
O PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 É UM
RECONHECIMENTO A PESSOAS E PERSONALIDADES
PARAIBANAS, NAS MAIS DIVERSAS CATEGORIAS, QUE
SE DESTACARAM E CONSEGUIRAM SERVIR DE
EXEMPLO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS.

Prêmio 50 Mais
Influentes de
2022 na Paraíba
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"Os bons

exemplos

não

merecem

abandono."
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O processo de votação
envolveu 2.112
internautas que
responderam o formulário
google.

Sete veículos de
comunicação
participaram do
processo de escolha
e aferem o seu
resultado.

UMA PUBLICAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA 

EDIÇÃO 69 

*Adolfo Caminha



   Repetimos a parceria para
colocar o projeto de escolha
dos 50 Mais Influentes de
2022 e premiar os mais
indicados.
     Muitas mudanças
aconteceram de um ano
para o outro, alguns ficaram
pelo caminho, outros se
doaram mais, outros menos,
mas o projeto seguiu e se
conclui na presente
publicação.
     Fazemos então, uma
releitura do que motivou a
realização desse projeto: a
unidade de todos para
substituir o verbo competir
pelo verbo unir. Ouso a
repetir que alguns poucos
ainda não entenderam e
continuam tentando dividir e
separar, porque para estes, a
divisão lhes rendem
benefícios.
Por fim, apresentamos a
nossos leitores o resultado
do que foi trabalhado
durante um mês de votação
e divulgação. 
Aqui está o reconhecimento
daqueles que de alguma
forma conseguiram servir de
exemplo, de bom exemplo
para a sociedade paraibana. 
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      Como fez em 2017, 2018 e 2019, 2021 um grupo de
veículos de imprensa se reuniram em parceria, através de um
Consórcio, com o objetivo de escolher os 50 paraibanos mais
Influentes da Paraíba na visão daqueles que participaram da
votação aberta pela internet.          
       2.112 formulários da Google foram analisados com
respostas dos internautas que colocaram centenas de nomes
como paraibanos que servem como bom exemplo através de
seu trabalho e sua atuação. 
      Desses tantos nomes analisados, os mais citados e com
trabalho relevante foram os escolhidos. Muitos citados, mas
poucos ganharam tanta citação como os que figuram nessa
seleta lista. 
       Vale parabenizar os escolhidos, os que permaneceram
presentes desde as edições anteriores até os novatos que
estão pela primeira vez nas páginas dessa edição digital da
EXPRESSO. Nossas felicitações na certeza de que o seu
trabalho está em evidência,  e isso é fruto do esforço de
quem preza pelo que faz.

 2022 E A PARCERIA SE REFAZREPETIMOS O
PROJETO

PUBLICAÇÃO DA AGÊNCIA ODIA1

EDITORIAL CONSÓRCIO

EXPEDIENTE 

Esta é uma publicação da Agência ODIA1 Consultoria, Marketing e

Serviços

A referida publicação será hospedada nas plataformas Flipsnack e

ISSU, na Editoria da Revista no site ExpressoPB.net  

 

Fotos

As imagens publicadas nesta edição são retiradas das mídias sociais, as quais tem

regra própria de utilização da imagem por parte de usuários dessas mídias. 

 



   Agência de Notícias,
publicidade, marketing e
propaganda, detentora dos
direitos autorais da Revista
Digital EXPRESSO [apenas
dela]. 
Fundada em 2021 presta
assessoria de comunicação,
gerencia redes sociais e produz
conteúdo para sites, blogs e
outros meios de comunicação.    
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COM BONS PARCEIROS SE CONQUISTA O
SUCESSO

PARCERIA 

     O Site PB Cidades faz parte da
plataforma Rede PB Cidades, empresa
fundada em 2017 na cidade de Mari
registrada como Lessa Comunicação.
Com atualizações diárias, o Site PB
Cidades traz as principais notícias da
região, e editorias diversas.
    A Rede PB Cidades é composta por
um Site de Notícias, Web Rádio e Web
TV com presença nas principais redes
sociais. Uma empresa especializada em
serviços de Consultoria, Assessoria de
Imprensa e criação de estratégias de
comunicação que garante um
atendimento ágil, eficiente e focado em
resultados. 
  A Rede PB Cidades é líder no ranking
de visualizações e engajamento entre
os principais veículos de comunicação
da região. Nossa referência é a ética
profissional e o respeito às pessoas.
Somos apaixonados pela informação
com responsabilidade.
   Nosso contato:
Telefone:(83) 9 9645-6132 (WhatsApp)
E-mail: pbcidades@gmail,com

www.portalumari.com.br

www.sapenaweb.com.br

www.paraibaconectado.com.br

    O RepercutePB, é um portal de
notícias, que foi fundado no dia 12
de março de 2020, sendo um
projeto audacioso, por se tratar de
um momento crítico que passava o
país. A Pandemia, do Coronavirus. 
     No final de 2021, o
REPERCUTEPB , passou a fazer
parte do Consórcio de Imprensa,
onde, hoje, reúne vários portais de
notícias , formando uma rede de
informação única. Além de passar a
notícia, o objetivo do consórcio é
escolher os mais influentes de cada
ano. A votação é realizada via
formulário disponibilizado para os
internautas
       No final de 2022, se repetiu de
novo o sucesso. 
     Hoje, o RepercutePB, esta
entre os principais e mais
acessados portais da Paraíba.

NA HORA DE ANUNCIAR, PROCURE QUEM TEM
CREDIBILIDADE!

www.expressopb.net
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GESTOR PÚBLICO

CATEGORIA

JOSILDA MACENA

Prefeita da cidade
de Araçagi, foi a
gestora mais votada
na lista dos 50 Mais
Influentes de 2022. 

Pelo segundo ano
consecutivo Josilda
Macena lidera a
lista dos melhores
gestores da Paraíba,
em votação popular.

Prefeita de Araçagi/PB

GESTÃO - Com uma gestão operosa, Josilda Macena vem
realizando uma administração que surpreende até o mais
otimista analista político da região de Guarabira.
Obras por toda a cidade, pagamento em dia e
responsabilidade financeira marcam os dois primeiros anos
de Josilda  a frente da prefeitura de Araçagi. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Em 2021
Josilda foi a mais votada da categoria, assim como em
2022
 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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GESTOR PÚBLICO

CATEGORIA

EMANUELLE CHAVES

Secretária de Saúde pela 3ª vez na cidade de
Mari, durante os 3 mandatos do atual prefeito
Antonio Gomes, a fisioterapeuta e advogada
Emanuelle Chaves foi eleita por votação popular
para o Prêmio 50 Mais Influentes do ano. 

GESTÃO - Eficiência é o nome dado ao trabalho
de Emanuelle na pasta da saúde em Mari.
Reponsável pela política pública de saúde da
gestão AG, a Dra. Emanuelle é uma das
secretárias mais bem avaliadas do governo. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Em
2021 esteve presente na lista dos mais influentes
e se manteve em 2022.

Secretária de Saúde de Mari/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

FERDINANDO LUCENA 

Secretário Executivo de Turismo de João Pessoa,
o turistólogo Ferdinando Lucena já é figura
presente nas edições do Prêmio 50 Mais
Influentes da Paraíba. 

GESTÃO - Com um trabalho voltado ao
desenvolvimento econômico da capital paraibana
através do turismo, Ferdinando realiza um
trabalho reconhecido por órgãos e instituições de
atuam no segmento. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa
é a segunda vez que Ferdinando figura na galeria
do prêmio. A primeira vez foi no ano de 2021. 

Secretário  Executivo de Turismo de JP 
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GESTOR PÚBLICO

CATEGORIA

GILENE CÂNDIDO

Prefeita da cidade de Borborema, localizada na região
do brejo paraibano, Gilene Cândido é uma das
gestoras mais lembradas em votação popular
realizada pelo Consórcio de Mídia. 

GESTÃO - Em seu segundo mandato, Gilene tem
feito uma administração merecedora de
reconhecimento. Esse 2022, a prefeita recebeu o
Prêmio Prefeito Empreendedor e fecha o ano com
chave de ouro, recebendo mais um reconhecimento. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Pelo
segundo ano consecutivo, Gilene Fernandes integra a
galeria dos que foram eleitos como os mais
importantes gestores do ano. 

Prefeita de Borborema/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

EVERTON FIRMINO TOM

Prefeito da cidade de Água Branca, no alto sertão
paraibano, Everton Firmino, é um dos gestores que se
apresentam na galeria dos mais importantes gestores
da Paraíba. 

GESTÃO - A administração de TOM, como é
chamado, tem recebido o reconhecimento da
população que votou em massa em seu nome para lhe
colocar nessa lista. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa é a
segunda vez consecutiva que o gestor de Água Branca
integra a galeria seleta dos bons gestores, escolhidos
através de votação popular realizada pelo Consórcio
de Mídia. 

Prefeita de Água Branca/PB
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GESTOR PÚBLICO

CATEGORIA

GENIVALDO TEMBÁRIO

Prefeito da cidade de Prata, localizada na região do
cariri paraibano, Genivaldo Tembário é um dos
gestores indicados em votação popular realizada pelo
Consórcio de Mídia.

GESTÃO - Genivaldo tem feito uma gestão salutar e
que vem desenvolvendo o município onde é prefeito.
A indicação de seu nome para esse prêmio é o
reconhecimento da população ao trabalho realizado
por ele. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa é a
primeira vez que Tembário figura na galeria dos bons
gestores paraibanos, no prêmio promovido pelo
Consórcio de Mídia que envolve 8 veículos de
imprensa. 

Prefeito de Prata/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

MATHEUS AMORIM  

Prefeito da cidade de São José dos Ramos, na região
de Itabaiana, Matheus Amorim, é uma surpresa
administrativa e política. Neto da ex-prefeita Maria
Aparecida, Matheus adotou estilo próprio e deu certo. 

GESTÃO - Destaque para a Educação, a
administração de Matheus é considerada uma das
mais promissoras da região do Vale do Paraíba.
Desenvolvimento econômico e serviços de saúde
também turbinam o portfólio da gestão local. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa é a
primeira vez que o gestor integra a galeria seleta dos
bons gestores, escolhidos através de votação popular
realizada pelo Consórcio de Mídia. 

Prefeito de São José dos Ramos/PB
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GESTOR PÚBLICO

CATEGORIA

ELIAS COSTA 

Prefeito da cidade de Jacaraú, localizada na região do
litoral norte paraibano, Elias Costa está em seu
segundo mandato e se tornou um político influente
em toda a região em torno de seu município.

GESTÃO - Com uma das gestões mais bem avaliadas
da região, o destaque das ações ficam por conta da
infra estrutura, educação e saúde, sem falar na
valorização dos servidores e uma arrojada politica
pública destinada ao turismo de eventos. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa é a
primeira vez que Elias Costa integra a galeria dos
bons gestores paraibanos. 

Prefeito de Jacaraú/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

GEVERALDA FARIAS
Secretária de Saúde do município de Duas Estradas,
Geveralda Farias tem uma vasta experiência nas
políticas públicas relacionadas ao SUS. Foi secretária 
 em várias gestões naquele município e sua
permanente presença na pasta atesta sua
competência.  

GESTÃO - Dedicada e obstinada a conquistar
objetivos, quem conhece a secretária afirma que ela é
uma 'perseguidora de objetivos", tanto que conseguiu
alavancar os índices da saúde local e continua atuando
cada vez mais pela saúde de Duas Estradas. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa é a
primeira vez que o gestor da saúde integra a galeria
seleta dos bons gestores. 

Secretária de Saúde de Duas Estradas/PB
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GESTOR PÚBLICO

CATEGORIA

JOSIAS FARIAS 

Agente de Desenvolvimento do município de
Queimadas, na região de Campina Grande, Josias
Farias, é gestor da Sala do Empreendedor daquele
município e foi indicado para esta seleção em votação
popular realizada pelo Consórcio de Mídia.

GESTÃO - Josias  tem feito um trabalho que serve de
modelo para outras cidades e já o levou Foz do
Iguaçu, no Paraná para apresentar o case de sucesso
das Casas do Empreendedor de Queimadas – projeto
vencedor das edições estadual (PB) e nacional (BR)
do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 - Essa é a
primeira vez que Josias figura na galeria dos bons
gestores paraibanos

AD - Sala do Empreendedor de Queimadas/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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ARTISTA

CATEGORIA

CARLINHOS CAMAROTE 

Inicialmente Forró
do Camarote,
Carlinhos Filho era
vocalista do grupo,
hoje CARLINHOS
CAMAROTE e faz
sucesso por onde
passa. Dois anos de
estrada com grupo,
ao todo já são seis
anos de uma bonita
carreira que nasceu 
 na cidade Mulungu
e se espalhou por
toda a região do
brejo paraibano.
Desde criança
Carlinhos sempre
foi envolvido com a
música. Seu pai era
dono de um grupo
musical. 

Cantor 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES
DE 2022 -  O jovem cantor ganhou
tanta notoriedade que concorreu a
esse prêmio e foi o mais votado na
seleta galeria dos mais influentes do
ano. 
Carlinhos Camarote figura na lista
do prêmio pela 2ª vez, tendo sido
escolhido também em 2021.

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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ARTISTA

CATEGORIA

KELSON KISS

O artista Kelson Kiss é cantor e também
artista de teatro com atuação em Solânea e
em toda a região polarizada por ela. 
Participante de vários festivais e realizando
shows, Kelson vem se destacando ao longo de
sua carreira.  

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Kelson integra a
galeria dos artistas mais influentes da Paraíba. 

Cantor

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

LAÍS MENEZES

Laís Menezes é cantora e compositora.
Participou em 2021 do The Voice Kids da Rede
Globo e fez muito sucesso na telinha e fora
dela.  
Laís continua realizando shows e atuando em
projetos musicais . 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que a cantora integra a
galeria seleta dos artistas que se destacam e
influenciam outras pessoas estado afora. 

Cantora
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ARTISTA

CATEGORIA

JEY LEONARDO

O escritor, romancista Jey Leonardo tem
motivos para começar 2023 em clima de festa:
está presente nessa galeria é motivo de
orgulho. Seus conterrâneos votaram
expressivamente reconhecendo seu talento. 
O tempo é seu melhor aliado, pois com o seu
passar ele continua sendo lembrado como uma
personalidade influente em Sapé e na sua
região.  

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a terceira vez que Jey figura nessa lista.
Ele estreou em 2019, voltou em 2021 e
continua... 

Escritor 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

PATR[ICIA BRITO

Ela surpreendeu no palco do São João de Sapé
ao se apresentar na Praça Principal do evento.
A sua apresentação apoteótica repecurtiu em
toda a mídia da região e até hoje a sua
performance está presente na memória das
pessoas. Estamos falando de Patrícia Brito. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que a cantora integra a
galeria seleta dos artistas que se destacam e
influenciam outras pessoas estado afora. 

Cantora
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PROFISSIONAL LIBERAL

CATEGORIA

ALBERTO JORGE

O advogado Alberto
Ferreira Jorge já um
velho conhecido do
Prêmio Melhores do
Ano. Desde que os
Mais Influentes foi
criado que Dr.
Alberto vez por
outra aparece por
aqui. 
Com forte atuação
na advocacia
paraibana, com
destaque para a
região da Zona da
Mata e Litoral Sul
da Paraíba, Dr.
Alberto tem um
trabalho merecedor
de reconhecimento.
Está aqui é uma
prova disso.  

Advogado

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES
DE 2022 -  O jovem advogado com
escritório em Sapé e atuação em
toda a região figura na lista do
Prêmio Mais Influentes da Paraíba
pela 4ª vez, mostrando que sua
atuação está sempre presente e não
é esquecida por clientes, amigos e
admiradores. 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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PROFISSIONAL LIBERAL

CATEGORIA

MICHELLE FERNANDES

A advogada Michelle Fernandes é Procuradora
do município de Mari, Zona da Mata da
Paraíba, mas antes já teve atuação na capital
do estado. Seu desempenho a frente da
procuradoria e sua atuação em ações judiciais
das mais diversas lhe rendeu reconhecimento
de clientes e admiradores de seu trabalho.  

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Michelle Fernandes 
 figura nessa lista. 

Advogada

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

IRAN PESSOA 

O médico psiquiatra Iran Pessoa Junior tem
atuação em Mari e em outras cidades da região
polarizada por Guarabira.  
Simpático, dedicado e atencioso, Dr. Iran vem
ao longo dos tempos colecionando
admiradores de sua atuação profissional. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que o médico figura entre
os paraibanos mais influentes de 2022 dentre
tantos que foram citados. 

Médico
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PROFISSIONAL LIBERAL

CATEGORIA

FABIANA FRANÇA

Buscar seus sonhos, lutar por eles e se tornar
excelência por dedicação, esforço e
competência. Assim pode-se definir os passos
percorridos pela profissional do ramo de
estética da cidade de Mari, Fabiana França.
O ano de 2022 foi na verdade um 'ano de
ouro' para ela. Recebeu prêmio nacional e
figura entre as mulheres de sucesso do ano. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Fabiana figura nessa
lista e de forma merecida!

Esteticista 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

RAMOM MOREIRA 

"A força do Direito deve superar o direito da
força.". Assim com a frase do famoso jurista
Rui Barbosa, o jovem advogado Ramom
Moreira costuma se apresentar em suas mídias
digitais.  
Com atuação na região de Bananeiras, Ramom
sempre foi um aguerrido político, mas não
menos ardoroso operador do direito. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Ramom integra a
galeria seleta dos profissionais liberais que se
destacaram e influenciaram em 2022.

Advogado
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PARLAMENTAR

CATEGORIA

POLLYANA DUTRA

Natural de Natal, no
RN, Pollyanna Dutra
é médica veterinária
e foi prefeita por
dois mandatos do
município de
Pombal, Sertão da
Paraíba.
Atualmente está em
seu 1º mandato e já
foi reconhecida como
deputada destaque
pela imprensa
especializada com
quase 1000
proposituras
apresentadas em
2019.
Nesse ano de 2022
teve o nome
regionalizado após
disputar a condição
de candidata a
Senadora.

Deputada Estadual

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES
DE 2022 -  A deputada Pollyana
estreia na lista do Prêmio Mais
Influentes da Paraíba de 2022, com
nome estadualizado e testada na
Assembléia, na política e na vida. 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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PARLAMENTAR

CATEGORIA

DJA MOURA 

Destemida, ousada e firme. Assim pode-se
definir a personalidade da vereadora Djá
Moura. Ela está em seu primeiro mandato na
Casa de José Paulo de França e pelo que se
percebe conquistou a simpatia de um bom
grupo na sociedade mariense, tanto que
recebeu expressiva votação, ficando na
segunda colocação nesta categoria. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que Djá figura nessa lista
e assim como em 2021, conseguiu se fazer
presente entres os paraibanos mais influentes
do ano.

Vereadora - Mari/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

FELIPE LEITÃO 

"O deputado estadual Felipe Leitão tem
atuação destacada em João Pessoa e na região
da Zona da Mata Paraíba. Tem base eleitoral
em Sapé, Riachão do Poço, Bayeux, dentre
outros municípios. Seu trabalho e atuação
parlamentar merece destaque por parte de
suas bases. Essa presença nas bases lhe rendeu
posição privilegiada na opção dos internautas. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Felipe Leitão  integra
a galeria seleta dos parlamentares que se
destacaram e influenciaram em 2022.

Deputado Estadual 
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PARLAMENTAR

CATEGORIA

CAROL MELO

A atuação parlamentar de Carolina Melo em
Sobrado foi reconhecida pela população
daquele município com votação expressiva por
parte dos internautas que participaram da
sondagem via formulário google, como tem se
dado a catalogação dos votos. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa não é a primeira vez que Carol figura
nessa lista. Em 2019 ela esteve na nossa seleta
galeria dos paraibanos mais influentes daquele
ano.

Vereadora - Sobrado/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

JUNIOR PAULO

"O hoje vereador Junior Paulo, é Marinheiro
Civil e atualmente está no parlamento de
Cabedelo, cidade da região metropolitana da
capital.  
Aguerrido parlamentar e fiscalizador do
dinheiro público, Junior Paulo recebeu o
reconhecimento da população cabedelense. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Junior Paulo integra
a galeria dos parlamentares mais influentes da
Paraíba.

Vereador - Cabedelo/PB
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PARLAMENTAR

CATEGORIA

ABRAÃO SALES JUNIOR 

Comandante de um exercito de um homem
só, Abraão Sales Junior é o atual Presidente da
Câmara de Sapé. Atualmente tem sido
protagonista da cena política local e guardião
das leis municipais, inclusive do Regimento
Interno da Casa de Augusto dos Anjos. 
O reconhecimento ao seu trabalho se expressa
pela sua indicação por parte dos internautas
para está presente nesta galeria. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que Abraão Jr figura
entre os parlamentares mais influentes da PB.

Vereador - Sapé/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

CIDA RAMOS

Reeleita Deputada Estadual, Cida Ramos tem
um trabalho que merece destaque por atuar
em defesa das minorias e das pessoas
deficientes. Sua chegada a ALPB revolucionou
o parlamento paraibano. 
O seu trabalho recebeu o reconhecimento de
muitos paraibanos, recebendo indicação para
este prêmio vindas de várias cidades do estado. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a terceira vez que Cida Ramos integra a
lista dos parlamentares que se destacaram e
influenciaram em 2022.

Deputada Estadual
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PARLAMENTAR

CATEGORIA

WILSON FILHO

Jovem, atencioso, desenrolado e carismático.
Esse é o perfil do deputado estadual Wilson
Filho que foi reeleito com uma votação ainda
mais expressiva que a votação de 2018. 
Com toda uma bagagem de, inclusive, já ter
sido deputado federal, os internautas o
colocaram entre os parlamentares mais
influentes de 2022.  

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Wilson Filho foi
escolhido nessa votação popular.

Deputado Estadual

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

MARMUTHE CAVALCANTE 

Marmuthe é formado em Direito e também
radialista. A Câmara Municipal de João Pessoa
é ambiente já conhecido por ele. Esse não é o
seu primeiro mandato e portanto sua atuação
já é testada pelo população pessoense.   
Na avaliação de quase uma centena de
internautas o seu mandato merece
reconhecimento. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Marmuthe
Cavalcante  integra a lista dos parlamentares
mais influentes de 2022.

Vereador - João Pessoa/PB
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PARLAMENTAR

CATEGORIA

MARLON BRAND

O vereador Marlon Brand da cidade de
Sobrado, foi Presidente do Legislativo local e
fecha a lista dos parlamentares mais influentes
do ano de 2022. Seu nome recebeu cerca de
meia centena de votos dos internautas como
reconhecimento do seu trabalho.  

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Marlon Brand figura
nessa lista.

Vereador - Sobrado/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

CREDIBILIDADE É COM ESSA MARCA!

Confiança é com essa empresa...
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EMPREENDEDOR 

CATEGORIA

JEAN TEIXEIRA

O empresário Jean
Teixeira é um
futurista. Dono de
uma rede de lojas de
moda feminina, a D'li
Moda Íntima, o
jovem empreendedor
começou sua
trajetória costurando
com a mãe e anos
depois se tornou um
grande e bem
sucedido empresário
com lojas em
diversas cidades da
Paraíba. 
Guarabira, Sapé,
Pedras de Fogo,
Mamanguape e até o
sertão paraibano
conhece a marca da
D'li comandada por
Jean. 

DLI Moda Feminina

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES
DE 2022 -  O jovem empresário,
natural de Belém figura na lista do
Prêmio Mais Influentes da Paraíba
pela 1ª vez, mostrando que sua
história de sucesso serve de
inspiração para clientes, amigos e
admiradores. 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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EMPREENDEDOR

CATEGORIA

DEL DA OÁSIS

Empreender é desafiar a si mesmo e aos seus
limites. A Oásis Informática, através de seu
proprietário superou todos os desafios
possíveis e se tornou uma loja referência em
Mari e região. 
O sucesso da Oásis é reconhecido pelos
internautas que colocaram quase duas
centenas de votos para escolher Del como
empreendedor do ano de 2022.

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que Del da Oásis figura
em nossa lista.

OASIS Informática

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

JORDANA FELIX 
Ninguém mais do que ela e seu esposo, o
Chefe Fabiano sabem os desafios de
empreender em tempos de crise. Resiliência é
o nome que se dar para quem consegue
reinventar-se. Pois bem, Jordana Félix
transformou o delivery em Restaurante do
Jacana que hoje é um dos mais sofisticados da
cidade de Mari.     
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Jordana integra a
galeria dos empreendedores de sucesso
reconhecida por quase uma centena de
internautas.

Restaurante do Jacana - Mari/PB
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EMPREENDEDOR

CATEGORIA

 ADAILTON CARVALHO

Dono do Atacamix, inaugurado em 2022,
Adailton Carvalho é um destemido
empreendedor. Sua mais nova empresa gerou
cerca de 210 vagas de empregos diretos e mais
de 100 oportunidades indiretas. Seu esforço e
dedicação pelo desenvolvimento da economia
sapeense recebe o reconhecimento de
centenas de pessoas que o colocaram nesta
lista.

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez Adailton do Açucar
figura nessa lista dos paraibanos influentes de
2022

Atacamix - Sapé/PB

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

ROSIL PONTES 
A história do jovem empreendedor do ramo
calçadista que começou como vendedor de rua
na década de 80 e se transformou em um
empresário de sucesso não deve ser esquecido.  
Rosil Pontes é sempre figura presente entres
os mais influentes da Paraíba. Esse ano, Rosil
recebeu o reconhecimento de dezenas de
internautas e garantiu presença nessas páginas. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Desde o início do prêmio, Rosil Pontes da
Pontes Calçados sempre se fez presente, com
exceção do ano passado, mas que esse ano
retorna de forma triunfal.

Pontes Calçados - Mari/Guarabira-PB
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IMPRENSA/MÍDIA

CATEGORIA

EVANDRERSON BRAZ

A frente de um dos
radiofônicos mais
ouvidos da região de
Guarabira, o
radialista
Evandrerson Braz
ganhou notoriedade
pelo seu estilo de
fazer rádio. 
Voz forte e
contundente faz de
Evandrerson uma
potência de peso na
hora de apresentar
argumentos sobre os
mais diversos
assuntos do
cotidiano. 
Esse seu estilo
cativou fãs por toda a
região, tanto que
recebeu votos de
várias cidades para
figura nessas
páginas. 

Radialista - Cultura FM

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES
DE 2022 -  O jovem radialista da
Rádio Cultura de Guarabira, figura
na lista do Prêmio Mais Influentes
da Paraíba pela 1ª vez, mostrando
prestígio e respeito por parte de
seus ouvintes espalhados por cada
recanto da região.

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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IMPRENSA/MÍDIA

CATEGORIA

RUDNEY ARAÚJO

De Guarabira para a capital. Esse foi o
percurso profissional realizado pelo radialista
Rudney Araújo. Figura presente no rádio
guarabirense, Rudney agora está na Arapuan
FM de João Pessoa onde ancora ao lado do
Bruno pereira o radiofônico 60 minutos. Sua
boa atuação no rádio lhe rendeu o
reconhecimento de vários admiradores.

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez Rudney Araújo figura
nessa lista dos profissionais de mídia
paraibanos influentes de 2022.

Radialista - Arapuan FM

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

RAFAEL SAN 

Rafael San já é velho conhecido da radiofonia
guarabirense. Tem décadas de atuação no rádio
e experiência suficiente para chegar onde
chegou: em cargo de comando do Sistema
Correio.  
O reconhecimento de seu trabalho lhe rende
sucesso suficiente para ser escolhido uma das
50 personalidades mais influentes da PB. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que Rafael San figura em
nossa galeria de homenageados.

Radialista -Guarabira FM
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IMPRENSA/MÍDIA

CATEGORIA

CELLYA ARAÚJO

A servidora pública ascendeu aos microfones
da Rádio Talismã FM de Belém por acaso, mas
se consolidou como uma das vozes mais
ouvidas do rádio na Paraíba e no Rio Grande
do Norte. 
Com voz suave e pontos de vista firme, Cellya
Araújo teve seu trabalho reconhecido por
centenas de internautas que indicaram seu
nome como a voz influente do rádio em 2022.

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez Cellya Araújo figura
nessa lista dos paraibanos influentes do ano.

Radialista - Talismã FM

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  
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WILLAMS SANTOS 

Profissional de mídia determinado, homem
destemido que tem paixão por essa cidade e
luta por ela. Usa a sua voz para cobrar, muitas
vezes indignado, aquilo que Sapé tem direito.
Willams Santos atua à décadas no rádio e o faz
com amor. Sua trajetória recebe o
reconhecimento de muitos admiradores de seu
trabalho.
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira veza que Willams Santos se
faz presente em nossa lista dos paraibanos
mais influentes de 2022.

Radialista - WS/Sapé 
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INFLUENCER DIGITAL

CATEGORIA

HELTON RENÊ

IMPORTANTE: 
A escolha dos influencers se deu não pela
votação já que quase 3 dezenas foram
indicados, mas pela quantidade de seguidores
de cada um possui nas redes sociais.  

Criador(a) de conteúdo digital

Seguidores: 72,5k 
3 vezes premiado
Perfil: @heltonrene

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 
Continua liderando as indicações como o influencer mais
influente de 2022. 

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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INFLUENCER DIGITAL

CATEGORIA

MIZAEL SILVA
Radialista - Talismã FM

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022

Seguidores: 31,6k 
1ª vez premiado
Perfil: @rafaribeirooff

PRÊMIO 50 MAIS
INFLUENTES DE

2022 

Perfil está em alta.
Rafa está sempre
presente em eventos
públicos convidados
pelos gestores. 

RAFA RIBEIRO
Humor | Lifestyle | Comentarista

WANDERLEY SILVA
Radialista - Talismã FM

DANILO LIMA
Humor

Seguidores: 177k
1ª vez premiado
Perfil: @mizaelsilv

PRÊMIO 50 MAIS
INFLUENTES DE

2022 

Perfil de humor com
forte engajamento de
seguidores. 

. 

Seguidores: 546k 
1ª vez premiado
Perfil: @daaniloolima

PRÊMIO 50 MAIS
INFLUENTES DE

2022 

Perfil com grande
engajamento  e
conteúdo digital
atualizado e
permanente.

Seguidores: 12,6k 
1ª vez premiado
Perfil: @wanderley_ley

PRÊMIO 50 MAIS
INFLUENTES DE

2022 

Perfil está em alta e
produção de conteúdo
mais formal e com
perfil divulgador.
 

https://www.instagram.com/rafaribeirooff/#
https://www.instagram.com/mizaelsilv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=fdeb6f67-f183-4152-8989-671e24ee50f5#
https://www.instagram.com/wanderley_ley/#
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POLÍTICO 

CATEGORIA

JOÃO AZEVEDO

Reeleito com
cerca de 52,33%
votos válidos, o
governador João
Azevedo (PSB)
foi indicado pela
maioria dos
internautas
como
importante e
influente político
paraibano, pois
foi dele toda a
estrutura e
articulação do
processo
eleitoral que lhe
resultou na
vitória. 

Governador da Paraíba

PRÊMIO 50 MAIS
INFLUENTES DE 2022 -  O
governador João Azevedo já
figurou na lista do Prêmio Mais
Influentes da Paraíba na
condição de Secretário de Infra
Estrutura do Estado em 2017.

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  

DEDE                    20222022
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POLÍTICO

CATEGORIA

EDUARDO BRITO 

Ex-prefeito de Mamanguape, Eduardo Brito
desafiou o improvável e conseguiu se eleger
deputado estadual na eleição de 2022.
Articulado, começou de forma tímida a pré-
campanha e chegou a eleição com apoios
robustos de prefeitos e lideranças fortes que
lhe garantiram vitória. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a primeira vez que Eduardo Brito figura
nessa lista dos paraibanos influentes do ano.

Deputado Estadual Eleito

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  
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RAQUEL MELO 

Filha da ex-prefeita de Sobrado, Célia Melo, a
líder política Raquel foi indicada pelos
internautas de daquele município e de cidades
de suas redondezas como uma figura influente
na política local. Em 2022 ela com o apoio de
todo o seu grupo conseguiu vencer o sistema
governista nas urnas, o que há anos não
conseguia. 
 
PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que Raquel Melo se faz
presente em nossa lista dos paraibanos mais
influentes de 2022.

Líder Política de Sobrado/PB
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POLÍTICO

CATEGORIA

GEORGE COELHO

Os internautas depositaram quase uma
centena de votos no nome do Presidente da
FAMUP (Federação dos Municípios da
Paraíba) na categoria "Político". Há quem
afirme que George foi peça importante na
articulação para que prefeitos do interior da
Paraíba apoiassem a reeleição do governador. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Essa é a segunda vez que George Coelho
figura nessa lista dos paraibanos influentes do
ano.

Presidente da FAMUP

5050
MAIS INFLUENTESMAIS INFLUENTES  
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ABRAÃO SALES JUNIOR

Comandante de um exercito de um homem só,
Abraão Sales Junior é o atual Presidente da
Câmara de Sapé. Atualmente tem sido
protagonista da cena política local e guardião
das leis municipais, inclusive do Regimento
Interno da Casa de Augusto dos Anjos. 
O reconhecimento ao seu trabalho se expressa
pela sua indicação por parte dos internautas
para está presente nesta galeria. 

PRÊMIO 50 MAIS INFLUENTES DE 2022 -
Abraão Junior figura em duas categorias no
prêmio de 2022: Parlamentar e Político.

Presidente da Câmara de Sapé
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