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O portal e revista O FAROL 

passarão por mudanças em seu layout 

e m  b r e v e .  O u t r a s  m u d a n ç a s 

acontecerão para melhorar sua 

qualidade jornalística, uma delas 

começa com a chegada do mais novo 

colunista, professor e filósofo Ananias. 

O farolpb.com tem a honra de receber 

um novo colunista. Trata-se do 

professor e filósofo Ananias E. de 

Oliveira. Sua biografia já diz tudo. Ele é 

mariense, tem 38 anos, é professor de 

Língua Portuguesa do Estado da 

Paraíba, já lecionou Inglês e Espanhol. 

Formado em Letras pela Universidade 

de São Paulo, em Língua Portuguesa e 

Língua Espanhola, e formado em 

Filosofia pela Universidade Federal da 

Paraíba. Ele é escritor e autor do livro 

de poesias Olhos, lançado em 

2019.“Ananias passa a escrever no 

portal O FAROL, vindo colaborar com o 

bom jornalismo que realizamos 

diar iamente.  Agradecemos sua 

colaboração, como grande intelectual 

que é”, destacou Tânia Silva, diretora 

executiva do grupo de comunicação e 

marketing O FAROL. A revista O 

FAROL também receberá,  com 

carinho, as opiniões do professor 

Ananias, um intelectual voltado para as 

humanas e que tem um apreço pela 

comunicação.

Professor 
Josa, 

Jornalista, 
Radialista, 

Multimídia e 
Editor 

responsável 
da revista e 

portal O FAROL

SOCIALTÂNIA 
SILVA

CRISMA DE PEDRO E 
JOÃO

>>>EM MARI - Os jovens 
Pedro Henrique e João Jardiel 
realizaram a confirmação do 
sacramento da crisma no 
último dia 26 de outubro, na 
Igreja Matriz do Sagrado 
Coração de Jesus.  Tânia 
S i l v a  e  J o e l m a  f o r a m 
r e s p e c t i v a m e n t e  à s 
madrinhas;

AO LADO DAS CRIANÇAS

>>>Essa foto fizemos ao lado 
das crianças. Jesus disse: 
"Deixem vir a mim as crianças 
e não as impeçam; pois o 
Reino de Deus pertence aos 
que são semelhantes a elas.

CASAMENTO DE SHEILA E 
ARIZINHO

>>>EM MARI –Casaram-se 
no na igreja e no civil os 
jovens Arizinho e Sheila. 
Tânia Silva e o jornalista 
Professor Josa foram à 
testemunhas do enlace 
matrimonial. Parabéns!

Mudanças no Farol

O prefeito de Capim/PB Tiago 
L isboa (PSDB) cumpr iu uma 
extensa agenda em Brasília neste 
m ê s  d e  o u t u b r o  e  a c a b o u 
conseguindo, junto ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento de 
Educação (FNDE), a liberação de 
recursos para conclusão da quadra 
poliesportiva da Escola Eunice 
A l v e s  n o  D i s t r i t o  d e  O l h o 
D'água.Segundo o gestor após 
dialogar em diversos setores dos 
Ministérios, conseguiu também 
mais uma conquista para o seu 
município, desta vez a cidade foi 
contemplada com um ônibus no 
valor de R$ 190 mil reais. De acordo 

com o ele, o investimento tem o 
objetivo de atender o transporte de 
alunos da zona urbana e zona rural, 
através do Programa Caminho da 
Escola, do Ministério da Educação 
(MEC). "Conseguimos junto ao 
F u n d o  N a c i o n a l  d e 
Desenvolvimento de Educação 
(FNDE), a liberação de recursos 
para aquisição de mais um ônibus 
escolar, para auxi l iar nossas 
crianças nessa jornada importante 
de suas vidas. Além de conseguir 
recursos para darmos continuidade 
da obra da quadra poliesportiva no 
Distrito de Olho D'água. Estarei 
c u m p r i n d o  m a i s  a g e n d a s  e 
esperamos mais recursos para 
nossa cidade", informou.Dentre os 
diversos compromissos de ordem 
administrativa que foi a razão de sua 
nova viagem oficial à Brasília, o 
prefeito Capim, procurou dar 
especial atenção também no âmbito 
do Ministério da Saúde. Neste órgão 
o chefe do Executivo pleiteia 
investimentos, para garantir o 

suporte financeiro. O gestor além de 
t r aze r  nas  bagagens  novas 
experiências de Brasília, trará 
recursos que ajudarão ainda mais a 
sua gestão trabalhar pela sua 
cidade.

Em viagem recente à Brasília, prefeito de Capim 
consegue recursos para seu município

Prefeito Tiago ao lado do prefeito Pedrito

Tiago durante viagem à Brasília

Tânia e Sheila

Os padrinhos do casamento Josa e 
Tânia ao lado de Sheila e Arizinho

Tânia ao lado das crianças

Pedro se crismando

João ao se crismar

Tânia Silva é uma mulher simples. 
De famíl ia  humilde,  fi lha de uma 
merendeira e um agricultor. Terminou o 
ensino médio. Casada com o jornalista e 
professor Josa, é mãe de três filhos, Lucas 
Silva, Pedro Henrique e Maria Allycia. 
Sempre pensou positivamente sobre a 
vida. Nesta rápida entrevista ao FAROL, 
g r u p o  d e  c o m u n i c a ç ã o  d e  s u a 
propriedade, fala de seu trabalho na área 
da saúde, de seus sonhos, de sua vida, do 
que pensa sobre a política e do que 
defende.

OFAROL - O que você acha da 
vida pós-moderna, nesta sociedade que 
v ive  uma  verdade i ra  mudança 
constante em quase tudo, sobretudo no 
que diz respeito a tecnologia?

Tânia Silva - Veja que a sociedade 
atual muda rapidamente. A internet fez o 
mundo ficar mais integrado. Os jovens, os 
adultos, as crianças e até os idosos estão 
envolvidos neste mundo virtual. As 
informações chegam a todos nós de forma 
muito sutil e veloz. O celular é um 
computador nas mãos das pessoas. Mas 
acredito no potencial dessa sociedade. 
Acredito na juventude que já pensa em 
mudar essa realidade e sei que tudo vai dá 
certo;

OFAROL - Vivemos num mundo 
de senhos e realidades, quais são seus 
sonhos e realidades?

Tânia Silva - Sonhar é preciso. 
Quem não sonha não vive. Vejo os sonhos 
como uma força que nos leva a viver mais 
e buscar o que queremos. Tenho muitos 
sonhos, a exemplo de ver meus filhos 
vivendo dignamente, de ver a juventude 
crescendo e conseguindo o que desejam, 
de ver uma sociedade melhor, uma cidade 
mais justa para todos. A realidade que 
quero é de emprego para quem precisa, de 
vida digna para todos. Essa deve ser a luta 
de todos nós;

OFAROL - Você vem realizando 
um grande trabalho na área da saúde 

em Mari, ajudando as pessoas que 
precisam e que não tem como resolver 
seus problemas. O que você pensa da 
politica em Mari? Você pretende 
ingressar na politica?

Tânia Silva - Temos realizado um 
trabalho de ajudar as pessoas com 
exames médicos, consultas e cirurgias. 
esse trabalho não é fácil de fazê-lo, pois o 
SUS (Sistema Único de Saúde), maior 
plano de saúde do Brasil não colabora, não 
anda e esmaga os mais pobres. Não era 
para ser assim. O trabalho que realizamos 
na saúde, o fazemos com a ajuda de muita 
gente de coração grande e já atendemos 
mais de 500 pessoas, graças a Deus. Com 
relação a politica partidária vejo como uma 
prática que deve ser feita para ajudar as 
pessoas, a sociedade. O político é eleito 
para representar o povo e não a si mesmo. 
Ser politico não pode ser visto como um 
emprego para enriquecer e esquecer 
aqueles que mais precisam, mas para 
servir. Infelizmente o povo já não acredita 
mais nos políticos, achando que todos são 
iguais, quando não são. Há pessoas boas, 
que pensam diferente e querem fazer 
diferente. Quanto ao questionamento se 
pretendo ingressar na vida politica, digo 
que tudo é possível. Nunca digo que dessa 
água não beberei. Se for da vontade de 
Deus, se estiver em seu plano, se for o seu 
tempo e se o povo quiser, estaremos à 
disposição. 

Coordenadora do grupo AMIGOS DO BEM de Mari concede entrevista, 
fala de seu trabalho na área da saúde, de política e de seus sonhos
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madrinhas;
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Reino de Deus pertence aos 
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O prefeito de Capim/PB Tiago 
L isboa (PSDB) cumpr iu uma 
extensa agenda em Brasília neste 
m ê s  d e  o u t u b r o  e  a c a b o u 
conseguindo, junto ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento de 
Educação (FNDE), a liberação de 
recursos para conclusão da quadra 
poliesportiva da Escola Eunice 
A l v e s  n o  D i s t r i t o  d e  O l h o 
D'água.Segundo o gestor após 
dialogar em diversos setores dos 
Ministérios, conseguiu também 
mais uma conquista para o seu 
município, desta vez a cidade foi 
contemplada com um ônibus no 
valor de R$ 190 mil reais. De acordo 

com o ele, o investimento tem o 
objetivo de atender o transporte de 
alunos da zona urbana e zona rural, 
através do Programa Caminho da 
Escola, do Ministério da Educação 
(MEC). "Conseguimos junto ao 
F u n d o  N a c i o n a l  d e 
Desenvolvimento de Educação 
(FNDE), a liberação de recursos 
para aquisição de mais um ônibus 
escolar, para auxi l iar nossas 
crianças nessa jornada importante 
de suas vidas. Além de conseguir 
recursos para darmos continuidade 
da obra da quadra poliesportiva no 
Distrito de Olho D'água. Estarei 
c u m p r i n d o  m a i s  a g e n d a s  e 
esperamos mais recursos para 
nossa cidade", informou.Dentre os 
diversos compromissos de ordem 
administrativa que foi a razão de sua 
nova viagem oficial à Brasília, o 
prefeito Capim, procurou dar 
especial atenção também no âmbito 
do Ministério da Saúde. Neste órgão 
o chefe do Executivo pleiteia 
investimentos, para garantir o 

suporte financeiro. O gestor além de 
t r aze r  nas  bagagens  novas 
experiências de Brasília, trará 
recursos que ajudarão ainda mais a 
sua gestão trabalhar pela sua 
cidade.

Em viagem recente à Brasília, prefeito de Capim 
consegue recursos para seu município

Prefeito Tiago ao lado do prefeito Pedrito

Tiago durante viagem à Brasília

Tânia e Sheila

Os padrinhos do casamento Josa e 
Tânia ao lado de Sheila e Arizinho

Tânia ao lado das crianças

Pedro se crismando

João ao se crismar

Tânia Silva é uma mulher simples. 
De famíl ia  humilde,  fi lha de uma 
merendeira e um agricultor. Terminou o 
ensino médio. Casada com o jornalista e 
professor Josa, é mãe de três filhos, Lucas 
Silva, Pedro Henrique e Maria Allycia. 
Sempre pensou positivamente sobre a 
vida. Nesta rápida entrevista ao FAROL, 
g r u p o  d e  c o m u n i c a ç ã o  d e  s u a 
propriedade, fala de seu trabalho na área 
da saúde, de seus sonhos, de sua vida, do 
que pensa sobre a política e do que 
defende.

OFAROL - O que você acha da 
vida pós-moderna, nesta sociedade que 
v ive  uma  verdade i ra  mudança 
constante em quase tudo, sobretudo no 
que diz respeito a tecnologia?

Tânia Silva - Veja que a sociedade 
atual muda rapidamente. A internet fez o 
mundo ficar mais integrado. Os jovens, os 
adultos, as crianças e até os idosos estão 
envolvidos neste mundo virtual. As 
informações chegam a todos nós de forma 
muito sutil e veloz. O celular é um 
computador nas mãos das pessoas. Mas 
acredito no potencial dessa sociedade. 
Acredito na juventude que já pensa em 
mudar essa realidade e sei que tudo vai dá 
certo;

OFAROL - Vivemos num mundo 
de senhos e realidades, quais são seus 
sonhos e realidades?

Tânia Silva - Sonhar é preciso. 
Quem não sonha não vive. Vejo os sonhos 
como uma força que nos leva a viver mais 
e buscar o que queremos. Tenho muitos 
sonhos, a exemplo de ver meus filhos 
vivendo dignamente, de ver a juventude 
crescendo e conseguindo o que desejam, 
de ver uma sociedade melhor, uma cidade 
mais justa para todos. A realidade que 
quero é de emprego para quem precisa, de 
vida digna para todos. Essa deve ser a luta 
de todos nós;

OFAROL - Você vem realizando 
um grande trabalho na área da saúde 

em Mari, ajudando as pessoas que 
precisam e que não tem como resolver 
seus problemas. O que você pensa da 
politica em Mari? Você pretende 
ingressar na politica?

Tânia Silva - Temos realizado um 
trabalho de ajudar as pessoas com 
exames médicos, consultas e cirurgias. 
esse trabalho não é fácil de fazê-lo, pois o 
SUS (Sistema Único de Saúde), maior 
plano de saúde do Brasil não colabora, não 
anda e esmaga os mais pobres. Não era 
para ser assim. O trabalho que realizamos 
na saúde, o fazemos com a ajuda de muita 
gente de coração grande e já atendemos 
mais de 500 pessoas, graças a Deus. Com 
relação a politica partidária vejo como uma 
prática que deve ser feita para ajudar as 
pessoas, a sociedade. O político é eleito 
para representar o povo e não a si mesmo. 
Ser politico não pode ser visto como um 
emprego para enriquecer e esquecer 
aqueles que mais precisam, mas para 
servir. Infelizmente o povo já não acredita 
mais nos políticos, achando que todos são 
iguais, quando não são. Há pessoas boas, 
que pensam diferente e querem fazer 
diferente. Quanto ao questionamento se 
pretendo ingressar na vida politica, digo 
que tudo é possível. Nunca digo que dessa 
água não beberei. Se for da vontade de 
Deus, se estiver em seu plano, se for o seu 
tempo e se o povo quiser, estaremos à 
disposição. 

Coordenadora do grupo AMIGOS DO BEM de Mari concede entrevista, 
fala de seu trabalho na área da saúde, de política e de seus sonhos
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Depende de nós uma correção no rumo da 
política ora instalada no Brasil, sob a complacência de 
parte da população e a cumplicidade maléfica de 
autoridades e órgãos intencionalmente patrulhados 
para agir como coadjuvantes de um projeto de 
instalação de métodos fascistas de uma extrema direita 
descaradamente paradoxal.Até 2018 o Brasil pugnava 
por transformações no seio político, pois as últimas 
experiências com quatorze ano de equívocos da turma 
esquerdista justificava esse estado de ânimo. Eu 
também estava inserido nesse contexto. Eis que surge 
um cidadão, com péssimos antecedentes na sua antiga 
corporação, que culminou com a decisão de premiá-lo 
com a reserva. Coisas do Brasil. Aqui, pessoas que 
cometem ilícitos são premiadas com aposentadorias, 
enquanto a maioria da população é castigada com atos 
diuturnos que lhe subtraem direitos e a coloca no 
mundo das incertezas, numa verdadeira roleta russa da 
sobrevivência coletiva. Nitidamente vivemos momentos 
em que o grosso da sociedade está submetido ao caos 
de sua existência imposta por senhores feudais 
contemporâneos, comparados aos da idade média. 
“Para nós tudo, para vocês as migalhas que caem no 
chão das nossas refeições substanciosas”.Quem 
acompanha  os  meus  escr i tos  encont rará , 
invariavelmente, a minha posição política para nos livrar 
dos regimes tirânicos e perversos que nos 
acompanham há séculos. E aí, testemunharão que 
esse escritoreco jamais defendeu partidos, nem 
personagens. Não sou afeito a ídolos na acepção dos 
super heróis, mesmo porque esses usam a cueca pelo 
lado de fora, expressão do filósofo e escritor Paulo 
Ghiarelli, a quem peço vênia para usa-la, diga-se de 
passagem, muito engraçada. Acreditamos em um plano 
de governo que contemple todas as nossas agruras e 
nos proporcione sustentabilidade para ações contínuas 
e que tragam benefícios para todos sem o padrão da 
esmola que cativa a miséria.No caldeirão das 
incertezas reinantes até 2018, surge essa figura, que 

alienados doentes o têm como “mito”. E aí se constituiu 
uma massa de bolsonaristas compostas dos 
extremistas radicais de uma direita hipócrita, 
conservadora de prestígios e de ideias loucas, que se 
mantinham entrincheirada à espreita do momento 
oportuno para dar o bote. As manifestações alucinantes 
dessa turma angariou a simpatia de um público alvo da 
extrema esquerda militante, que em passado recente 
defendia a quebradeira e a radicalização como vetor 
das transformações necessárias. Como por desilusão, 
essa turma apostou numa transformação radical, 
migrando para a extrema direita, adulterando todas as 
suas convicções ideológicas adquiridas ao longo dos 
anos. Essa turma também necessita estudos da 
psicologia, porquanto ela tinha a certeza que não 
bastava extirpar o “câncer esquerdista”, pois vivem a 
constatação de que o mote anticorrupção foi uma 
escolha errada, pois o atual governo apenas mudou as 
placas da corja corrupta. Nunca, um governo expôs tão 
cedo a sua malha corrupta quanto o atual. No seio 
ministerial existem corruptos condenados e outros 
cometendo atos ímprobos sob a complacência de uma 
malha protetora composta por potenciais defensores da 
escuridão sistêmica, a exemplo do atual ministro da 
justiça, em parceria estranha com o Presidente. Essa 
dobradinha não venderá barato a sua saga aplacadora 
de atos contínuos nebuloso dos seus aliados, 
principalmente com relação aos familiares e 
padrinhos.Na esteira dos adeptos desse modelo 
fascista que esboça um plano de dominação das frentes 
republicanas, procurando a sua deterioração, está um 
grupo formado pela classe média, que pensa ser rica, e 
da classe dos pobres, que se vêm como classe média, 
numa combinação louca difícil de entender. Afirmamos 
isso porque não vemos nenhum motivo plausível para 
que a pobreza se desmanche de amores por um 
governo incrivelmente elitista, pois os seus atos, até 
agora, não trouxe um benefício sequer para a classe 
mais frágil da nossa sociedade. Desafio a quem tem 

outro pensamento a nos 
apresentar um. Ah! Já sei: 
“ajudamos a tirar o PT do 
poder!” .  Ah,  vão catar 
coquinhos!A plataforma 
política do Bolsonarismo calçou suas ações na 
perseguição ao dito “viés ideológico”, sem que o 
patrono da campanha saiba do que se trata. Hoje, o que 
se vê é um aparelhamento de órgãos e repartições 
como a se preparar o terreno para a implantação de 
uma ditadura de extrema direita, pois, se notarmos, as 
escolhas têm recaído sobre militares das forças 
armadas, cristãos fundamentalistas e os políticos “baba 
ovo” sem expressão.Dados dão conta de que o governo 
inchou as bases da gestão pública com mais de 1.500 
militares das forças armadas e outros tantos com 
personagens que nutrem ódio contra instituições 
democráticas, e que não se cansam em promover a 
desqualificação de tudo que construímos ao longo do 
período. O projeto de destruição é escancarado. No 
lugar de tudo que está sendo desconstruído, nada! 
Tudo que esse governo pensa tem intenções pessoais 
como se o Brasil fosse composto somente de “gados 
guiados”, que na ausência de alternativas colocaram os 
pescoços à canga.O projeto de ocupação fascista é 
maquiavélico. Usaram um boneco como instrumento de 
idolatria, impondo ideias retrógradas nas relações 
sociais, e aí, a turma do conservadorismo hipócrita se 
apropria do momento para dificultar o entendimento de 
tudo que vivemos no atual cenário.Não podemos baixar 
a guarda. Depositamos a nossa confiança na classe 
social esclarecida, que certamente entenderá que muito 
já fizeram em retirar do poder uma turma que se perdeu, 
mas que feito isso é necessário uma postura de 
qualidade e buscar coisa melhor do que esse lixo de 
que dispomos. Tenho esperanças. Ah! Tenho.

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

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

SUTILEZA
SOMBRIA

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
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Cabo INSTALAÇÃO COM WIFI

A melhor internet a cabo da região A melhor internet a cabo da região A melhor internet a cabo da região 

Júnior

FONE:
3283-2656

Mecânica em GeralMecânica em GeralMecânica em Geral

ROD. PB 073 - KM 11 - S/N - DISTRITO DOS MECÂNICOS - SAPÉ/PB  -  e-mail: sapeautopecas@hotmail.com

SAPÉ AUTO PEÇASSAPÉ AUTO PEÇASSAPÉ AUTO PEÇAS

SITUADA NA FAZENDA SANTA CÂNDIDA, A 1KM DE CALDAS BRANDÃO/PB
FONES PARA CONTATO: 9921-5329 / 9952-5977 / 9114-1588 - ORG.: FAMÍLIA XIMENES

SANTA CÂNDIDA
PRODUTOS CERÂMICOS
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O IESE (Instituto Educacional Sono Encantado), escola particular de Mari, que tem a 
frente à professora Eliciane Pereira, tem prezado pela qualidade de ensino dos seus 
alunos (as). Aulas diversificadas e com temas atuais são realizadas. “Graças a Deus 
nossa escola tem se destacado em seu trabalho didático-pedágico com qualidade, 

levando os nossos alunos (as) a aprenderem cada vez. Essa é nossa missão”, disse a 
diretora da escola Eliciane. Nas fotos, percebe-se uma aula sobre alimentação saudável, 

na turma da professora Lenir Santos.
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A Câmara Municipal de 
Sobrado realizou mais uma 
s e s s ã o  l e g i s l a t i v a  s o b  a 
presidência do vereador João 
Sérgio, mais conhecido na cidade 
por Quequé. Durante a sessão 
ordinária foi votado e aprovado 
por unanimidade o projeto de lei 
a u t o r i z a n d o  a  p r e f e i t u r a 
municipal doar 1.000,00 (Hum mil 
reais) mensalmente para o 
hospital Napoleão Laureano. 
Segundo  o  p res iden te  do 

legislativo municipal, o prefeito 
George Coelho (PSB) que esteve 
presente à sessão legislativa está 
de parabéns. "Durante sessão 
ordinária da nossa Câmara 
Municipal aprovamos, a pedido 
do prefeito, a doação de 1.000,00 
(Hum mil reais) para ajudar o 
hospital Napoleão Laureano. 
Parabenizo o prefeito George 
Coelho pela iniciativa solidária e 
aos vereadores que aprovaram 
por unanimidade", destacou 

Quequé.
Durante a sessão estiveram 

presentes todos os vereadores e 
houve uma calorosa discussão 
sobre diversos assuntos. "Em 
quase todas as sessões da nossa 
casa legislativa há um bom 
d iá logo.  Como pres idente 
t raba lho  para  todos ,  sem 
distinção. As discussões são 
no rma is  en t re  s i t uação  e 
oposição, isso acontece em 
todos os parlamentos", afirmou.

Poder Legislativo de Sobrado se 
reúne sob a presidência de Quequé

Presidente  Quequé

Vereadores das bancada de situação Vereadores 

Presença do público

IESE: Escola Particular sempre atuando 
com o objetivo de ensinar com qualidade
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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.

O jovem Afonso Junior, 

estudante de Biomedicina, 

c o l o c a r á  s e u  n o m e  a 

disposição do povo Sapeense 

na próxima eleição municipal. 

"Estaremos colocando nosso 

n o m e  à  d i s p o s i ç ã o  d o 

município e do povo de Sapé 

para disputar uma vaga na 

Câmara Municipal. Tenho 

novas ideias para ajudar o 

nosso povo", disse Afonso 

J ú n i o r. S e g u n d o  A f o n s o 

Júnior, Sapé precisa de 

sangue novo na Câmara 

Municipal. "Nossa cidade 

precisa de sangue novo, de 

novas ideias. Vamos mudar 

para melhor, se Deus quiser", 

afirmou.Afonso Júnior  é filho 

d o  e m p r e s á r i o  A f o n s o 

Queiroz, dono da Policlínica e 

Laboratór io SERVIMED, 

local izada na rua Padre 

Zeferino Maria, Centro - 

Sapé/PB.

Jovem Sapeense disponibilizará seu nome para a disputa 
por uma cadeira na Câmara Municipal daquela cidade

A prefeitura Municipal de 
Gurinhém, através da secretaria 
de assistência social, juntamente 
c o m  s u a s  u n i d a d e s  d e 
atendimento, CRAS e CREAS, 
programa criança feliz e serviço 
de convivência, realizou no 
último dia 16 mais uma edição da 
tradicional festa das crianças do 

município . O evento ocorreu na 
Praça Elias Gomes (praça central 
de Gurinhém) e contou com a 
presença de um grande público. 
A festa teve shows da Imaginart 
com superheróis, distribuição de 
pipocas, infláveis, pula-pula, 
a l g o d ã o  d o c e  e  m u i t a s 
brincadeiras. "Muito gratificante 

ver a alegria estampada nos 
rostos das nossas crianças, 
adolescentes e pais. Momento 
em família que ficará guardado 
em nossas memórias e em 
nossos corações". Disse o 
prefeito Cláudio Madruga, que 
esteve presente no evento.

Prefeitura de Gurinhém/PB realiza festa das crianças. 
Prefeito Cláudio Madruga esteve presente

Prefeito Cláudio Madruga marcou presença na festa

Quem fez aniversário de 15 anos no 
último dia 07 de setembro foi a 

jovem Wellem Cavalcante. Ela é filha 
do vereador de Sapé Wilson 

Cavalcante. "Desejo a minha amada 
filha tudo de bom, que Deus 

continue a abençoá-la, concedendo-
lhes saúde, paz e felicidade. Nós a 

amamos muito. Vida longa. 
Parabéns", disse Wilson Cavalcante.

Vereador Wilson Cavalcante de Sapé 
parabeniza sua filha pelo seu aniversário

Localizada à Rua Francisca Pereira de França, 265, no bairro Silvino Costa em Mari/PB, com 
ambiente climatizado e com WI-FI livre para os clientes

Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética 
A esteticista Fabiana França está sempre 

inovando na área da beleza. Não esquecendo 
as sobrancelhas das divas, agora lança mais 

um serviço, oferecendo o trabalho de 
MICROPIGMENTAÇÃO FIO A FIO

Não perca tempo e venha fazer sua avaliação
Contato: (83) 99606-1457
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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.

O jovem Afonso Junior, 

estudante de Biomedicina, 

c o l o c a r á  s e u  n o m e  a 

disposição do povo Sapeense 

na próxima eleição municipal. 

"Estaremos colocando nosso 

n o m e  à  d i s p o s i ç ã o  d o 

município e do povo de Sapé 

para disputar uma vaga na 

Câmara Municipal. Tenho 

novas ideias para ajudar o 

nosso povo", disse Afonso 

J ú n i o r. S e g u n d o  A f o n s o 

Júnior, Sapé precisa de 

sangue novo na Câmara 

Municipal. "Nossa cidade 

precisa de sangue novo, de 

novas ideias. Vamos mudar 

para melhor, se Deus quiser", 

afirmou.Afonso Júnior  é filho 

d o  e m p r e s á r i o  A f o n s o 

Queiroz, dono da Policlínica e 

Laboratór io SERVIMED, 

local izada na rua Padre 

Zeferino Maria, Centro - 

Sapé/PB.

Jovem Sapeense disponibilizará seu nome para a disputa 
por uma cadeira na Câmara Municipal daquela cidade

A prefeitura Municipal de 
Gurinhém, através da secretaria 
de assistência social, juntamente 
c o m  s u a s  u n i d a d e s  d e 
atendimento, CRAS e CREAS, 
programa criança feliz e serviço 
de convivência, realizou no 
último dia 16 mais uma edição da 
tradicional festa das crianças do 

município . O evento ocorreu na 
Praça Elias Gomes (praça central 
de Gurinhém) e contou com a 
presença de um grande público. 
A festa teve shows da Imaginart 
com superheróis, distribuição de 
pipocas, infláveis, pula-pula, 
a l g o d ã o  d o c e  e  m u i t a s 
brincadeiras. "Muito gratificante 

ver a alegria estampada nos 
rostos das nossas crianças, 
adolescentes e pais. Momento 
em família que ficará guardado 
em nossas memórias e em 
nossos corações". Disse o 
prefeito Cláudio Madruga, que 
esteve presente no evento.

Prefeitura de Gurinhém/PB realiza festa das crianças. 
Prefeito Cláudio Madruga esteve presente

Prefeito Cláudio Madruga marcou presença na festa

Quem fez aniversário de 15 anos no 
último dia 07 de setembro foi a 

jovem Wellem Cavalcante. Ela é filha 
do vereador de Sapé Wilson 

Cavalcante. "Desejo a minha amada 
filha tudo de bom, que Deus 

continue a abençoá-la, concedendo-
lhes saúde, paz e felicidade. Nós a 

amamos muito. Vida longa. 
Parabéns", disse Wilson Cavalcante.

Vereador Wilson Cavalcante de Sapé 
parabeniza sua filha pelo seu aniversário

Localizada à Rua Francisca Pereira de França, 265, no bairro Silvino Costa em Mari/PB, com 
ambiente climatizado e com WI-FI livre para os clientes

Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética Fabiana Estética 
A esteticista Fabiana França está sempre 

inovando na área da beleza. Não esquecendo 
as sobrancelhas das divas, agora lança mais 

um serviço, oferecendo o trabalho de 
MICROPIGMENTAÇÃO FIO A FIO

Não perca tempo e venha fazer sua avaliação
Contato: (83) 99606-1457
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No dia 12 de outubro o 
g r u p o  A M I G O S  D O  B E M , 
coordenado por Tânia Silva, 
realizou, no bairro Pasto Novo, a 
sua festinha dedicada as crianças 

daquela localidade. Participaram 
do evento crianças e familiares. 
"Foi um sucesso total. Foi tudo 
lindo. Fico muito feliz em ver o 
rosto das crianças aquele sorriso 

lindo de agradecimento pela 
f e s t i n h a  q u e  r e a l i z a m o s . 
Agradeço imensamente a Deus e 
a todos e todas do grupo amigos 
do bem que contribuíram para 
que tudo acontecesse com 
sucesso total", declarou Tânia 
Silva. A festinha das crianças 
contou com  a distribuição de 300 
p icolés,  p ipoca,  bombons, 
algodão doce e presentes. 
"Nenhuma criança ficou sem 
r e c e b e r  p r e s e n t e ,  e l a s 
participaram de tudo que ainda 
sobrou", disse a professora 
Joselha, que coordenou o evento. 
A festinha foi compartilhada por 
mais de 200 crianças, que 
participaram ao lado de seus pais. 
"Nunca participei de uma festinha 
assim, essa foi a primeira", disse 
Beto Percussão, membro do 
grupo amigos do bem e que 
ajudou na organização da festa.

Grupo AMIGOS DO BEM DE MARI realiza 
festinha das crianças com sucesso total

Distribuição de brinquedos

Brincadeira do quebra-panela

Pipoca para todas as crianças

Tânia brincou com as crianças

Crianças brincando

Distribuição de Picolé

Mães participaram

Brincadeira do saco

Distribuição de algodão doce

Déia e Silveira

A prefeitura Municipal de Mari, 
através das secretarias de educação 
e de desenvolvimento humano, 
rea l izou,  no ú l t imo d ia  01 de 
novembro, a terceira edição do jantar 
dançante em homenagem ao dia do 
servidor público. "Sob o comando das 
secretárias Rosemagna Cunha e 
Neide Cunha, o evento foi realizado 
com sucesso e de forma grandiosa, 
com a participação de diversos 
servidores que se confraternizaram 
de forma agradável. Parabéns as 
secretárias pela organização da 
festa", destacou o prefeito Antônio 
Gomes, que esteve presente. O 

prefeito emitiu nota de agradecimento 
aos servidores pela participação no 
jantar. "O Governo Municipal de Mari, 
na pessoa do prefeito Antônio Gomes, 
vem através desta, externar seus 
agradecimentos a todos os servidores 
públicos municipais das Secretarias 
de Educação e Desenvolvimento 
Humano pela participação no III 
Jantar Dançante real izado em 
homenagem a passagem do Dia do 
Serv idor  Públ ico,  at ravés das 
respectivas secretarias supracitadas. 
A presente homenagem promovida 
através do jantar é uma forma singela 
de externarmos nossos mais sinceros 

agradecimentos a cada servidor do 
município, reconhecendo a honrosa 
contribuição de cada um para o êxito 
das ações e serviços ofertados pelo 
município", disse Gomes em nota de 
agradecimento. Já a secretária de 
educação, Rosemagna Cunha, 
externou sua gratidão. "Gratidão 
Senhor. Essa palavra define nosso 
maravilhoso evento. Primeiramente 
toda honra e toda gloria a Jesus 
C r i s t o ,  q u a n d o  s e u  n o m e  é 
evidenciado, é colocado à frente de 
tudo, tudo da certo. Assim foi nosso 
t e r ce i ro  j an ta r  dançan te ,  um 
verdadeiro sucesso".

Prefeitura Municipal de Mari realiza terceira edição do 
jantar dançante em homenagem aos servidores públicos

Prefeito Antônio Gomes ao lado dos servidores

Secretária de educação 
Rosemagna Cunha presente ao evento

A vice-prefeita Karina Melo esteve na festa 
ao lado de Sérgio Melo e do prefeito  de Mari Presença dos servidores em massa

Antônio Gomes foi muito abraçado pelos servidores
A vice-prefeita Karina Melo esteve na 

festa ao lado de Sérgio Melo e do prefeito  de Mari
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Na noite do dia 09 de novembro, 
o grupo de comunicação e marketing 
celebrou mais uma festa destaque em 
sua história. "Foi uma noite de glamour, 
paz, lazer, alegria e distração", 
c lassificou Tânia Si lva, d i retora 
executiva do Farol.O evento aconteceu 
em Mari, cidade localizada na Mata 
Paraibana, na casa de recepções e 
eventos W Maison e contou com os 
shows de Júlio César e Banda e do 
Forrozão Segura O Velho. "Obrigada a 
toda equipe do grupo O FAROL, 
parabéns pela festa, foi belíssima", 
agradeceu a secretária de educação de 
Mari, uma das homenageadas durante 
a festa. O prefeito de Mari, Antônio 

G o m e s ,  q u e  t a m b é m  f o i 
homenageado, parabenizou o grupo de 
comunicação O Farol pela festa. 
"Par t ic ipe i  dessa grande festa , 
juntamente com familiares, amigos, 
grandes lideranças políticas da cidade 
de Mari e cidades circunvizinhas. 
Parabenizo o grupo de comunicação e 
marketing O FAROL, que tem à frente 
nosso querido professor Josa Antônio. 
Parabéns e muito obrigado pelo 
ce r t i ficado a  m im,  conced ido " , 
destacou."A festa destaque acontece 
todos os anos, sempre no mês de 
novembro, com o objetivo de celebrar 
uma noi te de mui to g lamour, o 
aniversário dos nossos veículos de 

comunicação e realizar homenagens 
merecidas a diversas autoridades, 
empresários e pessoas do povo, pela 
prestação de serviços que realizaram 
durante todo o ano", declarou Tânia 
S i l v a ,  d i r e t o r a  e x e c u t i v a  d o 
FAROL.Marcaram presença ao evento 
os prefeitos Pedrito (Cruz do Espírito 
Santo), George Coelho (Sobrado e 
presidente da FAMUP) e Antônio 
Gomes (Mari), além dos vice-prefeitos 
de Itapororoca (Dr. Walisson), Sobrado 
(Léo) e Lagoa de Dentro (Leandro), 
entre outras autoridades, empresários 
e o público participante. "Foi uma das 
maiores e melhores festas que já 
rea l i zamos nesses 14 anos de 
comunicação. Agradeço a todos que 
participaram e colaboraram para o 
sucesso total da festa. Agradeço de 
m o d o  e s p e c i a l  a o  c e r i m o n i a l , 
coordenado por LARIZA Jéssica, Paulo 
Sérgio e Beto Percussão, mas também 
a Maria Eduarda e João Jardiel, que 
fizeram a entrega das placas, bem 
como a professora Vera Lima que 
ajudou na organziação da entrega das 
placas aos homenageados (as)", 
afirmou Tânia Silva.Ano que vem o 
FAROL completará 15 anos e a direção 
promete realizar u a festa ainda maior. 
"2020 O Farol completará 15 anos, uma 
marca histórica no jornalismo mariense 
e paraibano e vamos realizar um 
evento ainda mais arrojado e melhor, 
se Deus quiser", garantiu Tânia Silva.

14ª festa destaque O FAROL acontece 
com glamour e muito sucesso

Prefeito Pedrito durante sua fala

Major Sidney Cunha marcou presença

Forrozão Segura o Velho Cerimonial Paulo e LarizaEquipe organizadora do evento

Tânia recepcionou o jornalista 
Rubéns Junior e amigasJúlio Cesar e banda sendo anunciado por Natan

Presidente da FAMUP e prefeito de 
Sobrado, George Coelho durante sua fala

Preeito Antônio Gomes ladeado 
por João e Vera Lima


