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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

Sapé/PB: Luzinho participa de programa 
de rádio e anuncia pré-candidatura a prefeito 

de Sapé, com o apoio de Roberto Feliciano

Ao lado de sua família, Tota Leôncio 
comemora aniversário de Sapé, 

recebe Efraim Filho, Efraim Morais e 
diversas lideranças na fazenda Betânia
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O vereador Wilson Cavalcanti deseja ao povo de 
Sapé um feliz natal e um 2020 de muitas 

bênçãos. Estamos chegando ao fim de mais uma 
etapa. Final de ano é sempre uma época de 

fortes emoções e é sempre bom manter a cabeça 
tranquila e o coração em paz! Não deixe que 
toda a ansiedade de final de ano tome conta. 

Mantenha a mente calma e busque agradecer 
pelo ano que passou, para entrar no novo ano 

com o coração no lugar certo. Fora isso, 
aproveite ao máximo esse final de ano. Feliz 

natal e um 2020 cheio de paz, amor e bênçãos!

A coordenadora do grupo AMIGOS DO 
BEM de Mari Tânia Silva, deseja um 

FELIZ NATAL E UM 2020 de saúde, paz, 
amor e vitórias. Que o menino Deus nasça 

nos corações de todos os marienses, 
trazendo amor, felicidade e vitórias. Sei 
que 2020 será de realizações e vitórias 

para todos nós. Feliz Natal e Um Próspero 
Ano Novo.

“Desejamos ao nosso povo um feliz natal e um 2020 de 
saúde e prosperidade.  Se o ano que está indo embora, 
não foi bom o suficiente, faça pelo menos o que deu 

errado de uma maneira diferente, para que tudo 
aconteça bem. Agora, se a alegria permaneceu ao seu 

lado como uma grande amiga, continue no mesmo 
caminho, e tente repetir mais vezes os momentos que lhe 
renderam muitos sorrisos. Precisamos continuar firmes e 
fortes, na caminhada da vida, fazendo sempre o bem. Sei 
que muita coisa posso fazer por nossa gente, pela nossa 

terra e vamos fazer muito mais. As dificuldades 
enfrentadas esse ano, serão motivos para lutarmos muito 
mais em favor de uma Alagoinha melhor. Feliz Natal e 

Um Próspero Ano Novo repleto de saúde, paz e 
realizações.

Mais um ano de muito trabalho e grandes 
resultados se encerra, abrindo caminho para 

mais sonhos serem realizados. Que o espírito de 
Natal renove as nossas energias para o ano que 

vai nascer. Fizemos muito em favor do povo 
paraibano, obras e ações foram carreadas em 

favor da PB, dos nossos municípios. 
Aproveitamos o ensejo de final de ano para 

desejar ao nosso povo, aos nossos conterrâneos 
um Feliz Natal e um Ano Novo com muitas 
realizações, bênçãos e sucesso. Boas Festas. 
Esses sãos votos do deputado federal Efraim 

Filho e família!

O deputado federal Efraim Filho deseja 
ao povo Paraibano Boas Festas!

Mensagem de Natal e Ano Novo 
de Tânia Silva ao povo de Mari

O prefeito do município de Sobrado e 
presidente da FAMUP George Coelho 

no ensejo de final de ano, deseja ao 
povo de sua terra e aos amigos (as), 

um natal de felicidades e um 2020 de 
paz e saúde. Que este novo ano 
chegue repleto de pensamentos 
positivos e que cada um deles 

produza algum tipo de benefício! 
Vamos começar o ano com muito 
otimismo, e quem sabe assim a 

felicidade não se torna uma 
companheira vitalícia. Feliz Natal e 

um ano novo de vitórias e realizações.

Prefeito de Sobrado e presidente da FAMUP George Coelho 
deseja um feliz natal e um 2020 de paz e saúde ao povo 

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Gurinhém, 
Itamar Ribeiro (PSDB), deseja ao povo de sua terra um feliz 

natal e um próspero ano novo. “Desejamos ao povo de 
Gurinhém e aos amigos um feliz natal, com as bênçãos do 
menino Jesus e um 2020 cheio de paz, amor, felicidade e 
realizações. Que venha o novo ano repleto de bênçãos e 
amor. Que tudo aquilo que não conseguimos em 2019, 
possamos conseguir em 2020, com a força de Deus e o 

esforço humano. A chegada de um novo ano também é uma 
ótima oportunidade para refletirmos sobre o que passou e 
ampliar o nosso horizonte para alcançar dias  melhores. 

Tentar não repetir os mesmos erros e atrair melhores 
sentimentos normalmente é um desejo comum, mas atingido 

por pouca gente. Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo”. 

O vereador/presidente da Câmara de Gurinhém deseja 
um feliz natal e um próspero ano novo ao povo

Vereador Wilson Cavalcanti deseja feliz natal 
e um 2020 de bênçãos ao povo de Sapé

A prefeita de Alagoinha Maria de Zé Roberto 
deseja ao povo de sua terra boas festas
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Matriz em Sapé, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/nº, saída para Sobrado e filial em 
Mamanguape, saída para Itapororoca, próximo ao antigo britador. Fone (83) 98861-5969 e 99361-5467

AR CONDICIONADO 
PARA AUTOS,

INSTALAÇÃO E 
CONSERTOS

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

Jair Bolsonaro e a sua legião de 
seguidores entraram em parafusos 
com a fala desprendida e direta de uma 
jovem de dezesseis anos, que tem alvo 
direto: criminosos que não estão nem 
aí para os reflexos do desdém desses 
ps icopatas da destru ição,  que 
priorizam o aspecto econômico em 
detrimento do bem estar humano, 
relegando a segundo plano as 
questões ambientalistas mundiais. E 
agora, para acabar de completar o 
combo da mediocridade cognitiva, 
parte da mídia, a exemplo de um 
determinado portal chamado R7 – 
acredito ser ligado à Record, do bispo 
Macedo, verdadeiro escudeiro do 
pensamento bolsonariano – se acha no 
direito, através de um de seus 
colunistas, de atacar a jovem autista 
sueca, destinando-lhe adjetivos e 
palavras contidas de ódio e ira, 
próprios de pessoas mesquinhas e 
asquerosas.

A jovem ativista – bolsonarismo 
detesta essa palavra, pois é ameaça 
constante ao projeto retrógrado do 
atraso e da hipocrisia. O pior é que 
seguidores da seita bolsonariana 
escolhem o lado da hipocrisia e 
engrossa coro no ataque à jovem que 

não se intimida diante do poderio 
econômico. Vai na “lata” e fala. O 
Trump já foi seu alvo, e ela não se faz 
de rogada. Nos dois episódios (Trump 
e Bolsonaro), a linda e singela jovem 
sai por cima, dando uma aula de 
maturidade, pois não adianta o bate 
boca com imbecis. O aproveitamento é 
zero.

Esse  ícone da  juventude 
contestadora tem um “QI” acima dos 
medíocres, seus algozes que não se 
c a n s a m  d e  c r i a r  p o l ê m i c a s 
desnecessárias. No caso específico do 
Brasil, é clarividente que a postura 
beligerante do Presidente tem servido 
como mola propulsora para adesão a 
um estado de embate que somente 
acirra a dicotomia existente em nossa 
sociedade.

“THE POWER OF YOUTH” (O 
poder da Juventude). Com essa 
manchete, a Revista mais famosa do 
mundo, destaca a brava Greta 
Thunberg, como a Personalidade de 
Ano. Isso foi um tiro no peito do 
patológico presidente brasileiro, que 
n ã o  s e  e x i m e  d e  c o n f u s õ e s 
desnecessárias, expondo ao mundo a 
fragilidade das nossas relações 
internacionais, motivada por um 

cidadão, que no 
p a s s a d o  f o i 
afastado de suas 
f u n ç õ e s  p o r 
questões de saúde mental. É o que 
c o n s t a  d o s  n o t i c i á r i o s .
O que será necessário para que o povo 
de aperceba da escolha que fez? Em 
nome da moral e da ética, atributos já 
desmascarados dentro da família 
bolsonariana, por suas possíveis 
relações com a milícia, parte da 
sociedade escolheu isso aí. O pior é 
que, ao que tudo indica, parte dessa 
população continua convicta de que a 
escolha foi acertada, pois os benefícios 
se apresentam incontestes. Isso 
mesmo! Tem gente que não muda nem 
que a “vaca tussa”. Paciência. Teremos 
de conviver pacificamente com isso.
Precisamos de mais Gretas, com suas 
retumbantes vozes, para recebermos 
um choque de realidade, pois acirrar a 
guerra de um louco com o símbolo do 
ativismo ambiental soa para mim como 
um tiro no pé. Entre a juventude e o 
imponderável, fico com a primeira.

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

UMA “PIRRALHA”
DO BARALHO

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

RELOJOARIA

As melhores marcas 
e preço baixo de verdade 

Atendendo em 
Sapé pelos   Fones

   99171-1559 / 3283-2569
e Mamanguape pelo 

Fone 98841-1345
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Telecom
Seu Provedor de Internet

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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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
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Quando assistimos a vídeos de tudo o 
que acontece nas escolas ficamos estarrecidos 
e com razão, eu mesmo, nos meus 13 anos de 
docência já vi coisas absurdas, mas mesmo 
assim não acho que militarização é uma 
solução. Quando recebemos alunos na escola, 
recebemos histórias de vidas carregadas e 
marcadas por problemas sociais graves como 
falta de atendimento em hospitais, violência 
nas comunidades etc. Já trabalhei em uma 
comunidade muito pobre e vi de perto o que 
essas pessoas passam, quem não viu tal 
situação se acha no direito de dar opiniões 
absurdas. Um aluno com problema é, na 
verdade, a voz de muitas pessoas que passam 
pelos mesmos problemas que ele, só que tal 
adolescente ainda nem sabe expressar o que 
está passando ao redor, mas quer dizer que se 
nasceu pobre tem que ir necessariamente para 
o mundo do crime? Claro que não, você fica 
muito mais vulnerável. Na verdade o que tem 
que ser feito é algo muito mais estrutural 
porque exigir do professor corrigir tais 
problemas é algo hercúleo, realmente 
impossível; jogar a culpa nos pais também não 
vai resolver, pois se você mora em uma 
metrópole como São Paulo você sabe da 
realidade, há pais que saem bem cedo e 
chegam muito tarde, e se não forem ao trabalho 
o perde sem dó, fora o salário miserável que 
recebem. Há algo na própria estrutura social 
que precisa ser revisto e tratado, o próprio ser 
humano precisa ser tratado nas suas estruturas 
básicas, é muito fácil ver um aluno agredindo o 
professor e dizer frases feitas como: “também o 
professor não tem postura”, “os pais não têm 
pulso firme”, “esses jovens de hoje não querem 
nada com nada” etc. É claro que também não 
iremos resolver todas as situações, e nem é 

isso o que estou pregando aqui, até porque 
crimes são vistos em países muito mais 
d e s e n v o l v i d o s  q u e  o  n o s s o ,  m a s 
convenhamos, lá os índices são bem menores. 
Colocar a solução na militarização é jogar, mais 
uma vez a culpa no trabalho do professor, é 
achar que esse profissional não pode dar conta 
da educação do país, esse profissional que já 
anda tão machucado, esse profissional que 
recebe um jovem e tem a “pequena” 
incumbência de formá-lo para a vida (sem 
contar da péssima remuneração), mas não nos 
esqueçamos que formá-lo para a vida não é 
prerrogativa apenas do professor, é necessário 
ter toda uma estrutura básica necessária em 
pleno funcionamento para isso; o professor, 
geralmente, nem uma escola com boa 
estrutura costuma ter para que possa dar conta 
de tal jovem, eu mesmo já trabalhei em uma 
escola na qual professores tinham que dividir 
giz porque não havia suficiente. O professor 
consegue sim dar conta da educação, mas 
para isso é preciso que todos os outros atores 
sociais estejam em harmonia para que 
melhores resultados sejam vistos, e impor a 
militarização é tapar o sol com a peneira, é 
como se o governo quisesse calar a voz desse 
aluno que traz problemas socialmente 
construídos e que o próprio governo não 
consegue dar conta, colocar o aluno caladinho 
na sala de aula, nesse caso, é algo visto como 
uma “boa solução”. Precisamos nos tratar 
melhor, precisamos ter hospitais, escolas de 
melhor qualidade, precisamos nos tratar como 
seres humanos, não como algo que só 
funciona no grito. Militar entende de assuntos 
militares, professor de coisas de professor, o 
militar vai no máximo fazer o aluno ficar calado, 
só que se calarmos o aluno a tal ponto de 

termos silêncio absoluto 
n a  e s c o l a ,  n ã o 
saberemos quais são os 
seus anseio e o que 
querem para o futuro, e penso que formar 
jovens não é somente deixar o professor falar, e 
sim, ouvir as necessidades daqueles que serão 
os protagonistas do futuro. Educação não se 
faz com silêncio, se faz com escuta, e que fique 
claro que acho sim que há momentos em que 
temos que ser duros com os alunos. Se nós, 
professores que passamos uma vida 
estudando os assuntos que vamos passar em 
sala de aula, e que ainda estudamos filosofia 
da educação, psicologia, metodologia etc., 
ainda falhamos na nossa prática docente, 
imagina alguém que não passou por tanto 
estudo? Para terminar, o que precisamos não é 
de medidas simplórias, porque esconde todo 
um fundo problemático por trás daqueles que 
realmente têm a culpa, daqueles não estão nas 
escolas para resolver os problemas reais, é 
precisa estar nelas, é preciso dar aulas, é 
preciso assistir às aulas, é preciso ser aluno, 
professor, comunidade escolar para entender. 
Todos acham que têm opinião, mas que 
possamos refletir um pouco melhor. Como 
professor também fico indignado quando vejo 
cenas de terror nas escolas e acho que em 
alguns casos deve haver punições rigorosas, 
m a s  d a í  é  p r e c i s o  p a r t i r  p a r a  u m 
questionamento das estruturas sociais para 
evitar que tais casos aconteçam, até porque 
por trás de tais casos há vozes que precisam 
ser ouvidas.

Ananias Oliveira
Professor e escritor

Realidade Brasileira SOBRE A MILITARIZAÇÃO 
DAS ESCOLAS

É final de ano e tempo de pararmos para refletirmos 
naquilo que deixamos de fazer e planejarmos o ano 

novo. Que o natal possa ser o momento de 
buscarmos fazer mais o bem e sermos mais irmãos. 
Feliz natal e um 2020 cheio de realizações, com paz 

e amor. Que tudo de bom possa acontecer.  Esses 
são os votos do vereador e presidente da Câmara 

Municipal de Sobrado Quequé para o povo.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Sobrado 
deseja um feliz natal e um 2020 de realizações
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O vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Sapé Luiz 
Limeira Ribeiro Neto (PP), mais 
conhecido por Luizinho, concedeu 
entrevista ao programa Capim em 
Debate, na rádio Capim FM, em 
Capim, no último dia 14. Durante o 
programa ele revelou que é pré-
candidato a prefeito na terra do 
Poeta Augusto dos Anjos, apoiado 

pelo prefeito Roberto Feliciano, que 
é seu tio. "Seremos candidato a 
prefeito em 2020, pela base do 
prefeito Roberto Feliciano, temos 
seu apoio", revelou. Ele também 
falou de sua atuação parlamentar, 
como vereador e presidente do 
legislativo municipal. "Temos feito 
um trabalho sério, voltado para o 
povo e atendendo a todos os 
vereadores (as), sem distinção. 
Ta m b é m  M o d e r n i z a m o s  o 
legislat ivo, expandindo a TV 
Câmara que terá uma programação 
diária em breve. Já não usamos 
mais papel, todos os vereadores 
recebem as informações legislativas 
em seu gabinete, através da 
internet", declarou. O pré-candidato 
a prefeito disse que conversará com 
todos aqueles que estão se 
propondo como pré-candidatos. Ele 
disse que apenas não sentará com o 
ex-prefeito João da Utilar. "Irei 
conversar com todos os pré-
candidatos a prefeito, apenas não 
sentarei com o ex-prefeito João, 
pois ele não tem uma politica de 
construção da cidade, mas de 

desconstrução", revelou. Luizinho 
pontuou que uma de suas propostas 
de campanha será defender o 
turismo de eventos. "Uma de nossas 
propostas será defender o turismo 
de eventos. Não aquele do pão e 
circo, jamais, mas aquele que 
gerará emprego e renda para a 
cidade". Para Luizinho, a gestão de 
Roberto tem feito muito por Sapé. 
"Já pavimentamos mais de 37 ruas. 
Das 40 escolas municipais que o 
prefeito recebeu sucateadas, já 
recuperamos mais de 20. Esse 
trabalho precisa continuar se Deus 
quiser". Finalizando, Luizinho 
deixou sua mensagem de final de 
ano. "Final de ano chegando e o 
sentimento é de gratidão. Gratidão 
pelo dever cumprido em lutar pelo o 
melhor de nossa cidade. Gratidão 
por estar do lado de minha família e 
meus amigos, gratidão por cada 
segundo de vida. Desejo a todos e 
em especial, ao povo de Sapé, um 
Feliz Natal cheio de paz e harmonia 
e um Feliz 2020, com muitas 
conquistas e realizações para todos 
nós. Boas Festas".

www.ofarolpb.com   09www.ofarolpb.com   08

Sapé/PB: Luzinho participa de programa de rádio e anuncia 
pré-candidatura a prefeito de Sapé, com o apoio de Roberto Feliciano

Assessores e amigos Vereadores acompanharam a entrevistaLuizinho durante a entrevista

O IESE (Instituto Educacional Sonho Encantado) realizou, com sucesso, a festa de 
formatura 2019. O evento aconteceu na W Maison. “Foi muito emocionante, tudo lindo. A 
palavra chave é gratidão por tudo. Agradeço aos pais, alunos (as), padrinhos, madrinhas 
e convidados. A festa foi show papai. Como disse Augusto Cury, Sem sonhos a vida não 
tem brilho. Sem metas os sonhos não tem alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se 

tornam reais. “Aproveitamos para desejar um feliz natal e um 2020 venturoso e de 
realizações”, desejou Eliciane. 
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O prefeito de Capim Tiago Lisboa (PSDB) 
deseja ao seu povo um feliz natal e um 2020 
repleto de realizações. D" esejo ao nosso povo 

capiense um feliz e abençoado natal, que 
Jesus Cristo nasça nos corações de cada um 

habitante e que sua luz reine em todos os 
lares, trazendo bênçãos e amor. Que 2020 

seja melhor que 2019, que venha com muita 
saúde, felicidade, harmonia, vitórias e 

realizações. Esses são so sinceros votos deste 
prefeito e amigo de todos Tiago Lisboa."

Prefeito de Capim deseja um feliz natal e um 
2020 repleto de realizações ao povo de sua terra

A direção da cerâmica Santa Cândida, localizada em Caladas Brandão, 

deseja aos seus amigos, funcionários e clientes um natal de luz, paz e saúde 

e um 2020 cheio de bênçãos, vitórias e realizações.  Cada novo ano é um 

presente de Deus e devemos honrar esta dádiva. Que este início de ano seja 

de muita paz para todos e que a fé esteja sempre presente nos corações de 

cada um. Feliz Natal e um 2020 de bênçãos e amor!

SANTA CÂNDIDA
PRODUTOS CERÂMICOS

IESE de Mari realiza mais uma festa de 

formatura de seus alunos (as) com sucesso
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SANTA CÂNDIDA
PRODUTOS CERÂMICOS

IESE de Mari realiza mais uma festa de 

formatura de seus alunos (as) com sucesso
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Na manhã do último domingo 
(01) de dezembro, o ex-prefeito de Sapé 
Tota Leôncio (DEM), realizou um grande 
evento social e político para  comemorar 
o aniversário da cidade, receber o 
deputado federal Efraim Filho (DEM) e o 
secretário de agricultura da Paraíba e 
presidente estadual do DEM, Efraim 
Morais, além de diversas lideranças 
políticas da região, a exemplo do 
vereador Michel do Empenho e seu pai 
Zé do Empenho. "Quero dizer ao povo 
de minha terra que as lideranças que 
acompanham esse evento estão de 
parabéns, pois no futuro o DEM vai 
crescer na cidade e lançará candidato a 

prefeito. Quando Efraim me procurou 
para assumir o Democratas em Sapé o 
objetivo foi que ele tivesse candidato em 
2020, com seu apoio. Estamos 
trabalhando com o maior numero de 
pré-candidatos a vereador, juntando 
lideranças e crescendo. O DEM estava 
numa fase não muito boa na cidade, 
depois que assumi, ele deu uma 
alavancada. Além do apoio de Efraim 
Filho e Efraim Morais, teremos do 
deputado estadual Ricardo Barbosa", 
destacou Tota, abrindo as portas do 
DEM para negociar politicamente. 
"Nosso partido está de portas abertas 
para conversar com os pré-candidatos a 

prefeitos de Sapé, mas no futuro 
colocarei meu nome a disposição do 
partido para comandar os destinos de 
minha terra, mas defendo o diálogo", 
declarou. Durante a recepção realizada 
na fazenda Betânia, Tota Leôncio 
acolheu vários amigos que pretendem 
ser candidatos a vereador pelo seu 
partido. "Ao lado de meu pai, da minha 
família recebei com carinho diversos 
amigos que vieram comemorar o 
aniversário de emancipação política de 
Sapé e também receber os amigos 
Efraim Filho e Efraim Morais, em um 
almoço simples, mas dado de coração", 
destacou Leôncio.

Ao lado de sua família, Tota Leôncio comemora aniversário de Sapé, 
recebe Efraim Filho, Efraim Morais e diversas lideranças na fazenda Betânia

Diversas lideranças e pré-candidatos a vereador João Leônico, Efraim e Tota Leônico Tota ao lado de Efraim, Efraim Morais e de sua irmã

Efraim Filho ao lado de lideranças

Lideranças presentes

O povo foi ao eventoTota ao lado dos amigos Amigos de Tota

Tota recebeu o ex-vereador 
de João pessoa Marconi Paiva

Vereador Michel do Empenho e seu pai 
Zé do Empenho marcaram presença

Jojó, Efraim, Tota e a vereadora 
Luiza Dantas da Bia da Traição

Tota recebeu o deputado federal Efraim Filho e o 
secretário de Agricultura do Estado Efraim Morais

O jovem Severino Domingos, mais conhecido 
por Moitinha, aproveita o ensejo de final de 

ano para desejar ao povo de Caldas Brandão 
um feliz natal, com bênçãos do menino Jesus 
e um 2020 repleto de paz, amor, felicidade e 
MUITA saúde. Que Deus possa iluminar a 
todos e fazer a prosperidade reinar no ano 

vindouro. Essa e a mensagem de final de ano 
de Moitinha para o povo de sua terra.

Estamos chegando ao final de mais um 
ano, com ele vem o natal de Jesus. 

Rogamos a Deus que o natal seja de luz e 
paz para todos nós e que 2020 venha com 

muita felicidade, amor e sobretudo 
irmandade. Como vereador continuarei 

servindo ao meu povo de Caldas Brandão 
sempre que precisar. Serei sempre o 

vereador do povo. Feliz Natal e um 2020 
de paz e amor para todos. São os votos 
desse amigo de todos, Daniel Severo!

Mensagem do vereador Daniel 
Severo  ao povo de Calda Brandão

Moitinha deseja ao povo de Caldas 
Brandão um feliz natal e um 2020 

de muita saúde

O vereador Severino Martins (Banana) de Caldas 
Brandão, sua esposa, a Conselheira Tutelar 
Janaina e seus filhos, desejam ao povo um 

abençoado natal e um 2020 cheio de paz e saúde. 
“Desejamos ao nosso povo, um natal de luz e 

abençoado, um ano novo de paz, saúde e amor 
em todos os lares e que as realizações que 

desejamos possam acontecer em 2020. Um Feliz 
natal e um próspero ano novo”, são os votos do 

vereador Banana, Janaína e família.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de 
Caldas Brandão Saulo Filho (Saulinho), deseja 
ao povo um feliz natal e um próspero ano novo. 
“Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos 
conceder um natal abençoado, cheio de amor e 
bênçãos e que o ano de 2020 venha com muito 
sucesso, saúde e realizações para todos nós de 

Caldas Brandão. Feliz natal e um próspero ano 
novo. Esses são os votos do vereador e presidente 

da Câmara Municipal e amigo de vocês, 
Saulinho”.

Vereador Banana e família desejam
 um Feliz Natal e um 2020 abençoado, 

de saúde e paz!

O Presidente da Câmara Municipal 
de Caldas Brandão deseja ao povo um 

Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo
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Mais um ano se encerra e mais uma vez é hora de 
reacender as chamas da vida. É hora de agradecer a 
Deus por tudo que nos aconteceu neste ano único na 
nossa vida. É hora de repensar as nossas atitudes, o 
modo como vivemos e mudar aquilo que precisa ser 
mudado. O tempo é o que de mais valioso temos, e é 
preciso aproveitá-lo. O tempo é a nossa vida. E cada 
ano que se passa é um ano que não volta atrás. Não 

deixe os seus anos passarem em brancas nuvens. 
Aproveite as boas energias do fim do ano e o espírito 

de amor do Natal e reconcilie-se com você e com 
todos. Feliz Natal e um 2020 cheio de bênçãos, paz, 
amor e saúde. Esses são os votos do amigo de vocês, 

prefeito Antônio Gomes, que em 2020 fará muito 
mais pelo povo de Mari.

Mais um ano se conclui com a graça de Deus, e 
a você eu desejo que tenha guardado em seu 

coração todas as bênçãos que Deus lhe ofereceu. 
Que dos momentos menos bons tenha tirado 

aprendizagens e tenha podido demonstrar sua 
força e sua fé. Que este ano que agora começa 
traga muita paz, saúde, amor e mais sabedoria. 
Que seja um ano iluminado e abençoado por 

Deus. Feliz Natal e um Ano Novo de paz, amor, 
felicidade e prosperidade. Esses são os votos de 

boas festas da vice-prefeita Karina Melo e se seu 
esposo Dr. Sérgio Melo ao povo mariense!

O fim do ano é sempre um bom momento para 
pensarmos um pouco sobre a vida, lembrar-se das 

maravilhas que temos a agradecer e também de tudo 
aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Toda nova 

etapa deve ser comemorada, ganhamos uma ótima 
oportunidade de eliminar tudo que já não traz 

felicidade para nossas vidas e assim obtemos mais 
espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos 

cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o 
nosso melhor sempre que possível, em favor do povo 
de nossa terra. 2020 será melhor que 2019, se Deus 

quiser.
Feliz Natal e um próspero ano novo cheio de 

bênçãos, paz e saúde para todos nós. Esses são os 
votos do prefeito de Gurinhém, Dr. Cláudio Madruga.

Chegamos ao final de mais um ano. Passamos por 
momentos de alegrias e muitos obstáculos foram 
superados. Agora é hora de confraternizar-se na 
expectativa de um novo ano, com esperanças de 

grandes realizações. Que neste Natal as Famílias 
sintam mais forte ainda o significado da palavra 

amor . Que sejamos iluminados pelas luzes da paz, da 
união e da solidariedade, transformando os nossos 

dias, em dias de felicidade.É tempo de paz, é tempo de 
um futuro venturoso. Que as festas Natalinas sejam 
de fraternidade em todos os lares, e que em 2020 as 

Famílias estejam unidas pela paz e pelo amor.
Feliz Natal, Feliz e Abençoado Ano Novo.

Mensagem da Prefeita Neuma Rolim, às Famílias de 
Caldas Brandão

Mensagem de final de ano do prefeito de 
Mari Antônio Gomes ao povo de Mari/PB

Prefeito de Gurinhém/PB deseja um Feliz Natal 
e Um Próspero Ano Novo ao povo de sua terra

Vice-prefeita de Mari deseja ao povo um 
Feliz Natal e um 2020 de paz e prosperidade

Mensagem da prefeita Neuma e da Família
 Rolim para todos de Caldas Brandão

Neuma e familia

Karina e Sérgio Melo


