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Opinião - Prof. Josa

A mitologia grega vem dos gregos. É o 
es tudo  dos  con jun tos  de  nar ra t i vas 
relacionadas com os mitos dos gregos antigos e 
dos seus significados.  Para muitos estudiosos 
modernos, entender os mitos gregos é o 
mesmo que lançar luz sobre a compreensão da 
sociedade grega antiga e seu comportamento, 
bem como suas práticas e rituais. Os mitos 
gregos ilustram as origens do mundo, os modos 
de vida, as aventuras e desventuras de uma 
ampla variedade de deuses, deusas, heróis, 
heroínas e de outras criaturas mitológicas. A 
historiografia estuada detalhadamente esse 
mitos. Ao longo dos tempos esses mitos foram 
expressos através de uma extensa coleção de 
narrativas, que constituem a literatura grega. 
Essa literatura abrange as mais conhecidas 
fontes literárias da Grécia Antiga: os  poemas 
épicos Odisseia atribuído a Homero, que foca 
sobre os acontecimentos em torno da Guerra 
de Troia. A mitologia grega fala de narrativas 
não cientificamente comprovadas, mas que 
mostra uma realidade histórica ainda hoje 
enfocada e sábia, trazida também pela 
filosófica. Um exemplo de um dos mitos 
explicativo é o de Afrodite, adeusa do amor. 
Para aqueles que não sabem, a palavra 
afrodisíaco vem de Afrodite, a deusa do amor na 
mitologia grega. A lenda nos conta que Afrodite 
nasceu da espuma do mar após o deus cronos 
ter castrado seu pai e jogado suas genitais na 
água. Devido a isso, surge também a crença de 
que todos os alimentos vindos do mar são 
afrodisíacos. Essa é uma das inúmeras 
narrativas que mostram explicações sobre o 
que ocorrera naquele tempo e com uma visão 
daquele tempo, usando um gênero literário 
explicativo. As histórias mitológicas, além de 
deliciosas aventuras é a espinha dorsal da 
civilização ocidental, contada na lente dos 
antigos. Os mitos buscam explicar como era a 
humanidade, como apareceram os homens, a 
descoberta do fogo, do amor, da paixão, do 
sexo, entre outros.

Professor 
Josa, 

Jornalista, 
Radialista, 

Multimídia e 
Editor 

responsável 
da revista e 

portal O FAROL
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Geraldo Bezerra

>>>Registrar o aniversário do 
amigo e  irmão Geraldo 
Bezerra, celebrado ao lado de 
familiares e  amigos. 300 anos 
de vida pra ele. Tudo de bom!

Casamento de Sandra e 
Luciano

>>>Parabenizar o casal 
Sandra e Luciano pelo enlace 
m a t r i m o n i a l ,  o c o r r i d o 
recentemente. Que Deus 
possa abençoar grandemente 
a união dos dois;

José Rodrigues

> > > P a r a b e n i z a r  o  e x -
secretário de urbanismo José 
Rodrigues, que fez nova data 
e comemorou ao lado de seus 
familiares. Desejar a ele 300 
anos de vida, que Deus 

continue o abençoando!

Radazinho e Narciso

>>>Na foto,  Radazinho, 
assessor do prefeito Antônio 
Gomes e Narciso, ao lado de 
Tânia Silva e do professor 
Josa.

Paixão de Cristo do IESE 

> > > O  I E S E  ( I n s t i t u t o 
e d u c a c i o n a l  S o n h o 
Encantado) de Mari, escola 
particular, realizou, no perídio 
da semana santa, a paixão de 
Cristo, com seus alunos e 
alunas.

Narciso, Tânia Silva, Radazinho e Prof. Josa

Mitologia Grega

O prefeito de Capim, Tiago 
Lisboa (PSDB), ao lado do secretário 
de Assistência social, Tarcísio Junior 
e de sua irmã Eliete participaram de 
um dia de lazer ao lado dos idosos e 
mães de sua cidade.  “Quero 
parabenizar primeiramente a todos 
os idosos e em especial as mães que 
fazem parte do grupo dos idosos. 
Dizer que estou muito feliz em poder 
ver o sorriso de todos e todas, 

brincando e sendo felizes”, disse 
Tiago Lisboa. Para o prefeito, foi um 
prazer passar um domingo com o 
grupo. “Foi um enorme prazer passar 
o domingo com vocês, comemorando 
o dia das mães do grupo, onde na 
oportunidade iniciamos o dia 
renovando nossa fé em Cristo, no 
santuário nossa senhora da Guia, em 
seguida almoçamos juntos e tivemos 
um domingo abençoado”, destacou. 

 Tiago  parabenizou  a  equipe 
coordenadora. “Quero parabenizar 
toda a equipe envolvida nesse 
projeto maravilhoso, a coordenadora 
Francilene Cipriano pela sua atuação 
e compromisso com o público idoso, 
ao Secretário de Assistência Social 
Tarcísio Junior, aos monitores do 
programa, em fim, a todos que se 
empenham em fazer o idoso cada 
vez mais feliz”.

Prefeito Tiago Lisboa de Capim/PB 
comemora dia das mães ao lado dos idosos

No último dia 28 de maio, a 
Secretaria de Assistência Social, por 
meio da Prefeitura Municipal de 

Capim,  rea l izou a  ent rega do 
fardamento para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos do Centro. O kit  dos 
uniformes é formado com uma 
camiseta e um calção. Com a 
presença das técnicas do CREAS da 
Baia da Traição e das Conselheiras 
Tutelares aproveitaram o momento 
para mediarem uma palestra alusiva 
ao dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual Infantil para as 
crianças e adolescentes do serviço. O 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes é celebrado anualmente 
em 18 de maio. Após a palestra foi 
realizada a entrega do fardamento que 
contou com a presença do secretário 
de Assistência Social, Tarcísio Júnior e 
representando o prefeito, sua irmã a 
Secretária de Cultura Eliete Lisboa. 

Secretaria de Assistência Social 
de Capim entrega fardamentos

Secretário Tarcísio e secretária Eliete 
fazendo a entrega do fardamento

Geraldo entre sua mãe e sua esposa
Zé Rodrigues

Sandra durante seu casamento

Paixão de Cristo do IESE
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Até então um assunto era unanimidade no 
mundo: "a educação é a base de tudo". Essa teoria 
agora está sendo questionada ou ignorada por uma 
parcela da população, alimentada por pensamentos 
mesquinhos e diminutos de uma turma aliada à 
ideologia de um ilustre desconhecido, cujo conteúdo 
verbal pode ser comparado, sem nenhum perigo de 
injustiça, a uma caixinha, do tipo latrina, onde são 
depositados excrementos de todas as espécies. Fico 
a imaginar como estamos perdendo a noção de 
civismo e patriotismo nos aliando às figuras sombrias 
da história do nosso amado Brasil. O que nos causam 
espécie é que, até parte do corpo docente da 
educação brasileira se contaminou com as ideias 
febris e doentias do atual ministro da educação, com 
respaldo do Presidente, que erroneamente defendem 
ter sido escolhido pela maioria dos brasileiros. Mentira 
deslavada e posicionamento equivocado, dignos dos 
que proferem palavras sem a devida coordenação do 
cérebro. O pano de fundo que o governo apresentou 
para bloquear verbas para a educação (em torno de 
30% no geral) é a justificativa rasa e sem 
embasamento técnico algum, que enfatiza o clima de 
balbúrdia implantado em três universidades federais. 
Depois, estendeu o castigo para todas as instituições 
federais de ensino. Quer dizer, ato maldoso para 
denegrir a imagem das universidades brasileiras, que 
bem ou mal, entregam produção acadêmica de 
qualidade, com ênfase na pesquisa, classificando o 
Brasil na honrosa posição de décimo terceiro lugar 
num ranking de cento e oitenta e sete países. Ai vem o 
nosso espanto: no rol das adesões às loucuras 
republicanas temos alguns professores, que vêm a 
público defender as medidas draconianas da equipe 
governamental, destacando os desfiles de alunos nus 
nas universidades como um escândalo irreparável, 
porém associado às turmas de filosofia e sociologia. 
Convenhamos! Mesmo se isso fosse preponderante 

(sabemos que existem bagunceiros em todas as 
áreas do nosso ensino), não se podem prejudicar as 
demais áreas e àqueles que estão lá a fim de algo 
melhor para as suas vidas, em razão de meia dúzia de 
gatos pingados, que vêm nos atos obscenos, uma 
forma eficaz de protesto. Claro que não concordo com 
isso. Claro que a motivação do governo para 
submeter restrições orçamentárias às universidades 
não são as apresentadas. Quem tem o cuidado, como 
tenho, de se aprofundar um pouco mais sobre o tema, 
observa que fomos submetidos a mentiras 
deslavadas, porquanto a educação básica também foi 
atingida com a decisão imprópria de um governo 
perdido e sem rumo. Existem dados divulgados em 
fontes referenciais de que o bloqueio na educação 
básica foi o maior, chegando ao percentual de 
39,68%. Então, ficam bem claras as intenções. Vale 
lembrar que se encontra em vigor o conteúdo da PEC 
dos gastos, aonde se limita, aos valores atuais, todos 
os gastos por vinte anos. Lembro-me que à época das 
discussões para se aprovar a PEC, os favoráveis 
defendiam que áreas como educação e saúde não 
sofreriam tais restrições. Era tudo mentira ou quem 
aprovou não entendeu o espírito da Lei. Está aí a 
nossa educação no pelotão de frente das áreas que 
serão atingidas em nome de uma sustentação fiscal, 
cujo amparo deveria estar nas profundas reformas do 
nosso sistema tributário, onde continuam as 
distorções, quando o menos vale mais, ou seja: o 
pobre continua pagando a conta na hora do sacrifício. 
O mercado manda o recado, endossado pelo 
pensamento minúsculo do nosso Presidente, quando 
ameaça que o brasileiro só tem duas escolhas: 
trabalho ou benefícios e ensino superior é para as 
elites. Pobre tem de fazer curso técnico para 
consertar geladeiras e fogões, se possível à distância, 
através do Instituto Universal Brasileiro, sem custos 
para o Governo. Bom, assim sendo vamos lá. Os 

benefícios, conquistados às 
duras penas, com greves, 
manifestações e protestos 
já estão sendo combatidos. 
E o trabalho? Avolumam-se 
a quantidade de desempregados, chegando aos 
níveis alarmantes, e aí defenderam que as reformas 
trabalhistas impostas aos trabalhadores iriam criar 
milhões de empregos. Claro que esse pensamento é 
mesquinho. Se você fragiliza a formalidade, como terá 
mais empregos? Não vejo lógica nesse pensamento. 
Todo, inclusive adeptos, já perceberam que o nosso 
presidente não gosta de trabalhador. Aliás, não é bem 
não gostar. Vamos dizer que não dá muita importância 
a eles. Vide o discurso do dia do trabalho (1º de maio 
de 2019, sem nenhuma menção ao trabalhador e com 
afagos verbais ao empresariado). Agora se fragiliza 
os estabelecimentos do ensino público. O que nos 
resta? Aliás, rumo existe. Já se vislumbra um plano 
arquitetado para justificar o fim do ensino público, 
entregando o filão para a iniciativa privada, que exige, 
pressiona e vibra jubilosamente com a possibilidade 
de administrar um verdadeiro Eldorado dos Carajás, 
tirando a fatia de obrigação do governo, de acordo 
com os preceitos constituições de promover a 
educação no País, criando para si um monopólio na 
área de educação e aí se salve quem puder. Moral da 
história: a falta de educação escraviza. Sendo assim, 
fica mais fácil o domínio da massa. Ainda há tempo 
para repararmos os erros e evitarmos os possíveis 
danos. É só termos a humildade de reconhecer que 
as nossas escolhas nem sempre são as melhores. Se 
preferirmos continuar com paliativos para anestesiar 
nosso ego, aí as coisas se complicam. Pense nisso!

José Ricardo 
Contabilista e servidor público federal aposentado

Realidade Brasileira

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

A loja atende aos seus clientes na cidade de  
- Sapé/PB -

Localizada à: 
Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho

Centro

MS
SANTOS MÓVEISSANTOS MÓVEISSANTOS MÓVEIS

Especial como vocêEspecial como vocêEspecial como você

Bar do Marcelo
Org. Marcelo e Família

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

BALBÚRDIAS X DESCONSTRUÇÃO
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A Escola particular IESE (Istituto Educacional Sonho Encantado) de Mari, que tem a 
frente à diretora executiva Eliciane Pereira tem sempre inovado em suas ações 

pedagógicas e interativas. Mais uma vez, durante o mês junino, foi promovido o ÔNIBUS 
DO FORRÓ, com a participação das professoras e dos alunos (as) da escola. "Esse 
evento é a abertura do nosso projeto junino. O IESE é pioneiro, quem quiser, pode 

copiar", disse Eliciane, que fez todo o percurso a pé dançando na frente do ônibus, como 
meio de mostrar e incentivar a cultura junina. "O IESE é show papai!", disse a diretora.
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A Associação Amigos do Bem 
de Mari/PB, que tem a frente Tânia 
Silva, realizou, no último dia 18 de 
maio, a sua primeira festa das 
mães, evento que contou com mais 
de 250 mamães e ocorreu em frente 
ao prédio onde funciona a entidade, 
no bairro Chico Faustino. "Não 
esperava um público tão grande, 
muitas mamães de diverso s 
bairros foram prestigiar nosso 
evento em sua homenagem", disse 
Tânia Silva. Durante a festa foi 
realizado um show ao vivo com a 
can to ra Lar iza Jéss ica ,  que 
empolgou as mães presentes 
cantando músicas em homenagem 
àquelas que representam a rainha 
do lar e da vida. Foram sorteados 
mais de 60 brindes com as mães 

presentes e servido um lanche 
muito gostos, com bolo preparado 
pelas mulheres que fazem parte da 
diretoria da entidade. "Agradeço 
imensamente a todas e todos que 
colaboraram com nossa primeira 
festa das mães da associação 
Amigos do Bem, desde aquele que 
ajudou a organizar o espaço a 
quem produziram os bolos. Não 
poderia deixar de agradecer a 
prefeitura municipal de Mari que 
cedeu as tendas e cadeiras e a 
s e c r e t á r i a  d e  e d u c a ç ã o 
Rosemagna Cunha que deu parte 
do bolo", agradeceu Tânia. O 
prefeito Antônio Gomes esteve no 
evento ao lado de sua vice-prefeita 
Karina Melo e de seu assessor 
Radazinho. O prefeito saudou as 

mães presentes, as parabenizou 
pelo seu dia especial e elogiou o 
trabalho que Tânia Silva vem 
realizando em Mari. Da mesma 
forma fez a vice-prefeita Karina 
Melo, que esteve ao lado de seu 
esposo, Dr. Sérgio Melo. O prefeito 
de Cruz do Espírito Santo/PB, 
Pedrito (PSD) foi ao evento em 
h o m e n a g e m  a s  m a m ã e s 
m a r i e n e s e s  r e a l i z a d o  p e l a 
Associação Amigos do Bem e como 
surpresa fez a doação de 400 reais 
para sortear em dez vezes de 40 
reais para as mães presentes. "Já 
que não me pediram presentes, dei 
esse pequeno valor para sortear 
entre as mães carentes de Mari, 
presentes ao evento de Tânia 
Silva", declarou Pedrito.

Associação Amigos do Bem realiza festa 
das mães no bairro Chico Faustino em Mari

Presidente da ASCAB Tânia Silva

Karina entregando brindeMais de 250 mães participaram do evento

Pedrito entrega brinde

Sérgio Melo, Vice-prefeita Karina Melo, 
prefeito Antônio Gomes e Prefeito Pedrito

Prefeito Antônio Gomes durante sua fala no evento

Escola particular IESE de Mari é pioneira 
em projeto junino com ônibus do Forró
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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.

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 municipal de 
Gurinhém/PB, através da secretaria 
de Assistência Social, que tem a 
frente a secretária e primeira dama 
do município Dra. Anália Vieira, 
realizou as festividades alusivas a 
comemoração do dia das mães. O 
evento aconteceu no serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, no último dia 15 de maio e 
contou com a presença do prefeito 
Dr. Cláudio Madruga (MDB). “Foi 
u m  g r a n d e  e v e n t o ,  c o m   a 
participação de diversas mães de 
nossa  c idade .  Nós  mamães 
merecemos esse carinho de um dia 

especial. Parabéns!”, destacou Dra; 
A n á l i a .  “ F o i  u m  m o m e n t o 
maravilhoso, de muita alegria, com 
d i n â m i c a s ,  d i s t r i b u i ç ã o  d e 
presentes para todas as mães, 
sorteios de brindes, e etc. Foi uma 
grande festa”, disse o prefeito 
Cláudio Madruga.

Prefeitura de Gurinhém 
realiza festa das mães

Prefeito  durante sua fala Presença das mães

A prefeitura municipal de Caldas 
B r a n d ã o ,  s i t u a d a  n o  A g r e s t e 
paraibano, que tem a frente a prefeita 
Neuma Rolim, do (MDB), juntamente 

com a secretaria de ação social, que 
tem a frente o secretário Nilcete 
Gonçalves Diniz e a Coordenadora 
do  (CRAS) ,  An ied ja  Fe rnanda 
Araújo, realizou no último dia 14 de 
maio os festejos do dia das mães com 
as gestantes do programa criança feliz. 
O evento aconteceu no centro de 
referência da Assistência Social, CRAS 
e contou com a participação da equipe 
técnica do CRAS e do programa 
criança feliz. Na ocasião, o secretário 
Nilcete agradeceu a presença de todas 
as mães e o empenho da equipe do 
CRAS. “Agradeço a Deus por ser 

rodeado de pessoas do bem que 
sabem trabalhar em equipe. A prefeita 
Neuma sempre nos dá autonomia para 
desenvolver os projetos que são 
planejados, pensando no bem do 
nosso povo de Caldas Brandão. É por 
isso que as ações da Secretaria de 
Assistência Social dão tão certo. Na 
pessoa de Fernanda, estendo meus 
agradecimentos e abraço a toda 
equipe do CRAS, e aproveito para 
parabenizar todas as mães, que 
certamente são dignas de nosso 
carinho, atenção e amor, em todos os 
dias do ano” – disse Nilcete.

Prefeitura de Caldas Brandão realizou os festejos pelo 
dia das mães com gestantes do programa criança feliz

Modelo de Sobrado é destaque no olhar das lentes de Marx Fox
Um olhar pelas lentes do fotografo Marx Fox revela a beleza exuberante da modelo sobradense Maiara Araújo. Um sucesso!
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desenvolver os projetos que são 
planejados, pensando no bem do 
nosso povo de Caldas Brandão. É por 
isso que as ações da Secretaria de 
Assistência Social dão tão certo. Na 
pessoa de Fernanda, estendo meus 
agradecimentos e abraço a toda 
equipe do CRAS, e aproveito para 
parabenizar todas as mães, que 
certamente são dignas de nosso 
carinho, atenção e amor, em todos os 
dias do ano” – disse Nilcete.

Prefeitura de Caldas Brandão realizou os festejos pelo 
dia das mães com gestantes do programa criança feliz

Modelo de Sobrado é destaque no olhar das lentes de Marx Fox
Um olhar pelas lentes do fotografo Marx Fox revela a beleza exuberante da modelo sobradense Maiara Araújo. Um sucesso!
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A Prefeitura Municipal de 
Curral de Cima, cidade localizada 
na região Metropolina do Vale do 
Mamanguape, que tem como 
prefeito Antônio Ribeiro Sobrinho 
(PSDB), mais conhecido por Totó 
Ribeiro, realizou uma das maiores 
festas de emancipação política, em 
comemoração pelos 25 anos de 
aniversário. Ao mesmo tempo, a 
gestão municipal aproveitou para 
comemorar o dia das mães, já que a 
cidade faz aniversário no mês de 
maio. A praça pública localizada em 
frente à prefeitura ficou lotada por 
uma multidão, que acompanhou o 
prefeito Totó Ribeiro que fez 

solenemente a entrega de veículos 
para saúde e educação, inclusive 
d u a s  a m b u l â n c i a  g r a n d e s . 
“ E s t a m o s  e n t r e g a n d o  d u a s 
ambulâncias zero, carros para 
saúde e educação. Em nosso 
governo já entregamos um trator 
novo. Vamos entregar um carro zero 
para o conselho tutelar. Estamos 
aguardando ma is  uma re t ro 
escavadeira para servir ao povo. 
Vamos fazer o calçamento de 
Estacada, vamos fazer praça. 
Enquanto os invejosos estão 
falando, estamos trabalhando”, 
destacou o prefeito durante sua 
fala.  A festa de emancipação 

política aconteceu no centro da 
c i d a d e ,  c o m  d i v e r s a s 
apresentações. Um churrasco, bolo 
e refrigerantes foram servidos à 
população presente. A animação 
ficou por conta de Duquinha e 
B a n d a ,  M a r i n a l d o  S h o w , 
Thiaguinho e Gilvan Fernandes. “O 
nosso povo merece essa festa. 
Enquanto a gente for prefeito de 
Curral de Cima, vamos preservar 
esse evento, que a cada ano 
melhora e avança. O passado ficou 
para traz, agora é o presente e o 
fu turo com Totó Ribe i ro e o 
desenvolvimento da cidade, se 
Deus quiser”, afirmou o prefeito. O 
prefeito Totó Ribeiro (PSDB) como 
sempre faz, acompanhou de perto e 
part ic ipou de todo o evento, 
inclusive servindo pessoalmente ao 
povo. “Nossa missão é servir 
sempre. Foi o povo que me elegeu e 
por ele preciso trabalhar”, declarou. 
A primeira dama Dra. Tekinha 
esteve presente ao evento ao lado 
de Totó Ribeiro, dando total apoio. 
“Esse é o governo do trabalho e das 
ações voltadas para o bem do povo 
de Curral de Cima, tenho dito 
sempre isso, aqui o trabalho 
prospera e a cidade avança. A 
cidade já não é mais aquela do 
passado, mas é um presente com 
futuro para nosso povo”, declarou a 
p r ime i ra  dama.  Secre tá r ios , 
vereadores e lideranças políticas 
participaram do evento.

25 anos de Curral de Cima. Prefeito comemora com 
festa das mães e entrega de veículos para o povo

25 anos de Curral de Cima. Prefeito comemora com 
festa das mães e entrega de veículos para o povo

Equipe organizadoraPúblico presente na festa das mães

Apresentação musical do Coral de Crianças Churrasco oferecido a população

Prefeito Totó no meio do povo

Prefeito Totó ao lado de amigos

Prefeito Totó ao lado do Jornalista Professor Josa e Gerailton

Duquinha e Banda

Secretária Drª Renata durante sua 
fala na entrega dos carros para a saúde

Momento dos Parabéns

Prefeito Totó durante a festa

Drª Tekinha em sua fala

Prefeito Totó durante eventoPrefeito Totó sendo abraçado  pelo povo

Prefeito Totó e sua esposa  Drª Tekinha

Prefeito Totó

Prefeito Totó Ribeiro  ao lado da sua mãePrefeito Totó em sua fala
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