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Três palavras da moda, tão 
badalada nesses dias: patriotismo, 
nacionalismo e civismo. Essas palavras 
andavam em baixa,  sem mui to 
aparecer, mas o governo Bolsonaro 
t ra tou  de  t i rá - las  das  pág inas 
empoeiradas dos dicionários para levá-
las às rodas de conversa e aos debates. 
Até mesmo porque o presidente foi 
eleito com a expectativa de resgatar os 
valores que elas representam. Mas, 
nessa d iscussão,  o  menor  dos 
problemas é se as crianças terão de 
cantar o hino e se vão estudar Moral e 
Cívica nas escolas; ou ainda se o 
passaporte voltará a ostentar o brasão 
da República em sua capa – apenas 
para ficar em algumas medidas da nova 
gestão. O buraco é mais embaixo. A 
questão é saber que tipo de sentimento 
pátrio-cívico se quer tirar lá do fundo. E 
se isso é desejável. Ao pensar assim, 
precisamos rever os conceitos de 
patriotismo, de civismo e nacionalismo. 
Que modelo queremos? amara a pátria, 
servir a pátria, defender o nosso país, 
po r  que?  com qua i s  mo t i vos? 
questionar é preciso para entendermos 
mais e vivenciarmos melhor o que 
desejamos. Você já parou para ler o que 
pensa o presidente Bolsonaro com a 
defesa da pátria? o que ele quer e 
de fender  é  o  que  queremos e 
defendemos? questionar é preciso e 
não faz mal a ninguém.

Professor 
Josa, 

Jornalista, 
Radialista, 

Multimídia e 
Editor 

responsável 
da revista e 

portal O FAROL

A prefei ta  Neuma Rol im 
(MDB), do município de Caldas 
Brandão, que fica na região do 
agreste paraibano, reafirmou  seu 
compromisso de continuar buscando 
melhorias para a cidade. “Em nossa 
gestão cont inuaremos dando 
andamento à construção de um 
campo de futebol orçado em mais de 
R$ 270 mil reais, o qual em breve 
estará engrandecendo a cidade no 
sentido de atrair eventos esportivos 
que farão com que a economia local 
se fortaleça. Vamos continuar as 

demais obras e nosso compromisso 
é com os servidores e fornecedores 
em dia”, declarou a prefeita. Neuma 
ainda disse que sua gestão é feita 
com os olhos voltados para o bem do 
povo.  “Nossa gestão é feita com os 
olhos voltados para o bem do povo. 
Por isso, a cada ano que se inicia, 
renovamos o compromisso de dar 
continuidade às obras e ações para 
que cada vez mais benefícios sejam 
trazidos à Caldas Brandão, ao 
distrito de Cajá e toda a zona rural”. A 
prefeita Neuma Rolim tem uma 

grande equipe de secretários ao se 
lado, trabalhando e buscando 
soluções para os problemas da 
cidade. “Nosso trabalho tem sido 
feito em conjunto com nossos 
secretários, que têm se esforçam 
bastante para trabalhar e trabalhar 
em favor do povo. Não posso deixar 
de ressaltar a presença forte e 
dedicada de meu esposo, ex-prefeito 
e liderança política Saulo Rolim, um 
grande contribuinte de nossa gestão, 
c o m  s u a  l a r g a  e x p e r i ê n c i a 
administrativa”, disse a prefeita.

Prefeita de Caldas  Brandão/PB reafirma 
propósito de trabalhar em favor de sua terra

A prefeitura Municipal de 
Gurinhém/PB, através da gestão 
do prefei to Cláudio Madruga 
(MDB), realizou, no último dia 19 de 
fevereiro,  a entrega de reforma e 
ampliação da Escola de Pau Ferro 
da Estação. “Graças ao esforço 
que temos feito, o  cuidado com o 
erário público e o zelo pela coisa 
pública, realizamos a entrega 
desta grande obra para servir a 
comunidade de Pau Ferro da 
estação, uma escola modelo, 
totalmente ampliada, climatizada, 
com laboratório de informática para 
o s  n o s s o s  a l u n o s  e  a l u n a s 
usufruírem, tendo melhor conforto 

e  m e l h o r  q u a l i d a d e  n o 
ensino/aprendizagem”, destacou o 
prefeito Cláudio Madruga. Para o 
prefeito Cláudio Madruga, o gestor 
é um servidor do povo e precisa 
trabalhar em favor das grandes 
causas. “Como gestor sei que sou 
um servidor do povo e por ele 
preciso trabalhar, construindo uma 
vida melhor para todos. Nossa 
gestão tem essa preocupação e 
vamos continuar nessa trilha, se 
D e u s  q u i s e r ” ,  a fi r m o u . 
Participaram do evento o prefeito 
Cláudio Madruga, a secretária de 
educação, vereadores, assessores 
e o povo da comunidade. O 

deputado estadual João Gonçalves 
também participou da solenidade 
em Pau Ferro da Estação. João tem 
sido um deputado sempre presente 
em Gurinhém e tem carreado 
recursos e ações para a cidade.

Prefeitura de Gurinhém realiza entrega de reforma 
e ampliação da escola de Pau Ferro da Estação

Fala da secretária de educação Vereador Lulinha representante de Pau Ferro
Prefeito Cláudio Madruga, secretária de educação, deputado 
João Gonçalves e vereadores cortam a fita de ianuguração

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

SOCIALTÂNIA 
SILVA

Lucas Silva

>>>Os parabéns vão para 
nosso filhão Lucas Silva, que 
fez aniversário em fevereiro. 
Rogamos a Deus que sempre o 
abençoe e desejamos saúde, 
felicidade e vitórias sempre em 
sua vida. 300 anos de vida 
Lucas!

Na Fazenda 
Terra Santa em Mari

>>>Registrar a presença dos 
amigos em visita a fazenda terra 
Santa: Prof. Josa, jornalista e 
editor chefe do FAROL, prefeito 
Pedrito der Cruz do Espírito 
Santo, jornalista Hélder Moura, 
Marconi Paiva, proprietária da 
fazenda, Dr. Gilvan Freire, 
advogado,  Márc io  Pa iva , 
agropecuarista, filho de Dr. 
Marconi Paiva e de Marcelo 
José, jornalista e advogado 
mariense.

Dr. Dedé

>>>Registrar a comemoração 
realizada pelo advogado Dr. 
Dedé de Mari, que obteve êxito 
no exame da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). "Muito 
feliz em poder advogar em 
defesa das grandes causas, 
daqueles precisam de nossos 
serviços. Agradeço a Deus e a 
minha família por essa vitória", 
disse Dr. Dedé.

Misso da Oficina

>>>Os parabéns vão para o 
amigo Misso da Oficina, que fez 
nova data, que Deus o abençoe.
300 anos de vida  para ele!!!

Refletindo sobre as três palavras 
da moda, opinião do Prof Josa
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Alertamos neste preâmbulo para o 
fito desses escritos: não é o do julgamento e 
sim trazer para mais uma reflexão o estado 
de lás t ima,  penúr ia  e degradação 
progressiva por que passa a sociedade. O 
assunto que invocamos é um dos mais 
delicados que ouso abordar, pois antecipo 
que não sou um profundo conhecedor dos 
"porões" da igreja católica, e a minha 
manifestação tem caráter tr iste, de 
decepção e de desesperança, porquanto 
uma ala da nossa sociedade, é atingida em 
cheio por ato de figuras que deveriam levar 
a fé e o conforto aos necessitados e que, em 
paradoxo, t razem t r is teza, agonia , 
decepção, e, sobretudo uma sensação de 
que o mundo não tem mais jeito. A igreja 
católica, na figura jurídica da arquidiocese 
da Paraíba, foi condenada pela justiça do 
trabalho a pagar multa de 12 milhões, por 
envolvimentos comprovados em pedofilia 
de padres e até figuras do alto escalão da 
igreja católica na Paraíba. Lamentável que 
padres e outras categorias pratiquem atos 
desabonadores para quem tem a missão de 
estabelecer a serenidade da alma no 
alinhamento constante com a fé. Vale 
salientar que o episódio não serve para 
rotular todos os católicos como integrantes 
da "seita satânica" que pratica atos 

indevidos nos corredores das estruturas 
religiosas. Lendo algumas matérias sobre o 
episódio, foi inevitável o nó na garganta 
diante de tanta insanidade desses insanos 
religiosos, que cometem o pecado mortal 
de usarem as prerrogativas da fé cristã para 
a prática de atos condenáveis sob qualquer 
aspecto. Entendo que as sanções não 
devem se l imitar à multa imposta à 
arquidiocese. Necessário se faz enquadrar 
essas monstruosidades nos ditames das 
leis penais, julgando e condenando, se 
justo, esses malfeitores que insistiram em 
macular a igreja católica, que vez ou outra é 
vítima de barbaridades iguais a essas 
agora em ev idênc ia .  Os ca tó l i cos 
a u t ê n t i c o s  p r e c i s a m  s e r  f o r t e s , 
perseverantes e não deixarem que a 
tristeza e o esmorecimento causados por 
atos inescrupulosos de ovelhas negras da 
igreja romana, tomem conta do rebanho 
limpo. Estes lamentáveis acontecimentos 
não devem servir de motivo para uma 
apostasia da fé cristã e na sua igreja. A 
instituição católica é forte e importante na 
vida das pessoas e não pode ser jogada na 
lama mant ida por figuras infe l izes, 
pecaminosas, que escondidas sob as 
v e s t e s  d e  u m a  b a t i n a ,  c o m e t e m 
barbaridades a expensas da comunidade 

católica. Almejamos que a justiça dos 
homens seja aplicada, pois quanto à divina, 
não temos dúvida de que esses maus 
cristãos já foram indiciados e receberão a 
pena que merecem. Alguns padres da 
nossa diocese envergonham a Paraíba. O 
noticiário ontem no maior órgão jornalístico 
do País, atingiu em cheio os corações dos 
católicos de boa fé, que, com certeza, não 
coadunam com del i tos tão graves. 
Esperamos que as outras denominações 
religiosas tenham a maturidade de não 
procurarem vantagens e argumentos para 
julgarem os seus irmãos cristãos, no 
conglomerado das atividades da fé, pois 
casos idênticos poderão está ocorrendo em 
seus bastidores. Então, é prudente não 
jogar Pedra no telhando alheio, porquanto o 
nosso também é de vidro. A serenidade e a 
matur idade devem ser a tônica na 
condução do assunto pelos religiosos. Que 
as justiças sejam feitas! 

José Ricardo 
Contabilista e servidor público federal 

aposentado

Realidade Brasileira Não julgueis, para que 
não sejais julgados

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
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continua localizado à Rua Flávio Ribeiro Coutinho, continua localizado à Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 
33, em Mari/PB. Visite agora e faça suas compras!33, em Mari/PB. Visite agora e faça suas compras!
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igreja católica na Paraíba. Lamentável que 
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episódio, foi inevitável o nó na garganta 
diante de tanta insanidade desses insanos 
religiosos, que cometem o pecado mortal 
de usarem as prerrogativas da fé cristã para 
a prática de atos condenáveis sob qualquer 
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A escola particular IESE (Instituto Educacional Sonho Encantado) de MARI, 
realizou mais uma edição do projeto de carnaval com as crianças, saindo às ruas 

da cidade com o bloco PINGO DE GENTE. "São três anos. Já virou tradição o 
nosso bloco Pingo de Gente do IESE. Foi maravilhoso. Agradeço aos pais e ao 
nosso quadro de professoras. Foi show papai!", disse Eliciane Pereira, gestora 

da escola. O IESE também realizou o baile de fantasia, que foi um sucesso.
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IESE realiza mais uma edição de carnaval 
com o bloco Pingo de Gente nas ruas de Mari

A  A S C A B  ( a s s o c i a ç ã o 
Comunitária Amigos do bem) de 
Mari/PB, realizou, no último dia 20, um 
grandioso evento denominado “Ação 
na comunidade” o qual contou com a 
presença de muita gente do bairro 
Chico Faustino, José Américo e 
demais bairros do município de Mari. 
O Evento contou com a parceria da 
prefeitura municipal de Mari, da 
secretaria municipal de saúde, da 2ª 
Companhia de Bombeiros Militar, com 
sede em Sapé e  de  d iversos 
voluntários. A entidade atendeu, 
segundo os organizadores, cerca de 
150 pessoas, as quais participaram 
dos serviços oferecidos. Na área da 
saúde a comunidade foi beneficiada 
com verificação de pressão arterial, 
teste de glicemia, aplicação de flúor e 

distribuição de escovas para crianças, 
consulta médica, distribuição de 60 
unidades de repelentes e 100 
unidades de hipoclorito de sódio feita 
pela equipe de combate as endemias. 
H o u v e  a i n d a  p a l e s t r a  c o m  o 
Nutricionista Carlos Vinicius e com a 
Educadora Física Mayara. Foram 
oferecidos também os serviços de 
cor te de cabelo para homem, 
real izados pelo voluntár io Cal 
barbeiro, da barbearia pai e filho. 
Também escovação de cabelo e 
prancha para mulheres, realizado 
pelas cabeleireiras Jailma e Sheyla. O 
evento contou com a presença dos 
bombeiros da 2ª Companhia de 
Bombeiros Militar com sede em Sapé, 
sob o comando do Capitão Neto, 
quando foi realizada uma palestra 

sobre a prevenção de acidentes 
domésticos e a demonstração de 
como agir em situações de risco. A 
presidente da associação amigos do 
bem, Tânia Silva, discursou para o 
público presente. “É com muita 
felicidade que recebo todos aqui para 
participar desse importante encontro 
de amigos, familiares e a comunidade 
em geral. Esse nosso evento teve 
como objetivo maior beneficiar, 
através de atividades na área da 
saúde e demais serviços, melhorando 
a qualidade de vida da comunidade”, 
disse a presidente.  Tânia  agradeceu 
o apoio da Prefeitura Municipal de 
Mari, da secretaria de Saúde, da 
s e c r e t á r i a  E m a n u e l l y,  d a  2 ª 
companhia de Bombeiros Militar e dos 
voluntários (as).

Mari/PB: Associação Comunitária Amigos do Bem 
realiza evento e beneficia cerca de 150 pessoas

Bombeiro em demonstração

Cabeleireiras Jailma Melo e Sheila Cal no corte de cabelo voluntário. Barbearia pai e filho
Secretária de Saúde 

Dra. Emanuelly Chaves falou no evento

Atendimento médicoPresidente da ASCAB Tânia Silva durante sua fala
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BAR DOS AMIGOS
A melhor galinha de capoeira da regiãoA melhor galinha de capoeira da regiãoA melhor galinha de capoeira da região

Org.: Zé do Bar e FamíliaOrg.: Zé do Bar e FamíliaOrg.: Zé do Bar e Família

83 99651-4291
Conj. Leallândia - Mulungu/PB

Entre Mari e Guarabira

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.

A P o l i c l í n i c a  e 
Laboratório Servimed 
está sempre inovando 
para melhor servir a 
população de Sapé e 
região.  Agora conta com 
o atendimento do médico 
Psiquiatra Dr. Jaceguai 
Martins, que lado a lado 
com o Psicólogo Dr. 
Rangel Paiva completa a 

equipe de tratamento em 
S a ú d e  m e n t a l  d a 
policlínica. A Servimed 
localiza-se à rua Padre 
Zeferino Maria, nº 18, no 
c e n t r o  d e  S a p é .  O 
telefone é o 3283-2426. 
Ligue e agende sua 
c o n s u l t a .  T e m o s 
diversas especialidades 
médicas.

Policlínica SERVIMED em Sapé 
tem atendimento com psiquiatra

A Prefeitura de Mari, através 
das secretar ias  munic ipais, 
realizou, no último dia 28 de 
fevereiro, a II Ação Carnavalesca 
Integrada, ao som da Banda As 
Poderosa, Paredão Peia, Trio 
Elétrico e Ala Ursa Lobo Mal 
arrastando milhares de foliões de 
todas as idades pelas principais 
ruas da cidade. De acordo com o 
prefeito, Antonio Gomes, “lazer não 
é futilidade, não é gasto inútil é 
qualidade de vida, que serve como 
momento de encontro  entre todos 
os segmentos sociais do nosso 
município fortalecendo a cultura e 
aproximando as pessoas. Nossa 

gestão continuará promovendo 
eventos que garantam uma melhor 
qualidade de vida para todos”, 
acentuou. Conforme a primeira 
Dama do município, Rosineide 
Cunha, pessoas de todas as idades 
compareceram ao evento, que traz 
em si a essência do carnaval que é 
basicamente o desejo dos fuliões 
saírem às ruas e divertirem-se. “A 
visão da atual gestão municipal é 
valorizar a nossa cultura, e esse 
jeito inovador de estar presente 
trazendo alegria e diversão, 
incentiva uma forma democrática e 
abrangente de ocupação do 
espaço popular”, afirmou. 

MARI/PB. Segunda Ação Carnavalesca 
Integrada arrasta foliões pelas ruas 

O povo compareceu A galera brincou a vontadeA galera brincou a vontade

Prefeito Antônio Gomes durante  o evento

Uma multidão foi ao evento

Ala Ursa Lobo Mal

Ele tem sido um médico sempre 
dedicado aos seus pacientes e ao povo 
de sua terra. Dr. Zenóbio sempre 
atendendo bem a quem o procura em 
Mamanguape e onde trabalha. Como 

vereador em Mamanguape/PB, tem tido 
u m a  a tu a ç ã o  b r i l h a n te ,  s e n d o 
cons ide rado  um dos  me lho res 
parlamentares daquela terra. Projetos, 
requerimentos, proposituras têm 
apresentado em favor do povo. "Minha 
vida tem sido dedicada a minha 
profissão, como médico obstetra, mas 
também ao povo de Mamanguape. Não 
é fácil conciliar as duas coisas, mas com 
habilidade, trabalho e dedicação temos 
conseguido", afirmou o vereador. Nas 
eleições de 2018, Dr. Zenóbio obteve 
mais de 700 votos para seu deputado 

federal Efraim Filho (DEM). "Não foi 
fácil, mas nossa votação para federal foi 
muito boa. Agradeço imensamente ao 
povo de minha terra por confiar em mim" 
disse. Dr. Zenóbio é vereador eleito em 
primeiro lugar em 2016, com 1.237 
votos (4.93%), provando sua forte 
liderança na cidade. "Credito essa 
vitória ao meu povo de minha terra que 
acreditou em nosso trabalho e que não 
tem se decepcionado com nossa 
atuação parlamentar. Vamos continuar 
trabalhando e ajudando o nosso povo", 
disse Dr. Zenóbio.

Vereador de Mamanguape Dr. Zenóbio tem se 
destacado como forte liderança naquele município

Dr Zenóbio, Tãnia Silva e amigas

A presidente da Associação 
Comunitária Amigos do Bem de Mari, 
Tânia Silva, vem sendo bem recebida 
nos bairros da cidade. “Agradeço 
imensamente o carinho dos amigos e 
amigas que me recebem em suas 
residências. Ao visitar os bairros, levo a 
mensagem da nossa entidade, uma 
instituição que tem por objetivo maior 
servir  a comunidade mariense”, 
declarou Tânia. Recentemente Tânia foi 
recebida no bairro do Pasto Novo, na 
residência de dona Zefinha e de seu 
Joaquim. Marcaram presença no 
evento social Zito, Galego, Vitória, 
Gilson, Seu Pedro, Ceguinho, Guia e 

diversos amigos. “Foi um encontro 
f ra te rna l ,  onde conversamos e 

aproveitamos para comer um peixinho 
na brasa”, afirmou Tânia Silva.

Mari/PB: Tânia Silva é recebida na comunidade do pasto novo

Prof. Josa, Ceguinho e Tânia Vitória, Tânia e Seu Joaquim
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A P o l i c l í n i c a  e 
Laboratório Servimed 
está sempre inovando 
para melhor servir a 
população de Sapé e 
região.  Agora conta com 
o atendimento do médico 
Psiquiatra Dr. Jaceguai 
Martins, que lado a lado 
com o Psicólogo Dr. 
Rangel Paiva completa a 

equipe de tratamento em 
S a ú d e  m e n t a l  d a 
policlínica. A Servimed 
localiza-se à rua Padre 
Zeferino Maria, nº 18, no 
c e n t r o  d e  S a p é .  O 
telefone é o 3283-2426. 
Ligue e agende sua 
c o n s u l t a .  T e m o s 
diversas especialidades 
médicas.

Policlínica SERVIMED em Sapé 
tem atendimento com psiquiatra

A Prefeitura de Mari, através 
das secretar ias  munic ipais, 
realizou, no último dia 28 de 
fevereiro, a II Ação Carnavalesca 
Integrada, ao som da Banda As 
Poderosa, Paredão Peia, Trio 
Elétrico e Ala Ursa Lobo Mal 
arrastando milhares de foliões de 
todas as idades pelas principais 
ruas da cidade. De acordo com o 
prefeito, Antonio Gomes, “lazer não 
é futilidade, não é gasto inútil é 
qualidade de vida, que serve como 
momento de encontro  entre todos 
os segmentos sociais do nosso 
município fortalecendo a cultura e 
aproximando as pessoas. Nossa 

gestão continuará promovendo 
eventos que garantam uma melhor 
qualidade de vida para todos”, 
acentuou. Conforme a primeira 
Dama do município, Rosineide 
Cunha, pessoas de todas as idades 
compareceram ao evento, que traz 
em si a essência do carnaval que é 
basicamente o desejo dos fuliões 
saírem às ruas e divertirem-se. “A 
visão da atual gestão municipal é 
valorizar a nossa cultura, e esse 
jeito inovador de estar presente 
trazendo alegria e diversão, 
incentiva uma forma democrática e 
abrangente de ocupação do 
espaço popular”, afirmou. 

MARI/PB. Segunda Ação Carnavalesca 
Integrada arrasta foliões pelas ruas 

O povo compareceu A galera brincou a vontadeA galera brincou a vontade

Prefeito Antônio Gomes durante  o evento

Uma multidão foi ao evento

Ala Ursa Lobo Mal

Ele tem sido um médico sempre 
dedicado aos seus pacientes e ao povo 
de sua terra. Dr. Zenóbio sempre 
atendendo bem a quem o procura em 
Mamanguape e onde trabalha. Como 

vereador em Mamanguape/PB, tem tido 
u m a  a tu a ç ã o  b r i l h a n te ,  s e n d o 
cons ide rado  um dos  me lho res 
parlamentares daquela terra. Projetos, 
requerimentos, proposituras têm 
apresentado em favor do povo. "Minha 
vida tem sido dedicada a minha 
profissão, como médico obstetra, mas 
também ao povo de Mamanguape. Não 
é fácil conciliar as duas coisas, mas com 
habilidade, trabalho e dedicação temos 
conseguido", afirmou o vereador. Nas 
eleições de 2018, Dr. Zenóbio obteve 
mais de 700 votos para seu deputado 

federal Efraim Filho (DEM). "Não foi 
fácil, mas nossa votação para federal foi 
muito boa. Agradeço imensamente ao 
povo de minha terra por confiar em mim" 
disse. Dr. Zenóbio é vereador eleito em 
primeiro lugar em 2016, com 1.237 
votos (4.93%), provando sua forte 
liderança na cidade. "Credito essa 
vitória ao meu povo de minha terra que 
acreditou em nosso trabalho e que não 
tem se decepcionado com nossa 
atuação parlamentar. Vamos continuar 
trabalhando e ajudando o nosso povo", 
disse Dr. Zenóbio.

Vereador de Mamanguape Dr. Zenóbio tem se 
destacado como forte liderança naquele município

Dr Zenóbio, Tãnia Silva e amigas

A presidente da Associação 
Comunitária Amigos do Bem de Mari, 
Tânia Silva, vem sendo bem recebida 
nos bairros da cidade. “Agradeço 
imensamente o carinho dos amigos e 
amigas que me recebem em suas 
residências. Ao visitar os bairros, levo a 
mensagem da nossa entidade, uma 
instituição que tem por objetivo maior 
servir  a comunidade mariense”, 
declarou Tânia. Recentemente Tânia foi 
recebida no bairro do Pasto Novo, na 
residência de dona Zefinha e de seu 
Joaquim. Marcaram presença no 
evento social Zito, Galego, Vitória, 
Gilson, Seu Pedro, Ceguinho, Guia e 

diversos amigos. “Foi um encontro 
f ra te rna l ,  onde conversamos e 

aproveitamos para comer um peixinho 
na brasa”, afirmou Tânia Silva.

Mari/PB: Tânia Silva é recebida na comunidade do pasto novo

Prof. Josa, Ceguinho e Tânia Vitória, Tânia e Seu Joaquim
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A pre fe i tu ra  de  Cap im 
realizou, nos dias 08 e 09 de 
fevereiro a tradicional festa de São 
Sebastião da cidade. No dia 08 os 
shows ficaram por conta do cantor 
religioso Elson Junior e o Padre 
Nunes. “Foi um show para as 
famílias católicas e religiosas de 
nossa cidade. Uma multidão 
ocupou o espaço da praça de 
eventos para louvar e agradecer a 
Deus. Agradeço a participação de 

todos”, declarou o prefeito Tiago 
Lisboa (PSDB). Já no dia 09, os 
shows ficaram por conta das 
bandas  Samya  Maia ,  Mara 
Pavanelly e Aduílio Mendes, que 
arrastaram uma multidão, tocando e 
cantando as músicas do memento e 
o forró das antigas. “O povo foi à 
festa, se divertiu, curtiu, brincou indo 
pela madruga, de forma tranquila e 
pacata. Agradeço a presença do 
nosso povo e dos amigos e amigas 

visitantes”, afirmou o prefeito de 
Capim. Durante a festa, várias 
lideranças políticas passaram pela 
cidade. O deputado federal Ruy 
Carneiro, votado por Tiago Lisboa 
marcou presença. Os prefeitos 
Pedrito, de Cruz do Espirito Santo, 
Fabiano Pedro, de Lagoa de Dentro 
e Jair da Farmácia, de Cuité de 
Mamanguape também prestigiaram 
a festa de São Sebastião ao lado do 
prefeito de Capim. 

Prefeitura de Capim realizou uma das maiores 
festas de São Sebastião da região do Vale

Prefeitura de Capim realizou uma das maiores 
festas de São Sebastião da região do Vale

Prefeito Tiago recepciou o deputado federal Rui Carneiro e prefeitos amigos

Prefeito Tiago recepciou o deputado federal Rui Carneiro e prefeitos amigosLariza, vice-prefeito Erivelton e Tânia Silva

Prefeito Tiago entre Fabiano Pedro e Pedrito
Vereradora Tereza Carvalho, secretária de educação 

Rose Gomes e a diretora executiva do FAROL Tânia SilvaFabiana, secretária de saúde, Tânia Silva e prefeito Tiago

Prefeito Pedrito ao lado de sua esposa

Amigos durante a festa

Tânia Silva, Rose Gomes e seu esposo Dai

Dai, Zé Baia e Lariza Jéssica

Prefeito Tiago ao lado de amigos

Prefeito Tiago ao lado de sua irmã



www.ofarolpb.com   11www.ofarolpb.com   10

A pre fe i tu ra  de  Cap im 
realizou, nos dias 08 e 09 de 
fevereiro a tradicional festa de São 
Sebastião da cidade. No dia 08 os 
shows ficaram por conta do cantor 
religioso Elson Junior e o Padre 
Nunes. “Foi um show para as 
famílias católicas e religiosas de 
nossa cidade. Uma multidão 
ocupou o espaço da praça de 
eventos para louvar e agradecer a 
Deus. Agradeço a participação de 

todos”, declarou o prefeito Tiago 
Lisboa (PSDB). Já no dia 09, os 
shows ficaram por conta das 
bandas  Samya  Maia ,  Mara 
Pavanelly e Aduílio Mendes, que 
arrastaram uma multidão, tocando e 
cantando as músicas do memento e 
o forró das antigas. “O povo foi à 
festa, se divertiu, curtiu, brincou indo 
pela madruga, de forma tranquila e 
pacata. Agradeço a presença do 
nosso povo e dos amigos e amigas 

visitantes”, afirmou o prefeito de 
Capim. Durante a festa, várias 
lideranças políticas passaram pela 
cidade. O deputado federal Ruy 
Carneiro, votado por Tiago Lisboa 
marcou presença. Os prefeitos 
Pedrito, de Cruz do Espirito Santo, 
Fabiano Pedro, de Lagoa de Dentro 
e Jair da Farmácia, de Cuité de 
Mamanguape também prestigiaram 
a festa de São Sebastião ao lado do 
prefeito de Capim. 

Prefeitura de Capim realizou uma das maiores 
festas de São Sebastião da região do Vale

Prefeitura de Capim realizou uma das maiores 
festas de São Sebastião da região do Vale

Prefeito Tiago recepciou o deputado federal Rui Carneiro e prefeitos amigos

Prefeito Tiago recepciou o deputado federal Rui Carneiro e prefeitos amigosLariza, vice-prefeito Erivelton e Tânia Silva

Prefeito Tiago entre Fabiano Pedro e Pedrito
Vereradora Tereza Carvalho, secretária de educação 

Rose Gomes e a diretora executiva do FAROL Tânia SilvaFabiana, secretária de saúde, Tânia Silva e prefeito Tiago

Prefeito Pedrito ao lado de sua esposa

Amigos durante a festa

Tânia Silva, Rose Gomes e seu esposo Dai

Dai, Zé Baia e Lariza Jéssica

Prefeito Tiago ao lado de amigos

Prefeito Tiago ao lado de sua irmã



S
em

p
re as m

elh
o
res

S
em

p
re as m

elh
o
res

S
em

p
re as m

elh
o
res

O
fe
rta

s
O
fe
rta

s
O
fe
rta

s

d
e S

u
p

erm
ercad

os
d

e S
u

p
erm

ercad
os

d
e S

u
p

erm
ercad

os


