bilhão 
de investimentos feitos em 
rodovias. São mais de 
R$ 2,2 bilhões em 
investimentos em obras 
rodoviárias por toda a Paraíba.” 

“E  se não fosse, de fato, essa 
responsabilidade fi scal, não teria 

sido possível ao governador, 
cuidar da saúde do povo, em 
primeiro lugar, e agora, não 

seria possível, dar seguimento 
à vida, tocando essas grandes 

obras. Então eu registro os 
meus parabéns ao governador 

João Azevedo, que é um grande 
engenheiro, mas acima de tudo, 

um grande humanista.” Deusdete Queiroga, Secretário de 
Infraestrutura e Recursos Hídricos

Julian Lemos ,
Deputado Federal

Estadual de Infraestrutura e Recursos 
Hídricos (SEIRH), o secretário Deusdete 
Queiroga, foi sintético: “Governar bem, 
é reunir as virtudes da competência, do 
planejamento e da vontade política. E 
nosso governador teve sucesso em reunir 
essas virtudes, nesta que será a maior obra 
rodoviária do Estado da Paraíba, assim 
como fez em tantas outras. Ele obteve 
sucesso também em realizar uma gestão 
fi scal responsável, conseguindo deixar a 
Paraíba equilibrada, superavitária e pronta 
para seguir adiante. Toda essa preparação, 
permitiu hoje ao governador, ʻse dar ao 
luxoʼ, de poder lançar um empreendimento 
de R$ 210 milhões, com recursos próprios. 
Recursos esses que se somam à outros 
R$ 1,8 bilhão de investimentos feitos em 
rodovias. São mais de R$ 2,2 bilhões em 
investimentos em obras rodoviárias por 
toda a Paraíba. O governador tem tido 
condições de realizar um planejamento 
muito feliz, atendendo todo o Estado. E 
eu me sinto muito feliz e orgulhoso de 
poder integrar esta equipe, que conseguiu 
realizar obras como o Arco Metropolitano 
de Campina Grande, pouco mais de mil 
Km de estradas que está beneficiando 
todo o Estado, o Programa de Travessias 
Urbanas, que em breve atenderá todos os 
223 municípios paraibanos, além de muitas 
outras obras, para além da manutenção, 
conservação, e implantação rodoviária, 

como o grande projeto das adutoras para 
abastecimento de água, assegurando a 
segurança hídrica de regiões vulneráveis. 
Todo este esforço foi reconhecido 
pela população, que reelegeu o nosso 
governador, avalizando o trabalho que foi 
feito e que conseguirá fazer ainda mais. 
Temos diante de nós um novo ciclo de 
realizações nos próximos 4 anos. Vamos 
em frente”, afi rmou o secretário.

APOIO LEGISLATIVO:
SOMA DE FORÇAS  FRENTE AO DESAFIO

Dando ênfase ao contexto 
em que se seguiram as extensas 
negociações e tratativas para destravar 
o empreendimento, o deputado Federal 
Julian Lemos (União – PB), avaliou: 
“Estamos aqui vivendo um momento 
paradoxal, onde em meio a tantas 

desconstruções feitas, estamos falando 
de um completo oposto, que é a palavra 
construção. Durante 4 anos, tivemos uma 
responsabilidade muito importante de 
cuidar de gente. Vivemos um momento 
em que o tempo irá condenar os covardes e 
absolver os que foram bravos e corajosos. E 
nessa conta eu posso colocar o governador 
João Azevêdo entre esse bravos, pois ele 
em um momento de muita delicadeza e 
muita preocupação com o ser humano – e 
me chamou atenção isso – me falou que 
entendia que sua maior missão era cuidar 
das pessoas. Ele mostrou empatia. Que 
foi o que mais faltou no Brasil. Mas não na 
Paraíba. O homem público, afi nal se mede 
por suas ações. E se não fosse, de fato, 
essa responsabilidade fi scal, não teria sido 
possível ao governador, cuidar da saúde do 
povo, em primeiro lugar, e agora, não seria 
possível, dar seguimento à vida, tocando 
essas grandes obras. Então eu registro 
os meus parabéns ao governador João 
Azevedo, que é um grande engenheiro, 
mas acima de tudo, um grande humanista. 
Um homem que foi capaz de manter sua 
independência, enfrentando uma oposição 
que agia com brutalidade, agressividade. 
Mas que aguentou a pressão e hoje está  
reeleito e tendo o reconhecimento até 
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mesmo dos que lhe foram críticos. Então, 
como paraibano, eu somente tenho 
a agradecer ao governador pela sua 
excelente gestão que cuidou tão bem 
do nosso estado”. Presente à cerimônia, 
o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP–PB), destacou a relação de parceria 
entre o Governo Estadual e sua gestão: 
“Temos muitas obras em conjunto 
com o governo do Estado, as Três 
Ruas, as ligações do Altiplano à Cidade 
Universitária, a parceria do Parque da 
Cidade, a parceria para a engorda da 
orla e a proteção e estabilização da 
falésia, e agora temos esse anúncio 
do Arco Metropolitano, que vai nos 
ajudar na mobilidade, assim como o 
viaduto da Ranieri Mazzilli, o viaduto do 
Bairro das Indústrias, os 4 corredores de 
mobilidade urbana, com seus terminais 
de integração, uma obra aí de cerca 
de R$ 400 milhões, que o governo do 
Estado irá aportar praticamente a metade 
da contrapartida, junto com a parte 
restante da prefeitura. Então, temos a 
expectativa de expandir e ampliar essas 
parcerias para continuar avançando 
para melhorar a qualidade de vida 
dessa cidade, que já chegou aos seus 
praticamente 900 mil habitantes, e que 
logo chegará à 1 milhão, excetuando-
se a Região Metropolitano. Logo, 
falo aqui em termos de gratidão ao 

governador e sua gestão, com a certeza 
de que ainda poderemos fazer muito 
mais por João Pessoa”, concluiu. O 
legislativo Estadual, também possuiu 
uma participação importante para 
que o Arco Metropolitano de João 
Pessoa pudesse caminhar para a sua 
efetiva implantação. Olhando para 
além este fato, o deputado Estadual 
presidente da assembleia Adriano 
Galdino (Republicanos – PB), avaliou o 
cenário político atual quanto à ações 
futuras: “Enfrentamos uma Pandemia 
e um Governo Federal adverso. E ainda 
assim, o governo Estadual foi capaz de 
realizar tanto. Imagine agora, que temos 
uma situação mais favorável, e mais 
que isso, uma questão signifi cativa: um 
governador que terá vários ministros 
que foram colegas dele enquanto foram 
governadores de seus respectivos 
Estados. Então, temos certeza de que 
poderemos ter uma Paraíba ainda 
melhor e mais justa para todos. Não 
tenho dúvida que temos mais 4 anos que 
trarão grandes obras pela frente. E essa é 
uma obra que mostra essa disposição, 
de avançar na mobilidade urbana, que 
deve ser uma preocupação permanente. 
Algo que somente iremos conseguir 
equacionar com serviço público, com 
transporte urbano de qualidade e 
pontualidade”, opinou.

“E agora temos esse anúncio do Arco 
Metropolitano, que vai nos ajudar na 

mobilidade, assim como o viaduto 
da Ranieri Mazzilli, o viaduto do 

Bairro das Indústrias, os 4 corredores 
de mobilidade urbana, com seus 

terminais de integração, uma obra aí 
de cerca de R$ 400 milhões

 que o governo do Estado irá 
aportar praticamente a metade da 

contrapartida, junto com a parte 
restante da prefeitura.” 

“Enfrentamos uma Pandemia e 
um Governo Federal adverso. E 
ainda assim, o governo Estadual 
foi capaz de realizar tanto. 
Imagine agora, que temos 
uma situação mais favorável, 
e mais que isso, uma questão 
signifi cativa: um governador que 
terá vários ministros que foram 
colegas dele enquanto foram 
governadores de seus respectivos 
Estados. ” Cícero Lucena,

Prefeito de João Pessoa
Adriano Galdino, Deputado Estadual 

presidente da Assembleia 

TÉCNICA À SERVIÇO DA POPULAÇÃO
Concebido por seu Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagem, o 
empreendimento, é fruto de um esforço de 
“100% da engenharia paraibana”, de acordo 
com o engenheiro José Arnaldo Souza 
Lima, diretor de Planejamento do DER-PB: 
“Fomos convocados pelo governador para 
formular o projeto, para o qual contamos 
com a ajuda de uma empresa de consultoria 
também paraibana. Fomos paulatinamente 
desenvolvendo esse projeto, discutindo 
todos os seus detalhes, sempre com o 
acompanhamento do governador, que 
também é um engenheiro dos bons. Era 
uma questão de honra, oferecer uma 
solução para esse problema, pois todos 

nós somos desta Região de João Pessoa, 
Bayeux e Santa Rita. Nós levamos em conta, 
não apenas a intensidade de tráfego e os 
altos índices de acidente, mas os níveis de 
poluição ambiental, incluindo a poluição 
sonora. Então estes estão entre os principais 
propósitos. Orientamos o traçado, a partir 
da entrada do (município) do Conde, 
que se desenvolve pelas comunidades 
Cicerolândia, Odilândia, Água Mineral, até 
chegar no Planalto de Santa Rita, na altura 
da PB-016, em uma extensão de 18,7 Km e 
desviará o tráfego da Região Metropolitana, 

“Fomos paulatinamente 
desenvolvendo esse projeto, 

discutindo todos os seus detalhes, 
sempre com o acompanhamento 

do governador, que também é 
um engenheiro dos bons. Era uma 

questão de honra, oferecer uma 
solução para esse problema, pois 

todos nós somos desta Região de João 
Pessoa, Bayeux e Santa Rita.” José Arnaldo Souza Lima,

 diretor de Planejamento do DER-PB
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fazendo uso de dois viadutos, com a 
função de dar segurança operacional aos 
motoristas, sobre as interseções com as 
rodovias BR-101 e BR-230”, descreveu o 
diretor, que ainda enumerou a construção 
de duas pontes, uma sobre o Rio Gramame 
e outra sobre o Mumbaba. Naturalmente, o 
Arco, de fato como detalhado, compreende 
um complexo de obras, incluindo os 
acessos, bem como passarelas. “É um 
projeto que tem uma preocupação 
operacional muito grande, com uma 
plataforma total em torno de 25m, somadas 
as pistas de rolamento, acostamentos, o 
canteiro central e uma faixa de segurança”, 
explanou o diretor, durante a apresentação 
da maquete, que o leitor pode conferir ao 
longo desta reportagem. Um pouco mais 
refl exivo em suas colocações, o diretor 
Superintendente do DER-PB, engenheiro 

Carlos Pereira, ele próprio quase um 
patrimônio vivo do Departamento, recordou: 
“O primeiro emprego da minha vida foi 
no DER-PB. Completei mais de 70 anos de 
serviço no Departamento, e ao longo de 
minha carreira, tive muitas oportunidades, 
não apenas dentro, como fora do DER-PB 
de assumir a responsabilidade por grandes 
desafi os. Mas acredito que nenhum tão 
grande quanto esta agora, colocada para 
nós pelo governador, de realizarmos o 
Arco Metropolitano de João Pessoa. Na 
qualidade de servidor público mais antigo 
do Estado da Paraíba, me sinto honrado de 
poder participar da maior obra rodoviária 
da Paraíba neste momento”, registrou o 
personagem histórico, em uma ocasião, 
sem qualquer sombra de dúvida, histórica 
para o tradicionalíssimo e pioneiríssimo 
rodoviarismo paraibano. 

“Completei mais de 70 anos de 
serviço no Departamento, e ao 
longo de minha carreira, tive 
muitas oportunidades, não 
apenas dentro, como fora do
DER-PB de assumir a 
responsabilidade por grandes 
desafi os. Mas acredito que 
nenhum tão grande quanto esta 
agora, colocada para nós pelo 
governador, de realizarmos o Arco 
Metropolitano de João Pessoa. ” Carlos Pereira, 

Diretor Superintendente do DER-PB
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DE ESTADOS

Reunião dos representantes eleitos, das unidades Federativas do Brasil, promovido pela atual 
Presidência da República em Brasília, representou um aceno interessante sob o prisma do segmento 
da construção pesada. Na pauta, governadores e lideranças de consórcios regionais, trouxeram 
propostas e alguns projetos para melhoria logística e obras, algumas delas, há muito tempo 
aguardadas. Rodovias&Vias pinçou algumas das declarações feitas após esse evento, e repercute 
aqui, como uma forma de manifestar seu apoio à essas medidas, que ao injetarem investimentos no 
segmento que mais tem potencial de geração imediata de empregos, por outro lado, tornariam o país 
capaz de equacionar seu dé� cit de infraestrutura, atuando assim positivamente no setor produtivo e 
consequentemente, e ainda ajudando a recuperação da economia.

ENCONTRO 

O presidente Lula (PT) se reuniu com os 
governadores no Palácio do Planalto. 
Após a reunião, foi anunciada a 

criação do Conselho da Federação, um novo 
órgão consultivo, com a participação de 
prefeitos, governadores e suas associações 
para tratar dos temas federativos. No encontro, 
o presidente prometeu manter as “portas 
abertas” para o diálogo com todos os chefes do 
Executivo estaduais e que pretende estabelecer 
uma nova relação entre os entes federados. A 
reunião também marcou o lançamento da 
“Carta de Brasília”, que reafi rma o compromisso 
com o Estado Democrático de Direito e a 
estabilidade institucional e social do país.

MATO GROSSO
demandas regionais, dos Estados que compõem o 
Centro Oeste. Apresentamos algumas propostas, 
com a intenção de mostrar projetos estruturantes, 
não apenas do ponto de vista regional, mas em 
termos de Brasil mesmo. Sabemos que o país está 
com uma situação fi scal complicada e que por 
enquanto não será possível fazer grandes obras, mas 
entendemos que poderia ser feita uma agenda que 
não dependesse de dinheiro público, uma agenda de 
obras e projetos que depende muito mais de vontade 
política, marcos regulatórios, como concessões, e 
questões como o licenciamento ambiental, que é um 
processo muito lento. Então, se formos competentes 
para destravar esta agenda, o mercado, a iniciativa 
privada, têm apetite para investir em centenas de 
projetos em todo o país. E há competência para fazer 
o país crescer neste sentido”, declarou em entrevista 
aos colegas da CNN.

“É importante o governo investir em 
obras públicas, é uma forma direta de 
gerar empregos nas regiões, fazendo as 
obras que são necessárias e melhorando 
o ambiente da construção civil.”

“Sabemos que o país está com uma 
situação fi scal complicada e que por 
enquanto não será possível fazer 
grandes obras, mas entendemos que 
poderia ser feita uma agenda que não 
dependesse de dinheiro público, uma 
agenda de obras e projetos que depende 
muito mais de vontade política.” 

De acordo com o governador de 
Mato Grosso, Mauro Mendes (União-
BR), “A posição do presidente Lula em 
chamar os governadores para o diálogo, 
é louvável. Cada um de nós, cada um dos 
27 governadores, tem a missão de cuidar 
da população brasileira, ao passo que o 
presidente tem a grande responsabilidade 
de cuidar da nação brasileira. Espero que 
essa seja uma pratica continuada e que 
todos possamos construir uma agenda 
pelo bem do país”, disse o governador, que 
também é presidente do Consórcio Centro 
Oeste, representativo dos estados desta 
região: “Na reunião, que durou cerca de 
duas horas, eu pude apresentar as nossas 

Renan Filho,
Ministro dos Transportes (MDB)

Mauro Mendes, 
Governador de Mato Grosso (União-BR)

“A reunião que está acontecendo é para 
estabelecermos uma nova relação entre 
os entes federados, tentar trazer o Brasil 

de volta à normalidade, onde se queixar e 
reivindicar não é proibido.”

Luis Inácio Lula da Silva,
Presidente do Brasil (PT)
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O presidente afi rmou que não haverá nenhum 

veto de sua parte a qualquer governador que 
queira conversar. “A reunião que está acontecendo 
hoje é para estabelecermos uma nova relação entre 
os entes federados, tentar trazer o Brasil de volta à 
normalidade, onde se queixar e reivindicar não é 
proibido”, destacou.

Totalmente alinhado ao discurso e às demandas 
primariamente voltadas à Infraestrutura o ministro 
dos Transportes, Renan Filho (MDB), afi rmou em 
suas redes sociais: “Por isso é importante o governo 
investir em obras públicas, é uma forma direta 
de gerar empregos nas regiões, fazendo as obras 
que são necessárias e melhorando o ambiente da 
construção civil”.
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Governadores do BrasilENCONTRO

SÃO PAULO
Por sua vez, o governador de São Paulo, 

Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), declarou 
"Falamos sobre a importância do fi nanciamento 
para a saúde e cuidado com as Santas Casas, 
além das obras prioritárias voltadas à mobilidade 
urbana. Pilar importante da nossa gestão será o 
diálogo em prol dos interesses de São Paulo".

“Falamos sobre a importância 
do fi nanciamento para a saúde e 
cuidado com as Santas Casas, além 
das obras prioritárias voltadas à 
mobilidade urbana. Pilar importante 
da nossa gestão será o diálogo em 
prol dos interesses de São Paulo.” 

“Tivemos a oportunidade de 
garantir a continuidade das obras 

de triplicação da BR-230, do trecho 
de Cabedelo às Três Lagoas, parte 

será realizada pelo Exército e outra 
parte será feita uma licitação para 

que as obras sejam concluídas.” 

“Criação do Fundo 
Constitucional do Sul, como 
medida dentro da Política 
Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), assim 
como outras regiões 
possuem (Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste), equilibrando 
desigualdades econômicas 
e sociais que também 
impactam a região.” 

PARAÍBA
Pragmático e absolutamente técnico, como 

Rodovias&Vias pôde comprovar ao longo 
da feitura desta edição, o governador João 
Azevêdo (PSB), defendeu os temas da sua 
Paraíba (que você pode conferir na exclusiva 
presente nesta edição), bem como os temas 
do Consórcio do Nordeste, sob sua liderança, 
de acordo com o que foi exposto pelos colegas 
do “O Antagonista”: “Tivemos a oportunidade 
de garantir a continuidade das obras de 
triplicação da BR-230, do trecho de Cabedelo às 
Três Lagoas, parte será realizada pelo Exército e 
outra parte será feita uma licitação para que as 
obras sejam concluídas”. Ainda de acordo com 
eles, o governador “garantiu R$ 500 milhões 
para obras em rodovias do estado”, tendo ainda 
assegurado “R$ 180 milhões para manutenção 
e recuperação da malha ferroviária federal no 
território paraibano, totalizando R$ 680 milhões 
destinados ao estado”.  

PARANÁ
O governador Carlos Massa Ratinho 

Junior (PSD), apresentou-se ao encontro 
com alguns objetivos muito claros, entre 
eles, uma proposta para a criação do Fundo 
Constitucional do Sul, como medida dentro 
da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), assim como outras regiões 
possuem (Nordeste, Norte e Centro-Oeste), 
equilibrando desigualdades econômicas e 
sociais que também impactam a região, além 
de mais 4 ofícios nos quais os temas, de acordo 
com o governador Ratinho Jr.: “A necessidade 
de ampliar os investimentos nas rodovias 
federais que estavam dentro do antigo Anel 
de Integração até a nova concessão, numa 
estimativa de cerca de R$ 300 milhões. A 
responsabilidade pela execução de obras 
nas estradas federais que cortam o Estado 
é da União”afi rmou, ²“Análise especial do 
governo federal sobre o projeto da Nova 
Ferroeste, que está em fase de aprovação 

do licenciamento ambiental por parte do Ibama. O 
investimento é uma alternativa que compatibiliza 
a estruturação de uma rede de infraestrutura 
respeitando as exigências ambientais deste século”;
³“Renegociação do Anexo C do Tratado de Itaipu 
(que trata da comercialização da energia produzida 
pela usina) e à quitação da dívida contraída para a 
construção da hidrelétrica brasileira e paraguaia, que 
acontecerão este ano e podem resultar na aplicação 
de novos recursos para o desenvolvimento da 
infraestrutura do Estado”, e fi nalmente, um pedido 
que abarcaria as 4“Possibilidades de investimentos na 
Região Sul a partir de quatro tópicos: infraestrutura, 
com objetivo de recuperar municípios com baixo 
IDH; energia verde, aproveitando o potencial 
eólico, solar e de biomassa da região; irrigação, 
uma vez que a estiagem severa prejudicou 
inúmeras lavouras e acarretou perdas estimadas em 
R$ 76 bilhões; e fomento ao desenvolvimento de 
áreas limítrofes com Argentina, Paraguai e Uruguai, a 
fi m de estabelecer uma infraestrutura comum”.

Ratinho Junior,
Governador do Paraná (PSD)

Tarcísio Gomes de Freitas,
Governador de São Paulo (Republicanos)

João Azevêdo,
Governador da Paraíba (PSB)
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Contudo, diversos especialistas já 
apontaram que é preciso avançar 
ainda mais no sentido de melhorar 

não apenas a fiscalização da correta 
implantação de dispositivos de segurança, 
como também, melhorar a qualidade 
destes, para efetivamente encontrar os 
objetivos endereçados. E neste sentido, 
reside uma questão de impacto: o tipo de 
poste que suporta as placas de sinalização 
e seu comportamento em uma eventual 
colisão com veículo excursionando para fora 
da pista.

RODOVIAS – Segurança 

POBREZA 
MATERIAL

Os compromissos � rmados pelo Brasil por um trânsito mais seguro, como a adesão 
à “Segunda Década de Ação Pela Segurança no Trânsito (2021-2030) da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em paralelo com a adoção do critério “3 estrelas ou mais” 
do International Road Assessment Programme – Programa internacional de avaliação 
rodoviária (iRAP), bem como esforços em atualizações normativas puxados por diversas 
entidades e associações, têm feito o país rever alguns conceitos básicos acerca da 
performance de suas rodovias, tanto públicas quanto concessionadas.

nossas estradas. Um tema tão sensível, 
a ponto de a atualizada normatização 
MASH (Manual on Assessing Safety 
Hardware - Manual de Avaliação de 
Equipamentos de Segurança, segundo 
tradução presente em documentos 
juramentados a que Rodovias&Vias teve 
acesso com exclusividade) dos Estados 
Unidos, proibir a utilização de anteparos 
(postes e suportes de placa) com este 
material em pistas da Administração 
Rodoviária Federal (Federal Highway 
Administration - FHWA) e, todo o sistema 
Nacional (National Highway System – 
NHS), em projetos implementados após 
a adoção da norma. E por bons motivos, 
como ilustram as imagens dos testes 
de impacto com veículos (Crash Tests) 
levados a cabo em ambiente controlado 
pelo Departamento de Transportes 
(Department of Transportation – DOT) 
do Texas. “Ficou evidente que a madeira 
não atende os requisitos, por uma 
série de razões. Além de ela se romper 
normalmente próximo onde estão 
localizados os nós, ela lasca, formando 
pontas potencialmente perfuro-

Madeira. Onipresente, barata, fácil de lidar 
e fácil de encontrar. Uma solução de baixo 
custo para suportes de placas rodoviárias, 
perfeita para um país “em desenvolvimento”, 
que possui grande destaque em “plantar 
florestas”, e que afinal, é um abundante 
provedor de insumos deste tipo de categoria, 
de classe mundial. Assim sendo, esta matéria 
poderia terminar por aqui, não fossem 
importantes aspectos a serem levantados 
quando o tema se restringe à natureza, função 
e desempenho desse aparentemente simples, 
porém em tantos casos, decisivo elemento em 

cortantes, que, como demonstrado 
podem adentrar o habitáculo e as bases 
restantes desses estilhaços, normalmente 
feitas como estacas, para cravamento 
em profundidade, também se soltam, 
podendo além de atingir o próprio 
veículo, impactar outros que passam pela 
pista e mesmo pessoas que estejam por 
perto, com bastante força, resultando 
provavelmente em ferimentos bem 
graves”, avalia Fábio Cunha, diretor da 
Renovaurb, empresa desenvolvedora e 
detentora da patente mundial do poste 
colapsível de segurança, o Ecoposte. 
“Mesmo os suportes com madeira 
tradada corretamente, como é o caso 
dos que foram utilizados para este teste 
de conformidade à MASH, se partem 
desta maneira, o que ocasionou a efetiva 
reprovação por parte do órgão rodoviário. 
Tomamos conhecimento inclusive destes 
relatórios, e das exigências à reboque, por 
ocasião de nossa solicitação de protocolo 
de elegibilidade para exportação do 
produto Ecoposte, para lá, um processo 
que está em andamento, inclusive”, 
pontuou o diretor. 
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“Essa madeira cheia de 
resíduos – e isso não é 
incomum – é despejada em 
qualquer lugar, agindo como 
um contaminante poderoso 
contra o solo, lençóis 
freáticos e cursos d’água. Isso 
quando o material inservível 
não é simplesmente 
queimado, liberando esse 
veneno na atmosfera” 

RODOVIAS Segurança 

Seguindo para além da performance 
bastante pobre dos suportes de madeira 
em relação a outros mais sofi sticados, 
existem mais problemas sérios, como 
também é explorado pelo especialista em 
Segurança Viária, engenheiro Valter Luiz 
Vendramin no artigo “O Colapso Salvando 
Vidas”, na edição 133,  da Rodovias&Vias:
o tratamento destes com produtos de alta 
toxicidade, de uso restrito ou até mesmo 
proibido em outros países como o CCA 
– Arseniato de Cobre Cromatado – que 
tem em sua composição o arseniato que 
é o “popular” (se é que se pode considerar 
um veneno popular), arsênico, que 
dependendo da exposição e absorção é 
letal. Consultado, o engenheiro apontou 
ainda que “A falta de rastreabilidade 
dos suportes de madeira, bem como a 
ausência de uma política que contemple 
a reversão logística, o recolhimento desse 
material, é não apenas danosa para seres 
humanos e animais, como também 
é absolutamente prejudicial ao meio 
ambiente, por que o descarte se dá sem 
nenhum tipo de controle. Essa madeira 
cheia de resíduos – e isso não é incomum 
– é despejada em qualquer lugar, 

Valter Luiz Vendramin,
especialista em Segurança Viária

INIMIGO INVISÍVEL

agindo como um contaminante 
poderoso contra o solo, lençóis 
freáticos e cursos dʼágua. Isso 
quando o material inservível não é 
simplesmente queimado, liberando 
esse veneno na atmosfera”, alertou. 
Prosseguindo, o especialista ainda 
levantou que “sob o prisma da 
durabilidade, também o suporte de 
madeira, largamente utilizado, não 
faz muito sentido, uma vez que serve 
para uma placa que vai apresentar 
uma durabilidade bem maior. Pondo 
em perspectiva, um suporte de 
madeira, mesmo com tratamento 
adequado que não seja o CCA – o 
que engloba uma minoria – dura em 
média 3, 5 anos sem apodrecer. Já a 
placa seguramente pode resistir até 
mais de 10 anos, tendo substituída 
apenas a sua superfície refl etiva. 
Então, a troca somente do suporte 
em um período mais curto, do ponto 
de vista da operação rodoviária, 
além de contraproducente, 
representa um perigo para os que 
irão manipular o material, além dos 
riscos inerentes de uma atividade 
que normalmente se dá em pista 
sem interrupção de tráfego”, disse, 
continuando: “Em um contexto em 
que há tanta atenção às práticas 
socio ambientalmente sustentáveis 
e de ESG, com sociedade, empresas 
e instituições fi nanciadoras cada vez 
mais exigentes quanto aos impactos 
que exercem e mesmo quanto às 
responsabilidades cobradas de seus 
parceiros de negócio e fornecedores, 
a continuação de uso persistente 

de um item como este é totalmente 
incompatível. Mais do que isso, me 
parece além de incoerente, inviável. 
Até por que o país detém tecnologia 
superior, com melhor performance e 
não poluente à sua disposição. Aí, o 
Ecoposte, desponta como uma possível 
solução. Como é constituído de material 
inerte, não possui nenhum tipo de 
elemento intoxicante para o manuseio. 
Reciclado e reciclável, possui múltiplos 
ciclos de vida, chegando a durar mais 
de 20 anos em seu local de instalação. E 
claro, em caso de impacto, se deforma 
de maneira previsível, muito mais 
segura, sem desprendimento de seus 
componentes”, destacou.

Em se tratando de segurança 
viária não se pode cair na tentação do 
imediatismo, do mais barato, no caso 
o uso da madeira, mas, sim, no mais 
economicamente viável e seguro.

A disruptura madeira/produto 
reciclável deve ser encarada com 
seriedade pelos engenheiros e gestores 
de rodovias e, não, simplesmente pelo 
valor monetário do produto sem as 
devidas comparações de composição 
de preço, ciclo de vida, logística reversa, 
etc. Há de se fazer um estudo completo 
dos serviços e tecnologias agregados 
ao produto que será instalado, afi nal, 
numa via classifi cada como “Rodovia 
que Perdoa” devemos sempre pensar 
no usuário em caso de sinistro. 

O uso de suportes de madeira 
está acrescentando um item perigoso 
para o usuário alavancando a rodovia 
à classifi cação de “Rodovia que Pode 
Matar”, fi nalizou.
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gerais (este último ainda não anunciado, 
mas que suspeitamos, o será em breve), e 
um ambicioso movimento para revitalização 
e intensifi cação de obras para incrementos 
no modal ferroviário (neste quesito, 
absolutamente alinhado, por exemplo, ao 
que foi expressamente manifestado como 
prioridade pelo presidente do Consórcio dos 
Estados do Nordeste – Consórcio Nordeste – 
João Azevêdo, entrevistado com exclusividade 
nesta presente edição). Firme. Claro. Objetivo. 
Dinâmico. Registrando essas prerrogativas 
fi nais do novo ministro, a equipe editorial e 
todo o time da Central de Jornalismo da revista 
Rodovias&Vias, expressa seus votos de uma 
boa trajetória para ele nos próximos anos. 

“O HOMEM NO PALCO”
A expressão de Winston Churchill, que Rodovias&Vias aqui empresta como título, 

lembra que os holofotes dos desafi os, quando incidem sobre os gestores públicos, dão à 
estes a oportunidade de tornarem-se verdadeiros homens de Estado.

Nesta edição: Renan Filho, Ministro dos Transportes

Mais jovem governador da história alagoana, o ex-prefeito de Murici, e 
ex-deputado Federal por Alagoas (recordista de votos quando de sua 
eleição em 2010, um feito comum em sua carreira política), o atual 

ministro dos Transportes apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
economista Renan Filho, tem diante de si, provavelmente o mais desafiador 
propósito em toda sua atuação até o momento. 

MINISTRO DOS TRANSPORTES - RENAN FILHO

Literalmente, uma tarefa do tamanho 
do Brasil, e em uma área carente, com 
décadas de defasagem e um triste histórico 
de seguidas administrações Federais que 
falharam em mensurar, obter e alocar 
(ou tudo isso junto), corretamente os 
montantes necessários, considerando 
uma pasta tão importante como a que 
ele ora assume. Porém, de desafios, o 
ministro parece compreender bem. E 
talvez o mais importante: como atacá-
los. Afi nal, Rodovias&Vias assim percebe, 
pela experiência que teve ao conversar 
exclusivamente com ele na edição 131, 
publicada em meados de 2022, quando ainda 
respondia pelo seu segundo termo à frente 
da sua bem-sucedida gestão no governo 
Estadual, que inclusive, além dos problemas 
inerentes à qualquer administração 
executiva pública, ainda enfrentou (com 

bons resultados, diga-se) uma Pandemia, 
nunca é demais ressaltar. O fato é que o seu 
amplamente bem avaliado governo, foi 
capaz de, com responsabilidade, higidez 
fi scal, boa gestão fi nanceira e modernas 
práticas de gerenciamento, captar e fazer 
fluir investimentos precisamente no 
nevrálgico segmento de infraestrutura, sem 
surpresas, obtendo em contrapartida, um 
ampliado, melhor e mais efi ciente sistema 
modal de logística e Transportes que ele 
deixou como legado a seu Estado. Sua 
conhecida capacidade de articulação, deve 
portanto, tornar-se um elemento chave 
para que ele possa exercer a infl uência 
necessária no ambiente ministerial, de 
modo a fazer chegarem recursos sufi cientes 
para que ele possa efetivamente trabalhar 
(outro item ticado na grande lista de 
predicados por ele possuídos). 

PRIMEIROS MOVIMENTOS
Sem perda de tempo, Renan Filho já 

deu alguns indicativos importantes do seu 
perfi l gerencial, sinalizando claramente 
à um mercado indócil, o que esperar 
de sua gestão. Apresentou, logo nas 
primeiras semanas, seu “Plano 100 dias”, 
um pacote de ações que deve ter efeito 
dentro dos primeiros 100 dias do novo 
Governo, incluindo ações emergenciais 
em rodovias Federais que sofreram 
com a estupenda temporada de chuvas 
testemunhada pelo país, especialmente 
na região Sul, novas rodadas de 
concessões em Estados que já haviam 
iniciado a estruturação de seus ativos 
para tal objetivo, como o Paraná e Minas 
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Segurança Viária

Com previsão para o primeiro semestre 
de 2023, o PIRMS contemplará uma análise de 
investimentos em segurança viária para um 
cenário de 20 anos, de modo a auxiliar a Autarquia 
no que tange à tomada de decisão frente aos 
recursos orçamentários destinados a manutenção 
das rodovias federais sob sua administração. É 
prevista a utilização de 85 das 94 contramedidas 
dispostas na metodologia, excluindo apenas 
aquelas não praticáveis no cenário brasileiro. 

O Plano de Investimentos em Rodovias Mais 
Seguras será materializado em fi chas técnicas, e 
poderá ser acessado online pela plataforma viDA, 
de maneira personalizada e geoespacializada, na 
qual permita a extração dos resultados por região, 
estado e/ou trecho. Além disso, por meio de um 
dashboard, será possível visualizar os resultados 
do PIRMS por região, dando publicidade e 
transparência aos planos gerados, e permitindo a 
análise por meio de fi ltros. 

IRAP – NO BRASIL

DNIT entrega 54,5mil quilômetros de rodovias codi� cadas pela metodologia 
o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT concluiu a 
codi� cação e classi� cação por estrelas dos 54,5mil quilômetros de rodovias federais 
pavimentadas sob sua administração por meio da metodologia iRAP - Programa 
Internacional de Avaliação de Rodovia.

A metodologia iRAP permite 
classifi car as rodovias em estrelas, 
com pontuação variando entre um, 

para as rodovias de menor segurança e que 
necessitam de mais melhorias em termos de 
segurança viária, e cinco, para as rodovias 
mais seguras. Essa classifi cação possibilita 
medir objetivamente a probabilidade de um 
sinistro de trânsito ocorrer e a gravidade do 
seu resultado. Para a malha rodoviária federal 
codifi cada pelo DNIT, 66% das rodovias foram 
classifi cadas com três ou mais estrelas para 
ocupantes de veículos, o que vai ao encontro 
das metas do Plano Global para a Década de 
Ação para a Segurança Viária da Organização 
das Nações Unidas – ONU, que é de 75% das 
viagens 

A partir da classificação por estrelas 
das rodovias, em função dos atributos 
considerados mais propensos a causar 
acidentes, a metodologia iRAP lista uma série 
de providências e melhorias para a segurança 
viária, defi nidas como contramedidas, cuja 
proposição de implementação ocorre por 
meio do Plano de Investimento em Rodovias 
Mais Seguras (PIRMS). O PIRMS é uma lista 
priorizada de contramedidas que, quando 
aplicadas como tratamentos de segurança, 
podem melhorar a classifi cação por estrelas 
da via, reduzindo os riscos relacionados às 
características da infraestrutura das rodovias.
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SALVADOR MONITORAMENTO INTELIGENTE
Prefeitura faz instalação de torres inteligentes de segurança
O Centro Histórico e a Orla Atlântica de Salvador conta com câmeras 

de videomonitoramento a partir de quatro torres de segurança, que já 
começam a ser instaladas pela Prefeitura. 

O prefeito reforça a importância da ação para garantia da segurança 
do soteropolitano e do patrimônio da capital. “Estamos anunciando 
investimentos na ordem de R$20 milhões, sendo R$16 milhões deles 
apenas para a implantação dessas torres de monitoramento, postes 
inteligentes, centrais de controle para a Guarda Municipal, que vão 
nos permitir ter imagens de qualidade, 

reconhecimento facial, identifi cação de placas de veículos nos principais 
pontos turísticos de Salvador”, explicou Bruno Reis.

Todo o sistema contará com 230 câmeras, seis postes e três torres 
inteligentes. Os recursos são provenientes de fi nanciamento junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa 
Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador (Prodetur).

Mais 160 ruas de 41 bairros das dez administrações regionais de Curitiba vão receber obras de 
requalifi cação. O prefeito Rafael Greca deu a largada, à nova etapa do programa de recuperação da 
malha viária, que vai assegurar mais 81 km de asfalto novo a partir de 168 obras, por toda a cidade. 
Em algumas vias, mais de um trecho será contemplado.

As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. O investimento nesta 
etapa será de mais de R$ 104 milhões, com a previsão de abertura de aproximadamente cinco mil 
empregos de forma direta e indireta.

O ponto de partida dos serviços foi na Rua Ignácio Gbur, no Pilarzinho, cuja intervenção passou 
pela vistoria técnica do prefeito. Somente no bairro Pilarzinho, serão 12 ruas alcançadas pelas 
melhorias, com 3.371 metros de asfalto novo.

“A Ignácio Gbur é uma das 12 ruas que estamos começando a pavimentar na colina da Cruz do 
Pilarzinho. Com essas vias, a partir do grande programa Asfalto Novo, avançamos em mais 81 km 
de ruas pavimentadas. Serão com essas 168 obras em 41 bairros que vamos começamos o ano 
novo, trabalhando para o bem de Curitiba”, disse o prefeito.

Acompanhado pelo secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, pela 
administradora da Regional Boa Vista, Janaína Lopes Gehr, e pelos vereadores Mauro Ignácio e 
Mauro Bobato, Greca foi recebido na obra por moradores da região.

CURITIBA  ASFALTO NOVO

Greca lança nova etapa do programa Asfalto 
Novo para alcançar mais 41 bairros de Curitiba

*Fonte e Foto:  ASCOM/PREFCWB

*Fonte e Fotos:  ASCOM/PREFSALVADOR
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