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REDAÇÃO 

2020 nos espera!

    O final de cada ano nos
remete a um olhar para trás.
Revivemos os
acontecimentos de todo um
período e nos faz projetarmos
o futuro de olho no novo que
está para começar. 
    A partir dessa pausa,
podemos analisar os
esforços, os erros e os
acertos dos acontecimentos
ao nosso redor e no mundo. 
    2019 foi um ano de
acertos, seguidos de erros,
intercalados por alegrias,
tristezas, encontros e
desencontros. Que bom
termos a oportunidade de
fazer essa avaliação. Muitos
partiram sem ter tempo de dá
um tchau. 
   A EXPRESSO, assim como
nos anos anteriores
consegue, mesmo diante de
tantas dificuldades,          está 

aqui, para reafirmar seu

compromisso com seus

leitores.

    Nesta edição, além de

trazer a seleta galerias das

personalidades mais

importantes do ano de 2019
na Paraíba, traz uma

entrevista com o Pe. Elias

Sales, falando de suas

experiências missionárias

fora da Diocese de Guarabira

e os nossos colunistas

abordam assuntos de

importante relevância social.

    Por fim, saudamos o novo

ano que será, sem dúvidas, de

muito desafios para a

imprensa, mas com certeza

será de consolidação da

democracia. É o que

esperamos! 
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OS 50 MAIS INFLUENTES DA
PARAÍBA EM 2019

LISTA 

      Como fez em 2017 e 2018, EXPRESSO publica a lista das 50 personalidades mais
influentes da Paraíba, após aferir a opinião de jornalistas, radialistas, blogueiros e
influenciadores digitais e de mídia espalhados em todas as regiões do Estado. 
     Foram muitos nomes lembrados, dois quais os mais citados figuram na seleta
lista de EXPRESSO que pelo terceiro ano repete o sucesso do primeiro.
    Muitos nomes listados nos anos anteriores voltaram a figurar em 2019, o que
mostra que é possível está em evidência sempre, é só prezar pelo que faz.



Proprietário do Grupo Guaraves, esteve na
lista em 2017 e volta em 2019. 

Empresário de sucesso em Guarabira e
com  abrangência por toda a região do

Brejo  Paraibano. 
A sua liderança empresarial já lhe rendeu

vários prêmios e o reconhecimento em
2019

IVANILDO  
COUTINHO

ROSIL
PONTES

Pelo 3º ano o empresário foi indicado
pelos profissionais de imprensa da região do
brejo como uma das personalidades
influentes do ano. 
Em 2019 a Pontes Calçados comemorou 30
anos comercializando entre Guarabira e Mari.

EMPRESÁRIOS 

ELMO
JOSÉ 
Empresário do ramo farmacêutico, é uma
das novidades na lista de Personalidades
Influentes de 2019. 
Dona da Farmácia do Trabalhador do
Vale, Elmo também tem atuação política
na cidade de Dona Inês, curimataú
paraibano



Proprietário das Casas Lotéricas Boa Sorte
e da Sport Fácil, o empresário aparece

pela primeira vez na lista da EXPRESSO. 
As empresas de seu Luiz Araújo atuam em
várias cidades da região da Zona da Mata

e do Brejo. 
 

ANDRÉ
SOARES
GALDINO 
Empresário do ramo da construção e
eletrodomésticos, da região do Vale do
Piancó, André Soares foi apontado por
jornalistas da região como uma das
Personalidades mais influentes de 2019.

LUIZ
ARAÚJO

ORG. LUIZ ARAÚJO

CASA LOTERICA
BOA SORTE

MARI/GUARABIRA

A sua 
sorte grande!

EMPRESÁRIOS 



ENTREVISTA

Pe. Elias Sales 
“Na minha experiência de pastor

em pequenas paroquias do
interior tive, além - é claro - de

ver grandes expressões de
religiosidade e de fé, ocasião de
encontrar pessoas muito críticas
e anticlericais, que não somente
tem vergonha de ter fé, mas não

querem ter fé”

     Durante pouco mais
de um ano o Pe. Elias
Sales residiu na cidade do
Rio de Janeiro para se
dedicar aos estudos.
Uma realidade bastante
distinta da sua vida como
pároco em uma pequena
cidade do interior da
Paraíba. Nessa entrevista
para a EXPRESSO, o Pe.
Elias fala dessa sua
experiência religiosa e
aborda outros assuntos
relacionados a sua
vocação sacerdotal.



RE - Em março do ano passado o senhor foi

morar no RJ para fazer um curso. De que se

trata? 

Pe. Elias -  Padre Antônio Vieira, grande

pregador barroco de língua portuguesa, no

sermão de Santo Antônio quando fala das

razões pelas quais O Santo deixou Lisboa e foi

para Pádua se reporta a Abraão quando Deus o

manda sair de sua terra acrescentando a isto

uma promessa: “sai de tua terra e farei de ti pai

de uma grande nação”, e ainda “quem não sai

não cresce” (não amadurece) e, um outro

autor: “quem não sai não conhece mundos”.

Foi com essa percepção que ao completar 10

anos de ministério sacerdotal em fevereiro de

2018, aceitei prontamente o que me

apresentou a Divina Providência, por meio de

Dom Aldemiro Sena (Bispo Diocesano de

Guarabira-PB). Assim, fui enviado, para o Rio de

Janeiro, a fim de fazer um mestrado em Direito

Canônico (ou Direito Eclesial), no Instituto

Superior de Direito Canônico da Arquidiocese

do Rio de Janeiro, agregado à famosa

Universidade Gregoriana de Roma. O curso

tem duração de três anos letivos, dois anos de

aulas presenciais e um ano para a confecção

de uma dissertação. O tempo está em

movimento, “tempus fugit”, e a primeira etapa

chegou ao fim. 

 

RE - Passado esse momento de muito

estudo, quais são os seus planos para o

futuro?

Pe. Elias - Quando eu estava seminarista tive

contato com um pequeno livro (“Cinco pães e

dois peixes”), onde o autor – cardeal Van

Thuan – narra com poesia e simplicidade

acontecimentos difíceis de sua vida, e dentre

tantas coisas bonitas que ele diz, uma me

ajuda de modo especial: “viverei o momento

presente, enchendo-o de amor”; e ainda

“escolherei Deus e não as obras de Deus”. Ou

seja, o momento presente é o mais importante,

Deus é maior que suas obras, por grandes e

melhores que as obras de Deus sejam, Deus é

muito mais e obedecer a Ele é o fundamental. 

Em outras palavras, o momento presente ainda

é de estudo – devo fazer, estou fazendo a

dissertação, e estou colaborando com a

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Mari-

PB, na condição de Vigário Paroquial. 

 

RE - Conte para nós a sua experiência em

passar por uma diocese e paroquia com

costumes diferentes da sua realidade

pastoral na Diocese de Guarabira. 

Pe. Elias - Quem tem minha  idade e é de Igreja

certamente cantou ou pelo menos ouviu

cantar “eu vim de lá do interior” do Padre

Zezinho, canção tão bonita que por um tempo

esteve condicionando de um certo modo a

minha visão; pensei por muito tempo, que

nossa experiência de fé, de religião interiorana

era superior em número e qualidade àquilo

que a Igreja vive em outros lugares,

especialmente nas grandes cidades. Sem me

dar conta de que a cultura urbana chegou aos

sítios mais longínquos; a comunicação de

massa e a cultura de massa

consequentemente chegaram ao interior antes

das estradas asfaltadas e de escolas de

qualidade, e de saneamento básico. Mas não é

de agora que no interior muitas vezes existiram

grandes hereges. Ariano Suassuna em uma

aula espetáculo dizia que no sertão onde ele

viveu a infância tinha o herege oficial e lá

nesse interior ele teve contato com literatura

de cordel altamente anticlerical. Na minha

experiência de pastor em pequenas paroquias

do interior tive, além - é claro - de ver grandes

expressões de religiosidade e de fé, ocasião de

encontrar pessoas muito críticas e anticlericais,

que não somente tem vergonha de ter fé, mas

não querem ter fé. Na grande cidade do Rio de

Janeiro vi a religiosidade das pessoas e como

elas são capazes de demonstrá-la também

publicamente: pessoas que rezam o terço

enquanto vão para o trabalho dentro dos

ônibus, pessoas que entram nas igrejas para

missa ou visitas ao Santíssimo Sacramento na

hora do almoço, experiências de vida

comunitária       nas     paroquias,   beleza        na 



celebração litúrgica nas pequenas

comunidades de favelas. Pastorais sociais

vivas, presença na mídia, escolas de formação

teológica; clero numeroso, muitas vocações; é

realmente uma realidade muito rica; é também

evidente que os desafios para a Igreja na

cidade grande são múltiplos: igrejas

neopentecostais por toda parte, espiritismo,

ateísmo, panteísmo (coisa séria é a cremação

dos mortos e o que as famílias fazem com as

cinzas), problemas sociais gritantes, violência,

miséria, cultura do divertimento e do descarte,

solidão das pessoas idosas, etc. 

 

RE - A sua visão política e social sobre o

momento político que vive o Brasil hoje. É

possível unir política e religião?

Pe. Elias - Os valores da religião cristã, católica,

podem muito bem iluminar e nortear a vida

política, tendo em conta o mandamento

fundamental de nosso credo: o mandamento

do amor, a caridade; amor a Deus e ao

próximo; nosso interesse é o céu e a

transfiguração da terra – na linguagem do

apocalipse – novos céus e nova terra; nosso

desejo é o Reino de Deus e a sua Justiça. Os

políticos cristãos, se se inspirassem no

Evangelho, no Ensinamento Social da Igreja,

certamente o nosso mundo estaria bem

melhor. O Brasil, vive um momento difícil, eu

não teria condição de fazer uma análise de

conjuntura. Vejo, no entanto, que o tempo

presente é de escassez de liderança capazes

de tirar uma grande parte da população de

uma determinada bolha que está impedindo o

olhar de perceber o que realmente está

acontecendo. O povo é sofrido, cansado de ser

enganado. Necessitamos de pessoas que nos

inspire confiança e nos dê esperança

apontando vias de saída.

 

RE - O Papa Francisco no que tange seus

posicionamentos no que se refere a

assuntos ‘sensíveis’ da igreja, como esse

que retira o sigilo dos documentos do

Vaticano.  Como o       senhor          avalia essas

posições do Santo Padre? 

 

Pe. Elias - Falar sobre o Papa Francisco é uma

alegria; fui educado para confiar que o papa

representa Cristo; ouvi muitas vezes meus avós

rezando pelo Papa e ao Papa (ele dizia: “meu

santo Papa de Roma”); Papa Francisco é a

figura que mais inspira confiança no mundo

de hoje. É um homem autêntico; suas posições

indicam caminhos para a Igreja e para o

mundo todo. Um pastor, que está interessado

pelo rebanho, próximo de quem sofre,

preocupado com o futuro do planeta; um

homem sem medo da verdade; totalmente

doado e comprometido com o bem, luta pela

justiça e pela paz; Vida longa ao Papa.

 

RE - O Sr. já foi Reitor do Seminário São José.

Qual a orientação daria para os jovens que

desejam descobrir sua vocação sacerdotal?

Pe. Elias -  No santinho de nossa ordenação

sacerdotal estava escrito assim: “vale a pena

ser padre, ainda que um dia se escutasse do

Mestre: “vocês também não querem ir

embora?”; ao que nós responderíamos: “a

quem iremos? Só Tu tens palavra de vida

eterna”. É isso que digo ao jovem que pensar

em uma vocação para o ministério ordenado.

Vale a pena! Nunca sem discernimento.

ENTREVISTA: 
Marcos Sales 



Secretário de Administração da
Prefeitura de Guarabira, o jovem

Douglas foi indicado pela imprensa
da capital do Brejo como uma das
50 Personalidades mais influentes

de 2019 

DOUGLAS NÓBREGA

KAISER
ROCHA

Prefeito de Solânea, presente
pela 1ª vez na lista da
EXPRESSO. Governo bem
avaliado e modelo de gestão
para região. 

GESTOR PÚBLICO 

MAJOR SIDNEI

Presente pelo 2º ano na lista da
EXPRESSO, o reconhecimento do
trabalho  não vem só da população,
mas da imprensa que acompanha o
dia a dia da polícia na região da Zona
da Mata da PB. 

RENATA
CHRIS

Prefeita de Belém, tem uma
gestão que serve de modelo
na região, sobretudo na
área da saúde. É a 1ª vez
que figura na lista da
EXPRESSO. 

ELISSANDRA BRITO
Prefeita de Itapororoca, a gestora é uma
das mais bem avaliadas doa região do
Litoral Norte da PB.
A indicação é da imprensa para figura
na lista da EXPRESSO

JOSÉ
ALDEMIR 
Prefeito de Cajazeiras, a
sua vasta carreia
política e administrativa
lhe credenciou com a
indicação por parte da
imprensa comio um dos
melhores gestores da
Paraíba. 



Secretário de Infra Estrutura da
Prefeitura de Sapé é uma das 50

Personalidades mais influentes de
2019, na opinião de profissionais de

imprensa de Sapé e região 

ALBUQUERQUE
NETO 

PEDRITO
GOMES 

Prefeito de Cruz do Espírito
Santo, presente pela 2ª vez na
lista da EXPRESSO.
Profissionais de imprensa
reconhecem sua influência
como gestor.  

GESTOR PÚBLICO 

RONALDO QUEIROZ

Presente pelo 2º ano na lista da
EXPRESSO, o prefeito de Gurjão é uma
referencia em gestão no cariri
paraibano. Sua gestão inovadora lhe
rendeu este ano vários prêmios.

DJÁ 
MOURA 

Coordenadora do Programa
Bolsa Família na cidade de
Mari, ela aparece pela 1ª vez
na lista da EXPRESSO como
personalidade influente do
ano de 2019

MARCIA LUCENA 
Prefeita do Conde, a gestora tem
realizado um grande governo e
colocando a cidade no caminho do
desenvolvimento turístico



“ MARCAS  DO  QUE
SE  FO I . . . ”

todas as quedas do passado, alicerce para o seu

novo ciclo. A felicidade pertence a quem sabe

que ser é muito mais que ter. Poucas pessoas

são felizes de verdade, portanto, busque ser

uma delas. Mude por dentro, zere seus

arrependimentos e comece a agir diferente

exatamente naquilo que não floresce, naquilo

que você se doa, mas só recebe dor. Não

importa o que seja, dê um fim naquilo que não te

faz feliz, mesmo que a lágrima caia. A vida é boa,

o tempo é mestre e você é forte! Recomece o

ano soltando as amarras que te impedem de

voar, cure direitinho das tuas dores, não perca a

cumplicidade com Deus e siga. Não leve

bagagens desnecessárias novamente ou viverá 

     Dias de pausa. Dias de reflexão. Não é só uma

troca de calendários, não é só comprar a roupa

nova, preparar a Ceia, trocar presentes e abraçar

os amigos. Chegar ao final de mais um ano é, de

alguma forma, pensar em tudo o que aconteceu

até aqui; em quem foi embora e tornou 2019 tão

difícil; em quem chegou e tornou 2019 mais

bonito. É pensar na família que talvez já não seja

mais a mesma, nos amigos que deixaram de ser

amigos e nos inimigos que hoje se abraçam; é

lembrar do que já não existe mais e de que a vida

seguiu apesar disso; é sorrir pelo o que de bom

chegou e deixar a lágrima cair pelo o que feriu e

ainda não cicatrizou. Chegar até aqui é entender

que sobrevivemos a tudo o que nos aconteceu:

ser grato pelas vitórias que nos fizeram felizes e

pelas derrotas que nos fizeram crescer, pois, a

vida jamais será em vão. 

     A retrospectiva inevitavelmente acontece,

mesmo que só confidenciemos aos nossos

botões. Cada ano nos deixa algo importante, nos

ensina através daquilo que nos acontece e

também do que acontece com os outros. Para

uns, um ano digno de aplausos; para outros, um

ano digno de não ser lembrado. Contudo, para

todos mais um ano vencido. Não importa o que

tenha acontecido, não importa o tamanho da

queda, da cicatriz, da dor, da frustração... se o

coração continua batendo, ainda é possível

juntar os cacos e seguir adiante. A vida é feita

de uma palavra que particularmente gosto

muito: RECOMEÇAR. Mas é preciso muita

coragem para transformá-la em verbo. Eu desejo

de todo coração que você verbalize o seu

recomeço. Do seu jeito e no seu tempo. Faça de 

 

CONVERSA 
FRANCA  

   

POR ANINHA 
FERREIRA

 



caminho, de estratégia, recomece quantas

vezes for, mas, nem por um momento, cruze os

braços e fique vendo o ano passar. Viva os 365

dias com intensidade e sabedoria. Tenha foco,

tenha amor por si e bote para quebrar.

     Desejo que 2020 seja um ano completo de

amor, de amizade, de paz, de sorrisos, de

sucesso e de aprendizado. Não perca a

capacidade de ver esse aprendizado nos

momentos difíceis. E, principalmente, não perca

a capacidade de amar. De perdoar e ajudar. Se

houvesse mais amor em cada um de nós o

mundo seria, pelo menos, um lugar mais

confortável. Que o próximo ano se inicie com um

abraço bem forte em quem você ama. Pode ser a

mãe, o pai, o filho, a amiga, o irmão, o amor da sua

vida... Abrace, comemore com os seus, mas,

acima de tudo, AGRADEÇA. Pelo novo e pelo

velho. Não importa o que passou, não importa o

que doeu, apenas, agradeça. Deus lhe explicará

através do tempo, que tudo tem um propósito, e

que Ele SEMPRE sabe o que faz. Faça a sua parte

e Confie.

     Um Excelente ano para todos nós! Que Deus

nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua PAZ.

Que seja um ano de muitas inspirações e

leituras! Obrigada pelo carinho! Um forte abraço!

mais um ano lamentando as mesmas coisas.

     Por agora, aceite um conselho: Ame a sua

família, pratique esse amor com os que estão

em casa, seja mais presente, apesar da correria

da vida. Fale da importância que o outro tem na

sua vida. Releve algumas bobagens, tenha

paciência com os mais velhos e ouça o que eles

têm a dizer. Aproveite as pessoas, cuide delas,

porque a vida é tão imprevisível... Não deixe isso

passar, pois, muitos já não poderão mais abraçar

seus entes queridos neste Réveillon. Que você

olhe mais nos olhos, abrace com mais vontade,

sorria com os lábios e com o coração e viva a

delícia e a benção que é ser FAMÍLIA. Conserve,

considere, ame, porque não há NADA melhor na

vida do que ter com quem contar em dias de sol

e chuva. Acredite: não há dinheiro que pague um

lar. Tenha coragem para ser feliz de verdade.

Para mudar o que não está certo, o que não está

bom e fazer de outro jeito! Que você lute por si,

por seus planos e por cada um dos seus sonhos.

Seja lá qual for o seu objetivo na vida, busque-o.

Dê o seu melhor. Não perca mais o seu tempo

dando satisfação e acompanhando a vida dos

outros pelas redes sociais. Faça diferente.

Aprenda a utilizar o seu tempo e dê a

importância certa para as coisas e pessoas

certas. Planeje, trace metas, cumpra-as com 

 afinco, determinação e consistência. Mude de 

 

 



PROFISSIONAL LIBERAL

A jovem pediatra tem atuação em
Guarabira e em toda a região. 

 Conhecida por seu trabalho na
área da medicina, ela foi escolhida
para está entre as mais influentes

de 2019. 

FLÁVIA PAREDES 
-PEDIATRA -

O profissionalismo e a
dedicação forma atributos
que mereceram o
reconhecimento de
Profissionais de imprensa 
 neste ano de 2019

FABIANO LIMA 
- ADVOGADO - 

Presente pela 1ª vez na lista da
EXPRESSO, o jovem advogado ganhou
notoriedade e respeito na área do
direito. A imprensa do brejo
reconheceu o seu talento.

PÂMELA 
ANDRADE
- ADVOGADA -  

Advogada repeitada, recém
concursada para Delegada da
Polícia Cívil no Estado do
Pernambuco. Jovem, inteligente
e determinada, Dra. Pâmela foi
escolhida para está entre as
Personalidades mais influentes
de 2019. 

RUY GALDINO
- ADVOGADO - 
Profissionais de mídia do Vale do Piancó
escolheram o advogado Ruy Galdino como
uma das Personalidades mais influentes
de 2019, para figura na lista da EXPRESSO.
De Piancó para todo o Estado!

ERICA ANDRADE
- FISIOTERAPEUTA- 



NOSSAS MEMÓRIAS 
DA FESTA 
DE NATAL

Confraternização das amigas
2019, foi realizada com muito

glamour, sofisticação e
animação na mansão dos

empresários sapeenses 
Maria Cezaria e Adailton

NELMA MORAIS

CLICK SOCIAL 



DANY 
XAVIER 
- CANTORA -

A talentosa cantora Danny
Xavier, a ‘iluminada’
ganhou destaque nesse
ano de 2019 com sua
interpretação da  música
“Paraibana”, uma  
 composição do
guarabirense Artur Neto. 
A contora de solanense foi
uma das atrações mais
aplaudias na abertura do
Roteiro Caminhos do Frio
em julho na cidade de
Solânea.

EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTE

THIAGO SANTOS
- JOGADOR -

Presente pelo 2º ano na lista da
EXPRESSO, o jogador mariense, ex-
Flamengo, é um apaixonado pelo
esporte. Sua trajetória de vida é
reconhecida, tanto que profissionais
de mídia sempre lhe colocam em
evidência. 

ROMERO
BAUNILHA
- AGITADOR
CULTURAL-

Idealizador do FAAC (Fórum de
Atividades Artísticas e Culturais)
da região, o sindicalista agita a
política cultural influenciando
mais de 14 cidades da região.
Ele é uma das 20
Personalidades do ano de 2019

LUCIANO D10 
-RAPPER - 

O ano de 2019 foi de muito sucesso para
ele. Ganhou as telas da Globo, cantou
para Márcia do Futebol Feminino e
trabalha para gravar seu novo trabalho. 

CELIONE DAVID 
- CANTORA- 

Presente pela 2ª vez nas
página da EXPRESSO como
Personalidade Influente, a
cantora católica tem muito
a comemorar em 2019.
Assumiu programa na
Rádio Integração FM de
Bananeiras batendo todos
os recordes de audiência. 



JEY LEONARDO 
- ESCRITOR - 

o jovem escritor tem muito
para celebrar de 2019. Sua
presença entre as
Personalidades do Ano é o
mínimo diante do que já
conquistou. Lançou livro 
 prefaciado pelo novelista
da Globo Walcir Carrasco,
lidera a audiência nas
redes sociais com mais de
1 milhão de seguidores e
seu último livro lançado foi
um verdadeiro sucesso. É
escritor de Sapé para o
mundo. 

EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTE

RAIMUNDO MACEDO
- EDUCAÇÃO -

O Secretário de Educação de
Guarabira foi escolhido por
profissionais de imprensa como uma
das Personalidades do Ano na área
da Educação. Ele é avaliado como um
dos impulsores na melhoria da
Educação da Capital do Brejo

CEZAR SANTOS
- CRONISTA
ESPOTIVO-

Ele é narrador esportivo de
futebol, área que tem se
destacado com um trabalho
profícuo e constante. O
profissional foi premiado em
2017 como Melhor Cronista
Esportivo. Em 2019, a mídia lhe
elege Personalidade do Ano

WILSON NASCIMENTO
-ESPORTE- 

Técnico do Confiança de Sapé,
Nascimento colocou o clube em outro
patamar de disputa. A equipe passou a
ser respeitada nos estádios e fora dele. O
reconhecimento foi certo! 

VANNY
SANTOS 
- CANTOR- 

Ele estourou nas paradas
de sucesso com o
lançamento de um novo
trabalho musical. 2019 foi
de muitas realizações. Está
entre as Personalidades do
Ano lhe credencia para
ainda mais sucesso.  



 

   A palavra “sucesso”, tal como o seu
significado parece induzir as pessoas a
uma procura incessante pelas pessoas por
seguidores, likes (curtidas), comentários e,

sobretudo uma possível rentabilidade.

Mas como o ego, no tocante a essa
relação de procura e demanda por
seguidores, constitui o sujeito como o ego
materializado? 

    O egocentrismo pode conter várias
interpretações possíveis, como a
autoafirmação ou, até mesmo, em seu
plano negativo: símbolo de narcisismo
que, por sua vez, difunde-se no senso
comum incidindo pejorativos. O enorme
crescimento do instagram, assim como as
infinitesimais possibilidades de
enriquecimento, torna-o, sobremaneira,

um fenômeno predominantemente mais
atrativo do que o facebook.

    Mas o fundamental a ser discutido
nesse artigo, é a função individualista que
alimenta toda uma onda de indivíduos
que estão à procura de brilhar, de se
tornar milionário através das redes sociais,
o que não se configura como um
problema se for levado apenas em
consideração os aspectos econômicos.
Muito embora esse fenômeno possa
parecer inofensivo à primeira vista, em
longo prazo irá se tornar uma mutação,

gerando pessoas automatizadas.
     Ao observar o comportamento de
perfis tidos por “famosos”, constatou-se
que muitas dessas pessoas desejam
seguidores, mas não querem, pela lógica
da reciprocidade apoiar aquele que o
segue. O instagram é uma rede social que
contém bilhões de usuários, e a maioria
deles buscando a mesma coisa: tornarem-

A  QUESTÃO  DO  EGO  NO
INSTAGRAM

se importantes para milhares de pessoas
que eles não possuem nenhum vínculo, a
não ser o virtual.
     Ocorre que esse fenômeno do ego,

baseado na ideia de “crescer” o seu perfil
“humildemente” possui um preço que
custará caro a construção da identidade e
dos valores. Pesquisar, reunir dados e
emitir          hipóteses
sobre as representações valorativas e
identitárias em redes sócias, já é, em
minha modesta opinião como
pesquisador, algo a ser objetado como
campo indispensável à compreensão de
tais comportamentos para o
entendimento de nossa própria realidade. 

     As redes sócias é, indubitavelmente,

um espaço multifacetado de
personalidades factícias que difundem o
“como deveria ser a realidade” – com
fotografias trabalhadas e sempre sorrindo,

nunca apresentando um delineamento de
tristeza, do ponto de vista imagético. Além
disso, no domínio do discurso depreende-

se que essa proibição da tristeza em redes
sociais, é um fenômeno permitido      pela 
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coletividade e que ganha licitude pelos

seus sujeitos. Se a intencionalidade do

instagram, em seu limiar, fora de apenas

reunir pessoas para que estas

compartilhassem os seus momentos, já é

possível conjecturar outras possibilidades:

a de que essa não é a função, não a

mesma dada pelos seus criadores, mas

pelos milhões e bilhões de usuário do

aplicativo.

     O instagram, diferente do facebook, é

uma rede social que trabalha em cima de

fotografias, especificamente a sua difusão.

É nítido que para a praticidade, e também

como estratégia de fazer com que o

usuário passe mais tempo no aplicativo, o

instagram disponibilizou meios de

interação, como o “Direct” – onde os

usuários podem trocar mensagens via

bate-papo, fazendo do facebook apenas

uma opção – não exclusiva – de se

comunicar com outras pessoas.

     O “ego digital” está inserido numa

complexa relação entre os sujeitos, mas

também de focos de acontecimentos

externos ao instagram, a saber, a

popularização de “youtubers” que estão

ganhando o Brasil e o mundo e

prosperando, do ponto de vista da

rentabilidade. Com milhares de pessoas se

tornando famosas no Brasil, por exemplo,

milhares de indivíduos estão migrando

para o instagram para tentar alcançar o

mesmo patamar de sucesso, como outros

o fizeram através do Youtube.

     Desde o ano de 2005, ano em que foi

criado o Youtube pelos norte-americanos

Chad Hurley e Steve Chen, o mundo

nunca foi o mesmo. Essa atual migração

da busca pelo sucesso no instagram, tem

sido provocada pelo inchaço de usuários

replicando e replicando os mesmos

conteúdos baseado em pessoas que já se

tornaram famosas, como o cearense

Windersson Nunes, que iniciou o seu canal

atuando como “VLOG” – que são pessoas

que utilizam conhecimentos difundidos

no cotidiano, tornando-os cômicos para o

público de diversas idades.

     Ocorre que dada à quantidade de

pessoas buscando a mesma coisa, a mídia,

mecanismo midiático indispensável para

potencializar a divulgação desses

youtubers, não está dando tanta abertura

para os novos youtubers como se pensava

no seu apogeu.  

     E todos nós sabemos que a raça

humana é predominantemente

inteligente, quando a questão é se

adaptar. E se o ego entre os youtubers foi

durante muito tempo, um fenômeno não

percepcionado ou conceituado, nos dias

atuais conseguimos enxergar os diversos

estatutos de poder que essas redes sociais

permitiram. O processo de adaptação e

mutação, não é diferente do de um vírus,

que sobrevive, em grande parte, na

permuta de hospedeiros. Muitos sujeitos,

fundamentalmente aqueles que

objetivam o sucesso, aparentam não estar

preocupados com o preço que terão de

pagar pelo trono. Autoafirmação,

egocentrismo, narcisismo, individualismo

são formas de poder, formas de conceber

o poder e de utilizá-los para fins utilitários,

descartáveis em geral. E a pergunta final é:

o sucesso vale a pena se o preço for a

nossa individualidade ou a nossa

humanidade?

 !
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PEDRO JUNIOR 
- RADIO/BLOG -

Repórter na Rádio
Talismã FM  de
Belém/PB e atuante
blogueiro com foco na
área policial, ganhou
destaque pela agilidade
nas informações e
dinamismo no
desempenho de sua
função, seja no rádio
ou na sua página na
internet. 

MÍDIA/COMUNICAÇÃO

JUNIOR CAMPOS
- RADIALISTA -

O multimídia Junior Campos foi
indicado por profissionais de
imprensa da região como
Personalidade do Ano. Suas posições
firmes no rádio (Integração FM) e seu
dinamismo na atividade jornalística
ganharam destaque em 2019

WELLINGTON
FARIAS
- JORNALISTA-

Antenado analista político do
Portal PBAgora, o serrariense
tem ao longo dos anos dado
grande contribuição ao
jornalismo paraibano. Esse ano
ele é escolhido pela 2ª vez com
Personalidade 2019 

ANTONIO CABRAL  
-JORNALISTA- 

Do Vale do Piancó, ele está pela 2ª vez
nas páginas da EXPRESSO. Sua atuação
no jornalismo da região lhe garantiu
destaque em 2018 se repetindo em 2019 

NAPOLEÃO
SOARES 
- BLOGUEIRO - 

O Vale do Mamanguape
está bem informada pelo
Blog do Chico Soares,
capitaneado pelo
jornalista Napoleão, filho
de Chico. Em sondagem
para EXPRESSO, a
imprensa o indicou como
a Personalidade 2019



ADELTON
ALVES 
- RADIO/TV -

Da capital o jornalista
Adelton Alves foi o mais
lembrado por seu
colegas que cobrem a
Câmara de JP e a ALPB.
É a 1ª vez que Alves
figura na lista da
EXPRESSO como a
Personalidade do Ano. 

MÍDIA/COMUNICAÇÃO

MARCOS SALES 
- RADIALISTA -

Lembrado por profissionais de mídia
da região da Zona da Mata, o
radialista esse ano de 2019 venceu o
Prêmio Melhores do Ano da empresa
RVSHOW e estampa pela 1ª vez as
páginas de EXPRESSO como
Personalidade no segmento.

CLAÚDIA
CARVALHO
- JORNALISTA-

Editoria do Portal Parlamento
PB, radialista na Jovem Pan e
comentarista na TV Tambaú
(SBT), a mulher está na
EXPRESSO pela 2ª vez lembrada
por seus colegas de profissão
como Personalidade do Ano.

MICHELE MARQUES  
-JORNALISTA- 

Diretora da TV Mídia, a jornalista se
dedica exclusivamente ao telejornalismo
web com maestria. Pelo 2º ano é
lembrada por seus colegas de profissão.

FLÁVIO 
FERNANDES 
- BLOGUEIRO/
RADIALISTA - 

Editor de um dos blogs
mais acessados da região
de Cuité, o radialista da
89FM está na lista das 50
Personalidades mais
influentes de 2019. A
indicação é de seus
colegas da região do
Curimataú. 



POLÍTICO/PARLAMENTAR

Com base eleitoral na cidade de Guarabira, a
deputada Camila Toscano foi bem avaliada

por profissionais de imprensa da capital, que
cbrem o trabalho legislativo, como por

profissionais de imprensa da região
polarizada por Guarabira.  A filha de Zénóbio

Toscano é uma das 50 Persoanlidades mias
influentes de 2019

CAMILA TOSCANO 
- DEPUTADA ESTADUAL -

Novato no parlamento paraibano, o
deputado vindo da região de Remígio, no
brejo paraibano tem tido atuação bem
avaliada pelos jornalistas que compõem o
Comitê de Imprensa da ALPB

CIBELE CABRAL 
- VEREADORA  DE SAPE/PB -  

No 2º mandato como vereadora da Terra de
Augusto dos Anjos, a parlamentar tem tido
uma atuação bastante reconhecida pela mídia
local e da região. Projetos de grande
repercussão social e atuação no plenário da
Câmara Municipal rendem a Cibele destaque
merecido.  Em 2019 vereadora sapeense
estampa pela 3ª vez entre as 
Personalidades mais 
influentes da Paraíba. 

CHIÓ BATISTA
- DEPUTADO ESTADUAL - 



POLÍTICO/PARLAMENTAR

O poder da caneta lhe dar prestígio para em
qualquer situação influenciar em todos os 

 cenários, tanto que, assim como o ex-
governador, João foi citado por praticamente

todos os profissionais de mídia que
participaram da sondagem e o escolheram

como Personalidade Influente de 2019  

JOÃO AZEVEDO 
- GOVERNADOR -

Mesmo tendo deixado o Governo da
Paraíba a cerca de 1 ano, o ex-governador
continua sendo considerado pelos
profissionais de imprensa uma das
personalidades mais influentes do Estado.
Ricardo foi lembrado por profissionais de
imprensa da capital e do interior.

SANDRA MARROCOS 
- VEREADORA  DE JP -  

Ativista de pautas polêmicas na Câmara
Municipal de João Pessoa, a parlamentar do
PSB foi lembrada por profissionais de
imprensa que cobrem o trabalho do
parlamento pessoense, dentro e fora do
Comitê de Imprensa da CMJP. 
Em seu 2º mandato parlamentar, Sandra
encerra 2019 como Personalidade Influente do
ano e de olho em sua reeleição no ano que
vem. 

RICARDO COUTINHO
- EX-GOVERNADOR - 



PROFISSIONAL LIBERAL

Com atuação no sertão do
estado, mais precisamente na

região de Cajazeiras, o deputado
do PSB foi lembrado pela mídia

do interior e da ALPB  como uma
das figuras políticas do Estado

bastante influente em 2019. Sua
presença na lista da EXPRESSO é

a repetição do reconehcimento de
2017

JEOVÁ CAMPOS
-DEPUTADO 
ESTADUAL-

Iniciante na atuação como
parlamentar, a deputada
estadual Cida Ramos, a
mais votada da PB, foi
uma das escolhidas pelos
profissionais de mídia,
uma das 50
Personalidades influentes
de 2019. 

CABO GILBERTO 
- DEPUTADO ESTADUAL - 

Deputado pela 1ª vez, o Cabo Gilberto
é ferrenho apoiador do Presidente
Bolsonaro, opositor do Governo do
Estado na AL e tem muita simpatia da
imprensa que cobre o trabalho no
parlamento. Foi escolhido por ela cim
uma das 50 Personalidade influente
de 2019.

VENEZIANO VITAL
-SENADOR-  

Senador de primeiro mandato,
ex-deputado federal, o ex-
cabeludo de Campina Grande
foi lembrado pelos
profissionais de imprensa da
PB como uma das 50
Personalidades do ano de
2019.

CIDA RAMOS
- DEPUTADA ESTADUAL- 




