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Prefeitura de Capim 

realiza mais uma 

edição da festa de 

São Sebastião. 

Prefeito Tiago Lisboa 

comemora sucesso 

do evento

Prefeito de Sobrado inaugura 
reforma de escola em 

Areia Vermelha dando continuidade 
ao trabalho de seu governo

Obras não param: 
Gestão de Neuma Rolim
asfalta ruas em Cajá e 
em Caldas Brandão/PB

Prefeitura de Mari 
faz entrega de escola 

modelo na zona 
rural de Taumatá

Sapé (PB), Luizinho fala da abertura 

dos trabalhos 

legislativos de

2020 e diz que 

se for da 

vontade do povo, 

dará continuidade 

ao trabalho de 

Roberto Feliciano
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EM MARI VOCÊ TEM FONE: 99904-8255 - ORG. É DO TEL

CASA LOTÉRICA BOA SORTE

FONE: 3287-1563

ORG.: LUIZ ARAÚJO

A SUA SORTE GRANDE

Bar do Marcelo
Org. Marcelo e Família

Em Mari você tem a Farmácia do Trabalhador do Vale, onde você encontra 
medicamentos genéricos, similares e de referência (original), além de antibióticos e 

psicotrópicos (controlados), temos perfumaria e a mais completa linha de 
protetores solares (Cepsol, Neutrogena, Loreal, Nívea e La Roche Posay), além de 

leites maternos (Aptamil, Ninho, Nestogeno e Nam). Visite-nos e confira. 

DO VALE

Rua Antônio de Luna Freire, nº 57 ao lado de secretaria de saúdeRua Antônio de Luna Freire, nº 57 ao lado de secretaria de saúdeRua Antônio de Luna Freire, nº 57 ao lado de secretaria de saúde

Funcionamos de segunda a sábado das 07:00 às 19:00 horas, sem fechar para
 o almoço. E aos domingos das 08:00  ao meio-dia e das 16:00 às 19:00 horas.

Fones: Fones: 
3287-16893287-1689

99924-847199924-8471

Fones: 
3287-1689

99924-8471
Org.: e de Elmo e família

Farmácia do Trabalhador do Vale, melhor preço e atendimento.Farmácia do Trabalhador do Vale, melhor preço e atendimento.Farmácia do Trabalhador do Vale, melhor preço e atendimento.

Opinião - Prof. Josa

SOCIAL !!!
Misso da Oficina

>>> Quem comemorou o seu 
aniversár io  ao  lado  de 
familiares e amigos foi o 
amigo Misso da Oficina. A ele 
d e s e j a m o s  u m  f e l i z 
aniversário. 300 anos de vida. 
Parabéns!

Batizado 
>>>Ao lado do jornalista 
Professor Josa, Tânia Silva 
participou do batizado de 
Davi, filho de Gersivaldo. 

Recepção da professora 
Glaucia e de Ivanildo

>>>Agradecer o carinho da 
professora Glaucia e de 
Ivani ldo  pela  recepção 
concedida a Tânia, professor 
Josa e  amigos em sua 
piscina.

O beijo

Tânia durante festa de batizado

Tânia, Misso e Cristina 
durante o aniversário

Professora Glaucia fez a 
recepção em sua piscina

Tânia, Professora Nilzete e Nilza

Misso e sua família

Prof. Josa, Tânia, Gersivaldo e sua esposa

O beijo é uma das principais manifestações de 
afeto entre os seres humanos e existe, segundo 
historiadores, há milhares de anos. Embora não se saiba 
ao certo sua origem, alguns escritos encontrados na 
Índia por volta de 1.500 a.C., já mostravam contatos 
semelhantes entre pessoas. O cientista Charles Darwin 
foi mais além: para ele, o beijo seria uma evolução das 
mordidas que os macacos trocavam em rituais 
préssexuais.O beijo parece algo bem simples, mas a 
profundidade do gesto, muitas vezes, atinge níveis de 
complexidade altíssimos. Isso porque ele pode significar 
mais do que uma singela expressão de carinho. Há 
beijos marcantes dos quais jamais esquecemos – o 
p r i m e i r o  b e i j o ,  p o r  e x e m p l o .  E x i s t e m  o s 
cinematográficos, que levam ao clímax as emoções de 
uma platéia. Há os que nos confundem, nos atormentam 
ou nos arrebatam… os que reviram nossa pacata vida do 
avesso.Tem aqueles que fazem história e que nem 
sempre traduzem as mesmas intenções. O que dizer do 
beijo de Judas Iscariotes, através do qual Jesus foi 
identificado pelos seus perseguidores? E dos famosos 
beijos dos contos-de-fadas em que personagens como a 
Branca-de-Neve e a Bela Adormecida despertam de um 
sono quase eterno somente com o toque dos lábios de 
seus príncipes?O beijo pode colaborar com a formação 
da autoestima e autoimagem da pessoa, na superação 
de momentos difíceis, e acelerar processos de cura em 
caso  de  en fe rm idades  f í s i cas  ou  de  fundo 
emocional.Durante o beijo, usamos três sentidos ao 
mesmo tempo – o tato, o paladar e o olfato. Há quem 
goste de beijar com os olhos abertos, para admirar o 
parceiro, e mais um sentido é adicionado nessa “poção 
mágica” – a visão. Por isso, beijar é uma atividade que 
mexe tanto com nossas emoções e sensações.Sergio 
Savian, terapeuta especializado em relacionamentos, 
diz que, ao beijarmos, não sentimos apenas o gosto da 
saliva, mas também da alma do outro. “O beijo na boca 
sintetiza a personalidade da pessoa e é um parâmetro de 
afinidade. Além disso, ele é um marco na relação entre 
dois indivíduos. Quando saímos da fase de amizade ou 
paquera e beijamos, algo muda”, observa Savian, que é 
diretor da Escola de Relacionamento Mudança de 
Hábito.Savian garante que quase sempre dá para saber 
como a outra pessoa realmente é através de um único 
bei jo:  “Quando a boca está meio dura, sem 
coordenação, é sinal de que a pessoa tem um perfil mais 
controlador e rígido. Já a boca mole demais 
normalmente pertence a pessoas que estão com medo 
de se entregar. O beijo muito molhado pode revelar uma 
personalidade possessiva ou mesmo que a pessoa está 
sedenta do outro”, define.Beijar é bom, beije com amor, 
com carinho e respeito.
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AR CONDICIONADO 
PARA AUTOS,

INSTALAÇÃO E 
CONSERTOS

www.ofarolpb.com   05www.ofarolpb.com   04

Há pouco tempo éramos um povo 
afável, acolhedor, amável e dono de um calor 
humano invejado pelas Nações. Hoje ficamos 
reduzidos a gladiadores insensatos, quando 
a  d i c o t o m i a  i d e o l ó g i c a  s u p e r a  a 
razão.Largamos o amor pelas coisas brandas 
e boas. Em lugar disso, abraçamos o ódio e a 
insensatez. Mas tudo isso decorre da 
desilusão que arrebatou os brasileiros, 
notadamente 1/4 da população que 
vislumbrou uma saída para as nossas 
agruras. Agradecemos a intenção, mas é fato 
que as coisas se encaminham para um 
precipício maior do que o de antes, quando 
demonizamos a ideologia petista. Vale 
ressaltar que a desilusão era pertinente, pois 
vivemos momentos de terríveis inseguranças 
políticas e deterioração dos valores éticos.Foi 
o tempo em que amávamos os Beatles e os 
Rolling Stones. Na galeria das celebridades 
musicais nos orgulhávamos de verdadeiros 
ícones como Chico Buarque, Gilberto Gil, 
Geraldo Vandré, Elis Regina, Caetano 
Venoso, Edu Lobo e por aí a fora. Lembro-me 
perfeitamente da passeata nos anos 60, com 
essa turma toda de mãos dadas na Av. Rio 
Branco, no Rio de Janeiro. Essas feras foram 
unanimidades incontestáveis. Ali eles 
colocaram o pescoço na guilhotina em defesa 
de ideais democráticos. Devemos a eles 
es tá tuas  em homenagens  às  suas 
impor tânc ias  e  a tua is  em favor  da 
democracia. Nossos atores Regina Duarte, 
Ioná Magalhães, Bety Farias, Francisco 
Cuoco, Tarcísio Meira e Glória Menezes, para 

citar somente alguns que figuravam no topo 
da dramatologia brasileira.Pois bem! A 
política, como abraçamos, deteriorou esses 
laços empáticos. Covardemente somos 
injustos com essa galera e não raro, alguns 
idiotas de plantão tentam macular o caráter 
dessas figuras. Não fossem elas, poderíamos 
estar hoje na mira de nazistas da pior espécie 
feitos o secretário recém-demitido, o 
famigerado Roberto Alvim, ou o seu ídolo, o 
Joseph Goebbels, garoto propaganda do 
nazismo de Hitler.O panorama sombrio do 
atual governo, que cultiva traços nítidos de 
um nazismo à moda de hoje, deixa-nos a 
todos preocupados, pois o perigo mora ao 
lado. A turma que caucionou a extrema direita 
deve estar fazendo as contas de suas 
responsabilidades com o estado de coisas 
reinante. Patrocinado pelo neoliberalismo de 
araque, o governo se divide com uma ala 
endeusando o nazismo e a outra colocando 
em prática o plano de liquidação do Brasil, 
facilitando as coisas para o imperialismo 
financeiro e colocando o nosso país num 
patamar de total dependência, pois o plano de 
destruição industrial e de fortalecimento do 
mercado financeiro é tocado com extrema 
sagacidade.Chamamos de perfil 57 as 
características marcantes dos idólatras, 
quando se deixar levar pela retórica de 
enaltecer a Deus, mesmo sabendo da 
hipocrisia da fé instalada, do nacionalismo 
exacerbado e do cultivo à família de bem, atos 
cénicos que nos causam gargalhadas 
homéricas. Ai coadunam-se com a política 

e x c l u d e n t e  d e 
minorias, perseguições 
a  g r u p o s  é t n i c o s , 
s i l v íco las ,  pobres , 
homossexuais e toda a comunidade LGBT, 
com se tivessem o sagrado direito de limitar 
convivências e escolhas.Essa turma está 
aceitando, de boa, o aparelhamento do 
Estado empoderando grupos específicos 
como ruralistas, fabricantes de armas, 
religiosos, isso num verdadeiro acinte ao 
c o n c e i t o  d e  l a i c i d a d e  v i g e n t e  n a 
Constituição.Tudo está se clareando. A cada 
d i a  um s i na l i zado r  é  escanca rado 
desnudando as verdadeiras intenções de um 
grupo extremista.  Esperamos que a 
sociedade brasileira abandone os ranços 
decorrentes de ideologias patológicas e se 
unam em torno da libertação de amarras que 
colocam a todos numa bolha de perigo 
iminente.O neofascismo, o totalitarismo e o 
nazismo não haverá de prosperar em nosso 
seio. Tenho confiança de que acordaremos 
desse pesadelo profundo que tantos 
prejuízos podem nos acarretar. Precisamos 
encontrar alternativas melhores do que as 
que temos experimentado nas últimas 
décadas. Merecemos! Somos um país 
ordeiro e fraterno. É só uma questão de bom 
senso e união em torno do bem comum.

José Ricardo 
Contabilista e servidor público federal 

aposentado

Realidade Brasileira Perfil
57

Aqui você encontra 
artigos para festa 

em geral 
(aniversários, 
casamentos e  

batizados).
Onde sua imaginação faz a festa. 

Faça uma visita agora. 
Rua: José de Luna Freire, 315

Centro - Mari/PB - (83) 99932-3418
Org. Cintia e família

Madu Festas sua aqui

A Prefeitura de Mari, Zona da Mata 
Paraibana, através da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e lazer  fez à 
entrega da Escola Modelo de Ensino 
Fundamental  Edmi lson Bal tazar de 
Mendonça localizada no sítio Taumatá, zona 
rural do município.A solenidade de entrega 
da Escola aconteceu no último dia 16 de 
fevereiro. O evento foi abrilhantado pelo 
show do cantor marienseVannySanttos e 
Banda.A Escola é composta por cinco salas 
de aula, sala da direção, secretaria, sala do 
educador, biblioteca, banheiros exclusivos 
para os educadores, ampla cozinha, 
banheiros masculino e feminino, além de um 
espaço de convivência no pátio interno.O 
funcionamento da Escola será nos turnos 
manhã e tarde, atendendo do 1º ao 9º ano. 
Já o turno da noite ficou reservada para a 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. O 
prefeito Antonio Gomes afirmou que, a 
entrega da obra tem um grande simbolismo 
p a r a  t o d a  a  p o p u l a ç ã o  d e  M a r i , 
principalmente para o povo da zona rural 
polarizada por Taumatá, que durante a 
gestão anterior assistiu uma luta entre os 
proprietários da terra onde a escola foi 
construída e o então gestor que por capricho 

decidiu desapropriar a terra, mesmo o 
município tendo outra terra bem próxima do 
local. "Vamos continuar investindo na 
educação dos nossos jovens, o abandono 
que viveu a educação de Mari ficou no 
passado, o presente e o futuro é a vontade 
de fazer muito mais, com uma educação de 
qualidade, para que o nosso povo tenha uma 
melhor qualidade de vida", afirmou o 
prefeito.A Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer comandou o trabalho para 
que a obra ficasse pronta para o início do ano 
letivo 2020, mesmo com os recursos do 
FNDE destinados a conclusão da obra 
estarem bloqueados. "Foi possível concluir a 
obra com parte de recursos oriundos do 
FNDE, e o restante dos recursos, a parte 
maior, foram investimentos próprios do 
município. Por fim, é nosso compromisso 
com a educação do município posto em 
prática a cada dia, proporcionando espaços 
dignos para o alunado e trabalhadores da 
e d u c a ç ã o " ,  a p o n t o u  a  S e c r e t á r i a 
Rosemagna Cunha."Não temos palavras 
para agradecer essa grande obra. Me falta 
palavras para descrever o sentimento de 
gratidão, pela sensibilidade do olhar do 
prefeito para a zona rural, sou grata por ele 

proporcionar uma escola de verdade e 
acolhedora. Só temos motivos para 
comemorar", disse emocionada, a diretora 
Diana SoaresRepresentando a família do 
homenageado que recebeu o nome da 
escola,  a  senhora Mar iza Bal tazar 
agradeceu ao prefeito Antonio Gomes, e 
emocionada citou as qualidades e os 
ensinamentos deixados por Edmilson 
Baltazar para todos os familiares e amigos, 
quando em vida.Acompanharam o ato da 
entrega, a vice-prefeita Karina Melo e o seu 
esposo Sérgio Melo, o presidente da 
Câmara de vereadores Alisson Cunha, o 
secretário Chefe de Gabinete Manuel 
Batista, a secretária de finanças Aline Melo, 
a tesoureira municipal Kesiane Gomes, a 
secretária ajunta da educação Núbia Brito,  o 
secretário adjunto da saúde NilcelioAntonio, 
o procurador jurídico do município Alfredo 
Neto, Alan Gomes e esposa,  o vereador 
Betinho Baltazar, a vereadora Vânia de Zú, o 
vereador Lói da Saúde, a vereadora 
Marilene Rufino, o coordenador das escolas 
do campo Professor Josinaldo Barbosa, 
diversos funcionários municipais, além de 
um grade número de populares que foram 
prestigiar a inauguração. (Com assessoria).

Prefeitura de Mari faz entrega de escola 
modelo na zona rural de Taumatá

O povo foi ao evento
Tânia Silva, Antônio Gomes e Nenem de Lariza 

durante inaugurçaõ de escola modelo em TaumatáPrefeito Antônio Gomes sempre abraçado pelo povo
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Há pouco tempo éramos um povo 
afável, acolhedor, amável e dono de um calor 
humano invejado pelas Nações. Hoje ficamos 
reduzidos a gladiadores insensatos, quando 
a  d i c o t o m i a  i d e o l ó g i c a  s u p e r a  a 
razão.Largamos o amor pelas coisas brandas 
e boas. Em lugar disso, abraçamos o ódio e a 
insensatez. Mas tudo isso decorre da 
desilusão que arrebatou os brasileiros, 
notadamente 1/4 da população que 
vislumbrou uma saída para as nossas 
agruras. Agradecemos a intenção, mas é fato 
que as coisas se encaminham para um 
precipício maior do que o de antes, quando 
demonizamos a ideologia petista. Vale 
ressaltar que a desilusão era pertinente, pois 
vivemos momentos de terríveis inseguranças 
políticas e deterioração dos valores éticos.Foi 
o tempo em que amávamos os Beatles e os 
Rolling Stones. Na galeria das celebridades 
musicais nos orgulhávamos de verdadeiros 
ícones como Chico Buarque, Gilberto Gil, 
Geraldo Vandré, Elis Regina, Caetano 
Venoso, Edu Lobo e por aí a fora. Lembro-me 
perfeitamente da passeata nos anos 60, com 
essa turma toda de mãos dadas na Av. Rio 
Branco, no Rio de Janeiro. Essas feras foram 
unanimidades incontestáveis. Ali eles 
colocaram o pescoço na guilhotina em defesa 
de ideais democráticos. Devemos a eles 
es tá tuas  em homenagens  às  suas 
impor tânc ias  e  a tua is  em favor  da 
democracia. Nossos atores Regina Duarte, 
Ioná Magalhães, Bety Farias, Francisco 
Cuoco, Tarcísio Meira e Glória Menezes, para 

citar somente alguns que figuravam no topo 
da dramatologia brasileira.Pois bem! A 
política, como abraçamos, deteriorou esses 
laços empáticos. Covardemente somos 
injustos com essa galera e não raro, alguns 
idiotas de plantão tentam macular o caráter 
dessas figuras. Não fossem elas, poderíamos 
estar hoje na mira de nazistas da pior espécie 
feitos o secretário recém-demitido, o 
famigerado Roberto Alvim, ou o seu ídolo, o 
Joseph Goebbels, garoto propaganda do 
nazismo de Hitler.O panorama sombrio do 
atual governo, que cultiva traços nítidos de 
um nazismo à moda de hoje, deixa-nos a 
todos preocupados, pois o perigo mora ao 
lado. A turma que caucionou a extrema direita 
deve estar fazendo as contas de suas 
responsabilidades com o estado de coisas 
reinante. Patrocinado pelo neoliberalismo de 
araque, o governo se divide com uma ala 
endeusando o nazismo e a outra colocando 
em prática o plano de liquidação do Brasil, 
facilitando as coisas para o imperialismo 
financeiro e colocando o nosso país num 
patamar de total dependência, pois o plano de 
destruição industrial e de fortalecimento do 
mercado financeiro é tocado com extrema 
sagacidade.Chamamos de perfil 57 as 
características marcantes dos idólatras, 
quando se deixar levar pela retórica de 
enaltecer a Deus, mesmo sabendo da 
hipocrisia da fé instalada, do nacionalismo 
exacerbado e do cultivo à família de bem, atos 
cénicos que nos causam gargalhadas 
homéricas. Ai coadunam-se com a política 

e x c l u d e n t e  d e 
minorias, perseguições 
a  g r u p o s  é t n i c o s , 
s i l v íco las ,  pobres , 
homossexuais e toda a comunidade LGBT, 
com se tivessem o sagrado direito de limitar 
convivências e escolhas.Essa turma está 
aceitando, de boa, o aparelhamento do 
Estado empoderando grupos específicos 
como ruralistas, fabricantes de armas, 
religiosos, isso num verdadeiro acinte ao 
c o n c e i t o  d e  l a i c i d a d e  v i g e n t e  n a 
Constituição.Tudo está se clareando. A cada 
d i a  um s i na l i zado r  é  escanca rado 
desnudando as verdadeiras intenções de um 
grupo extremista.  Esperamos que a 
sociedade brasileira abandone os ranços 
decorrentes de ideologias patológicas e se 
unam em torno da libertação de amarras que 
colocam a todos numa bolha de perigo 
iminente.O neofascismo, o totalitarismo e o 
nazismo não haverá de prosperar em nosso 
seio. Tenho confiança de que acordaremos 
desse pesadelo profundo que tantos 
prejuízos podem nos acarretar. Precisamos 
encontrar alternativas melhores do que as 
que temos experimentado nas últimas 
décadas. Merecemos! Somos um país 
ordeiro e fraterno. É só uma questão de bom 
senso e união em torno do bem comum.

José Ricardo 
Contabilista e servidor público federal 

aposentado

Realidade Brasileira Perfil
57

Aqui você encontra 
artigos para festa 

em geral 
(aniversários, 
casamentos e  

batizados).
Onde sua imaginação faz a festa. 

Faça uma visita agora. 
Rua: José de Luna Freire, 315

Centro - Mari/PB - (83) 99932-3418
Org. Cintia e família

Madu Festas sua aqui

A Prefeitura de Mari, Zona da Mata 
Paraibana, através da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e lazer  fez à 
entrega da Escola Modelo de Ensino 
Fundamental  Edmi lson Bal tazar de 
Mendonça localizada no sítio Taumatá, zona 
rural do município.A solenidade de entrega 
da Escola aconteceu no último dia 16 de 
fevereiro. O evento foi abrilhantado pelo 
show do cantor marienseVannySanttos e 
Banda.A Escola é composta por cinco salas 
de aula, sala da direção, secretaria, sala do 
educador, biblioteca, banheiros exclusivos 
para os educadores, ampla cozinha, 
banheiros masculino e feminino, além de um 
espaço de convivência no pátio interno.O 
funcionamento da Escola será nos turnos 
manhã e tarde, atendendo do 1º ao 9º ano. 
Já o turno da noite ficou reservada para a 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. O 
prefeito Antonio Gomes afirmou que, a 
entrega da obra tem um grande simbolismo 
p a r a  t o d a  a  p o p u l a ç ã o  d e  M a r i , 
principalmente para o povo da zona rural 
polarizada por Taumatá, que durante a 
gestão anterior assistiu uma luta entre os 
proprietários da terra onde a escola foi 
construída e o então gestor que por capricho 

decidiu desapropriar a terra, mesmo o 
município tendo outra terra bem próxima do 
local. "Vamos continuar investindo na 
educação dos nossos jovens, o abandono 
que viveu a educação de Mari ficou no 
passado, o presente e o futuro é a vontade 
de fazer muito mais, com uma educação de 
qualidade, para que o nosso povo tenha uma 
melhor qualidade de vida", afirmou o 
prefeito.A Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer comandou o trabalho para 
que a obra ficasse pronta para o início do ano 
letivo 2020, mesmo com os recursos do 
FNDE destinados a conclusão da obra 
estarem bloqueados. "Foi possível concluir a 
obra com parte de recursos oriundos do 
FNDE, e o restante dos recursos, a parte 
maior, foram investimentos próprios do 
município. Por fim, é nosso compromisso 
com a educação do município posto em 
prática a cada dia, proporcionando espaços 
dignos para o alunado e trabalhadores da 
e d u c a ç ã o " ,  a p o n t o u  a  S e c r e t á r i a 
Rosemagna Cunha."Não temos palavras 
para agradecer essa grande obra. Me falta 
palavras para descrever o sentimento de 
gratidão, pela sensibilidade do olhar do 
prefeito para a zona rural, sou grata por ele 

proporcionar uma escola de verdade e 
acolhedora. Só temos motivos para 
comemorar", disse emocionada, a diretora 
Diana SoaresRepresentando a família do 
homenageado que recebeu o nome da 
escola,  a  senhora Mar iza Bal tazar 
agradeceu ao prefeito Antonio Gomes, e 
emocionada citou as qualidades e os 
ensinamentos deixados por Edmilson 
Baltazar para todos os familiares e amigos, 
quando em vida.Acompanharam o ato da 
entrega, a vice-prefeita Karina Melo e o seu 
esposo Sérgio Melo, o presidente da 
Câmara de vereadores Alisson Cunha, o 
secretário Chefe de Gabinete Manuel 
Batista, a secretária de finanças Aline Melo, 
a tesoureira municipal Kesiane Gomes, a 
secretária ajunta da educação Núbia Brito,  o 
secretário adjunto da saúde NilcelioAntonio, 
o procurador jurídico do município Alfredo 
Neto, Alan Gomes e esposa,  o vereador 
Betinho Baltazar, a vereadora Vânia de Zú, o 
vereador Lói da Saúde, a vereadora 
Marilene Rufino, o coordenador das escolas 
do campo Professor Josinaldo Barbosa, 
diversos funcionários municipais, além de 
um grade número de populares que foram 
prestigiar a inauguração. (Com assessoria).
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A pergunta foi a seguinte: professor, 
todo mundo fala que ler é importante, mas 
por que o brasileiro lê tão pouco?

Falar da importância da leitura é chover 
no molhado, praticamente todos sabem que é 
algo crucial para nossas vidas. Mas uma 
pergunta levantada por uma aluna esta 
semana me fez repensar a questão. A pergunta 
foi a seguinte: professor, todo mundo fala que 
ler é importante, mas por que o brasileiro lê tão 
pouco?Responder a essa questão é algo difícil 
pois nos remete a vários motivos. Primeiro, se 
formos levar em consideração todas as 
interações textuais que temos o dia todo, não 
lemos tão pouco assim, só pensar em quantas 
horas ficamos conectados ao celular todos os 
dias, e segundo os últimos levantamentos, 
nunca se leu tanto no Brasil, mas em 
comparação com outros países, ainda estamos 
muito atrás.Penso que um dos problemas é 
que já no início da nossa colonização fomos 
pensados como uma colônia de exploração. Os 
portugueses não chegaram aqui com o intuito 
de fazer com que nossa terra fosse uma 
potência, ao contrário, tínhamos que ser 
explorados ao limite para ter nossas riquezas 
levadas pelos colonizadores, e quantas vidas 
se foram por causa dessa empreitada. A 
primeira instituição de ensino superior só foi 
criada em 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia, 
depois vieram as faculdades de Direito de São 
Paulo, em 1822 e de Olinda, em 1827, todas ou 
perto, ou já quando o Brasil ficou independente. 
Temos que lembrar também que grande parte 
da nossa população era constituída de 
escravos que foram libertos em 1889 sem um 
projeto de inserção na sociedade.Até pouco 
tempo atrás bastava a pessoa ter o que hoje 
chamamos de Ensino Fundamental 1, depois o 

2, depois o Médio, hoje cada vez mais se exige 
o Ensino Superior, mas sempre voltados às 
demandas do mercado, se pararmos para 
pensar, em todas essas etapas, pouca atenção 
foi dada à formação de intelectual de um 
público leitor no nosso país. Cada vez que uma 
demanda educacional surge não é pensando 
na formação do ser humano como um todo, são 
sempre exigências externas a ele, talvez por 
isso que até hoje os processos políticos 
educativos falharam em formar um público 
leitor.Vejo cada vez mais que os adolescentes 
são abertos às novas experiências e quando 
apresentamos certas leituras, alguns, não 
todos, ficam muito curiosos com os livros 
apresentados. Temos que levar algumas 
coisas em consideração. Alguns professores 
acreditam que a grande literatura é a única 
válida para os alunos, então, jovens que leem 
Harry Potter, Crepúsculo etc., estão "perdendo 
seu tempo". Conheço pessoas que começaram 
por esses livros e hoje são formadas em Letras. 
Alguns pais chegam até nós querendo dicas de 
como fazer com que seus filhos leiam mais, eu 
pergunto se os próprios pais leem em casa, se 
seus filhos os veem lendo.Se pararmos para 
refletir, colocamos uma carga imensa nos 
ombros dos jovens como se eles fossem os 
responsáveis por tudo e não é bem assim. Há 
professores que, ao invés de encantar os 
alunos, afastam, ou porque perderam o 
encanto e não leem mais ou somente o fazem 
esporadicamente ou porque seu orgulho acha 
que só certos livros podem fazer parte do hall 
dos livros "legíveis". Pais exigem que seus 
filhos leem mas eles mesmos não dão o 
exemplo. Até entendo que certos pais não 
tenham o hábito da leitura, o acesso às 
melhorias na educação são muito recentes, 

a inda  ho je  ex is tem 
escolas sem l ivros, 
quanto mais na época 
dos pais desses alunos, 
além do mais, muitos deles não tiveram a 
oportunidade de estudar ou estudaram naquela 
época em que até a quarta ou oitava série já era 
suficiente e quando eles vêm até nós querendo 
saber como fazer com que os filhos leiam mais, 
eles querem um futuro diferente para seus 
fi lhos .Os  pro fessores  têm um pape l 
fundamental nesse processo, e não somente o 
de português. Levar livros para a sala, falar 
sobre o enredo, deixar os alunos curiosos, falar 
de séries que foram baseadas em livros que os 
alunos, porventura nem sabiam, ou se sabiam, 
estabelecer um diálogo com eles e com os que 
não sabiam, enfim, são muitas atividades que 
podemos fazer para estimular a leitura, se vão 
dar certo só o tempo vai dizer, mas vale a pena 
pagar o preço, e não nos enganemos, também 
não vamos resolver tudo em um passe de 
mágica, só com muito trabalho e confiança no 
nosso próprio trabalho. Eu como sou um 
entusiasta da leitura, vejo que a nova geração 
se interessa sim pela leitura, muitos só não 
sabem por onde começar, entram na biblioteca 
e não sabem o que escolher, quando pegam 
um e não gostam, deixam para lá, mas não 
podemos desistir, podemos oferecer outro, pois 
nesse universo vai haver um que ele vai gostar, 
para isso o professor não pode parar de ler, isso 
é fundamental.

Ananias Oliveira
Professor e escritor

Realidade Brasileira Precisamos 
falar de leitura

Na localidade de Cajá, que é 
distr i to da cidade de Caldas 
Brandão, situada na região do 
agreste paraibano, a gestão da 
prefeita Neuma Rolim asfaltou ruas 
com o objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana do município, 
bem como em Caldas Brandão. 
Nesta etapa foram executadas as 
obras de asfaltamento desde o 
entroncamento da BR 230 à Rua 
José Alípio de Santana. Trata-se de 
um investimento no valor de R$ 
3 .262.282,80  (Três  mi lhões, 

duzentos e sessenta e dois mil, 
duzentos e oitenta e dois reais e 
oitenta centavos). As obras foram 
realizadas com recursos próprios, 
oriundos dos royalties de petróleo, 
recebidos pelo município e a gestão 
municipal está destinando esses 
recursos para melhor ias que 
b e n e fi c i a r ã o  o s  m u n í c i p e s . 
"Estamos investindo os recursos 
disponíveis em obras que promovam 
o desenvolvimento da cidade de 
Caldas Brandão e Cajá, atendendo 
aos pedidos da população com o 

objetivo de deixarmos uma marca de 
trabalho e benefícios ao nosso povo. 
O trabalho continua e muito mais 
estaremos fazendo pela nossa 
amada cidade." - disse a prefeita 
Neuma Rolim, que em seu segundo 
mandato tem provado que veio para 
trabalhar e trabalhar pelo povo de 
sua terra. "É com trabalho que 
const ru ímos nossa c idade e 
ajudamos nosso povo, que tanto 
precisa. Estamos investindo os 
recursos em favor de quem mais 
precisa", declarou a prefeita.

Obras não param: Gestão de Neuma Rolim
asfalta ruas em Cajá e em Caldas Brandão/PB
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nunca se leu tanto no Brasil, mas em 
comparação com outros países, ainda estamos 
muito atrás.Penso que um dos problemas é 
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pensados como uma colônia de exploração. Os 
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criada em 1808, a Escola de Cirurgia da Bahia, 
depois vieram as faculdades de Direito de São 
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perto, ou já quando o Brasil ficou independente. 
Temos que lembrar também que grande parte 
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escravos que foram libertos em 1889 sem um 
projeto de inserção na sociedade.Até pouco 
tempo atrás bastava a pessoa ter o que hoje 
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demandas do mercado, se pararmos para 
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foi dada à formação de intelectual de um 
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leitor.Vejo cada vez mais que os adolescentes 
são abertos às novas experiências e quando 
apresentamos certas leituras, alguns, não 
todos, ficam muito curiosos com os livros 
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válida para os alunos, então, jovens que leem 
Harry Potter, Crepúsculo etc., estão "perdendo 
seu tempo". Conheço pessoas que começaram 
por esses livros e hoje são formadas em Letras. 
Alguns pais chegam até nós querendo dicas de 
como fazer com que seus filhos leiam mais, eu 
pergunto se os próprios pais leem em casa, se 
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asfalta ruas em Cajá e em Caldas Brandão/PB
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A direção da escola particular Instituto Educacional Sonho Encantado disse de sua 
alegria em começar o ano letivo com mudanças e adequações da escola para melhor 
servir aos seus educandos e educandas. “Veja que a escola está diferente, mudamos 

para melhor, pintamos e renovamos o nosso espaço, tudo para bem servir aos nossos 
alunos e alunas, aos nossos pais”, disse ElicianePereira
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A cidade de Capim (PB) 
vivenciou mais uma grande festa de 
São Sebastião, evento que ocorreu 

nos dias 08 e 09 de Fevereiro. A 
prefeitura municipal, no governo do 
prefeito Tiago Lisboa (PSDB), 
investiu ao lado dos apoiadores para 
realizar uma das maiores festas da 
região do Vale do Mamanguape. 
"Essa festa foi uma das maiores 
festas da região, do porte de nossa 
cidade, essa festa representou a 
maior, com atrações de renomes, a 
exemplo da banda Cavaleiros do 
Forró. Ela foi sucesso total", 
declarou o prefeito.A festa de São 
Sebastião de Capim arrastou uma 
multidão para a cidade. "Muita gente 
foi a nossa festa, uma multidão lotou 
o pátio de ventos da cidade, levando 
turistas para gastar e se divertir. O 
povo merece um momento de 
diversão e animação como esse, 

proporcionado pelo nosso governo 
municipal", disse Tiago Lisboa.O 
prefeito Tiago Lisboa (PSDB), 
durante a festa, recepcionou em sua 
residência e em suas tendas, 
diversas autoridades. Marcaram 
presenças, o deputado Federal Ruy 
Carneiro (PSDB), o prefeito Pedrito 
(Cruz do Espírito Santo) e diversas 
lideranças.Na sexta-feira (07), a 
festa ficou por conta dos  shows 
católicos. No palco do 1º dia, 
animação e louvor ficaram por  
conta dos sucessos de Celione 
David, Elson Júnior e Ministério 
Sempre Forte. Já no sábado (09), a 
animação ficou por conta das 
bandas Cavaleiros do Forró, Edson 
Lima (Gatinha Manhosa) e Bruno 
Martins.

Prefeitura de Capim realiza mais uma edição da festa de 
São Sebastião. Prefeito Tiago Lisboa comemora sucesso do evento

Deputado Ruy ao lado do prefeito Tiago Lisboa

Uma multidão foi ao evento
Prefeito Pedrito esteve na festa 
ao lado do prefeito Tiago Lisboa

IESE começa as aulas com melhorias na escola

Visite a pousada mais aconchegante da região. Quartos para solteiros e casados, todos 
climatizados.  Luzes de LED, fácil acesso e WiFi gratuito. BR 230, sentido João Pessoa Campina 

Grande, a 1 KM do Cajá, próximo a Boqueirão de Gurinhém. Venha ser feliz!
Aberto de domingo a domingo, 24 horas por dia

Pousada Cajá

(E-mail pousadacajanayara@hotmail.com -      @pousadacaja -          (83) 9.9385-7487 - BR 230 - Cajá-PB

A pastora Luciene mais uma vez 
disse que está firme e forte com 
Tânia Silva. "Não posso jamais 

a b a n d o n a r  e s s a  m u l h e r 
guerreira, que luta diariamente 
em favor da saúde de quem mais 

precisa. Estarei ao seu lado, 
apoiando seu projeto político. O 
que Tânia vem fazendo em favor 
de quem mais precisa, não vejo 
ninguém fazê-lo", afirmou a 
pas to ra .  Pa ra  Luc iene ,  a 
Câmara Municipal de Mari 
p r e c i s a  s e r  r e n o v a d a . 
"Prec isamos renovar essa 
Câmara Municipal, trazendo 
novas pessoas que tenham a 
vontade de fazer mais por nossa 
terra. Vejo em Tânia Silva um 
nome novo, um projeto novo que 
pode ajudar Mari a crescer e se 
desenvolver", disse.

Pastora reafirma apoio a Tânia Silva e diz que 
Câmara Municipal precisa ser renovada em Mari (PB)

Tânia Silva, Pastora Luciene e missionária Nevinha
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Já inaugurada a Fis io 
Derme, que fica localizada na 
rua 13 de Maio, 241, no centro de 
Mari, e conta com uma estrutura 
moderna e sofisticada. A clínica 
oferece serviços na área da 
fisioterapia e da Nutrição. A 
e s t r u t u r a  c o n t a  c o m  u m 
consultório de fisioterapia; uma 
sala de espera; um consultório 
para atendimento nutricional e 
muito mais. O prédio foi todo 
es t ru tu rado  pa ra  ga ran t i r 
conforto e comodidade aos 
pacientes. 

A e m p r e e n d e d o r a  d a 
clínica, Drª Valkiria dos Santos 

Santana, fisioterapeuta, ficará 
responsável pelo atendimento 
fisioterapêutico e a Drª Macielle 
de Souza Mota, Nutricionista, 
atenderá na área Nutricional. 

Os serviços de fisioterapia 
que serão oferecidos são:  
Reabilitação, dermato funcional, 
m a s s a g e m  m o d e l a d o r a , 
massagem detox, ventosas, lipo 
sem corte, limpeza de pele, foto 
depilação, drenagem, entre 
outros procedimentos. 

Os serviços Nutricionais 
que serão oferecidos são na 
área da Saúde, Longevidade, 
Q u a l i d a d e  d e  v i d a , 

Emagrecimento e Performance. 
A Fisio Derme já atende 

desde com a Drª Valkiria Santos, 
na área da fis ioterapia. O 
atendimento com a Nutricionista 
Macielle Souza será iniciado em 
março após a conclusão de seu 
consultório que será inaugurado 
com um Coffee Break. 

Para agendar sua consulta 
basta ligar para o número (83) 9 
9869-9563 (Dra.Valkiria Santos) 
o u  ( 8 3 )  9  9 8 4 9 - 5 8 9 4 
( D r ª M a c i e l l e  S o u z a )  o u 
comparecer na Clínica que fica 
localizada na rua 13 de Maio, no 
centro de Mari.

Em Mari/PB: Clinica Fisio Derme foi inaugurada 
e já atende em fisioterapia e nutrição

Frente da clinica Dra. Valkíria e Dra. Macielle

Dra. Macielle e Dra. Valkíria

Amigas durante o evento

Fala da Dra. Valkíria

Povo presente

Inauguração

Presença de amigas

Provedor de Internet

A RRNET, provedor de internet de 
Mari, um dos melhores provedores 
da cidade, está sempre atendendo 

com carinho seus clientes

A RRNET fica localizada na Rua Gen�l Lins, 200 - Centro - MAri/PB -- Fones: 99649-8999 / 99623-6036

Na RRNET você tem:

10MB por R$ 50,00 
15MB por R$ 60,00

Faça seu contato e 
instale agora a RRNET

A Câmara Municipal de Sapé 
(PB) sob a presidência do vereador 
Luiz Limeira (PP), Luizinho, abriu 
seu período legislat ivo 2020. 
"Começamos o novo período 
legislativo sempre com uma pauta 
intensa. Gestão municipal vem 
pavimentando diversas ruas da 
c i d a d e  e  i s s o  r e fl e t e  n o s 
requerimentos apresentados. Muitas 
matérias foram debatidas, nesse 

último ano de legislatura e um ano de 
campanha eleitoral", disse Luizinho. 
Ele também se referiu a esse ano 
eleitoral. "Veja só, pela experiência 
que tenho de quatro legislatura, 
acredito que até o mês de julho não 
atrapalhe os trabalhos de nossa 
C â m a r a  M u n i c i p a l ,  m a s 
historicamente sempre há uma 
diminuição de sessões". Luizinho 
falou das novidades apresentadas 
aos vereadores (as) no inicio das 
sessões. "Nós tivemos o advento no 
mês de janeiro do novo regimento 
interno, que vem com muito mais 
dinamismo, falando em redes 
sociais. Os vereadores agora podem 
ser comunicados através de suas 
redes sociais, através do WhatsApp. 
Criamos uma comissão de ética 
parlamentar, que não tinha no 
regimento antigo", destacou.

Pré-candidatura - "Fico muito 
feliz em ter meu nome citado como 
pré-candidato de um projeto que 
vem dando certo em nossa cidade. 
Já estamos no sétimo ano de 
governo de Roberto Feliciano e a 
cidade tem outra cara. As avenidas 
principais foram modificadas, 

jardinagem é feita, mais de 50 ruas 
pavimentadas, praticamente todas 
as escolas do município, ao final 
deste ano, estarão reformadas, com 
salas climatizadas e com bibliotecas.  
Na saúde vem se fazendo muito, um 
trabalho de excelência, claro que 
temos problemas. Nosso projeto tem 
discurso, tem o que dizer. O que vejo 
por ai é quem teve oportunidade não 
fez e quer voltar, mas não diz o que 
vai fazer. Eu tenho a modéstia de 
dizer que conheço a fundo toda a 
problemática de Sapé e me sinto 
tranquilo e preparado, caso seja o 
desejo do povo, comandar  e bem o 
nosso município", declarou Luizinho.

SOBRE ALIANÇAS - "Acredito 
em alianças. Tenho uma convivência 
mais que respeitosa com a maioria 
da oposição dessa cidade. Teremos 
união com alguém da oposição no 
futuro, não quero citar nomes para 
evitar mais uma nova Fake News por 
parte de algumas pessoas da 
oposição. Vamos mostrar o que 
fizemos e o que vamos fazer. Darei 
continuidade ao projeto que Roberto 
começou, mas tenho uma visão 
diferente da dele", afirmou Luizinho.

Sapé (PB), Luizinho fala da abertura dos trabalhos legislativos de 2020 e diz que 
se for da vontade do povo, dará continuidade ao trabalho de Roberto Feliciano
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O prefeito da cidade de Sobrado 
(PB) realizou a inauguração de mais 
uma reforma de uma escola municipal, 
que foi a escola de ensino infantil de 
Areia Vermelha, zona rural da cidade. 
"Essa foi mais uma obra realizada em 
nosso governo e que vem beneficiar a 
educação de nossas crianças. Essa 
escola foi construída para melhor 
atender a comunidade de areia 
vermelha, que tanto cobrava de nossa 
gestão, através do vereador Queque, 
representante desta região", destacou 
o prefeito George Coelho, que também 
é presidente da FAMUP. O evento 
aconteceu no último dia 0 de março e 
contou com a presença do vice-
prefeito Léo, dos vereadores Queque 
(Presidente da Câmara Municipal), 

Marcone, Marlon  e Cícero. O 
deputado estadual João Gonçalves 
marcou presença ao evento. Para 
João Gonçalves, o prefeito George 
Coelho tem ensinado fazer gestão. 
"Esse homem (George Coelho), tem 
ensinado fazer gestão, como prefeito e 
presidente da FAMUP. Estive com o 
governador João Azevedo e disse que 
estaria em Sobrado, ele me disse: 
você só vive em Sobrado, disse a ele, 
governador, George trabalha, são 
muitas obras na cidade. Temos dado 
todo apoio a gestão de Sobrado". A 
escola Municipal de Areia Vermelha 
atende quase 90 alunos. Depois da 
reconstrução (reforma total), foram 
instalado uma biblioteca, uma sala de 
informática, banheiros nas salas, um 

refeitório e sala da diretoria. Com a 
reforma foi feito todo o muro cercando 
a escola, o que garante mais proteção 
para as crianças que ali estudam. O 
professor Joilson Pereira, secretário 
de educação, falou de sua gestão, que 
tem quase 12 anos. "Há quase 12 anos 
estamos a frente da educação de 
Sobrado, sempre buscando servir bem 
a educação desta terra, tudo isso 
reflete nas nossas taxas, no nosso 
IDEB, que é um dos melhores da 
região, de 5,2, taxa que cresceu a cada 
ano, graças ao trabalho de nossa 
e q u i p e ,  d e  v a l o r i z a ç ã o  d o s 
professores. O prefeito George tem 
nos dado total apoio e isso ajuda a 
fazermos mais por nossa educação", 
disse o secretário.

Prefeito de Sobrado inaugura reforma de escola em 
Areia Vermelha dando continuidade ao trabalho de seu governo

Presença do povo
Prefeito George, Secretário de 

educação Joilson e a diretora da escola
Prefeito George Coelho fez o descerramento 

da placa durante a inauguração

Refeitório

Fala do vereador José Marcone

Fala do vereador Quequé Fala do vereador MarlonFala do vereador Cícero

Banheiro dentro das salas

Fala da secretária de desenvolvimento social Maria

Sala de aula reformada

Presença do deputado estadual João Gonçalves


