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Reflexões atemporais

O fanatismo e a 
inteligência nunca mora-

ram na mesma casa.

Ariano Suassuna  

É hoje!17
Aniversariando
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O Governo Federal, através da Anael 
– Agencia Nacional de Energia 
Elétrica – autorizou novo aumento 
nas tarifas que passarão a vigorar 
este mês nas contas dos usuários, 
por conta dos efeitos da estiagem e  
do  uso da bandeira vermelha. Isso 
significa que os produtos e serviços, 
incluindo gêneros de primeira ne-
cessidade, também serão reajusta-
dos, apertando ainda mais o cinto 
da classe média e assalariados.

Mesmo com os 
problemas cau-
sados pela pan-
demia, AUGUSTO 
E EMILIA PADI-
LHA comemoram 
os excelentes 
resultados que 
vem obtendo na 
pousada Wassu, 
um pequeno pe-
daço do paraíso, 
situado no lito-
ral de Alagoas a 
cerca de 330k, de 

João Pessoa. O local é considerado um 
dos mais belos do nordeste.

ELA é um dos des-
taques no time da  
sociedade parai-
bana onde sem-
pre figurou como 
titular absoluta, 
desde os tempos 
áureos do colunis-
ta Heitor Falcão, o 
Agá, que conduzia 
o ritmo do  jorna-
lismo social dos 
anos 70. De lá para 
cá, CELY DE SOUSA 

FURTADO se mantém intacta, bonita e 
elegante como sempre foi, prestigiando 
os eventos da coluna.

Super produção
O advogado Everaldo 
Dantas da Nóbrega 
tem utilizado  o isola-
mento social provocado 
pela pandemia para 
acrescer a sua produção 
literária. Somente neste 
último ano, foram três 
novas obras, todas com 

o selo da Idéia Editora: Dos Tempos da 
Quarentena, Historietas e Poemas. O au-
tor é poeta e escritor talentoso e almeja 
chegar à Academia Paraíba de Letras.

Janete Montenegro, 
Adélia Albuquerque 
da Silva., Agnaldo 
Soares, Clebert José 
Alves, Cléia Almei-

da, Dani Arruda, Fernanda Queiroga,  
Haroldo Lucena Filho, Irmã Anunciada 
do Espírito Santo,-
Samuel Brito, João 
Evangelista Filho 
, Junior Nóbrega, 
Lamartine Neves da 
Silva, Laudicéa Maria 
de Lima Aguiar, Ma-
ria das Neves Lima 
de Farias, Mirtes Ca-

valcanti Furtado, 
Gláucio Nóbrega de 
Souza , Nair Barlow , 
Naldo Gama , Pollyan-
na Karla Cavalcante, 
Roberta de Fátima de 
Almeida Varandas, 
Suely Cavalcanti Dias.

A mais recente pesqui-
sa divulgada pelo Ibope 
sobre a audiência das 
TVs locais referendou a 
superioridade  indiscu-
tível da TV Cabo Bran-
co mas trouxe algumas 
surpresas, entre elas o 
baixo desempenho do 
programa do apresen-
tador Samuka, que já 
foi líder do horário da 
tarde, com mais de 
57%,  no tempo da 

TV Correio, que ficou 
em quarto lugar, com 
apenas 8%, ficando 
atrás do JPB 1ª edição, 
de Nilvan Ferreira 
(Correio) e Elry do 
Gás (TV-Tambaú). A 
TV-Cabo Branco, com 
o reforço da progra-
mação nacional da 
Globo, lidera, com 
folgas, em todos os 
horários.
A propósito, a coluna 

recorda que houve 
tempo em que o 
Correio Debate, sob 
o comando da dupla 
Giovanni Meireles 
e Haryanne Arruda, 
chegou a obter 55% 
no horário enquanto 
o Correio Verdade, 
com Samuka Duarte, 
chegava aos 57% e era  
a maior pontuação 
individual da televisão 
paraibana.

Números do Ibope mostram mudanças na audiência

A Paraíba  sai na frente e é o 
primeiro estado do Nordeste a 
implantar o RG Digital, identi-
dade totalmente biométrica que 
reune a maioria dos documentos 
em um só lugar, armazenados 
em app no smatphone, mais 
uma novidade implantada pela 
Secretaria de Segurança Pública 
na gestão operosa do secretário 
Jean Nunes. O serviço já está 
disponivel em Android e IOS.

Surge uma candidata de peso á 
vaga do professor Juarez Farias 
na Academia Paraibana de Letras: 

trata-se da professora Andréa Nunes, 
paraibana de João Pessoa que atua  
como  promotora de Justiça do Estado 
de Pernambuco. Membro da Academia 
Paraibana de Letras e Artes, autora de 
romances policiais premiados e currí-
culo que inclui participação em coló-
quios, palestras  e eventos culturais nas 
principais universidades da Europa.
Ela é filha do ex-reitor da UFPB, Jader 
Nunes, e  ainda não oficializou a sua 
candidatura “o que iremos fazer em 
breve”, garante. A APL prossui apenas 
seis  mulheres em seus quadros: Eliza-
beth Marinheiro, Graça Santiago, Pepita 
Cavalcanti , Fátima Bezerra Maranhão , 
Socorro Aragão e a presidente Ângela 
Bezerra de Castro.

APL tem uma candidata à vaga de Juarez Farias

Uma das entidades mais prestigiadas do País na área de impren-
sa, a Abrajet – Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, vai 
realizar eleições para renovação de sua diretoria que hoje é presi-
dida pelo catarinense  Evandro Novak, que concorre à reeleição, 
tendo como opositor o baiano Gorgônio Loureiro. Segundo edi-
tal divulgado ontem nas redes sociais, o pleito está marcado para 
o dia 30 de junho durante Assembleia Geral convocada para este 
fim. A representação local da Abrajet, presidida pelo jornalista 
Fabiano Vidal, deverá marchar com o candidato oposicionista.

Abrajet 
nacional 
vai eleger 
diretores

Olho vivo
Segundo dados oficiais, o  Hospital 
Universitário da UFPB registrou no 
mês de maio 53 casos de reinfec-
ção em pacientes do coronavirus, 
inclusive em pessoas já vacinadas, 
inclusive com as duas doses das 
vacinas Astrazêneca e Coronavac. O 
número é pequeno em relação aos 
atendimentos do HU e os casos não 
tiveram consequências mais graves, 
mas demonstra a completa inviabili-
dade de se retirar as máscaras nesse 
momento da pandemia.

Não à privatização
- No meu Governo não haverá privati-
zação. A garantia é do governador João 
Azevedo contrariando informações 
divulgadas nas redes sociais dando 
conta da iminente privatização da 
Companhia de Águas e Esgotos da 
Paraíba, a Cagepa. Azevedo considera 

que esse tipo de fake-news tem o obje-
tivo de disseminar insegurança entre 
os funcionários da empresa e em nada 
contribuem com a melhoria dos seus 
serviços e com a estabilidade necessá-
ria ao seu funcionamento.
- Sempre defendi e defenderei uma 
Cagepa como empresa pública eficien-
te  administrando um bem fundamen-
tal à nossa existência que é a água.

BRAYNER JR. e Giulianna 
Martins, proprietários 
da Imobiliária  Property, 
empresa especializada em 
negócios imobiliários que 
é referência no setor de 
compra e venda de imó-
veis na Paraíba, no Brasil 
e até  no exterior, com 
excelentes resultados.

Oprefeito de Cajazeiras, José Alde-
mir, foi levado ontem, entubado, 
numa UTI do ar, para São Paulo, 

onde está hospitalizado no Incor - Ins-
tituto do Coração . Segundo sua esposa, 
a deputada Dra. Paula, que é médica e  
tem estado permanentemente ao seu 
lado,  o seu estado de saúde agravou-
se devido a complicações cardíacas 
decorrentes da covid-19. “Ele usa mar-
capasso e a saturação começou a cair a 
níveis perigosos”, explicou. Os amigos 
torcem e oram pela sua recuperação.

Fumaça branca
Os advogados que 
integram o grupo 
Movimento, que reúne 
os apoiadores do atual 
presidente Paulo Maia, 
escolheram ontem o 
nome do seu candida-
to às eleições da enti-

dade marcadas para o mes de novem-
bro próximo: é o advogado Harrison 
Targino, nome conceituado  nos meios 
forenses, que já exerceu funções de alta 
relevância na administração pública e 
que goza do respeito da categoria.

Liderança
Os  direitos de transmis-
são da Copa América, que 
passaram a ser exclusivos 
do SBT, não refletiu na 
audiência das grandes 
redes de televisão. No 
jogo de estreia do último 
domingo, entre Brasil x 

Venezuela, a liderança do horário permane-
ceu na Globo com o Domingão do Faustão, 
apresentado pelo Thiago Leiffert  , que subs-
tituiu Fausto Silva, por questões de saúde. 


