‘Com Cícero fica mais fácil
montar
bancada
de
vereadores’, diz Corujinha

Foto: Marketing e Mídias Digitais da Arapuan
O vereador e presidente da Câmara Municipal de João Pessoa,
João Corujinha (PP), nesta sexta-feira (07), avaliou a
importância do ex-senador Cícero Lucena ser o pré-candidato do
partido ao cargo de prefeito da capital paraibanas nas
eleições de 2020.
“Com Cícero fica mais fácil montar a bancada, ele ajuda para
um partido como o PP ter um nome como o dele porque tem o voto
de legenda que pode ajudar, por até mesmo eleger um
parlamentar”, declarou.
Em entrevista ao Rede Verdade, da TV Arapuan, Corujinha
reafirmou que a decisão interna é que a legenda saia com
candidato próprio. “Todo partido quer ter candidatura própria
e quando você divulga muito o nome de um candidato a prefeito

tem muita gente que vota na legenda”.

Márcia Lucena (PSB) posa para
foto e exibe tornozeleira
eletrônica

Enquanto o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) fez o possível
e impossível para retirar as constrangedoras tornozeleiras
eletrônicas, até que conseguiu a autorização, nessa quartafeira (5), do ministro do STF, Gilmar Mendes, a prefeita de
Conde, Márcia Lucena (PSB), parece estar bem resolvida quanto
ao uso do equipamento.
É que sem apresentar, aparentemente, nenhum incômodo, a
socialista fez questão de posar para fotos com a tornozeleira
e exibir nas redes sociais. “As marcas da Calvário” são
motivos de orgulho para aqueles que, sem nenhum pudor, fazem
questão de exibi-las como se fossem um troféu.
Vale ressaltar que o ex-governador Ricardo Coutinho, Márcia

Lucena, Estela Bezerra, Cida Ramos, Coriolano Coutinho,
Gilberto Carneiro, Waldson Souza e demais integrantes da
quadrilha girassol tiveram, essa semana, os bens, no valor
total de R$ 134 milhões, bloqueados pelo Tribunal de Justiça
da Paraíba.
www.reporteriedoferreira.com.br / Blog do Anderson

Processo eleitoral da Capital
é discutido por Maranhão e
Cartaxo em reunião

O senador José Maranhão (MDB) e o prefeito de João Pessoa,
Luciano Cartaxo (PV), se reuniram nesta quinta-feira (6), para
discutir o processo eleitoral em João Pessoa. É o primeiro
encontro entre as duas lideranças políticas após o afastamento
político em 2018, quando Maranhão decidiu não apoiar a précandidatura ao Governo do Estado e lançou-se candidato contra
João Azevêdo e Lucélio Cartaxo.
O prefeito
já declarou, publicamente, que
as discussões
sobre alianças em João Pessoa se dariam em torno do apoio ao
nome da pré-candidata do PV, Edilma Freire e do modelo de

gestão implementado na capital. Já o MDB tem a pré-candidatura
de Nilvan Ferreira, que aparece bem posicionado e até
liderando a disputa em algumas pesquisas de intenção de votos
na capital.
www.reporteriedoferreira.com.br / Blog do Anderson

Parlamentares
fogem
liderança oposicionista
ALPB para se dedicarem
eleições

da
na
às

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB),
deputado estadual Adriano Galdino, que busca por meios
jurídicos sair do PSB, sigla partidária do ex-governador
Ricardo Coutinho, que no ano passado rompeu com a maioria
daqueles que o apoiavam, indagou aos parlamentares da bancada
de oposição na terça-feira (04) quem seria o líder
oposicionista na Casa.
E Galdino tem razão. Após a saída do ex-líder oposicionista ao
governo de João Azevêdo (Cidadania); Raniery Paulino (MDB), e
o vice-líder Eduardo Carneiro (PRTB), na Casa de Epitácio
Pessoa, a oposição, hoje constituída por apenas nove
parlamentares, está acéfala. Isto é: que sofre de acefalia;
cuja cabeça não pode ser distinguida do restante do corpo.
Ela (a oposição) não responde por si só, numa clara evidência
que os atores oposicionistas ao governo de Azevêdo só pensam
nos seus interesses próprios. Exceto a deputada Camila Toscano
(MDB), que relatou um conflito burocrático que a impede de
assumir o posto por ser integrante da Mesa Diretora da Casa;
os demais colegas estão preocupados com as eleições
municipais, numa clara evidência do chamado egocentrismo.
Pensam em manter suas bases eleitorais, em puro eufemismo dito
por minha pessoa, para não dizer que colocaram seus desejos
pessoais em detrimento ao povo paraibano.
Algo próximo ao icônico personagem Odorico Paraguaçu, criado
pelo dramaturgo brasileiro Dias Gomes na novela “O Bem-Amado,
exibida na década de 70. Pensava ele (o personagem)
interpretado pelo ícone Paulo Gracindo o seguinte: “O povo que
se exploda”, numa clara referência aos interesses partidários
e pessoais.
A Oposição na ALPB
A oposição na ALPB pensa no próprio umbigo. É o caso Walber
Virgolino (Patriotas) e Tovar Correia Lima (PSDB), que buscam
a postulação, de forma respectiva, às prefeituras de João

Pessoa e Campina Grande.
Trata-se de um caso “sui generis”. Ou seja: a oposição está
mais empenhada em ficar “bem” nos seus redutos eleitorais. E
perdoe-me a expressão dita por Paraguaçu: “Dane-se o povo!”.
Sem musculatura política, a oposição entende que sua chance de
uma vida política mínima reside na busca das eleições
municipais deste ano. Uma coluna para se encostar. Do
contrário estarão fadados à derrota; derrocada por completo.
E João Azevêdo sufoca, aos poucos, seus adversários com uma
postura política ética e diplomática. O resto e o óbvio.
Os oposicionistas
Figura, hoje na oposição, os seguintes deputados estaduais:
Cabo Gilberto, do PSL, Walber Virgolino, do Patriotas,
Anderson Monteiro (PSC); Bosco Carneiro (Cidadania); Camila
Toscano (PSDB), Caio Robero (PR); Doutora Paula (PP); Galego
Souza (PP); João Henrique (DEM); Moacir Rodrigues (PSL), Tovar
Correia Lima (PSDB) e Manoel Ludgério (PSD).
www.reporteriedoferreira.com.br
PB Agora

Eliabe Castor

VEREADOR
DURVAL
FERREIRA
PARABENIZA JOÃO PESSOA PELOS
SEUS 435 ANOS

O vereador Durval Ferreira usou as redes
sociais na manhã de hoje (5), para
parabenizar a capital paraibana pelos
seus 435 anos de história.

“Hoje é aniversário da minha querida cidade, a capital de
todos os paraibanos. Aqui eu passei toda a minha vida e tenho
boas recordações. Aqui nasci, cresci e constitui minha
família, criei meus filhos e vi esta cidade evoluir”, disse o
vereador.
Durval ainda lembrou dos tempos de infância de uma João pessoa
bem diferente da hoje.
“Quando eu era criança, sempre ia com os meus pais passar os
fins de tarde no ponto de cem réis e aos domingos a gente
sempre ia para a lagoa. Lembro também das sessões de cinema no
cine Rex. E ainda das brincadeiras de criança no Jardim Glória
e dos cultos de domingo na igreja Assembléia de Deus.
O vereador se diz honrado em poder contribuir para o
crescimento de João Pessoa.
“Sinto uma grande alegria em dedicar o meu trabalho ao
crescimento da minha cidade, que a cada dia fica mais bonita e
acolhedora. João Pessoa hoje tem uma excelente qualidade de
vida, e participar disso me realiza como pessoense”, relatou.
VEREADOR DURVAL FERREIRA PARABENIZA JOÃO PESSOA PELOS SEUS 435
ANOS

www.reporteriedoferreira.com.br

João Azevêdo vai anunciar
apoio a Cícero e indicará
vice

O governador João Azevêdo (Cidadania) vai anunciar nos
próximos dias o seu apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena
(Progressistas), em João Pessoa. A João caberá a indicação de
um vice na chapa que poderá ser o vereador Bruno Farias ou Léo
Bezerra.
A articulação política para que a aliança acontecesse foi
encabeçada pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro, um dos
líderes do Progressistas junto com seu pai Enivaldo Ribeiro.
A união entre João e Cícero já vinha sendo especulada há
alguns dias e a informação da confirmação da aliança foi
obtida com exclusividade pelo Fonte83.
www.reporteriedoferreira.com.br

Por Fonte83

A
pre-candidata
do
PV
descartou aliança com o exgovernador
RC
e
revela
conversas com Diego, Daniella
e Socorro
A pré-candidata à prefeitura de João Pessoa, Edilma Freire
(PV), descartou, nesta segunda-feira (3), a possibilidade de
uma aliança com o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) visando
à disputa das eleições deste ano na cidade.
Em entrevista ao programa Frente a Frente, da TV Arapuan,
Edilma disse que esse processo de articulações para alianças
políticas está sendo conduzido pelo partido.
Questionada sobre as conversações para as alianças, Edilma
disse que o PSB já tem candidato e não se reportou à uma
possível aliança com o grupo do governador João Azevêdo
(Cidadania). “Como técnica, que estou chegando agora, entendo
que o PV estão debatendo isso de forma muito tranquila,
dialogando internamente e conversando com as legendas, mas
pelas informações que eu tenho é que o PSB já possui
candidato”, destacou.

Edilma revela conversas com Diego,
Daniella e Socorro e ainda acredita
em unidade para disputa da PMJP

Edilma Freire (Foto: Reprodução / TV Arapuan)
Edilma Freire,disse também que vem mantendo conversas com os
ex-colegas de gestão municipal, Diego Tavares, Socorro Gadelha
e Daniella Bandeira, e ainda acredita na unidade em torno do
seu nome para a disputa pela prefeitura de João Pessoa.
Na última semana, Edilma teve o nome alçado à condição de précandidata do partido para representar o grupo do prefeito
Luciano Cartaxo na disputa eleitoral. Após a escolha, circulou
nos bastidores a informação que os demais postulantes estariam
chateados e poderiam migrar para outro projeto.
Questionada se estaria frustrada em não poder contar com o
apoio de Diego Tavares e Socorro Gadelha, Edilma disse que não
tem esse sentimento e revelou dialogar com todos para manter a
unidade do grupo. “Estava claro para todos nós que só tinha
uma vaga. Não havia disputa, e sim o desejo de representar
essa gestão, por isso tenho conversado com todos os três para
manter a unidade”, afirmou.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Gadelha,

entregou
Secretaria
de
Habitação após ser excluída
da disputa à Prefeitura de
João Pessoa

A secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, e
ex-pré-candidata à Prefeitura da Capital pediu demissão do
cargo ao prefeito Luciano Cartaxo (PV).
Chegou a ser anunciado na semana passada o retorno dela à
pasta após a escolha da ex-secretária de Educação, Edilma
Freire, como pré-candidata de Cartaxo à PMJP.
A reunião entre Socorro e o prefeito foi na manhã desta
segunda-feira(03) e a saída dela da gestão municipal vai ser
publicada no Semanário Oficial do Município.
Um dos quatro nomes à disposição de Cartaxo para representar o
PV nas eleições deste ano, Socorro agora vai se dedicar a uma
empresa de consultoria em gestão pública e não deve participar
da pré-campanha.
A saída de Socorro assim como o distanciamento de Diego

Tavares, que respondia pela secretaria de Desenvolvimento
Social do município, se deram por causa do processo de escolha
da pré-candidatura do PV à prefeitura da capital, que recaiu
sobre a ex-secretária de Educação, Edilma Freire, concunhada
do prefeito.
Socorro, Diego, Edilma e mais Daniella Bandeira (Planejamento)
haviam deixado os cargos que ocupavam na prefeitura para
participar de uma espécie de competição interna para saber
quem conseguiria o apoio do prefeito para disputar a eleição
municipal. Na quinta-feira passada, Edilma Ferreira foi
anunciada como pré-candidata. Apesar de não terem falado sobre
o assunto, comenta-se que os demais ficaram chateados com a
forma como o processo foi conduzido.

Presidente nacional do Avante
confirma Eliane Galdino no
comando da legenda na Paraíba

O presidente nacional do Avante, Luis Tibé, confirmou, nesta
sexta-feira (31), o nome de Eliane Galdino como presidente
estadual do partido. O anúncio foi feito durante reunião com
os deputados da legenda Tião Gomes, Felipe Leitão, Júnior
Araújo, e presidente da Assembleia, Adriano Galdino.
Durante o encontro, a escolha de Eliane foi unânime entre os
presentes e ficou acordado que ela vai comandar a legenda até
que Adriano tenha condições jurídicas para se filiar ao
partido e aí sim, ele assumir a presidência do Avante na
Paraíba.
Adriano Galdino destacou na ocasião que ele e Eliane chegam
para contribuir com o partido e ajudar a torná-lo ainda maior
na Paraíba. “Nosso objetivo é fazer o Avante protagonista nas
eleições deste ano no Estado”, resumiu.
Também estavam presentes ao encontro o suplente de deputado
federal e apresentador Emerson Machado, o prefeito de
Juazeirinho, Bevilacqua Matias, irmão de Genival Matias, e a
filha do deputado e vice-prefeita de Juazeirinho, Anna
Virginia Matias.
A ida de Adriano e sua esposa para o Avante é um antigo sonho
do deputado Genival Matias, que presidia o Avante e faleceu no
último dia 19, vítima de um AVC.

ALPB sem data definida para
sessões
presenciais,diz

Presidente
da
Epitácio Pessoa

Casa

de

O deputado revelou que se reunirá com o secretário de Estado
da Saúde (SES) e com especialistas a fim de definir que
mudanças podem ser feitas mudanças na Casa para prevenir a
covid-19.

Adriano Galdino disse que parte administrativa retorno ao
funcionamento presencial no 17 de agosto. (Foto: Reprodução)
As sessões presenciais na Assembleia Legislativa da Paraíba
(ALPB) ainda não tem data prevista para retorno. Já a parte
administrativa volta no dia 17 de agosto, segundo informou o
presidente da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Galdino, ao
programa ‘Arapuan Verdade’, nesta quinta-feira (30).
O deputado revelou que se reunirá com o secretário de Estado
da Saúde (SES), Geraldo Medeiros, e com especialistas a fim de
definir que mudanças podem ser feitas mudanças na Casa para
prevenir a covid-19, entre deputados e funcionários da ALPB.

“Nós iremos agendar, com a presença também de técnicos e
especialista para que a gente possa dialogar e ver o que é que
poderemos fazer para melhorar o nosso plenário na questão de
prevenção contra a covid-19”, informou.

