
JORNAL CINFORMONLINE EDIÇÃO 233 | ANO 4 | 28/3/2022

ELEIÇÕES 2022

VINÍCIUS: “DEFENDO QUE O PDT 
PARTICIPE DA CHAPA MAJORITÁRIA” 

ACESSE          P.37

Vereador de Aracaju diz que Fábio Mitidieri e 
Edvaldo Nogueira seguirão juntos em 2022

https://api.whatsapp.com/send?phone=557999978-4222
https://www.valorimobiliaria.com.br/


ANO 4 - ED. 216 - 29/11/2021 – 2 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 3

A NOVA ERA DA NOTÍCIA

OPINIÃO

66  EDITORIAL – Laércio: o pré-candidato 
de Sergipe para o Brasil

CINFORMANDO  
1010  Laércio fortalece o PP e 
criaambiente favorável ao Senado

POLÍTICA
3737  VINÍCIUS PORTO:“Meu nome está à 
disposição do prefeito e do agrupamento”

4141  Progressistas anuncia Laércio 
pré-candidato ao Senado e chapas 
para deputados estaduais e federais

GERAL
4545  Senac participa da 
8ª edição da fesbell 2022

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

CADERNO 1          t

TOQUE E ACESSE

https://cinformonline.com.br/


Email: comercial@cinformonline.com.br

ENTRE EM CONTATO E FAÇA-NOS UMA VISITA (79) 3304-5414

Elenaldo Santana (79) 99949-9262

CONTATE SUA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE OU CLICANDO 
AQUI E FALE DIRETAMENTE CONOSCO 

ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 4

5353  Março azul marinho: conheça 
os sintomas do câncer de colorretal

CLASSIFICADOS
5959  Vende-se

O SOM DA HISTÓRIAO SOM DA HISTÓRIA
6464  Barca à deriva tem rumo certo!

CAFÉ COM HISTÓRIACAFÉ COM HISTÓRIA
7171  Aspectos históricos da quaresma 

CANTINHO DA CRÔNICA
7676  Quinta carta a São Paulo

FILOSOFIA & POLÍTICA
8181  Religião, política e falta de educação

mailto:comercial@cinformonline.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=557999949-9262


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 5

ÍNDICE GERAL
TOQUE       E ACESSE

VEÍCULOSMUNICIPIOS

CONVIVER
OLHO VIVO

A NOVA ERA DA NOTÍCIA



ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 6

1/2OPINIÃO

EDITORIAL

No último dia 25, a reunião do Partido 
Progressistas definiu o nome de Laércio 
Oliveira como seu pré-candidato ao Senado 
Federal. Claro que surgirão outros nomes 
entre os diversos partidos que compõem a 
malha eleitoral do Estado.

Mas, quem é Laércio Oliveira? Quem o 
conhece desde há muito sabe que ele chegou 
por aqui ainda no início da adolescência, 
vindo a residir com um seu tio. Chegou do 
Recife, capital pernambucana.

Menino pobre, muito pobre, depois de 
trabalhar nos Correios, como carteiro, Laércio 
decidiu apostar na carreira empresarial. Criou 
uma modesta firma de prestação de serviços, 
chamada Kibrilho, juntamente com outros quatro 
jovens de sua igreja (Presbiteriana 12 de Agosto).

LAÉRCIO: O PRÉ-CANDIDATO 
DE SERGIPE PARA O BRASIL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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Um conhecido de Laércio era supervisor 
no Centro de Processamento de Dados 
do Banco do Brasil e, por necessidade 
do serviço bem como para ajudar o novo 
empresário, decidiu contratar a empresa do 
jovem sonhador (primeiro contrato) para 
execução de um serviço de limpeza na coifa 
da cozinha industrial do CESEC.

Era uma coifa enorme, de aço inox, e 
estava enegrecida de sujeira oleosa. Pela 
tarde, o supervisor foi acompanhar o serviço 
e viu que havia alguém sobre uma escada, 
no interior do equipamento, limpando a 
dita coifa. Ao chamá-lo, viu sair um sujeito 
coberto de graxa, vestido apenas com uma 
bermuda, e só deu para reconhecer que se 
tratava de Laércio pelos olhos! 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Aquele rapaz progrediu, mas progrediu 
muito, mantendo o foco no crescimento com 

dedicação e honestidade. Atravessa esse 
conturbado vale de acontecimentos da política 
sem sofrer um único arranhão na sua imagem
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Aquele rapaz progrediu, mas progrediu 
muito, mantendo o foco no crescimento com 
dedicação e honestidade. Atravessa esse 
conturbado vale de acontecimentos da política 
sem sofrer um único arranhão na sua imagem, 
sendo acessível a todos os segmentos da 
sociedade, permitindo emprego e renda a 
muitos milhares de brasileiros.

É destaque nacional, como um dos mais 
efetivos parlamentares do Brasil. Sua atuação 
à frente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
surpreendeu a todos, sejam eles do mesmo 
agrupamento político ou não.

Aliás, o agrupamento político de Laércio 
Oliveira é composto de dois rumos, ambos 
voltados para o desenvolvimento: primeiro, 
Sergipe; e em seguida, o Brasil. 

O interesse desses dois polos está no cerne 
da atuação permanente de Laércio o que o 
torna, por isso, um nome a ser considerado 
com respeito para ocupar o cargo de senador 
por Sergipe e pelo Brasil. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
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Ao seu estilo, sem se envolver em polêmicas, 
focado em seu mandato de deputado federal, 
em Sergipe e em Brasília, além da gestão da 
Fecomércio, Laércio Oliveira deu um grande 
passo, essa semana, para se consolidar como 
o pré-candidato a senador da República 
pelo agrupamento liderado pelo governador 
Belivaldo Chagas (PSD). Com a definição do 
nome do também deputado federal Fábio 
Mitidieri (PSD) para a disputa do governo, 
Laércio surge como “franco favorito” para ser 

OPINIÃO
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HABACUQUEVILLACORTE
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o indicado ao Senado.  E o que “pesa” tanto 
favorável ao deputado? Laércio Oliveira não 
costuma dar ouvidos a provocações, adotou 
pautas importantes junto ao cenário nacional, 
tem posição definida de apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e vem viabilizando um 
volume grande de recursos federais para a 
realização de obras e grandes investimentos 
em diversos municípios sergipanos. Ele 
também mantém uma boa relação política 
com o governador Belivaldo e com o prefeito 
de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). 

Mas o que falta a Laércio para se consolidar 
como o pré-candidato a senador pelo 
agrupamento? Para muitos analistas faltava 
um agrupamento político forte ao seu lado, 
que defendesse seus projetos, suas ideias. 
Agora ele começa a dar um passo importante 
para ser o escolhido para representar o 
agrupamento no Senado Federal. 

Ele se antecipou às demais legendas e 
anunciou a filiação de alguns nomes conhecidos 
da política sergipana no PP, que disputarão 

https://cinformonline.com.br/
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mandatos proporcionais. Concorrem a um 
mandato de deputado federal o empresário 
Marco Pinheiro; o ex-jogador Washington 
Coração Valente; o ex-prefeito de Propriá, 
Luciano Nascimento; Gabriela Passos 
(Ribeirópolis); a delegada Flávia Félix, do 
Movimento Polícia Unida; o deputado estadual 
Capitão Samuel; e o ex-deputado Antônio dos 
Santos; além do advogado Thiago de Joaldo 
(Itabaianinha). E devem disputar o mandato de 
deputado estadual Luciano Pimentel (reeleição); 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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o publicitário Lúcio Flávio Rocha; o vereador 
de São Cristóvão, Neto Batalha; o vereador de 
Aracaju, Pastor Diego, e Luís Fonseca (irmão do 
ex-deputado Venâncio Fonseca). Em síntese, 
Laércio Oliveira fortaleceu seu agrupamento 
político no Estado, reforçou o PP no Estado e 
agora está pronto para apresentar seu nome 
como pré-candidato viável e competitivo 
para disputar o Senado Federal. É evidente 
que a decisão é do conjunto de líderes do seu 
agrupamento, mas hoje é inegável que Laércio 
tem “conteúdo” para defender seu nome nessa 
escolha. Sem precisar levantar a voz, sem 
ofender, sem atacar. Apenas sendo propositivo e 
defendendo suas posições políticas...

CINFORMANDOOPINIÃO
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VEJA ESSA!
Com as novas filiações, o PP é dos partidos 
que mais cresce no Estado de Sergipe. Está 
com boas chapas para deputado federal e 
deputado estadual. Nomes conhecidos da 
política sergipana apostaram no projeto, 
como os deputados estaduais Luciano 
Pimentel e Capitão Samuel, além do ex-
deputado Antônio dos Santos. 

https://cinformonline.com.br/
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E ESSA!
Com essa “bagagem”, o deputado federal 
Laércio Oliveira consolida sua liderança 
política, agora com um agrupamento reforçado 
para defender seu projeto de pré-candidatura 
ao Senado Federal. O ex-deputado Luciano 
Nascimento, sobrinho da senadora Maria do 
Carmo, também está no projeto. 

ROGÉRIO DESIDRATA
Uma liderança política que era dada como 
certa para apoiar a pré-candidatura de Rogério 
Carvalho para governador, está muito próximo 
de confirmar o apoio ao pré-candidato Fábio 
Mitidieri (PSD). Esse anúncio inviabiliza quase 
que, completamente, o projeto proporcional do 
Partido dos Trabalhadores. É aguardar...

EVERTON PARA ESTADUAL
Além de insinuar sua filiação no PCdoB e 
de buscar uma aproximação com Rogério 
Carvalho, o ex-governador Jackson Barreto, 
que é pré-candidato a senador, deve 
apresentar como seu pré-candidato a 
deputado estadual o jovem Everton Souza. 

https://cinformonline.com.br/
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Alguns aliados mais próximos, que disputam 
uma cadeira na Alese, não gostaram e devem 
cobrar uma posição de JB. 

JOÃO FONTES & BOLSONARO
Após assumir o comando do PTB em Sergipe, 
o ex-deputado João Fontes tem dado uma série 
de entrevistas e confirmou sua pré-candidatura 
ao governo do Estado. Tem buscado apoios 
por onde passa e, em viagem à BSB, teve um 
encontro com o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL). Parece bem alinhado com o 
governo federal e pode surpreender. Tem a 
seu favor o fato de conhecer muito bem os 
bastidores da política sergipana.

FÁBIO HENRIQUE I
O deputado Fábio Henrique visitou a cidade de 
Neópolis com o objetivo de anunciar recursos 
enviados para execução de obras na cidade. Na 
ocasião, o prefeito Célio de Zequinha declarou 
apoio à reeleição do deputado para Câmara 
Federal. Na oportunidade, o gestor municipal 
destacou o compromisso do deputado para com 
o povo neopolitano. “Fábio Henrique tem uma 

https://cinformonline.com.br/
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história política pautada na luta em benefício do 
trabalhador. Nesses quatro anos, ele se preocupou 
muito com a nossa cidade e também realizou 
ações em todo estado”, enfatizou o prefeito.  

FÁBIO HENRIQUE II
Durante o seu mandato, Fábio Henrique destinou 
para Neópolis recursos para área da saúde 
(R$2 milhões) e para recapeamento asfáltico 
(R$1 milhão), além de uma caçamba. Na visita 
feita ontem, o parlamentar também anunciou 
o envio de uma retroescavadeira. Ao lado de 
representantes municipais, o deputado do PDT 
expressou a sua gratidão pelo apoio anunciado. 
“Obrigado a todos vocês pelo reconhecimento 
e ao representante de Neópolis, Célio de 
Zequinha, pela confiança e por acreditar que 
juntos vamos continuar fazendo muito por 
esse povo querido”, confessou Fábio Henrique 
ao declarar que entrou na política para fazer a 
diferença em benefício do povo sergipano.

ALÔ ARAUÁ!
Fortes denúncias chegam a esse espaço 
com relação à má condução na aplicação de 

CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 17

8/25

recursos públicos por parte da atual gestão 
municipal, que, pelo visto, deu sequência aos 
procedimentos irregulares praticados em 
gestões anteriores, conduzidas por parentes 
do atual prefeito, quando o “erário público 
sangrava” e parece não ter sido estancado...

EXCLUSIVA!
Chamou muito a atenção um termo 
aditivo “firmado” no 1º semestre de 2021 
e somente publicado, recentemente, por 
essa administração. A coluna vai continuar 
acompanhando os desdobramentos dessa 
história que deixam no ar algumas “práticas 
não recomendáveis” com o erário público...

IRAN NO PSOL 
O deputado estadual, Iran Barbosa, vai se filiar 
ao Psol nesta segunda-feira (28), em ato popular 
no Cotinguiba. O evento contará com a presença 
do presidente nacional do partido, Juliano 
Medeiros. O ato de filiação de Iran é festejado 
por todas as lideranças e militância do partido. 
A filiação se dará durante a plenária “Direito ao 
futuro: diálogos do Psol para reconstruir o Brasil”, 

CINFORMANDOOPINIÃO
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marcada para às 19 horas, no centro de Aracaju. 
Com foco na construção de uma unidade 
popular e progressista, o evento contará com a 
participação de lideranças nacionais e regionais, 
movimentos sociais, sindicais, quilombolas, 
pescadores, professores e estudantes.

SÉRGIO BARRETO
“O nosso presidente nacional, Juliano Medeiros, 
faz questão de abonar a ficha de filiação do 
deputado Iran Barbosa, oportunidade em que 
fará uma análise da conjuntura política, social 
e econômica do Brasil além de apontar as 
perspectivas da esquerda e as prioridades das 
lutas sociais pelo resgate de direitos. Todo o 
partido está unido e mobilizado para receber 
com muito entusiasmo o companheiro Iran 
Barbosa em nossos quadros. Será um marco 
para o Psol e um avanço para o fortalecimento 
da esquerda sergipana”, enfatizou o presidente 
estadual do Psol, Sérgio Barreto.

GUSTINHO RIBEIRO I
Em recente visita ao Sertão sergipano, o deputado 
federal Gustinho Ribeiro anunciou investimentos 

CINFORMANDOOPINIÃO
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de R$ 10 milhões para as cidades de Gararu, 
Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo. Isso 
mostra o compromisso do deputado com os 
municípios sergipanos. Em virtude do empenho 
do deputado Gustinho, a cidade de Gararu terá 
uma adutora. “Serão investidos R$ 10 milhões 
nesta obra, que será a maior dos últimos tempos 
do Sertão de Sergipe”, garantiu. Com essa adutora 
serão abastecidos 16 povoados e milhares de 
ribeirinhos serão beneficiados.

GUSTINHO RIBEIRO II
Para a cidade de Nossa Senhora da Glória 
são recursos para pavimentação em 
paralelepípedo de várias ruas e recuperação 
e pavimentação asfáltica que somam R$ 3 
milhões, além de R$ 1 milhão para a Saúde. 
Isso tudo graças a uma parceria política com 
o ex-prefeito Serginho e a prefeita Luana 
Oliveira. Já em Poço Redondo, Gustinho Ribeiro 
anunciou R$ 1 milhão em emenda parlamentar 
para pavimentação asfáltica de diversas ruas 
e a garantia de recursos via DNOCS para 
construção da barragem no Povoado Santa 
Rosa de Ermírio. Esta parceria política com 

CINFORMANDOOPINIÃO
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o prefeito Júnior Chagas e o mandato do 
deputado Gustinho já garantiu mais de R$ 5 
milhões em investimentos.

GUSTINHO RIBEIRO III
“Agradeço a parceria política com Serginho 
de Glória e a prefeita Luana Oliveira e com 
o prefeito Júnior Chagas, de Poço Redondo, 
porque estamos viabilizando recursos que irão 
mudar a vida dos sertanejos. São obras para 
melhorias de ruas, calçamento e a construção 
de uma barragem. Algo histórico que estamos 
realizando com nosso mandato”, afirmou 
Gustinho. As cidades de Canindé de São 
Francisco, Cumbe, Graccho Cardoso, Porto da 
Folha e Feira Nova também receberam recursos 
do mandato do deputado Gustinho Ribeiro.

ALÔ AQUIDABÃ!
Após a publicação anterior, sobre a 
“desenvoltura” do atual prefeito que tem 
surpreendido muitos políticos do Estado, até 
com mais experiência em gestão pública por 
conta de sua “capacidade/coragem”, para fazer 
de sua esposa a mais votada para deputada 

CINFORMANDOOPINIÃO
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estadual em nosso Estado, surgiram várias 
manifestações essa semana de correligionários 
insatisfeitos com o comportamento do prefeito.

BARCO AFUNDANDO?
A reclamação se dá, principalmente, sobre os 
acordos e compromissos feitos. Já tem gente 
desesperada ameaçando “abandonar o barco” 
e outros alardeiam dizendo que “assim vai ser 
difícil atingir a meta de eleger a pré-candidata 
a deputada entre os 24 mais votados da Alese”. 

ALESSANDRO CANDIDATO I
O nome do senador Alessandro Vieira (PSDB) 
foi oficializado como pré-candidato ao governo 
de Sergipe pela Federação PSDB/Cidadania. A 
decisão foi confirmada durante reunião plenária 
realizada na noite de sexta-feira (25), quando as 
bases políticas do grupo convocaram o nome 
de Alessandro Vieira como o candidato que 
representa a mudança que desejam para Sergipe.

ALESSANDRO CANDIDATO II
“Hoje nós consolidamos meu nome como 
pré-candidato da Federação PSDB/Cidadania 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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ao governo de Sergipe. Começamos essa 
caminhada ouvindo as pessoas, conversando 
com os sergipanos para entender as 
angústias e apresentar as respostas que 
Sergipe espera há tanto tempo. Nós temos a 
convicção de que Sergipe precisa mudar e a 
certeza de que nosso grupo representa essa 
mudança”, declarou Alessandro.

ALESSANDRO CANDIDATO III
Durante a reunião, parlamentares e filiados 
manifestaram o desejo pela definição do 
nome do senador Alessandro Vieira como pré-
candidato ao governo de Sergipe, apontando 
sua capacidade técnica e seus valores, como 
honestidade, transparência e justiça, elementos 
necessários para reconduzir Sergipe.

DANIELLE GARCIA I
Em vídeo de apoio a pré-candidatura do 
senador Alessandro Vieira ao governo de 
Sergipe, a delegada Danielle Garcia, presidente 
estadual do Podemos, evidenciou que as siglas 
estarão juntas nas eleições de 22. “Precisamos 
não só renovar os nomes da nossa política, mas 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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também o modo como ela é feita. Não podemos 
mais tolerar um governo que massacra o que o 
nosso estado tem de mais importante, a nossa 
gente. Acredito que podemos mudar a história 
de Sergipe, transformando o menor estado da 
federação em referência nacional. Não tenho 
dúvidas que o senador Alessandro será uma 
excelente alternativa de verdadeiro rompimento 
ao cenário que temos hoje. Unidos, Cidadania, 
PSDB e Podemos temos a chance de mudar 
Sergipe”, manifesta Danielle.

DANIELLE GARCIA II
A presidente do Podemos em Sergipe destaca 
que a alternância de poder é um dos pilares da 
democracia, e que em Sergipe a população tem 
sofrido com a concentração de poder nas mãos 
de um único grupo político há bastante tempo. 
“A política que eu acredito é aquela pautada em 
valores e princípios, realizada através de diálogo 
com a população”, assegura Danielle Garcia.

AGRADECEU
Nas redes sociais, o senador Alessandro Vieira 
agradeceu o apoio de Danielle Garcia à sua 
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pré-candidatura ao governo de Sergipe, e 
reafirmou que a Federação PSDB/Cidadania 
estará coligada com o Podemos. “Esta é uma 
caminhada que une gente honesta, focada em 
resolver os problemas reais dos sergipanos. 
PSDB, Cidadania e Podemos estarão juntos 
para mudar Sergipe”, reforça Alessandro.

BOMBA! 
Depoimentos comprovados demonstram mais 
e mais irregularidades cometidas pela gestão 
do “tudo pode” pelo “histórico” da Fundação 
Renascer. A mais nova trata-se de uma 
empresa de alimentação que, após meses e 
meses fornecendo alimentação supostamente 
estragada, com desrespeito e especificações, 
em horários posteriores ao estabelecido, 
e em quantidades inferiores as atestadas 
para pagamento, onde o fiscal era o esposo 
da nutricionista do mesmo contrato, e o 
presidente determinou a retirada da empresa! 

OLHA A RENASCER!
Ocorre que a empresa substituta, ainda em 
decorrência do processo de contratação 
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conduzido por Larissa (afilhada do presidente), 
tinha a mesma sede, mesmo veículo, mesmos 
equipamentos e as mesmas deficiências da 
antecessora! Isso pode, Arnaldo?

PODEM PARAR!
Outra denúncia é que os servidores terceirizados 
ameaçam parar suas atividades, esta semana, 
pois não aguentam a velha ladainha do 
presidente sem que nada de concreto aconteça. 
São vários servidores gerais que clamam por 
seus pagamentos em dia, além de alguns direitos 
que sempre receberam e foram suprimidos 
de seus contracheques, na promessa de que 
seriam resolvidos imediatamente e continuam 
sem solução até hoje. 

DESABAFO!
Um desses servidores chega a desabafar: 
“isso só acontece com a gente que é pobre 
e não tem proteção. Se fossem os ricos, que 
são contratados pela Ankora, que vêm quando 
querem e não fazem nada e com salários altos, 
o presidente não deixava isso acontecer”. É 
coisa nessa Fundação...
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ZEZINHO SOBRAL I
O Ministério da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento (MAPA) concedeu o 
Título de Reconhecimento de Equivalência 
ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da 
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário 
de Sergipe (Emdagro), aderindo o estado 
ao Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi). A 
entrega do certificado foi feita pela ministra 
Tereza Cristina na sexta-feira (25), em Poço 
Redondo, sertão sergipano.

ZEZINHO SOBRAL II
Com ações efetivas e resultados de defesa da 
agricultura sergipana, o deputado estadual 
Zezinho Sobral (Pode) comemora essa que 
é, para ele, a vitória de todos os produtores 
sergipanos. “O SISBI é fantástico para 
quem produz em Sergipe, para a agricultura 
familiar, para a agroindústria, para todos que 
produzem e tem a licença da Emdagro, que 
é certificada pelo Ministério da Agricultura. 
Quem tem a liberação da Emdagro pode 
começar a comercializar os seus produtos em 
todo o Nordeste e em todo o Brasil”, celebrou 
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o parlamentar, que destaca a publicação no 
Diário Oficial da União, da portaria 549 de 24 
de março de 2022, que reconhece o SISBI para 
Sergipe e que coloca os produtores no cenário 
do mercado consumidor nacional.

ZEZINHO SOBRAL III
“É um mercado consumidor gigantesco que se 
abre. Esse é o resultado de uma grande luta. 
Parabenizo todos os técnicos da Emdagro 
e Secretaria da Agricultura por todos os 
esforços. A Emdagro conseguiu apresentar 
os requisitos necessários, a Assembleia 
Legislativa contribuiu nos avanços do Projeto 
de Lei e, hoje, Sergipe celebra o grande salto 
para o fortalecimento da agricultura, do 
pequeno, médio e grande produtor”, pontuou.

ARACAJUCARD 
Atualmente, a Aracajucard atende o público 
acima dos 65 anos exclusivamente na 
Galeria Farol Center, Bairro Farolândia, para 
cadastramento dos usuários do Transporte 
Público. Na última semana deste mês, a 
Aracajucard estará na Casa dos Conselhos, 
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com mais uma ação voltada para o público da 
terceira idade e atendendo de forma exclusiva 
no local, que fica na Praça Camerino, 66.
 
CADASTRO DE PESSOAS
De 28 de março (segunda-feira) a 1º de 
abril (sexta-feira), a equipe da Aracajucard 
estará atendendo no auditório da Casa dos 
Conselhos, no horário das 8h às 15h, para 
cadastrar pessoas acima dos 65 anos para 
utilizar o cartão Mais Aracaju +65. Durante a 
semana, o atendimento no Farol Center está 
suspenso.  Graças à parceria com o Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa em Aracaju, a 
semana voltada para o cadastramento é 
mais uma forma de atender, confortável e 
amplamente, o público da terceira idade, que 
também é usuário de ônibus.
 
SERVIÇO GRATUITO
Nesta semana, o esquema segue como no 
Farol Center. Para fazer o cartão, o usuário 
só precisa levar identidade, comprovante de 
residência e foto. O serviço é gratuito. Inclusive, 
é importante frisar que todos os veículos têm 
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assentos preferenciais em todo espaço do 
ônibus para pessoas com pessoas idosas, bem 
como para pessoas com deficiência e de baixa 
mobilidade depois da catraca, que podem ser 
acessados graças ao cartão Mais Aracaju. 
 
ALÔ JAPOATÃ!
O prefeito Claudio Dinisio (Careca da Samam) 
recebeu o jornalista Claudio Vasconcelos, 
presidente da Associação dos Portais de 
Notícias do Estado de Sergipe para balanço 
anual da gestão. Além de responder a 
perguntas sobre as principais ações do 
primeiro ano de governo, o gestor municipal 
pontuou o que já foi cumprido no plano de 
governo, andamento de obras importantes 
para o município, além das perspectivas para 
2022. “Tive que recuperar a capacidade da 
prefeitura em ser PREFEITURA”. Assim definiu 
Claudio Dinisio (PL) sobre seu primeiro ano à 
frente da prefeitura de Japoatã.    

MULHERES DE PEITO I
A Associação Mulheres de Peito, que presta 
assistência a mulheres com câncer em 
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Sergipe, informa que só faz pedidos de 
doações por meio de seu Call Center e de 
ofícios devidamente assinados pela presidente 
da instituição. Portanto, qualquer pessoa que 
solicitar qualquer tipo de doação por outros 
meios não representa as mulheres de peito.
 
MULHERES DE PEITO II
“Estamos fazendo esse alerta à sociedade 
porque recebemos denúncias de que estavam 
utilizando o nome da instituição para pedir 
doações. De imediato tomamos as medidas 
cabíveis. Reforçamos que somente por meio 
do nosso call center e por meio de ofício é que 
solicitamos doações. Em caso de dúvida, entre 
em contato pelos telefones (79) 3024-2009, 
99828-8248 ou 99651-7562; ou faça uma 
visita à nossa sede, situada na Avenida Barão 
de Maruim, 493, Centro”, salienta Aline Sousa, 
presidente da Associação Mulheres de Peito.

TURNÊ REVIVAL LEGIÃO I
O fabuloso baú de sucessos da banda Legião 
Urbana será reaberto em Aracaju com o novo 
show ‘Revival Legião Urbana’ comandado pela 
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Vértice. A apresentação será realizada a partir 
das 21h de sexta-feira (1º), no Teatro Tobias 
Barreto. Será indispensável a apresentação do 
comprovante de vacinação contra a Covid-19 
para ter acesso ao teatro.

TURNÊ REVIVAL LEGIÃO II
A Legião Urbana ainda é referência não apenas 
no Rock Brazuca mas também no cenário 
da MPB, onde o Renato Russo e sua banda 
deixaram órfãos milhares de fãs com a morte 
precoce do artista. Para o repertório do show 
não vão faltar sucessos como Será, Tempo 
Perdido, Eduardo e Mônica e muitas outras 
músicas que enriqueciam as nossas rádios 
nos anos 80/90, sempre com mensagens 
críticas e ao mesmo tempo poéticas que 
ainda hoje, aquecem os corações dos fãs mais 
saudosistas.

TURNÊ REVIVAL LEGIÃO III
“A Banda Legião Urbana é referência para nós 
quando falamos de músicas com conteúdo e 
como fazemos parte de uma banda de Rock 
n’  Roll, não poderíamos deixar de fazer esta 
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homenagem para estes grandes artistas que 
tanto influenciaram e ainda depois de tantos 
anos influenciam nossas vidas.” Maestro 
Marzio - pianista e tecladista da Vértice.

SERGIPE & ALAGOAS
Esta turnê que em abril além de Aracaju, passa 
por Maceió e Arapiraca-AL, promete trazer um 
repertório novo com ornamentação e direção 
de palco diferenciada, mas também pretende 
democratizar o destino dos alimentos 
recebidos na compra dos ingressos solidários, 
segundo a Vértice, será o público que vai 
escolher para qual instituição os alimentos 
serão destinados. 

LUÍS ALBERTO I
“Entendemos que o show e tudo ao redor 
dele só é realizado através da incrível força 
do público, pois sem público não tem show. 
Assim, nada mais justo que permitir que 
o mesmo escolha o destino dos alimentos 
levados por ele onde certamente, ajudarão 
muitas pessoas em um momento tão difícil 
na qual grande parte da população brasileira 
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e especialmente sergipana vem passando”, 
pontua o vocalista Luís Alberto.

LUÍS ALBERTO II
“Arte e consciência social devem caminhar 
juntos e quando viabilizamos estes conceitos 
de forma democrática para todos e todas é 
fantástico e libertador. Para se ter a ideia do 
tamanho disso, nossa previsão é que consigamos 
arrecadar mais de meia tonelada de alimentos 
não perecíveis, imagine quantas pessoas 
poderemos ajudar junto com este fantástico 
público?”, questiona o vocalista da Vértice. 

INGRESSOS
Os ingressos do show estão sendo vendidos 
na Loja Litoral 655 no Centro de Aracaju, na 
Loja Hitz no Shopping Jardins e na  bilheteria 
do Teatro Tobias Barreto. Também podem 
ser adquiridos On-Line através do site www.
guicheweb.com.br. Outras informações através 
do número (79) 99939-7457 Viva Eventos.

ARRAIÁ AMIGOS DO WILLIAM 
Agora é oficial! No dia 16 de Julho, no 
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Augusto Franco, vem aí o Arraiá “Amigos do 
William”. Atrações e o local do evento serão 
confirmados mais adiante. O organizador, 
William Fonseca, promete que este será o 
mais animado da Grande Aracaju. 

STAND-UP “PERTURBADOR”
Integrante do programa The Noite do SBT, o 
humorista Léo Lins desembarca em Aracaju 
no dia 29 de abril para apresentar o stand-
up comedy “Perturbador” no Teatro Tobias 
Barreto, a partir das 20h30. Polêmico como 
sempre o novo espetáculo chega ainda 
mais pesado após a turnê Bullying Arte 
que foi recorde de público e também de 
censuras. “Fazer rir com temas delicados 
é como cuspir fogo: quando feito por um 
profissional é uma arte, do contrário alguém 
vai se queimar”, destaca o comediante. Os 
ingressos para a apresentação já estão sendo 
vendidos a preço promocional a partir de R$ 
35 através do site bilheteriadigital.com

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com
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VINÍCIUS PORTO
“MEU NOME ESTÁ 
À DISPOSIÇÃO DO 

PREFEITO E DO 
AGRUPAMENTO”

 lVereador aprova a indicação de Fábio 
Mitidieri como pré-candidato a governador

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

Depois da definição do agrupamento 
liderado pelo governador Belivaldo Chagas 
(PSD), com o anúncio de que o deputado 
federal Fábio Mitidieri (PSD) será o pré-
candidato ao governo, agora surgem 
especulações sobre o pré-candidato a vice-
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governador na chapa majoritária. Também 
ainda há uma incerteza sobre o nome que 
disputará o Senado Federal. A reportagem do 
CINFORM ON LINE conversou com o vereador 
de Aracaju, Vinícius Porto (PDT), que defende 
abertamente que o PDT possa indicar um 
nome na chapa majoritária em 2022. 

Questionado inicialmente sobre a indicação 
de Fábio Mitidieri, Vinicius Porto entende que 
é preciso respeitar a decisão da maioria do 
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agrupamento. “Fábio foi o escolhido pelos 
líderes do nosso grupo e acho que ele é sim um 
grande nome. Tem feito um bom mandato de 
deputado federal, tem ajudado o nosso Estado 
com emendas e recursos federais e poderá 
fazer muito mais enquanto governador”. 

Questionado sobre os rumores da insatisfação 
do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira 
(PDT) com Mitidieri pelo fato de não ter sido 
o escolhido pelo agrupamento, Vinícius Porto 
tratou de desmentir os rumores de rompimento 
entre as partes. “Não existe isso! Edvaldo e 
Mitidieri estão bem alinhados. A relação é a 
mesma! Nesse sábado mesmo, eles estavam 
juntos na partida e na chegada da Corrida Cidade 
de Aracaju. Quem estava lá percebeu que tudo 
está na perfeita ordem e diferente do que alguns 
pensavam, eles estarão juntos”. 

Já sobre os rumores de que Edvaldo não 
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se dedicaria na campanha de Fábio Mitidieri, 
Vinícius Porto também foi taxativo: “Edvaldo 
nunca fez isso, nunca agiu dessa forma. Eu 
sou testemunha do trabalho de Edvaldo nas 
duas campanhas: em 2018, quando ele se 
dedicou ao extremo para eleger Belivaldo, 
e em 2020, quando o governador também 
trabalhou muito para ele ser reeleito prefeito. 
Atuei nas duas campanhas e não vi diferença 
de comportamento, de empenho. Vi foi 
muita dedicação e lealdade, nas carreatas 
e caminhadas. E tenho certeza que fará o 
mesmo por Mitidieri”. 

Sobre os rumores de que seu nome 
poderia ser indicado como pré-candidato 
a vice-governador, Vinícius Porto disse 
que “eu defendo que o PDT participe da 
chapa majoritária! Até em reconhecimento 
ao trabalho exitoso de Edvaldo Nogueira 
na prefeitura de Aracaju. Sobre a outra 
pergunta, eu apenas registro que meu 
nome está à disposição do prefeito e do 
agrupamento. Sou um homem de grupo e 
um soldado do meu partido”. 
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PROGRESSISTAS ANUNCIA 
LAÉRCIO PRÉ-CANDIDATO 

AO SENADO E CHAPAS PARA 
DEPUTADOS ESTADUAIS E 

FEDERAIS
O Partido Progressistas realizou na noite 

desta sexta-feira, 25, uma reunião com o 
pré-candidato ao Senado, Laércio Oliveira, 
e os pré-candidatos a deputados estaduais 
e federais que irão concorrer às eleições de 
outubro deste ano. O objetivo foi concretizar a 

DIVULGAÇÃO
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formação de chapas competitivas para formar 
bancadas fortes e unidas para a Assembleia 
Legislativa de Sergipe, podendo fazer até 
quatro cadeiras, e também para a Câmara dos 
Deputados. A reunião foi coordenada pelo pré-
candidato ao Senado Federal, Laércio Oliveira, 
que destacou a força do partido ao apresentar 
nomes bastante competitivos. 

Laércio reafirmou que não disputará mais 
uma vaga a deputado federal. “A engrenagem 
está formada e eu tenho plena convicção 
que a partir do próximo ano, quando nosso 
partido ocupar as cadeiras que serão vencidas 
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em uma disputa séria, leal, levando para a 
população aquilo que nós somos, aquilo que 
nós defendemos e acreditamos, nós sairemos 
vencedores”, disse.

O Partido Progressistas é o primeiro do 
Estado de Sergipe a apresentar seus pré-
candidatos. Em busca do seu fortalecimento 
em Sergipe, irão concorrer ao mandato de 
deputado federal e estadual nomes como o 
ex-jogador Washington Coração Valente; o 
empresário Marco Pinheiro; o ex-prefeito de 
Propriá, Luciano de Menininha; o ex-prefeito 
de Boquim, Luis Fonseca; a bacharel em 
Direito Gabriela Passos; Alan de Mundinho; 
Major Toledo; entre outros.

Formando o grande time do Progressistas, 
ainda tem o deputado estadual Capitão Samuel; 
o ex-deputado Pastor Antônio dos Santos; o 
vereador de São Cristóvão, Neto de Batalha; 
o deputado estadual Luciano Pimentel; o 
advogado Thiago de Joaldo; o vereador de 
Aracaju Pastor Diego; o empresário Djenal 
Queiroz Neto; e o publicitário Lúcio Flávio.
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O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) participou da oitava 
edição da Feira de Beleza, Estética e 
Cosméticos (FESBELL), voltada para os 

SENAC PARTICIPA 
DA 8ª EDIÇÃO DA 

FESBELL 2022

No estande do Senac: Diretora Regional Priscila 
Dias Felizola, gerentes com toda equipe reunida. 
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profissionais da área, proprietários de salões e 
barbearias, no período de 13 a 15 de março. O 
evento alusivo ao dia internacional da mulher 
aconteceu no Iate Clube de Aracaju.

O evento contou com a presença de 
empresas e instituições de todo o país, 
oferecendo produtos e serviços de beleza por 
meio de workshops, palestras, demonstrações 
de produtos e serviços. O Senac ofereceu 
atendimento gratuito de design de 
sobrancelhas, demonstrações de penteados, 
quick massagem e uma palestra sobre 
“Tendências de Cortes 2022”, ministrada pela 
cabeleireira, maquiadora e instrutora do Senac 
há 13 anos, Shirlei dos Santos Campos. 

Para o presidente do Sistema Fecomércio 
Sesc Senac, Laércio Oliveira, o evento contribui 
em cada edição para o crescimento das 
atividades do setor de beleza e estética em 
Sergipe, consequentemente movimentando 
o comércio e a economia sergipana. “ É 
sempre uma grande satisfação participar de 
um evento tão importante como a Fesbell. 
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Ao investirmos em eventos do segmento de 
beleza como esse que trazem oportunidades 
para os trabalhadores de compartilharem 
ideias e absorverem novos conhecimentos, 
firmamos o nosso compromisso em investir 
na educação profissional através do Senac 
e consequentemente movimentarmos o 
comércio. Um verdadeiro estímulo à nossa 
economia”, explicou Laércio.
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O presidente do Sistema Fecomércio, Laércio Oliveira, o evento 
contribui para o crescimento das atividades do setor de beleza e 
estética em Sergipe, consequentemente movimentando o comércio 
e a economia sergipana 

 ANDRÉ MOREIRA

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 48

“Participar de um evento como esse é 
muito importante para o Senac pois é uma 
oportunidade de nós mostrarmos todo nosso 
portfólio na área de beleza, tanto para os 
profissionais que estão envolvidos na feira 
quanto para os visitantes e aprendermos 
com eles todas as tendências e inovações de 
mercado para levarmos para os nossos alunos 
”, relatou com entusiasmo a diretora regional 
do Senac, Priscila Dias Felizola.

O empresário Adeilson Messias participou da 
feira divulgando seus produtos e serviços da área 
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A diretora regional do Senac, Priscila Dias Felizola argumenta 
que a Fesbell contribui para a fomentação do conhecimento 
e de novas tendências do segmento de beleza.
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de beleza e revelou ter sido aluno da instituição.  
“O Senac vem para complementar o que falta 
hoje no mercado que é a capacitação. Muitas das 
vezes a pessoa monta um negócio e não sabe 
nem para onde ir. E o Senac ele abre as portas, dá 
as ferramentas, basta saber usa-las. E foi assim 
que pude montar o meu negócio. Foi maravilhoso 
ser aluno do Senac porque adquirimos um nível 
de capacitação de qualidade”.

A cabeleireira Tatiane do Nascimento 
decidiu reservar um tempo do dia para visitar 
o estande do Senac e conferir os serviços e 
cursos divulgados no evento. “Decidi aproveitar 
a folga e dar uma passadinha no estande do 

5/6GERAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Adeilson é empresário, participante da Feira e ex-aluno do Senac. 
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Senac. A área da beleza a gente precisa estar 
se atualizando diariamente. Se você não se 
atualiza, você fica para trás. Por isso que 
sempre que consigo um tempo livre como 
hoje eu dou aquela conferida na programação 
dos cursos do Senac. Sempre tem algo novo a 
oferecer e aqui no estande você tem pessoas te 
auxiliando sobre qual curso é interessante para 
minha carreira, vejo melhor horário e facilidades 
de pagamento. Parabéns a todos pelo trabalho”.     

A Fesbell foi uma idealização do empresário 
Daniel Aragão e também contou com o apoio do 
Senac, associações e sindicatos como a Sindicab 
(Sindicato dos Cabeleireiros de Sergipe).

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Tatiane aproveitou a folga para ir à 
Feira e visitar o estande do Senac.  
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MARÇO AZUL MARINHO: 
CONHEÇA OS SINTOMAS DO 

CÂNCER DE COLORRETAL
 lUm dos tipos de câncer mais comuns, o 

câncer de colorretal deve ter mais de 41 mil 
novos casos entre 2020 e 2022

O câncer de colorretal é o segundo mais 
comum entre as mulheres ficando atrás 
apenas do câncer de mama, enquanto que 
nos homens ele é o terceiro mais comum 
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atrás do câncer de próstata 
e de pulmão. No entanto 
pouco se fala sobre ele. O que 
dificulta o seu diagnóstico e 
o seu tratamento precoce, 
que aumenta as chances de 
cura. A professora aposentada 
Ana Angélica Freitas Góis não 
sabia nada sobre a doença e só 
descobriu que tinha câncer de 
colorretal após uma amiga lhe 
chamar a atenção sobre a possibilidade de ela 
ter alguma doença no trato digestivo inferior.

“Não percebi os sintomas, ou melhor, não 
dei tanto atenção aos mesmos. Descobri o 
câncer, durante, um acidente grave do meu 
filho, que na época tinha dois anos de idade. 
Uma vizinha que tem doença de Crohn 
estava comigo no hospital socorrendo meu 
filho percebeu em mim sinais que indicavam 
problemas e sugeriu a minha ida então a sua 
proctologista. Fui à médica e daí se instaurou 
todo o processo complexo do câncer agressivo 
que eu já apresentava”, comenta.

Ana Angélica recebeu 
o diagnóstico de câncer 
em 2013
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Segundo o oncologista 
clínico William Giovanni 
Soares, os principais 
sintomas da doença 
são alteração do hábito 
intestinal (diarreia ou 
prisão de ventre), dor e 
desconforto abdominal, 
presença de sangue 
e muco nas fezes, 
evacuações dolorosas, 
fraqueza, perda de peso 
inexplicada, náuseas e vômitos. Ainda segundo 
ele o câncer de colorretal muitas vezes é 
silencioso e os sintomas só se manifestam 
quando o câncer está em estágio avançado.

Alguns fatores de risco podem aumentar 
as chances deste tipo de câncer como uma 
dieta rica em gorduras e carnes vermelhas, 
processadas e embutidas, consumo excessivo 
de álcool, sedentarismo e tabagismo, além de 
fatores genéticos. Por isso a importância de 
dar preferência a uma dieta rica em fibras, com 
alimentos in natura, como vegetais e legumes; 

Dr. William Giovanni 
Soares, oncologista clínico
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limitar o consumo de carnes vermelhas a até 
500 gramas por semana e manter o peso 
corporal dentro dos limites da normalidade.

DIAGNÓSTICO PRECOCE
Como o câncer de colorretal muitas vezes 

é silencioso, o oncologista William Soares 
recomenta que os pacientes procurem 
um médico mesmo sem terem sintomas. 
Segundo ele, o ideal é que o seu médico 
da família ou o seu clínico geral, solicite 
exames de detecção precoce a partir dos 
45 anos e que, se estes exames mostrarem 
alguma suspeita desta neoplasia, você seja 
referenciado para um especialista.

“Quanto mais cedo esse tumor for descoberto 
maiores serão as chances de cura e mais 
simples, barato e rápido será o tratamento. 
O diagnóstico precoce pode levar a chances 
de cura muito próximas de 100% com custo 
três vezes menor, quando comparamos 
ao tratamento de pacientes com tumores 
avançados. Os exames de pesquisa de sangue 
oculto nas fezes ou de colonoscopia são de 
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grande importância, pois podem detectar lesões 
ainda em fase inicial e mesmo antes de se 
transformarem em câncer. Como é uma doença 
que acomete principalmente pessoas a partir da 
quinta década de vida, recomenda-se um exame 
de fezes anual chamado de pesquisa de sangue 
oculto nas fezes, ou uma colonoscopia a cada 10 
anos a partir dos 45 anos, pelo menos até os 75 
anos de idade”, explica o médico.

A VIDA PÓS-CÂNCER
Após o fim do tratamento contra o câncer, 

a professora Ana Angélica conta que tudo 
mudou em sua vida e também na vida das 
pessoas ao seu redor. 

“Tudo se transformou em nossas vidas. Há 
um enredo muito amplo, para todos que vivem 
o câncer, não só o paciente, mas as pessoas 
que vivem ao seu redor, desde familiares aos 
amigos mais distantes se envolvem. Novos 
parceiros surgem, redes se constroem pelo 
mundo, acerca da doença e todos os seus 
possíveis contextos. Vivo uma vida repleta de 
novas possibilidades e limitações. Me afastei 
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imediatamente das atividades profissionais 
e cotidianas. Uma nova aprendizagem se 
constrói e os valores se manifestam de forma 
diferente em seu dia a dia”, comenta

Ela comenta ainda sobre a sua vivência com 
a doença e o que mudou de 2013, quando 
descobriu a doença, para cá.

“Me sinto viva, mas não considero ter 
vencido o câncer. Me entreguei ao momento 
da doença e vivi cada minuto dela de acordo 
com a sua manifestação. Fui no ritmo dela, 
deixei que o processo acontecesse e realizasse 
as mudanças necessárias no meu organismo. 
Entendo também a doença além do corpo 
físico e cuidei com disciplina, respeito, entrega 
e muita gratidão aos meus médicos. Tenho 
uma família muito competente ao meu lado. 
Uma nova companheira que é a ostomia já que 
após a doença me tornei colostomizada e um 
universo de cuidados me transforma a cada 
dia. Acredito que a vida é um jogo, uma dança 
e sigo um ritmo especial de alegria para viver 
além cada dia”, acrescenta.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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VENDE-SE Galpão med.4.80x35 de profundidade telhado 
novo, porta nova próximo ao cartório 6 ofício entre a Rua 

Estancia e Maruim VALOR R$ 230.000,00 Escriturado 
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CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE
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Vende-se casa , VALOR R$ 1,5 Milhão.  Tem 4 quartos, 
2 suítes,  garagem  para 4 carros. Na 13 de julho
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CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE
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Vende-se uma Chácara  no Matapuã, na beira do rio, 
com pier, piscina, mais 3mil m². Está por 3 milhões

CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE
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Apartamento no Estrela do Mar Edifício JACARECiCA Bairro 
Atalaia sendo 03 quartos ,sala ,cozinha,banheiro,arrumado 
frente para o nascente valor RS 125.000,00 com garagem

CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE
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PROCURA-SE EMPREGO
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Sou sergipano da gema e vivi os melhores 
anos nessa terra. Sou de uma família 
conceituada e bem de vida, que sempre 
me orgulhou a ela pertencer. Ajudou-me 
a conhecer, conviver e apreender com os 
melhores. Sou afilhado e sobrinho-neto de José 
Calazans Brandão da Silva, neto de José Alves 
o Dede Sobrinha, e Dona Marocas Japiassu, 
uma índia sergipana. Dois nomes importantes 
da sociedade estânciana. Ele, amigo de 
Jorge Amado, barbeiro, e um dos maiores 
contadores de causo da cidade. Ela a melhor 
cozinha e maniçoba do município. Neto de José 
Domingues Fontes e América Fontes. Ele um 

BARCA À DERIVA 
TEM RUMO CERTO!

1/7

NEUFONTES

CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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grande comerciante, era o maior boêmio da 
cidade de Aracaju. Tanto que no livro de Alvino 
Argollo sobre compositores sergipanos, ele foi 
citado, mesmo sem escrever uma nota. Só por 
está presente na hora das composições. Sendo 
até inspiração para algumas. Ela uma excelente 
pianista, falava inglês. Uma dama da corte dos 
Aracajus. Duas famílias tão distintas que me 
deram meu pai, Irineu Fontes, e minha linda e 
amada mãe, Susete Fontes, que me ensinaram 
as coisas mais importantes do mundo, a 
igualdade e o respeito ao outro. 

E assim, cresci nesse estado, entre Aracaju 
e Estância. Convivi com todas as pessoas, das 
mais ricas e poderosas às mais humildes e 
carinhosas. E todos me ensinaram muito. Uma 
dessas pessoas conheci nas quadras esportivas. 
Joguei handebol na infância e adolescência. 
Sendo um dos melhores jogadores da época. 
Essa moça jogava voleibol, primeiro por um 
colégio público que não lembro o nome, depois 
pelo Arquidiocesano. Além de uma ótima 
atleta, ela transpirava liberdade e um olhar de 
brilho muito forte, disposta a encarrar a vida 
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de frente. Tão decidida que a gente só a 
chamava de Kaitão. Kátia Couto, uma moça 
de atitude e bonita, desejada muito mais 
pelas atitudes do que pela beleza. 

Passaram-se os anos e muito pouco 
contato tive com a moça. Soube que 
ela residia na Atalaia Nova ou Barra dos 
Coqueiros e tinha muitos filhos.

Algum tempo depois, já no trabalho de 
gestão, estava como Secretário de Cultura 
de Laranjeiras, Marcelo Rangel (Secretario 
Adjunto da Cultura do estado) apresentou-
me um rapaz que estava trabalhando com ele 
na preparação da Conferência Estadual de 
Cultura. O moço tinha uma cara conhecida. 
Era Alisson Coutto ou Alemão. Descobri que 
era o filho mais velho da minha amiga Kátia 
uma ótima surpresa, pois ele parecia muito 
com a mãe, na aparência e nas atitudes. 
Alemão como todos os chamam, tocava 
trompete no Reação e no grupo Naurêa, além 
de trabalhar na Funcaju, advindo da política 
partidário e da luta de classe. 

| CULTURAGERAL 3/7
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Pude viajar com ele à Brasília e participar de 
vários discursões sobre cultura, gestão pública 
e música. A cada momento me surpreendia 
positivamente, pelas opiniões e formas de 
pensar. Ele tinha um sonho de criar uma banda 
para fazer música instrumental. 

E não demorou muito. Ele criou a “Coutto 
Orquestra”, misturando a cultura dj com as 
melodias e fanfarras, absorvendo os cantos, 
ritmos tradicionais e pops, como o tango, a 
cumbia, o balkan, as valsas, as marchas, o 
house e o jazz manouche. E traz para isso tudo 
o Maracatu de Brejão, a Taieira, a Marujada e o 
forró, um Caldeirão de sons.

Com a primeira formação, Alisson Coutto  
(Trombone, Theremim, Coro e Programações), 
Fabio Espinhaço  (Bateria e Samples), Rafael 
Ramos (Violões, Coro e Controladoras), 
Vinicius Bigjohn (Acordeon e Coro), destacou-
se no cenário musical sergipano. Lançou em 
2013, o primeiro CD, “Eletro Fun Farra”, um 
disco independente que envolveu muita gente 
e foi fruto de um investimento coletivo. São 
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nove faixas puxadas pela bela e fustigadora 
música “Ladeira”, “uma grande festa, cheia de 
cores, personagens fantásticos e sonoridades 
surpreendentes”, disse Ed Félix, um dos 
melhores da música brasileira.

A Coutto ganhou o mundo. Apresentou-se 
em inúmeros festivais e espaços do cenário 
da música brasileira como shows na Semana 
Internacional de Música (SP), Circuito Cultural 
Paulista 2014 (SP), Prata da Casa – Sesc 
Pompeia (SP), Festival Mimo (MG), Rec Beat 
(PE), Feira da Música (CE), Porto Musical (PE), 
Festival Quebramar (AP), BNB Instrumental (PB 
e PE), LAB Festival(AL), Festival de Inverno de 
Garanhuns (PE), Festival Contato (São Carlos, 
SP), Palco Giratório (SE), Verão Sergipe (SE) 
e participação em diversas coletâneas físicas 
e virtuais como Bass Culture e Beyound e Viva 
Brasil (BM&A), Serigy All Stars (Disco de Barro), 
México, Portugal,  dentre inúmeras outras.

O imaginário a inquietude de Alisson Coutto e 
sua persistência são as maiores virtudes desse 
criador. Características de um modernista 
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e antropofágico como Oswald de Andrade. 
Experimentar é a solução. Ele pensou e realizou 
o projeto do segundo CD da Banda, “VOGA”.

“Em um mar que não se nada. 
E se navega canto algum. 
A voga vem desritmada. 
Pois mar de tudo é mar nenhum”.

A Coutto ousou. capitaneada por Alisson, os 
meninos aventuram-se pelas terras ribeirinhas 
do Velho Chico. O projeto era descer o rio 
São Francisco, saindo de Poço Redondo, até 
Brejo Grande. Nesse trajeto passariam por 25 
localidades, em 22 dias, entre 24 de março e 15 
de abril. Uma ideia antiga que se realizaria com 
toda lúdica e planejamento. O projeto bateu na 
trave em 2014, no Prêmio Natura Musical. Mas 
foi viabilizado, em 2015, graças à persistência, 
uma característica do grupo em realizar, 
revendo, aprendendo e melhorando o projeto.

Voga conta com 12 faixas: Voga, Senhora 
Dona, Abarca, Adorno, Gnominado, Barco de 
Fogo, Desato, Ilha das Flores, Luar, Cruzcão, 

6/7| CULTURAGERAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 70

Rebento, Belmonte. “Num pedaço que vai, 
você vê minha alma, num pedaço que vai, 
você lê minha calma...” 

Sons, misturas eletrônicas, com a pisada 
da Cultura Popular, as vozes de cantadeiras, 
com o toque do trompete, sanfonas, apitos e 
aboios. Uma mistura que fascina e mostra toda 
criatividade, talento dos meninos. Isso como 
também a grande ousadia de Alisson e seus 
companheiros de modernidade, mixando beats 
eletrônicos do Dubstep com o forró, xaxado, baião 
os sons ambientes captados durante a rota.

O Voga é mistura de sonhos, cores, luzes, 
cangaço, quilombola, indígenas, histórias, cantos 
e contos, marolas do rio. Voga que arranca a 
âncora do fundo do velho chico é moda, clareza, 
ritmo das remadas dos barcos que nos levam a 
viajar nesse incrível e musical trabalho.

Embarque no Bossa Nova e navegue no 
Voga, com respeito e inteligência. Música de 
Sergipe para o mundo.

| CULTURAGERAL 7/7
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lNeu Fontes – Cantor, Compositor, Publicitário e Gestor Cultural.
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Você sabe o que significa Quaresma? 
O termo vem do termo Quadragésima, 

que em latim significa “quarenta dias”. Essa 
associação do termo com os quarenta dias 
também está presente em outros idiomas, 

ASPECTOS 
HISTÓRICOS DA 

QUARESMA 
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como no espanhol, que se refere ao período 
como Cuaresma; no italiano, Quaresima; e 
no francês, Carême.

Não se sabe exatamente o motivo pelo qual 
se estabeleceu a Quaresma com 40 dias de 
duração, mas na tradição bíblica, diversos 
acontecimentos se estenderam por um 
período referente ao número 40.

Quaresma, portanto, é a qualificação do 
período de quarenta dias que antecedem a 
principal celebração cristã: a Páscoa. Ou seja, 
a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada 
no domingo. Essa prática está presente na vida 
dos cristãos desde o século IV, momento em 
que ocorre o Primeiro Concílio de Niceia. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Concílio de Niceia
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Segundo a Carta Apostólica do Papa Paulo 
VI, a Quaresma tem seu início na Quarta-feira 
de Cinzas e termina antes da Missa Lava-pés, 
na Quinta-feira Santa. Este ano, a quaresma 
iniciou no dia 2 de março e terminará no 
próximo dia 14 (de abril).

Durante os quarenta dias que precedem 
a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos 
dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual. 
Normalmente se recolhem em oração e 
penitência para lembrar os 40 dias passados 
por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele 
suportou na cruz. Nesse período, também é 
comum a prática do jejum e obras de caridade.

Durante a Quaresma a Igreja Católica veste 
seus ministros com indumentos de cor roxa 
que simbolizam tristeza e dor. A Quarta-feira 
de Cinzas é um dia usado para lembrar o fim 
da própria mortalidade.

É costume serem realizadas missas, nas 
quais os fiéis são marcados na testa com 
cinzas. Essa marca normalmente permanece 
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na testa até o pôr do sol. Esse simbolismo 
remonta a uma tradição demonstrada 
na Bíblia, pela qual vários personagens 
jogavam cinzas nas suas cabeças como 
prova de arrependimento. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Na Bíblia, o número quarenta é 
frequentemente citado para representar 
períodos de 40 dias ou 40 anos, que 
antecedem ou marcaram fatos importantes. 
Podemos citar alguns exemplos, entre eles:

Quaresma, tempo de reflexão 
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u40 dias de dilúvio da Arca de Noé;
u40 dias de Moisés no Monte Sinai;
u40 dias de Jesus no deserto, antes do 

início do seu ministério;
u40 anos de peregrinação do povo de Israel 

no deserto.
 
Queridos leitores, a Quaresma é uma 

prática efetivada por fiéis de tradição católica, 
assim como por devotos da Igreja Ortodoxa, 
anglicanos e até mesmo luteranos. Aqui no 
Brasil, país onde têm crescido o número 
de cristãos evangélicos, a Quaresma não é 
observada por eles. 

O entendimento da tradição evangélica 
consiste de que práticas como jejuns e orações 
não devem ser limitadas apenas aos 40 dias 
que antecedem a Páscoa. 

Enfim, para os que assim creem: 
uma boa e reflexiva Quaresma!

lProf. Ermerson Porto– Licenciado e mestre em história pela 
Universidade Federal de Sergipe. Membro da Academia Maruinense de 
Letras e Artes (AMLA) e Integrante do Grupo de Pesquisa: Poder, Cultura 
e Relações Sociais na História (CNPq/UFS) 
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QUINTA CARTA 
A SÃO PAULO

Sereníssimo Paulo:
Tenho dialogado com você sempre através 

das doze cartas que você escreveu às diversas 
comunidades cristãs, com as quais se 
preocupava profundamente, sobretudo quanto 
à manutenção dos princípios e valores cristãos 
tão necessários aos que professavam a nova fé. 
A sua insistência em relação a esses povos é a 
mesma que me levou a escrever as quatro cartas 
anteriores. Hoje, porém, eu quero conversar com 
você a respeito da única carta pessoal que você 
escreveu, ou seja, a carta a Filemon. 

GERAL
1/5
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Enquanto as doze cartas às comunidades 
foram escritas, ao que tudo indica, em 
vários momentos e depois compiladas em 
documento único, a de Filemon parece ter sido 
escrita em um único pergaminho e de uma 
só vez. Escrever cartas no século primeiro da 
era cristã não era uma tarefa simples. E você 
estava preso em razão das suas pregações 
sobre um Deus que não era o deus de Roma, 
senhora do mundo. Por que essa insistência 
dos homens em fabricar senhores do mundo 
quando há espaço onde todos podem viver em 
harmonia, respeitando as individualidades? 
Tem que haver sempre um senhor do mundo? 
Do alto dos seus dois mil anos você bem que 
podia me dar uma resposta! Ou será que é uma 
questão de tempo de serviço já que existem 
aqueles que possuem mais de cinco mil anos?

Confesso também que comecei a pensar 
em tudo que está acontecendo com um 
olhar mais dirigido à cada pessoa do que às 
comunidades. E isso me inquieta mais ainda. 
Penso em Dariya, Lyuba, Yana, Ruslan, Yaroslav, 
Pavlo (seu homônimo) como você pensou em 
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Filemon. Mas eu não posso escrever a cada um 
deles e acredito que se o fizesse eu não teria 
sobre eles o mesmo peso que você tinha sobre 
o seu irmão na fé. “...para te não dizer que 
ainda mesmo a ti próprio a mim te deves.” 

Eles não me devem nada e acredito 
também que não devem a ninguém o preço 
que pagam individualmente por uma vontade 
que não se dobra. Penso em Artyom Datsishin, 
bailarino principal da Ópera Nacional da 
Ucrânia, que se apresentou em todo o mundo 
ao longo de sua carreira, e que nunca mais 
encantará aos homens mostrando toda a 
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beleza da sua dança. No libreto do momento, 
só os horrores da guerra prevalecem.

Mas voltemos à sua carta pessoal. Nela você 
insiste junto a Filemon cobrando dele a aplicação 
dos valores cristãos à realidade social, pedindo 
que ele perdoe e liberte um escravo. E me ocorre 
que você, responsável que se considerava pela 
doutrinação e manutenção das igrejas cristãs 
como um todo muito maior, parou para dirigir 
o seu olhar pessoal a um indivíduo.  Naquele 
momento você deve ter pensado que se não há 
individuo não há comunidade, ou povo, ou nação. 
As casas, os prédios e até os monumentos 
poderão ser reconstruídos os homens jamais. 

Não há reparos para os que forem mutilados. 
Os mortos serão definitivamente enterrados. 
Como pensam os que destroem os indivíduos 
em nome de uma causa? Que causa será 
essa? A causa dos-não-alguém? Será que 
os senhores do mundo almejam uma terra 
povoada de robôs já que o pensamento 
homogêneo não condiz com o desejo de 
liberdade intrínseca à natureza humana? Se 
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até Deus concedeu ao homem o livre arbítrio 
quem são eles para cercear esse direito?

Aqui entre nós, em algum momento dessa 
turbulência você pensou em caminhar 
junto com esses peregrinos, obrigados a 
deixarem as suas casas e a sua pátria, como 
Jesus caminhou com os seus discípulos no 
caminho de Emaús?

É isso Paulo, sou só dúvidas e 
questionamentos. Com certeza não sou uma 
boa cristã embora tenha lido todas as suas 
cartas. Sei que você também está lendo as 
minhas e, já que você se encontra ao lado Dele, 
imagino que está preparando uma resposta. Só 
peço humildemente que não demore muito. O 
tempo está conspirando contra Dariya, Lyuba, 
Yana, Ruslan, Yaroslav, Pavlo e tantos outros.

Confusamente,
Nadezhda

P.S. Nadezhda significa Esperança 
em Ucraniano. Mas isso você sabe!
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Esta semana fomos assolados por 
gravíssimas denúncias que apontam para 
o mau uso dos parcos recursos de nossa 
educação. Recursos esses que estariam 
sendo desviados ou direcionados para 
usos religiosos ou de religiosos. Tais maus 
usos estariam sendo viabilizados   por 
intermédio de pastores ligados ao ministro 
da educação, ele mesmo um pastor.

RELIGIÃO, 
POLÍTICA E FALTA 

DE EDUCAÇÃO

1/6GERAL

EVALDO BECKER
PROFESSOR DA UFS
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 Obviamente, que não são todos os religiosos 
que se corromperam, mas, sair das igrejas 
e invadir os espaços laicos e republicanos, 
em meu entender, já denota fortes indícios 
de “corrupção”. Corrupção de ideais e de 
objetivos. Ao invés de pregarem o evangelho 
com vistas ao benefício do povo, muitos desses 
“religiosos” dedicam-se ao enriquecimento 
e empoderamento pessoal. Enriquecimento 
evidenciado nas “listas dos homens e mulheres 
mais ricos do país”, onde vemos inúmeros 
pastores e bispos. Contrariando alguns dos 
mandamentos mais sagrados como o “não 
matarás”, alguns pastores defendem a tortura 
e ungem armas que dizimam nosso povo. 

Outros, se aliam aos vendedores de venenos 
e retiram direitos dos trabalhadores. Conforme 
afirmei acima, acredito que muitos religiosos 
seguem lutando pelas ideias de Cristo, mas 
o difícil mesmo, para usar de uma linguagem 
bíblica, é separ o excesso de joio, em meio ao 
pouquíssimo trigo. O conceito de laicidade 
parece ter sido perdido ou encoberto por 
tantos escândalos. Nesse sentido, gostaria 
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de relembrar aqui o artigo 19 de nossa 
Constituição cidadã de 1988, que diz ser vedado 
à União e demais entes estatais “estabelecer 
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 
com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança”. 

 À despeito e em contrariedade evidente com 
o que estabelece nossa Constituição, vemos 
que a participação em determinados credos 
religiosos virou critério para que se possa 
assumir vagas em ministérios,  vender vacinas e 
mesmo intermediar recursos públicos. 

 Poderíamos nos perguntar se tais práticas 
são recentes, se pertencem à uma única 
afiliação religiosa, ou se já vêm de longa data.

 A história da humanidade nos mostra que 
sempre que religião e política se misturaram 
os resultados foram catastróficos tanto 
para a política quanto para as religiões. 
Religiões estas  que deveriam se dedicar, 
exclusivamente, aos fins espirituais e nunca 
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à fins políticos e pecuniários. Lembro-me de 
minha mãe contando que em sua época, ainda 
no século passado,  “padres e bispos” vendiam 
cadeirinhas no céu, e podia-se optar por 
cadeirinhas de ouro ou de prata, a depender 
da renda e das “necessidades” de cada um. 
Nos últimos governos que tivemos em nosso 
país, era grande a pressão da dita “bancada 
evangélica” para conseguir concessões de 
rádio e televisão.  Aliás, gostaria de lembrar 
aqui as premonitórias palavras do grande 
político Leonel Brizola. Ele costumava dizer 
que  “Esses pastores querem é estação de 
rádio e dinheiro. São adoradores dos bezerros 
de ouro”. Infelizmente, parece-nos que aquilo 
que dizia Brizola, se confirmou.

 Mas afinal,  o quê fazem os pastores e 
religiosos “terrivelmente evangélicos” no 
Ministério da Educação? 

 Segundo denúncias e aparentemente, 
muitos indícios, eles “ouram”. Transformam 
falência crítica e cortes nas verbas 
educacionais em enriquecimento privado. 
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Auxiliam na dilapidação do patrimônio 
público com vistas ao ouro terreno. E, 
invertendo a máxima cristã de abrir mão 
das riquezas  e “dar ao pobres”; eles, ao que 
tudo indica,  acaparam os escassos recursos 
que ainda restam para salvar a combalida 
educação brasileira e os transformam 
em ouro privado. Para além da venda de 
“feijões mágicos” e lugares privilegiados no 
céu, realizadas diuturnamente através das 
cossessões públicas de rádio e televisão; 
aparentemente, e conforme denúncias 
vindas à público nesta semana,  eles “ouram” 
com tráfico de influência na liberação de 
recursos educacionais.

 Há tempos vemos os maus religiosos 
saírem das igrejas e invadirem os espaços 
educacionais, científicos e republicanos. 
Atacam os professores, os currículos, 
os “direitos humanos”, a liberdade de 
direcionamento sexual, o bom senso, a 
ciência e outros pilares de nossa enfraquecida 
democracia. Penso que já é hora de voltarem 
para suas igrejas e  começarem  a cuidar dos 

5/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022 – 86

pobres, dos desassistidos e dos autênticos 
fins espirituais. Isso sob pena de causarem 
males ainda maiores, seja para as nobres 
ideias autenticamente religiosas, seja para 
a vergonhosa política anti-republicana e 
corrompida que nos assoala a todos.  

 Na esteira do que nos dizia o ilustre filósofo 
Condorcet, no final do século das Luzes, “A 
instrução pública é um dever da sociedade 
para com os cidadãos”. Tendo  isso em vista, 
penso que o projeto de desmonte da educação, 
do pensamento crítico e laico, é causa mas 
também é efeito de nossos descuidos com a 
vida democrática e republicana. Mais ainda, 
penso que é fruto de nossos descuidos com 
a formação de cidadãs e cidadãos críticos e 
cônscios de seus direitos e deveres. Ao invés 
de darmos dinheiro e atenção aos “ricos 
pastores” e mercadores de almas, seria 
melhor investirmos tempo e dinheiro para 
desfazermos a tragédia que assola nosso 
“Ministério da Falta de Educação”. 
lEvaldo Becker - É Professor de Ética e Filosofia Política no Departamento 
de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. É membro do Grupo de 
Pesquisa de Ética e Filosofia Política da mesma instituição.
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MUNICÍPIOS 
PRECISAM AVANÇAR 

COM A VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19

KEIZERSANTOS
JORNALISTA

Na sexta-feira (25), a secretária de 
Estado da Saúde, Mércia Feitosa, dialogou 
com representantes dos 75 municípios 
para reforçar a necessidade de continuar 
avançando na vacinação contra a Covid-19, 
em Sergipe. O alerta da secretária ocorreu 
durante reunião extraordinária do Colegiado 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022  – 90

2/6|FOCO NO INTERIOR
VALTER SOBRINHO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Interfederativo Estadual (CIE), realizada no 
auditório do Centro Administrativo de Saúde 
(CAS). A gestora destacou que os municípios 
precisam realizar estratégias diferentes e 
efetivas para atrair a população a concluir o 
esquema vacinal (para quem tomou uma das 
doses) ou iniciar a vacinação, no caso das 
pessoas que ainda não tomaram nenhuma 
dose. O objetivo é aumentar a cobertura 
vacinal no estado. “Devemos buscar entender 
quem não tomou a primeira dose, o porquê 
de não tomar a segunda. A mesma coisa 
para as pessoas que não tomaram a dose de 
reforço. Esse é um grande questionamento 
que devemos fazer para a população e que as 
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pessoas entendam o porquê da importância 
de fazer o reforço. Não podemos perder o 
foco da imunização. Quem não quer retomar a 
vida em sua normalidade, todos querem, mas 
precisamos focar nisso”, reforçou Mércia Feitosa.

FOTOS DIVULGAÇÃO

SIMÃO DIAS
Na quinta-feira (24), aconteceu a solenidade 

de reinauguração da Escola Municipal Fabrício 
Policarpo do Nascimento, localizada no Povoado 
Caiçá de Cima, em Simão Dias. A Escola 
Municipal Fabrício Policarpo do Nascimento é a 
sexta unidade de ensino que passou por reforma 
e significativas melhorias, dentro do Programa 
Acelera Simão Dias. Diversas melhorias foram 
feitas na unidade de ensino, incluindo reformas 
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nas salas de aula, banheiros, cozinha, pintura, 
bem como manutenção e novas adaptações na 
escola da rede municipal. O ato público contou 
com as participações do prefeito Cristiano 
Viana, da primeira-dama Cláudia Cristiane, 
da secretária de Educação e Cultura Profª 
Angela Siqueira e demais secretários, dos 
vereadores Irailde, Aninha, Delson, Geraldo e 
Nelsinho, além da comunidade escolar.

ROSÁRIO DO CATETE
A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e do Desenvolvimento Rural, segue com a 
distribuição de uma tonelada de sementes de 
milho híbridas. A expectativa é que mais de 200 
agricultores rosarenses sejam beneficiados 
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na sede e no Povoado Siririzinho. Segundo a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), o milho híbrido tem alto vigor e 
produtividade na primeira geração, obtido 
através do cruzamento de linhagens puras. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Município de Rosário do 
Catete, com uma população estimada de 11.158 
habitantes, possui como principais culturas 
exploradas a mandioca, milho e cana-de-açúcar. 
O agricultor que ainda não fez a retirada das 
sementes, deve comparecer munido de RG e 
CPF, ao Paço Municipal Governador Leandro 
Maciel (Casarão), Rua Padre Rocha Villar, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

PODER JUDICIÁRIO
O Presidente do Poder Judiciário de 

Sergipe, Desembargador Edson Ulisses de 
Melo, recebeu na sexta-feira (25), no Teatro 
Tobias Barreto, a Comenda da Ordem do 
Mérito Serigy, no grau Grã-Cruz, mais alta 
condecoração concedida pela Prefeitura 
de Aracaju. Ainda do Tribunal de Justiça de 
Sergipe (TJSE), o servidor Ronaldson Sousa 
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foi agraciado com a Medalha do Mérito 
Cultural Inácio Joaquim Barbosa. “Para 
mim é uma destacada honra receber essa 
condecoração. Sou cidadão adotivo de Aracaju 
e tenho a dizer que a capital representa para 
mim uma cidade-mãe. Cheguei aqui bem 
jovem, saindo da adolescência, e hoje, aos 
73 anos, não pretendo me mudar”, enfatizou 
o Presidente do TJSE, que é natural de Porto 
da Folha (SE). A Medalha Cultural Ignácio 
Barbosa foi criada, em 1972, para homenagear 
pessoas e entidades que tenham prestado 
relevantes serviços culturais à terra e ao povo 
aracajuano. Para Ronaldson Sousa, que é 
poeta, artista visual e servidor do TJSE lotado 
na Diretoria de Comunicação, a Medalha é 
um reconhecimento aos mais de 30 anos de 
trajetória no campo da arte e da cultura..
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De acordo com dados divulgados pelo Núcleo 
de Informações Econômicas da Federação 
das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), 
com base nos dados da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
quase metade dos royalties creditados aos 
municípios sergipanos, em março de 2022, 
está concentrada em apenas seis municípios 
sergipanos. Neste mês, os royalties creditados 

GERAL
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 lOs royalties destinados aos municípios 
sergipanos estão concentrados em São Cristóvão, 

Divina Pastora, Japaratuba, Siriri, Barra dos 
Coqueiros e Santana do São Francisco.

ROYALTIES ESTÃO 
CONCENTRADOS EM 

SEIS MUNICÍPIOS 
SERGIPANOS

Por Keizer Santos
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aos municípios sergipanos totalizaram cerca de 
R$ 21,8 milhões. O Município de São Cristóvão 
recebeu aproximadamente R$ 4,1 milhões, o 
equivalente a 18,7% do valor total repassado. 
Divina Pastora recebeu cerca de R$ 1,1 
milhão (5,2%); Japaratuba recebeu pouco 
mais de R$ 1 milhão (4,9%); o município 
de Siriri foi beneficiado com R$ 1 milhão 
(4,6%); a Barra dos Coqueiros recebeu 
R$ 920,3 mil (4,2%) e Santana do São 
Francisco ficou com R$ 902 mil (4,1%).

O montante recebido pelo estado no mês 
de março deste ano é 37,5% maior que o 
montante recebido em março do ano passado. 
Já em relação ao mês de fevereiro deste ano, o 
repasse cresceu o equivalente a 16,3%.

De acordo com a ANP, os royalties são uma 

DIVULGAÇÃO
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compensação financeira devida à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
beneficiados pelas empresas que produzem 
petróleo e gás natural no território brasileiro, ou 
seja, uma espécie de remuneração à sociedade 
pela exploração desses recursos não renováveis. 

Os royalties incidem sobre o valor da produção 
do campo e são recolhidos mensalmente 
pelas empresas concessionárias até o último 
dia do mês seguinte àquele em que ocorreu 
a produção. A transferência dos recursos aos 
beneficiários é estabelecida de acordo com 
os critérios estabelecidos nas leis federais nº 
9.478/1997, que dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo;.e nº 
7.990/1989, que institui, para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios, compensação financeira 
pelo resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica, de recursos minerais em seus 
respectivos territórios, plataformas continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva
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TAPETES 
CONTADORES 
DE HISTÓRIAS 

ATERRISSAM EM 
INDIAROBA

O Grupo Tapetes Contadores de Histórias 
(RJ) aterrissou no povoado Colônia Sergipe, 
município de Indiaroba, na última quinta-
feira, 17, onde foi realizada uma ação de 
incentivo à leitura, através de contação de 
histórias e visita ao Bibliosesc.

O evento contou com a participação da 
diretora regional do Sesc, Aparecida Farias 
e equipes dos Programas Assistência e 
Cultura. O momento também marcou a 
assinatura do convênio entre o Sesc e o 
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Núcleo de Desenvolvimento Sustentável 
da Colônia Sergipe. A atividade, que fez 
parte da programação do Projeto Território 
de Oportunidades, reuniu 70 crianças do 
povoado e 200 alunos do projeto Criar Sesc, 
da Unidade Sesc Ler, em Indiaroba.

O ator e coordenador do Grupo, Warley 
Goular, realizou o trabalho de contação e 
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encantou o público com suas performances, 
músicas, tapetes e personagens costurados à 
mão. “O Grupo atua há mais de 20 anos. 

Nós participamos de feiras, campanhas, 
festivais e realizamos atividades em 
espaços comunitários e escolares com a 
finalidade de despertar o imaginário de 
crianças, jovens e adultos para as artes e a 
literatura”, disse o ator.

Para a diretora do Sesc, a arte é um 
elemento abrangente e que precisa estar 
presente em espaços da sociedade que 
ainda não têm oportunidade. “Hoje pudemos 
mostrar que ensinar com arte e ludicidade 
ajuda as crianças a desenvolverem processos 
criativos e entender que a educação e o 
conhecimento são agentes transformadores, 
que podem mudar a realidade dos cidadãos, 
os inspirando e motivando-os na busca de 
melhorias para a sociedade em que estão 
inseridos”, ressaltou Aparecida Farias.

Por Aparecida Onias/Sesc Sergipe
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CERCA DE 400 TÍTULOS DE 
PROPRIEDADE SÃO TRANSFERIDAS 

PARA ASSENTADOS DE POÇO REDONDO
O governador Belivaldo Chagas e a ministra 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, entregaram, nesta sexta-feira (25), 393 
Títulos de Propriedade Rural, no assentamento 
Jacaré-Curituba, em Poço Redondo, no sertão 
sergipano. A ação garante às famílias o acesso 
às políticas públicas, a segurança jurídica 
necessária à construção da cidadania e o 
exercício pleno das atividades agrícolas .

“Estamos realizando um sonho para essas 
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pessoas, afinal são mais de 12 anos que elas 
estão com a posse da terra e, agora, que 
assinamos esse documento com o Incra, em 
definitivo elas terão condições de terem seus 
documentos e se sentirem realmente donos das 
terras. Isso vai facilitar a vida do produtor para 
que ele possa trabalhar diretamente com bancos 
e instituições financeiras, por exemplo. O Jacaré-
Curituba tem sido um sucesso, é um dos maiores 
assentamentos da América Latina e, agora, em 
uma ação conjunta do governo do Estado com o 
governo federal, efetivamente eles poderão ter 
seus títulos de terra”, disse Belivaldo Chagas.

A ministra Tereza Cristina também destacou 
a importância da ação para os assentados. 
“Hoje, quem recebeu esse título com certeza 
vai ter acesso a mais políticas públicas e 
poderá investir com segurança, pois essa 
terra é deles”, defendeu. A produtora Maria de 
Oliveira dos Santos cultiva quiabo, macaxeira 
e milho na localidade e expressou a felicidade 
ao receber o título de posse. “Receber o título 
hoje é importante para gente, é uma alegria, 
veio em uma boa hora, e vai ajudar a gente a 
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conseguir conquistar mais coisas e plantar 
mais e mais”, comemorou.

A mesma alegria também foi compartilhada 
pela moradora do assentamento Nova 
Esperança, do Jacaré/Curituba, Maria Vitória 
Colomário da Silva.  “É muito importante receber 
esse título. Queremos continuar trabalhando, 
crescendo, indo para frente. Moro aqui há muitos 
anos, minha família também, e todos trabalham 
com agricultura familiar”, revelou.

DOAÇÃO AO INCRA
O perímetro irrigado Jacaré-Curituba, 

localizado nos municípios de Poço Redondo 
e Canindé de São Francisco, foi criado em 22 
de dezembro de 1997, e possui uma área total 
de 9.345,80 hectares. O perímetro é o maior 
da América Latina e assenta, atualmente, 829 
famílias, residentes em 39 agrovilas.

“Aqui na região temos cerca de 800 famílias 
assentadas e, no dia de hoje, começamos a 
pagar esse débito, com a entrega de 393 títulos 
definitivos. Mas isso é só o começo, porque 
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ontem, e eu quero agradecer ao governador 
e aos deputados por isso, foi sancionada a lei 
que transfere o restante da área para o Incra, 
que estava no nome do Governo do Estado. 
E, nos próximos meses, estaremos aqui 
concluindo o processo. E essa política não foi 
só aqui. No estado de Sergipe, em parte em 
parceria com o governo do Estado, estamos 
começando um processo de distribuição de 
mais de 10 mil títulos para todos os assentados 
do estado de Sergipe, a maior entrega feita 
no estado até hoje”, informou o presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho.

Em 2008, 22 imóveis rurais no Perímetro 
Irrigado Jacaré-Curituba foram adquiridos, 
por meio do Convênio SR/ 23 04000/2007, 
intitulado ‘Desapropriação de Terras no 
Alto Sertão Sergipano’, formalizado entre o 
Governo do Estado de Sergipe e o Incra. Com 
a aquisição dos imóveis rurais pelo Estado 
naquele ano, abrangendo uma área de 1910,74 
hectares, foi viabilizada a consolidação 
fundiária do Perímetro Jacaré-Curituba e 
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houve a implantação da infraestrutura hídrica 
necessária, cujo patrimônio foi incorporado ao 
acervo fundiário do Estado de Sergipe. Agora, a 
doação do Estado ao Incra, instituição gestora 
no âmbito fundiário do Perímetro Irrigado 
Jacaré-Curituba, permite a outorga dos títulos 
definitivos de domínio às famílias beneficiadas 
que residem em 09 agrovilas. 

“Hoje é um dia histórico, no qual tivemos 
a oportunidade única de poder fazer essa 
entrega. Dentro do projeto Jacaré-Curituba 
existia também uma fazenda de propriedade 
do governo do Estado e que de prontidão o 
governador transferiu - 22 imóveis rurais - para 
o governo federal, para poder serem inseridos 
também nessa regularização dos títulos 
permanentes. É identidade, é a liberdade desse 
povo que deixa de ser assentado e passa a ser 
proprietário de sua terra, além de poderem 
estar inseridos nos programas de políticas 
públicas do governo federal e do governo 
estadual”, completou o secretário de Estado da 
Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da 
Pesca (Seagri), Zeca da Silva.
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Bastidores dos
Municípios

1/4

KEIZERSANTOS
JORNALISTA

HOMENAGEM  
Ainda dentro das 
comemorações pelo 
Dia Internacional 
da Mulher, a ex-
vereadora de 
Maruim, Maria 
Angélica de 
Jesus (PSD), foi 
homenageada 
pelo Internacional 
Women’s Club of 
Sergipe. A solenidade 
aconteceu na 
noite de quarta-feira (23), no auditório José 
Rollemberg Leite, no Tribunal de Justiça, em 
Aracaju/SE. No registro, a homenageada está 
ao lado do seu filho, o vereador de Maruim, 
Mário Sérgio (PSD). Parabéns!

FOTOS DIVULGAÇÃO
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VISITA
Registro da visita do ex-prefeito de 
Pacatuba, Alexandre Martins, e do deputado 
estadual Jeferson Andrade (PSD) realizada 
na segunda-feira (21), ao governador 
Belivaldo Chagas (PSD), no Palácio dos 
Despachos. “Esta parceria é fundamental 
para o desenvolvimento do Estado!”, disse o 
governador. Registrado!
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ANIVERSARIANTE 
Na quinta-feira (24), o vice-
prefeito do Município de 
Rosário do Catete, Magno 
Viana Monteiro dos Santos, o 
Monteirinho (Republicanos), 
celebrou nova idade com 
amigos e familiares. Parabéns!

GENERAL MAYNARD
Este colunista conheceu a famosa quinta-
feira da carne do município de General 
Maynard. Um espaço agradável e com muita 
comida. No registro, eu estava acompanhado 
com os amigos Gustavo Silva, fotógrafo 
da Assessoria de Comunicação Social da 
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Prefeitura de Rosário do Catete e com o diretor 
de Comunicação da Prefeitura de General 
Maynard, Genisson Cruz. Registrado!

NOVA CASA
O advogado Thiago de Joaldo, irmão do 
Prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, 
filiou-se ao Partido Progressista. No registro 
do ato de filiação, que aconteceu na sexta-feira 
(25), Thiago está acompanhado do deputado 
estadual, Capitão Samuel, e do deputado 
federal Laércio Oliveira. Sucesso!
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira
AutoMotrix

ENERGIA EM 
MOVIMENTO
No México, o crossover elétrico Volvo 
C40 Recharge Pure Electric mostra seus 
atributos na cidade e na estrada

2/13
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Teste do Volvo C40 Recharge Pure Electric na Cidade do México

FOTOSPEDRO DANTHAS/DIVULGAÇÃO
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Muitos questionam a efetividade ambiental 
da eletrificação dos automóveis e apontam 
os impactos ecológicos na produção dos 
modelos elétricos e na própria geração da 
eletricidade. Contudo, não há fabricante de 
veículos no mundo que não tenha em estudo 
algum nível de eletrificação dos motores. 
Até pelas metas de redução de emissões de 
poluentes já agendadas na Europa, América 
do Norte e no Japão, nem os mais reticentes 
em relação à eletrificação automotiva negam 
que os modelos abastecidos através das 
tomadas multiplicarão as vendas até o final 
desta década. E esse movimento dos mais ricos 
influenciará os “mercados periféricos” como 
a América Latina, incluindo o Brasil. Por aqui, 
os 375 emplacamentos do XC40 Recharge Pure 
Electric em 2021 deram ao utilitário esportivo 
o terceiro lugar no incipiente ranking de carros 
com zero emissões no país – um feito e tanto 
em apenas três meses de comercialização. Para 
cumprir a meta de emplacar 3.500 modelos 
100% elétricos no Brasil em 2022, a marca 
sueca espera vender 2.500 unidades do XC40 
Recharge Pure Electric e mais mil do seu novo 
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modelo “verde”, o C40 Recharge Pure Electric. 
O crossover utiliza a mesma plataforma CMA do 
XC40 e é o primeiro Volvo criado originalmente 
sem motor a combustão. Disponibilizado em 
pré-venda no início de fevereiro, o C40 chega 
agora às concessionárias por R$ 419.950 – 
exatos R$ 20 mil a mais em relação aos R$ 
399.950 cobrados pelo XC40. 

 Em outubro do ano passado, o C40 começou a 
sair das linhas de montagem de Gent, na Bélgica, 
onde também é fabricada a versão elétrica 
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do XC40. O novato da Volvo tem 4,44 metros 
de comprimento, 2,03 metros de largura (com 
retrovisores), 1,59 metro de altura, 2,70 metros 
de distância de entre-eixos e pesa 2.207 quilos. 
Em relação ao XC40 com zero emissões, o C40 é 
dois centímetros mais comprido, 17 centímetros 
mais largo, seis centímetros mais baixo e pesa 
89 quilos a mais. Os grupos ópticos frontais têm 
tecnologia pixel, com uma assinatura luminosa 
que reedita o indefectível “martelo de Thor” da 
Volvo. Com uma linha de cintura elevada e o teto 
mais alinhado à tampa do bagageiro, a silhueta é 
dinâmica, impressão reforçada pelos aerofólios 
e spoilers traseiros, que ajudam a ampliar a 
autonomia ao reduzir a resistência ao ar. 

As rodas de liga leve de cinco raios com 
superfícies contrastantes de alumínio polido e 
pintura preta conferem um aspecto futurista, 
enquanto o teto preto reforça o estilo dinâmico. 
Na traseira, as lanternas de leds exibem um 
singular visual tracejado na parte superior. 

 O estilo de SUV cupê é inspirado na arquitetura 
escandinava, que valoriza o aproveitamento da 
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luz ambiente, rara nos países nórdicos. E o interior 
do C40 é particularmente bem iluminado por 
conta do amplo teto panorâmico, que segundo a 
Volvo dispensa o uso da cortina de fechamento 
porque o vidro escurecido tem proteção UV de 
99,5% - reduz em 95% a entrada de luz e bloqueia 
80% da radiação de calor solar. O novo modelo 
“herda” do XC40 elétrico o Google Automotive 
Services, um sistema de infoentretenimento 
com tela de 9 polegadas sensível ao toque que 
permite atualizações remotas de softwares sem 
fios, tanto do sistema de entretenimento quanto 
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do próprio veículo. O painel digital tem 12,3 
polegadas e o tablier oferece disposição similar 
à do XC40 recarregável na tomada. A capacidade 
do porta-malas –todo revestido com carpete, com 
iluminação e abertura e fechamento elétrico com 
a função hands-free – é de 413 litros. Ainda há um 
nicho de 31 litros sob o capô dianteiro, ideal para 
transportar os cabos de carregamento de energia.

 Idêntico ao que move o XC40 Recharge Pure 
Electric, o “powertrain” P8 do C40 é composto por 
dois motores de 204 cavalos cada, um tracionando 
em cada eixo. Resultam em um rendimento 
combinado de 408 cavalos e 67,3 kgfm. Deve 
ser lançada ainda este ano a versão P6 – uma 
configuração mais “mansa”, com apenas um motor, 
sem tração integral e mais barata. De acordo com 
a Volvo, o atual conjunto permite acelerar de zero 
a 100 km/h em 4,7 segundos (0,2 segundo mais 
rápido que o XC40 elétrico). Conforme a fabricante, 
a bateria, com 78 kWh de capacidade, proporciona 
uma autonomia estimada de 440 quilômetros 
– segundo a norma WLTP, que regulamenta os 
procedimentos harmonizados em todo o mundo 
para teste de veículos leves – e pode recuperar 
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80% da respectiva capacidade em 40 minutos 
em um posto de carga rápida de alta tensão e 
corrente contínua de 150 kW. Para uma carga 
completa em uma ligação de corrente alternada 
de 11 kW, precisa de oito horas. 

 Como o XC40 Pure Electric, o C40 conta com 
o One Pedal Drive, que possibilita a aceleração 
e a frenagem usando apenas no pedal da 
direita e amplia a regeneração de energia – e, 
portanto, a autonomia. Também vieram do 
XC40 recarregável na tomada tecnologias de 
segurança como a “câmera 360 graus”, o alerta 
de mudança de faixa, o aviso de ponto cego, 
o alerta de tráfego cruzado com frenagem 
automática e o City Safety, que reconhece 
pedestres, ciclistas e animais de grande porte e 
pode frear ou esterçar o volante para evitar uma 
colisão. O C40 vem equipado com o Pilot Assist e 
o controle de cruzeiro adaptativo, que conta com 
sensores e câmeras que monitoram as faixas das 
vias e um sistema para comandar a aceleração 
e a frenagem, além de controlar a distância do 
carro à frente. O crossover elétrico incorpora 
ainda o serviço de assistência Volvo On Call.
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EXPERIÊNCIA A BORDO
Modernidade sem firulas

 O interior do C40 expressa a lógica funcional 
característica do design automotivo escandinavo. 
Chamam a atenção as soluções inteligentes de 
armazenamento para garrafas de água, carteiras e 
chaves, bem como um nicho frontal com indução 
para smartphones – as versões mais recentes do 
iPhone e as “top” dos modelos com processador 
Android oferecem a tecnologia de carregamento 
sem fio. O sistema multimídia Google Automotive 
Services possibilita controlar a temperatura, 
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definir um destino, tocar música e enviar 
mensagens, tudo por comando de voz. O som é 
integrado aos auto-falantes premium Harman 
Kardon, que entregam alta qualidade sonora. 

 Revestimentos nas portas e painéis ostentam 
acabamento Topography, feito de plásticos 
reciclados com detalhes em formas de mapas 
topográficos. Retroiluminado e tridimensional, 
o revestimento harmoniza bem com a cor 
interna Fjord Blue – também disponível para a 
carroceria e que, segundo os designers da Volvo, 
teve sua inspiração nas geleiras escandinavas. 
As superfícies dos tapetes são feitas de garrafas 
plásticas recicladas. Revestimentos em couro 
natural foram banidos dos Volvo e deram lugar 
ao Microtech, um material à base de PVC com um 
suporte têxtil, feito de poliéster 100% reciclado.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Tempos modernos em terras astecas

Cidade do México – O C40 foi apresentado 
à imprensa especializada latino-americana no 
México, em um circuito de aproximadamente 
300 quilômetros, que percorreu, na ida e na 
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volta, desde as congestionadas ruas da capital 
mexicana até as rodovias e estradas vicinais rumo 
ao município de Cuautla, no Estado de Morelos. 
Já ao entrar no crossover, surge a oportunidade 
de experimentar a primeira novidade: não há 
ignição por chave nem botão de partida. O C40 é 
ligado no momento em que o condutor entra com 
a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona 
o câmbio tipo joystick na posição Drive (D). 
Também não há freio de estacionamento – basta 
acelerar e sair. Para desligar o carro, basta colocar 
o câmbio na posição Parking (P) e sair do veículo.

 No “para e anda” do trânsito da megalópole 
mexicana, o C40 fica à vontade. Com o One 
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Pedal Drive em ação, basta parar de pressionar 
o pedal e o veículo começa a frear – e recarregar 
as baterias. Quando necessário, pisar no freio da 
forma convencional resulta em paradas rápidas 
e eficientes. Saindo das ruas e entrando nos 
gigantescos viadutos que atravessam a cidade para 
chegar às rodovias, o “powertrain” do C40 deixa 
clara a sua força. Os 67,3 kgfm de torque chegam às 
quatro rodas com um imediatismo impressionante. 
Quando o motorista se adapta à transmissão 
instantânea de torque característica dos veículos 
elétricos, o C40 transmite confiabilidade para fazer 
ultrapassagens seguras e retomadas instigantes. 
A aceleração de zero a 100 km/h em apenas 
4,7 segundos é digna de um superesportivo. O 
limitador de velocidade permite que o crossover 
acelere “apenas” até os 180 km/h, velocidade 
atingível sem aparente esforço. A direção elétrica 
progressiva funciona bem, mas poderia ser 
ligeiramente mais firme nas velocidades elevadas.

 O centro de gravidade baixo – as baterias ficam 
sob o assoalho – ajuda a “grudar” o crossover no 
chão nas curvas rápidas. Nas rodovias, nas quais 
normalmente se pratica velocidades estáveis 
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e mais elevadas, o One Pedal Drive reage mais 
bruscamente que um acelerador normal às 
eventuais oscilações da pressão no pedal da 
direita. Isso pode transmitir uma desconfortável 
oscilação na velocidade de cruzeiro. Todavia, 
é possível regular a intensidade de atuação do 
sistema ou até desativar o One Pedal Drive e usar 
o acelerador e o freio da forma convencional. 
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Motor: P8 Electric (dois motores, um em cada 
eixo)Potência: 300 kW/408 cavalos Torque: 67,3 
kgfm Capacidade da bateria: 78 kWh Tração: 
integral AWD (All Wheel Drive) Suspensão: 
independente tipo MacPherson na dianteira e 
independente multibraços na traseira Pneus 
e rodas: rodas de alumínio de 20 polegadas 
(R135) com pneus 235/45 dianteiros e 255/40 
traseiros Freios: discos ventilados na frente e 
discos sólidos atrás Porta-malas: 413 litros 
Dimensões: 4,44 metros de comprimento, 2,03 
metros de largura (com retrovisores), 1,59 metro 
de altura e 2,70 metros de distância de entre-eixos
Peso: 2.207 quilos Preço: R$ 419.950

FICHA TÉCNICA
Volvo C40 Recharge Pure Electric

13/13
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VELOZ E FURIOSO 
Por 15 anos, o V12 Vantage representou a paixão 
da Aston Martin pelo desempenho. Rápidas e 
ferozes em igual medida, as sucessivas variantes 
formaram uma linhagem icônica, construída 
em torno da premissa de equipar o veículo mais 
compacto e focado no motorista. Agora, a marca 
britânica apresenta o novo V12 Vantage, segundo 
a fabricante, a mais rápida, mais feroz e mais 
dinamicamente refinada de todas as versões 
do “bólido”. A produção do novo V12 Vantage, 
limitada a 333 exemplares para todo o planeta – 
cuja carteira de pedidos já está fechada devido 

FOTOS DIVULGAÇÃO

Novo Aston Martin V12 Vantage
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PARA IANQUE VER
Apresentado na semana passada em Frankfurt, na 
Alemanha, o ID. Buzz – nada menos que a nova 
Kombi – estreou popularmente no SXSW (South 
by Southwest Conference & Festivals) de Austin 
2022. A mostra texana é considerada como o 
maior festival de inovação do mundo, com quase 
400 mil visitantes conhecendo em primeira mão o 

à demanda sem precedentes – deve se iniciar no 
primeiro trimestre deste ano, com as primeiras 
entregas programadas para o segundo semestre, 
inclusive no Brasil. O motor é o coração de 
cada Aston Martin, e neste mais do que nunca. 
Desenvolvendo 700 cavalos a 6.500 rpm e 75,3 kgfm 
de torque de 1.800 a 6 mil rpm, o V12 (60 graus) 
de 5,2 litros oferece uma combinação de baixas e 
médias rotações com potência de ponta. Com uma 
velocidade máxima de 321 km/h, o V12 Vantage 
atinge 100 km/h em 3,5 segundos. “Na Aston 
Martin, construímos carros, mas vendemos sonhos. 
Essa é a magia da marca. Apenas um número 
seleto de clientes em todo o mundo pode comprar 
um V12 Vantage”, orgulha-se Marco Mattiacci, 
diretor Comercial e da Marca Aston Martin.

2/11
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novo capítulo da história da Volkswagen. Durante 
o SXSW, que ocorre de forma presencial depois de 
dois anos, o ID. Buzz totalmente elétrico desfilou 
pelo Austin Convention Center, circulando 
também pelas ruas da cidade em seus primeiros 

Volkswagen ID. Buzz em Austin, nos EUA
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EMPILHANDO EUROS 
Ao longo de 2021, a Porsche manteve sua posição 
como uma das fabricantes de automóveis 
mais lucrativas do mundo. A marca de carros 
esportivos com sede em Stuttgart, na Alemanha, 
atingiu um novo recorde em receita de vendas e 
lucro operacional. As vendas em 2021 foram de 
33,1 bilhões de euros (cerca de R$ 180 bilhões), 

quilômetros sem a camuflagem colorida vista até 
pouco tempo na Europa. As vendas antecipadas 
da nova Kombi devem se iniciar em maio no 
Velho Continente, enquanto o lançamento está 
previsto para setembro. O ID. Buzz será equipado 
com uma bateria de 77 kWh que transfere 204 
cavalos de potência para o motor elétrico.

Porsche Taycan
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4,4 bilhões de euros (quase R$ 24 bilhões) a 
mais do que no ano anterior, representando um 
crescimento de 15%. O lucro operacional foi 
de 5,3 bilhões de euros (aproximadamente R$ 
30 bilhões), com alta de 27%. No ano passado, 
a Porsche entregou 301.915 veículos a clientes 
em todo o mundo. Os modelos mais vendidos 
foram o Macan (88.362) e o Cayenne (83.071). 
Os números de entrega do Taycan mais que 
dobraram, com 41.296 pessoas recebendo o 
primeiro Porsche totalmente elétrico. “O Taycan é 
um Porsche por inteiro e inspira todos os tipos de 
pessoas: clientes novos e antigos e especialistas. 
Estamos intensificando nossa ofensiva elétrica 
com outro modelo. Em meados desta década, 
queremos oferecer nosso carro esportivo 718 de 
motor central exclusivamente em um formato 
elétrico”, revelou Oliver Blume, presidente do 
Conselho Executivo da Porsche. 

CINEMA PARTICULAR 
Com seu lançamento cada vez mais próximo, 
o BMW i7, primeiro sedã de luxo 100% elétrico 
da marca, está ganhando alguns “spoilers”. Os 
destaques estão no design – alinhado aos mais 
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BMW i7

novos lançamentos da marca, com faróis afilados, 
grade mais imponente e contorno iluminado 
– e para a tecnologia a bordo. O interior, como 
é de se esperar em um Série 7, tem muito luxo 
e modernidade, a começar pelos comandos 
em cristal espalhados pela cabine. O i7 vem 
equipado ainda com o BMW Curved Display. Duas 
telas curvas unidas, com 12,3 e 14,9 polegadas, 
são responsáveis por exibir informações do 
painel do carro e do sistema de entretenimento. 
Com a funcionalidade My Modes, o i7 permite 
que o motorista decida o estilo de condução e 
personalizações do interior. De acordo com o 
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modo selecionado, é possível mudar a resposta 
de comportamento do carro e a iluminação da 
cabine. Contudo, o “gran finale” estará disponível 
apenas para os passageiros do banco traseiro. 
Apresentado na CES deste ano, o BMW Theatre 
Screen transforma o interior do carro em um 
cinema móvel, com uma tela de 31 polegadas que 
desce do teto e faz do habitáculo traseiro uma 
sala particular de entretenimento.

ELETRIZANDO 
Considerada um dos modelos mais 
impressionantes da Audi, a A6 Avant teve 
apresentada sua versão elétrica, o A6 e-Tron 
Concept, com base na plataforma PPE, 
desenvolvida sob a liderança da marca alemã. 

Audi A6 Avant e-Tron Concept
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LUGAR SEGURO  
O Ford Bronco Sport conquistou novamente 
o prêmio “Top Safety Pick+” do Insurance 

Os dois motores elétricos da A6 Avant e-Tron são 
capazes de entregar 350 kW de potência total (476 
cavalos) e 80,5 kgfm de torque instantâneo. “Com 
o A6 Avant e-Tron Concept, estamos oferecendo 
um visual completamente tangível nos futuros 
modelos produzidos na nova plataforma PPE. 
Não estamos simplesmente eletrificando a 
história bem sucedida de 45 anos da Avant. O 
que mais queremos é usar a competência técnica 
para acrescentar um ponto de exclamação. Isso 
inclui a potente tecnologia de 800 volts, 270 kW 
de capacidade de carga e uma autonomia de até 
700 quilômetros pelo ciclo WLTP”, comemorou 
Oliver Hoffmann, do Conselho Audi para 
Desenvolvimento Técnico. Visto de frente, fica 
imediatamente evidente que o A6 e-Tron Concept 
é um legítimo representante elétrico da marca 
das quatro argolas. Uma característica importante 
é a grande grade Singleframe, que tem uma 
moldura inferior de profundas entradas de ar para 
arrefecimento de pneus, bateria e freios.

8/11
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Institute for Highway Safety (IIHS), entidade 
independente ligada às seguradoras dos Estados 
Unidos que avalia o nível de segurança dos 
veículos. A classificação obtida pelo SUV foi a 
máxima possível. O Bronco Sport vendido no 
Brasil na versão Wildtrak é o mesmo disponível 
no mercado norte-americano, com carroceria 
reforçada para o off-road e alto nível de 
equipamentos, incluindo assistente autônomo 

Ford Bronco Sport
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de frenagem com detecção de pedestres, piloto 
automático adaptativo com stop&go, alerta de 
ponto cego, sistema de centralização na faixa, 
assistente de manobras evasivas, farol alto 
automático, câmera traseira de visão 180 graus 
e reconhecimento de placas de velocidade. 
Conta ainda com sistema de alerta de fadiga 
que monitora o comportamento do motorista e 
recomenda uma parada para descanso quando 
necessário. De forma semelhante ao que o Euro 
NCAP faz na Europa e o Latin NCAP na América 
Latina e no Caribe, o IIHS submete os carros a 
uma bateria de testes de impacto para verificar o 
nível de deformação da carroceria e seus efeitos 
sobre os passageiros e pedestres, com o uso de 
manequins (“dummies”) e câmeras especiais.

RECUPERANDO OS NEGÓCIOS 
Com 13.903 locadoras no Brasil, a atividade de 
aluguel de veículos deu um salto de 33,5% no 
ano passado, atingindo o faturamento bruto de 
R$ 23,5 bilhões, conforme a Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis (ABLA), a partir 
de dados do Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro). Em 2020, havia sido de R$ 
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17,6 bilhões, ainda sob o impacto das rígidas 
medidas de isolamento social causadas pela 
Covid-19. No ano passado, foram registrados 50,1 
milhões de usuários de aluguel de carros, ante 
44,6 milhões em 2020 – crescimento de 12,3%. Em 
2019, período anterior à pandemia, houve 49,6 
milhões de usuários. A expansão também ocorreu 
em relação à frota de automóveis de passeio e 
comerciais leves das locadoras. Em 2021, elas 
compraram 441.858 carros zero-quilômetro, 
equivalente a 25,5% de todos os automóveis e 
comerciais leves emplacados no ano.

Pátio de locadora de veículos
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Quatro equipes brigam pelo título 
de campeão sergipano de futebol.
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FEDERAÇÃO RECEBE 
SOLICITAÇÃO DE ARBITRAGEM 

FIFA PARA AS SEMIFINAIS

1/5 ESPORTES

ARENA 
SERGIPANA

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) 
informou que no expediente da última quinta-
feira (24) foi protocolado, na secretaria da 

KEIZERSANTOS
JORNALISTA
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2/5ESPORTES

entidade, um ofício pela diretoria da Associação 
Olímpica de Itabaiana. O documento 
protocolado pelo clube solicita arbitragem de 
outro estado, do quadro da FIFA, para as fases 
finais do Campeonato Sergipano da Série A1 de 
2022. Seguindo o regulamento da competição, 
a Federação imediatamente comunicou 
à Comissão Nacional de Arbitragem para 
designar os profissionais para os dois jogos das 
semifinais do Itabaiana no Sergipão. 

JUDÔ
A Confederação Brasileira de Desporto 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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3/5ESPORTES

Escolar (CBDE), realiza neste mês de março 
em Aracaju, as Seletivas para a Gymnasiade 
2022,  competição que acontecerá no mês de 
maio na Normandia-França, reunindo mais de 
100 países, nas disputas de várias modalidades 
esportivas.  Esta semana, no período de 21 a 
24 de março, foi a vez do Judô, que também 
definiu as seleções masculinas e femininas. 
No feminino classificaram-se as seguintes 
judocas: Caroline Soares SP - 40kg, Raissa 
Eduarda Marques PE - 44kg, Júlia F. Rodrigues 
SP - 48kg, Fabiane de Oliveira Pires DF- 52kg, 
Bianca Rosa DF - 57kg, Maria Júlia Moreira 
MS -63kg, Maria Beatriz PR - 70kg, Dandara 
Camilo SP- + 70kg. Os judocas que formam a 
seleção brasileira masculina são: Andrey Da S. 
Kuttert MS - 55kg, Lucas Schetino Takaki DF 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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4/5ESPORTES

- 60kg, Bruno Nóbrega SP - 66kg, Guilherme 
Oliveira – SP -73kg, Wesley Leonardo SC - 
81kg, Francisco Gorgulho SP -90kg, Cristrian 
Miranda MT+90kg e Gabriel Santos RJ+90.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

IS
M

A
EL

 M
O

N
TE

IR
O

REFORÇO
O Club Sportivo Sergipe apresentou 

dois novos reforços. O atacante Philip (no 
destaque), de 30 anos, chega para reforçar 
o setor ofensivo do técnico Daniel Neri, após 
passagem pelo Cianorte. O jogador de beirada 
de campo já atuou também por Náutico, 
América-RN, Boa Esporte, Sport e Manaus. 
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5/5ESPORTES

Outro que chega para fortalecer o Gipão é o 
jovem lateral direito Dieguinho. Com 18 anos, o 
jogador vem por empréstimo do Sport.
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MIKAEL PHOTO

CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho de 

Administração da Associação Olímpica de 
Itabaiana, José Tavares de Oliveira Júnior, 
convocou os sócios, em pleno gozo dos seus 
direitos, para comparecer à assembleia geral 
ordinária que será realizada no dia 8 de abril 
de 2022, às 19h, na sede do Rotary Clube de 
Itabaiana. Na pauta, eleição dos membros do 
Conselho Fiscal e o que ocorrer.
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ITABAIANA, SERGIPE, 
FALCON E CONFIANÇA ESTÃO 

NAS SEMIFINAIS

1/2ESPORTES

Após dez rodadas, o Campeonato 
Sergipano de Futebol conheceu seus quatros 
semifinalistas em partidas disputadas no 
último sábado (26). Pelo grupo A, Itabaiana 
e Sergipe já estavam garantidos, mas 
cumpriram tabela. Falcon e Confiança 
garantiram as duas últimas vagas.
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Por JORNALISTA KEIZER SANTOS | DRT/SE 2099
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2/2ESPORTES

A fase de grupos reuniu dez equipes 
divididas em dois grupos. No Grupo “A”, 
Itabaiana e Sergipe, primeiro e segundo 
colocados respectivamente, foram os 
classificados para as semifinais. Frei 
Paulistano, Atlético Gloriense e o América de 
Propriá, que disputou suas partidas em Porto 
Real do Colégio/AL, permanecem na Série A1 
do Sergipão. No Grupo “B”, Falcon e Confiança 
estão classificados para as semifinais. 

A equipe do Lagarto permanece na Série 
A1. Já o Boca Júnior e o Maruinense foram 
rebaixados para Série A2, pois apresentaram 
as piores campanhas entre as dez equipes. 

As semifinais serão disputadas em jogos 
de ida (30 de março) e volta (2 de abril). 
O segundo colocado do Grupo “A”, o Club 
Sportivo Sergipe, enfrenta o primeiro colocado 
do Grupo “A”, a Associação Olímpica de 
Itabaiana. O outro confronto será entre o 
primeiro colocado do Grupo “B”, o Falcon 
Futebol Clube e o segundo colocado a 
Associação Desportiva Confiança. 
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No último dia 19 de março no Paisano 
Restaurante aconteceu a cerimônia de 
premiação do nosso suplemento. 21 empresas 
e 08 síndicos compareceram à festa além de 
convidados. Foi transmitida ao vivo no canal do 
YouTube do Conviver Condomínios. Acompanhe 
a cobertura fotográfica dos premiados, na 
próxima edição a cobertura da festa.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

OS MELHORES DO 
MERCADO CONDOMINIAL 
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Leonardo Medina | Engenharia

Lander Moura | Porter Grup

Bruno Paixão | Smart Seg

Wellington Cruz 
Crescer Condominial 

Jacqueline Fernandes | Grupo Ensim

Ygor Sydarta | VSX Seguros   

Rafael Monteiro |Compre Aki  

João Accioli | M Solar  
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Jaqueline Silveira
Grupo Sindicas de Sergipe 

Mota Junior | Lyon Construções Hugo Barreto | Fechô 

Gabriela Almeida | GA Ambiental 
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Wânia Macedo | Programa 
de Olho no Condomínio

Franqueline P. Melo Tarquínio
Grupo Pinheiro 

Ingrid Passos e Thayna Louise 
Láboria Arquitetura

Lorena Ormundo | Maria Piscina

Alexandre Sobral  
Sobral Almeida Advogados

Washington Moreira Souza 
Digital Condominial   

Eduardo Valle | Sicoob Cooperativa 

Pedro Herlon | Aço 10 Industrial 
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Ivanline Albuquerque 
Inspiração Gás 

Marcos Castro | Síndico

Acelmar Reis | Síndico 

Eline Mabel e Maria de Lurdes 
Barros Moura | Síndicas 

Paulo Sérgio Kruschewsky 
Síndico 

Joseane  Gois de Meneses |Síndica

Marcos Túlio | Síndico

Jaqueline Coelho | Síndica 
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AMBIENTAL

GABRIELA ALMEIDA   

conviver 1/4

@gabrielaalmeidaconsultoria

Antes de começarmos a conversar sobre 
o assunto, vamos esclarecer para quem 
ainda não sabe o que é um condomínio. 
Condomínio é um local onde pessoas com 
diferentes culturas, formações, perspectivas e 
pontos de vista convivem simultaneamente e 
compartilham regras comuns implantadas por 
um líder, o síndico, mas com a responsabilidade 
compartilhada sobre o bem. 

Às vezes, não é uma dinâmica fácil. 
A Gestão Ambiental por sua vez, como o 

próprio nome diz “gestão” é uma forma de 
gerir ou gerenciar a relação entre o homem 

GESTÃO AMBIENTAL 
EM CONDOMÍNIOS, 
COMO É POSSÍVEL 
IMPLANTAR?
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“ser humano racional” e o meio ambiente “em 
suas diversas tipologias” de forma a garantir a 
utilização coerente dos recursos naturais e de 
reduzir ou mitigar impactos ou danos ambientais. 

Então, imagine o desafio para um condomínio 
através de seu síndico, implantar medidas que 
“controlem” a relação dos condôminos com o 

conviver 2/4
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meio ambiente, digo: com uso da água, a forma 
de descartar resíduos, inclusive os oriundos 
das obras, por falar em obras, o controle de 
poluentes e ruido que podem incomodar um 
quarteirão inteiro e muitos outros. 

Não para por aí, o desafio para que a 
implantação de um programa de Gestão 
Ambiental funcione e traga resultados eficientes 
vai além desses “problemas” a questão é mais 
técnica do que você pensa. E não se engane, o 
síndico, por mais esforço e boa vontade que tenha 
não conseguirá implantá-lo e mantê-lo sozinho. 

Além da ajuda de todos os moradores 
é fundamental a participação ativa de um 
profissional habilitado da área ambiental para 
esclarecer e orientar sobre as topologias 
ambientais, bem como o que pode ser 
considerado como sendo dano ou impacto 
ambiental e quais as medidas legais e 
normativas para reduzir ou saná-los. 

O diagnostico ambiental do condomínio 
precisa ser elaborado com muita cautela e com 

3/4conviver
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o maior número de informações possíveis, é 
preciso um olhar criterioso e curioso. 

Ressaltamos, inclusive que deve haver 
consultas a boa parte dos moradores e o 
assunto depois de bem elaborado, ser discutido 
em assembleia. 

Importante deixar claro durante a 
elaboração do programa de Gestão 
Ambiental do condomínio a relação explicita 
dos benefícios e dos desafios que serão 
proporcionados em cada etapa do processo 
de implantação, que vão desde da escolha 
do profissional, do diagnostico, das fases de 
implantação, acompanhamento, ajustes e 
atualizações, quando for o caso. 

O importante é persistir e observar com cuidado 
os resultados. O meio ambiente agradece.

lGabriela Almeida   - Química, tecnóloga em 
Saneamento Ambiental, Pós-Graduada em Gestão 
Ambiental, Mestre e Doutora em Biotecnologia Industrial 
e Ambiental, Consultora Ambiental, Palestrante e 
Comentarista técnica ambiental de rádio e TV
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Vamos fazer um breve histórico da atual 
decisão do governo: No dia 23 de março de 
2022 a Assembleia Legislativa do Estado de 
Sergipe aprovou o projeto de lei nr. 8.986 que 
deu poderes ao Comitê Técnico Científico e de 
Atividades Especiais – CTCAE em regulamentar 
o uso das máscaras. No dia 24 de março de 
2022 o Comitê Técnico Científico e de Atividades 
Especiais – CTCAE decidiu em desobrigar o uso 
das máscaras em todo o estado de Sergipe, 
fazendo uma série de recomendações.

CONDOMÍNIOS E 
EMPRESAS PODEM 

EXIGIR USO DE 
MÁSCARA EM SUAS 

DEPENDÊNCIAS?
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ALEXANDRE SOBRAL
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@alexandresobralalmeida
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Com base na ultima decisão do Comitê, 
não se poderá mais obrigar aos condôminos 
a usar máscaras em nenhuma das áreas 
comuns, desde que, tal obrigação não 
advenha de uma decisão de uma assembleia 
do condomínio. A convenção e regimento 
interno são os institutos que determinam as 
regras internas de administração e convivência 
entre os moradores, elas podem estabelecer 
determinações que atingem diretamente ao 
condômino em suas vestimentas, por exemplo: 
um condômino ou visitante não pode andar com 
roupas de banho no elevador, ou sem camisa 
em determinadas áreas comuns, portanto, 
nada obsta decisões mesmo que de forma 
provisória ou até mesmo permanente que 
venham a regulamentar o uso de máscara para 
proteção da coletividade e diante do risco de 
contaminação pelo Covid-19 da comunidade 
condominial ou dos colaboradores. 

Portanto, uma vez deliberada em assembleia 
a decisão de manter o uso de máscaras 
os condomínios podem continuar exigindo 
máscaras nas suas áreas comuns. As empresas 
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de igual forma têm poder para tomar decisões 
sobre o assunto. A desobrigação da resolução 
do comitê não afasta a autonomia das empresas 
e condomínios em decidir sobre medidas 
internas a suas dependências. 

O síndico não pode tomar a decisão do uso 
mascará sozinho no tocante aos condôminos, 
deverá levar para a assembleia para que a 
própria coletividade avalie se vai continuar com 
a medida ou não.

Lembramos que ainda estamos em estado 
pandêmico e o condômino não pode atentar 
contra a saúde dos demais, pois continuaremos 
sem saber se as pessoas estão infectados ou 
não, assim como devemos preservar quem tem 
comorbidades e quem mora no condomínio.

O condomínio tem autonomia assim como 
cada estabelecimento privado de criar os 
seus próprios cuidados de prevenção e 
combate a propagação da Covid-19. Apesar da 
determinação de não obrigatoriedade, repito 
que isso não quer dizer que locais privados 
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não possam, por seu critério, exigir o uso de 
máscara para entrar naquele estabelecimento.

As empresas ainda poderão exigir o uso de 
máscara obrigatório para funcionários, caso 
julguem necessário para a proteção da equipe 
e até mesmo de seus clientes e visitantes. Por 
conta do poder diretivo do empregador. 

A empresa tem como determinar, dentro 
de regras internas e políticas de prevenção, 
a manutenção da máscara. Empresas que 
têm atendimento ao público, por exemplo, 
têm funcionários mais expostos. Elas podem 
ter funcionários do grupo de risco e podem 
inclusive ser processadas se a pessoa contrair o 
vírus no ambiente de trabalho. 

Podem assim continuar exigindo caso achem 
necessário, e que os funcionários precisam 
acatar as regras internas. Se o empregador 
decidir que seus empregados continuarão a usar 
a máscara por motivo de prevenção, mesmo que 
não seja mais obrigatório, o empregado deve 
seguir as orientações da empresa.

4/6conviver
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O STF em 29 de abril deliberou como 
inconstitucional os artigos 29 e 31 da MP 
927/2020, abrindo assim a possibilidade 
para que a contaminação por Covid-19 fosse 
considerada doença ocupacional em uma 
ação judicial impetrada pelo trabalhador 
que conseguir provar que se contaminou no 
ambiente de trabalho. 
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Em condomínios comerciais, por exemplo, 
que têm clínicas e consultórios médicos, o mais 
adequado é manter a regra de utilização das 
máscaras em áreas de maior movimento. 

É recomendável manter a obrigatoriedade do 
uso da máscara dentro dos elevadores. 

Os elevadores são locais muito pequenos, 
fechados, de baixa ventilação e grande 
circulação de pessoas.

Caberá aos síndicos e profissionais de 
administradoras na adoção de boas práticas no 
processo de flexibilização, como cuidados com 
colaboradores, realização de obras, reformas, 
assembleias, uso de máscaras, além de um 
guia de limpeza e um kit de comunicação com 
formulários editáveis, modelos de cartazes, 
entre outros materiais de apoio.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

lAlexandre Sobral - Especialista em Direito Condominial, 
pós-graduado em processo civil, proprietário da Sobral 
Almeida Advogados e do Inadimplência Zero
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O Face ID é ativado por uma das mais 
avançadas tecnologias de hardware e 
software que já desenvolvemos. A câmera 
TrueDepth captura dados do rosto com 
precisão analisando e projetando milhares 
de pontos invisíveis para criar um mapa de 
profundidade do rosto, além de capturar 
uma imagem infravermelha dele. Já usamos 
a biometria, no nosso dia a dia, para 
identificação por meio das nossas digitais. 

NOVAS TECNOLOGIAS 
DE CONTROLE DE 

ACESSO COMEÇARAM 
A GANHAR MERCADO 

NA ÁREA CONDOMINIAL 
DURANTE A PANDEMIA

TECNOLOGIA
LANDER MOURA
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O uso é voltado para desbloqueio do celular, 
fazer operações bancárias e mesmo votar nas 
eleições. O reconhecimento facial é o novo 
caminho, também baseado em uma técnica 
biométrica em que os softwares codificam o 
nosso rosto. Assim como as nossas digitais, 
nossos traços são únicos.

Além dos celulares e aplicativos, como o 
Facebook, que identifica os nossos rostos nas 
fotos e sugere marcações, o reconhecimento 
facial já desperta a curiosidade e ocupa papel 
importante na publicidade. Várias campanhas com 
plataformas interativas estão sendo lançadas.
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Alguns se preocupam com o fato de que o 
uso de reconhecimento facial junto a  câmeras 
de vídeo onipresentes, inteligência artificial 
e análise de dados cria a possibilidade de 
vigilância em massa, o que poderia restringir 
a liberdade individual. Embora a tecnologia de 
reconhecimento facial possibilite que órgãos 
do governo rastreiem criminosos, ela também 
permite o rastreamento a qualquer momento de 
pessoas comuns e inocentes.

Além da segurança física, o reconhecimento 
facial acabou por ter um papel ainda mais 
importante do que apenas a sua eficiência 
contra a entrada de pessoas não autorizadas 
nos condomínios. Com a chegada da pandemia 
do novo Coronavírus, viu-se a imediata 
necessidade de adequar os antigos protocolos 
de acesso condominial.

lLander Moura - Pós-graduando em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Especialista soluções de tecnologia 
para condomínios, Especialista em Portaria remota
Síndico Profissional – Especialização de Síndicos Profissionais 
e Gestores de Condomínios, Palestrante de Tendências 
Tecnológicas na área Condominial
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É muito comum a dúvida entre os síndicos e 
supervisores, e as vezes, até entre os advogados, 
no que se refere aos tipos de laudos e suas 
finalidades. A Norma Técnica da ABNT 13.752 
- Perícias de engenharia na construção, fixa 
as diretrizes básicas, conceitos, critérios e 
procedimentos relativos às perícias de engenharia 
na construção civil. Os trabalhos periciais de 
engenharia devem ser orientados e obedecer às 
diretrizes preconizadas pelas Normas Brasileiras 
aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), aplicáveis à natureza e 
espécie do objeto da perícia. Os procedimentos 

VOCÊ SABE QUAIS OS 
TIPOS E FINALIDADES DE 
LAUDOS TÉCNICOS MAIS 
INDICADOS PARA O SEU 
CONDOMÍNIO?
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ENGENHARIA
LEONARDO MEDINA

@imedina_engenharia
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desta Norma devem ainda estar em conformidade 
com os seguintes documentos: a) Constituição 
Federal; Códigos Civil, de Processo Civil, Penal, 
Comercial, de Águas, de Defesa do Consumidor; 
Lei de Contravenções Penais; Lei de Direitos 
Autorais; bem como legislação complementar 
pertinente; b) Toda Legislação Federal, Estadual 
e Municipal aplicável ao objeto da perícia. 

                                                     
Abaixo, seguem as definições e conceitos:

1. Perito: Profissional legalmente habilitado 
pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, com atribuições para 
proceder a perícia.

2. Laudo: Peça na qual o perito, profissional 
habilitado, relata o que observou e dá as suas 
conclusões ou avalia, fundamentadamente, o 
valor de coisas ou direitos.

3. Avaliação: Atividade que envolve a 
determinação técnica do valor qualitativo ou 
monetário de um bem, de um direito ou de 
um empreendimento. Exemplo: Determinação 
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do valor de um aluguel, determinação do 
valor de um imóvel, entre outros.

4. Arbitramento: Atividade que envolve 
a tomada de decisão ou posição entre as 
alternativas tecnicamente controversas ou que 
decorrem de aspectos subjetivos.

5. Exame: Inspeção, por meio de perito, 
sobre pessoa, coisas, móveis e semoventes, 
para verificação de fatos ou circunstâncias 
que interessem à causa.
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lEng. Leonardo Medina- Prof. Universitário, Especialista 
em Engenharia Condominial, Patologia e Diagnóstico das 
Construções e de Estruturas de Concreto, Perícias de 
Engenharia e Ensaios não destrutivos em edificações.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

6. Parecer técnico: Opinião, conselho 
ou esclarecimento técnico emitido por um 
profissional legalmente habilitado sobre assunto 
de sua especialidade.

7. Perícia: Atividade que envolve apuração 
das causas que motivaram determinado evento 
ou da asserção de direitos.

8. Vistoria: Constatação de um fato, 
mediante exame circunstanciado e descrição 
minuciosa dos elementos que o constituem.

Lembramos, que a necessidade de se dar 
nome para cada laudo tem por finalidade atender 
o objetivo para qual ele está sendo demandado. 
Deve ser um trabalho muito bem fundamentado 
abrangendo detalhes minuciosos da situação que 
ocorre, além, da observância das normas técnicas. 
E, para tal, a experiência profissional é fundamental 
para defesa dos interesses do condomínio!
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O workshop Condomínios Edilícios e suas 
Instituições, ministrado pelo Dr. Luís Arechavala 
da OAB/RJ aconteceu dia 18 de março 

WORKSHOP CONDOMÍNIOS 
EDILÍCIOS E SUAS INSTITUIÇÕES

1/5conviver

O Grupo Síndicas de Sergipe realizou um 
encontro no Café da Vila que fica no Parque 
da Sementeira para comemorar o mês da 
mulher. O grupo reconhece a capacidade diária 
de lutar, de criar, de amparar, de sustentar e 
da visão sempre ampla e generosa sobre a 
família, os amigos, e o trabalho. A inteligência 
e a sensibilidade feminina possibilitam a 
construção do espaço ideal para seus sonhos. 
O evento foi organizado por Edilma Oliveira, 
estivemos presente, foi maravilhoso!

HOMENAGEM ÀS MULHERES 
SÍNDICAS BRASILEIRAS
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no auditório do Ferreira Costa Aracaju, na 
oportunidade aconteceu o lançamento do 
seu livro do mesmo nome.  O evento foi uma 
realização do Secovi - Assindcon/SE - Sindicato 
da Habitação de Sergipe que segue cumprindo 
o compromisso de desenvolver o setor 
habitacional e condominial de Sergipe.
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 Foi inaugurado na última sexta feira dia 25 no 
condomínio Mansão Edith Piaf o Compre Aki, 
mercado autônomo para condomínios trazendo 
comodidade e conforto para os moradores, sua 

INAUGURAÇÃO 
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implantação é sem custo para o condomínio 
e traz o benefício da valorização do imóvel e 
segurança para seus moradores. Parabéns para 
o síndico Davi Aragão!

João Menezes e a esposa Nayara, Laisa Monteiro 
e Rafael Monteiro, Rita Lorena e Ibrain Monteiro.
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O Programa De Olho no Condomínio, idealizado 
pela Apresentadora de Rádio e TV, Wânia 
Macêdo, síndica e relações públicas, retorna 
dia 31 de março pelos seus canais no YouTube 
e Instagram (deolhonocondominio) todas as 
quintas-feiras às 15hs. Há dois anos cobrindo 
tudo, estávamos sentindo falta!

PROGRAMA DE OLHO NO CONDOMÍNIO        

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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A expressão “pensamento positivo” pode ser 
definida como uma orientação para o lado positivo 
da vida. É a forma como se pensa sobre a vida 
e sobre as outras pessoas, da mesma maneira 
como você nota o mundo ao seu redor. Refletir 
sobre suas emoções interfere na maneira como 
você pensa. Sendo assim, quanto mais positiva 
for a abordagem, resolver os problemas simples 
do cotidiano e lidar com momentos estressantes, 
como o distanciamento social, por exemplo, vai se 
transformando em algo menos doloroso e pesado.

Uma perspectiva mais positiva transforma o 
humor e permite o domínio dos pensamentos 
negativos e dos medos. O uso de diversas 
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OLHO VIVO

POSITIVIDADE SEMPRE

EDITORIAL
1/8
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técnicas como meditação, respiração, entre 
outras, são formas de ativar essa linha de 
transformação positiva dentro da mente. Estudos 
comprovam que sentimentos prazerosos e até 
o simples ato de sorrir sinalizam ao cérebro 
para a produção de hormônios que estimulam o 
bem-estar, autoconfiança, prazer e até mesmo, 
o alívio de dores. Psicologicamente, a pessoa 
com visão positiva acaba por acreditar mais em 
suas habilidades, lidar melhor com o estresse e 
produzir comportamentos mais saudáveis.

Sendo assim, porque não treinar para aumentar a 
frequência dos pensamentos positivos e, com isso, 
passar por esse período de forma menos dolorosa?

Atente-se ao seu Crítico Interno: tome 
consciência de quantas vezes durante o dia você 
tem pensamentos julgadores e duros com você 
mesmo. “Eu sou um idiota!”, “Quantos erros eu 
cometi, sou um fracasso!”, “Não sou capaz de fazer 
isso!”. É como se estivéssemos constantemente 
nos chicoteando, sem a menor compaixão. Esses 
pensamentos têm origem em situações da infância 
onde nos sentimos pessoas más ou erradas. E para 
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controlar o seu crítico interno, você precisa primeiro 
conseguir ouvi-lo. Nos momentos em que você 
se sentir triste ou desanimado com você mesmo, 
perceba quais os pensamentos negativos sobre si 
estão presentes. Perceba como são recorrentes, 
como são sempre parecidos e como têm o poder 
de influenciar seu estado emocional.

Avalie suas Preocupações: o grande 
fator desencadeante da ansiedade são as 
preocupações e, para lidarmos melhor com 
elas, precisamos entender a diferença entre 
dois conceitos. As Preocupações Produtivas 
são aquelas que motivam a entrar em ação 
para resolver uma questão. Entender o que 
está sob o nosso controle e agir a fim de 
melhorar ou, ao menos, não piorar a situação. 
Já as Preocupações Improdutivas são 
apenas ruminações sobre questões que não 
estão sob o nosso controle. Não podem ser 
transformadas em ação e manter-se focado 
nelas apenas traz mais sofrimento. Devemos 
buscar, então, dedicar nosso tempo e energia 
a resolver os problemas que estão ao nosso 
alcance. Para todo o resto, só nos resta aceitar.

EDITORIAL
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Pratique a Autoaceitação: assim como 
precisamos aceitar algumas situações da vida 
que não podem ser modificadas, também 
precisamos aceitar que alguns pensamentos e 
emoções desprazerosos irão nos visitar às vezes, 
e que está tudo bem. A autoaceitação pode 
ser uma estratégia cognitiva importante para 
evitar que estes pensamentos e sentimentos 
negativos tomem conta de nós, pois quanto 
mais focamos em não pensar em alguma coisa, 
mais pensamos naquilo. Os pensamentos e 
sentimentos não serão eliminados por completo, 
mas ao acolhermos, darmos espaço para que 
eles existam, podemos entender que eles têm 
alguma função relacionada a nossa proteção. 
Podemos então, diminuir o desespero e ter 
comportamentos mais realistas.

Reflita sobre suas conquistas: relembre 
tudo que você já realizou para chegar onde está 
hoje. Obviamente que sabemos os ardores das 
nossas experiências, seus altos e baixos, que não 
são formados apenas por vivências positivas. 
Entretanto, o foco deve ser pensar sobre os prós 
que auxiliaram nos passos caminhados ao longo 
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dos dias, meses ou anos. É importante reconhecer 
o lado bom das coisas. Quando enxergamos os 
aspectos positivos desse processo nos sentimos 
mais motivados e impulsionados a alcançar novas 
metas e objetivos.

O papel das emoções positivas: um estudo 
sobre os benefícios das emoções positivas 
publicado na Revista Contexto Clínico traz os 
múltiplos papéis dessas sensações positivas, 
como por exemplo: ajudam na recuperação do 
estresse, porque desfazem os efeitos tóxicos das 
emoções negativas; ampliam temporariamente 
o pensamento e as tendências de ação e, 
desta forma, facilitam a construção de recursos 
psicológicos ao longo da vida. Assim, auxiliam 
no manejo em saúde mental, bem como na 
promoção da saúde física, podendo ter um papel 
de aumentar a resiliência em grupos de risco 
para recidivas de doenças do coração e de outros 
problemas de saúde.

Pensamento e Saúde: pesquisas demonstram 
que pessoas mais dispostas a ver o lado bom 
das coisas também estão mais dispostas a cuidar 
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da saúde e consequentemente se alimentar 
melhor, praticar mais exercícios físicos. Períodos 
longos de estresse e raiva fazem o organismo 
secretar mais cortisona que diminui a ação 
do sistema imunológico, pois é um hormônio 
imunossupressor. “As glândulas supra-renais, 
aliás, parecem ser um dos principais termômetros 
do pensamento positivo no nosso corpo, pois 
sua função consiste basicamente na liberação de 
hormônios. Isso acontece como resposta ao nível 
de estresse a que fomos expostos”.

Tenha um Propósito: a ideia de propósito diz 
respeito a você seguir um caminho em direção 
a algo que dê sentido à sua vida. Pesquisas 
científicas têm comprovado a relação direta 
entre possuir um propósito de vida e uma maior 
qualidade desta. Como um propósito costuma 
ser algo grandioso, precisamos desmembrá-
lo em pequenos objetivos ao longo da nossa 
trajetória. E o desejo de alcançar esses objetivos 
é que nos fará manter a motivação diária, o 
brilho nos olhos. Vai nos trazer mais felicidade e 
saúde. Isso porque, quando focamos no nosso 
propósito, nossa atenção está totalmente voltada 
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para algo positivo. Como nossas emoções 
são correspondentes aos pensamentos, 
consequentemente experienciamos mais 
emoções positivas ao longo dos dias.

Treine Pensar Positivo: a maioria das coisas que 
fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões 
tomadas, mas não. Elas são hábitos. Assim como 
os comportamentos, também temos padrões de 
pensamentos que estão enraizados. Costumamos 
pensar, de maneira geral, nas mesmas coisas e da 
mesma forma. É como se estivéssemos “viciados” 
em determinados tipos de pensamentos e eles 
estarão presentes, independente da nossa vontade.  
A boa notícia é que podemos mudar o nosso 
cérebro, treinarmos para pensarmos de uma 
maneira mais positiva. Transformar um hábito 
pode não ser fácil nem simples, mas é possível. 
Basta ter persistência e paciência com o seu 
processo de desenvolvimento pessoal.

DICAS:
uReconheça um evento positivo a cada dia;
uExperimente esse evento e registre-o em um 
diário ou informe a alguém sobre isso;
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uComece um diário de gratidão;
uListe uma força pessoal e observe como você a 
usou;
uDefina um objetivo alcançável e anote seu 
progresso;
uInforme uma coisa que te estressa e liste as 
formas de como poderia reavaliar a situação de 
forma positiva;
uReconheça e pratique pequenos atos de 
gentileza diariamente;
uPraticar atenção plena, concentrando-se no 
aqui e agora, em vez do passado ou futuro.

Nem sempre estaremos 100% em pensamentos 
positivos, e está tudo bem. Afinal, não somos 
máquinas. Mas é imprescindível que possamos 
nos permitir abrir espaço no nosso dia-a-dia para 
alimentar essas ideias impulsionadoras de bem-
estar. Os dias continuam sendo desafiadores, e 
manejarmos esses desafios com a mente mais 
aberta e tranquila, tende a arejar e facilitar nossas 
tomadas de decisões.

Lembre-se de respeitar os seus limites e fazer o 
que é possível para você no momento!

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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FENÔMENO DA BREGADEIRA 
FAZ SHOW PELA PRIMEIRA 

VEZ EM SERGIPE
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Artista vai se apresentar em 
Aracaju na próxima sexta-feira

Primeiro sucesso do cantor foi a música ‘Só Você’

Um dos mais novos fenômenos do cenário 
Bregadeira Romântica, o cantor e  compositor 
Rogerinho, já tem data para desembarcar pela 
primeira vez em Sergipe.O artista cumpre agenda 
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de três shows iniciando na próxima sexta-feira, 1º 
de abril, em Aracaju e no sábado, nas cidades de 
Itabaiana e Nossa Senhora da Glória.

Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais 
no Spotify e 196 milhões de visualizações no 
YouTube, o cantor e compositor natural da cidade 
de Sobral (CE) tem apenas 21 anos, mas canta 
desde os 13 anos. O artista já viu seu nome chegar 
ao topo dos principais hits, com evidência de 
nome forte no mercado fonográfico. 

Somando uma vasta lista de grandes parcerias, 
o cantor que saiu do Nordeste e se destacou 
no cenário da bregadeira mostra o seu talento 
com estilo singular e diversificado. Com seu 
estilo jovem, simpatia e carisma, Rogerinho vem 
ganhando o público pelo Brasil com a mistura de 
swing e romantismo. Nas redes sociais o artista já 
soma mais de 2 milhões de seguidores. 

O primeiro sucesso do cantor foi a música 
‘Só Você’, que viralizou nas redes durante o 
início da pandemia, entre as mais tocadas no 
país. No ano passado ele lançou as músicas 
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românticas ‘Não Deixa eu Ir’, ‘Aposta na Gente’, 
hit em parceria ao lado da Japinha Conde e 
‘Devagarinho’ com MC WM e DJ Pernambuco. 

As parcerias musicais não param por aí. 
Rogerinho gravou recentemente uma música 
com o cantor Wesley Safadão e já emplacou 
músicas ao lado de Tays Reis, Latino, Wallas 
Arrais, Psirico, MC Léléto, MC Marks e Bruno, 
do Grupo Sorriso Maroto. Além disso, enquanto 
compositor, o artista assina hits como ‘Amor 
Falso’, gravado por grandes artistas como Aldair 
Playboy, Wesley Safadão e Kevinho.

CAPA DA SEMANA
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Quando a gente diz que Rogerinho é um 
fenômeno da bregadeira, os números não 
nos deixam mentir. Ele já entrou para o Top 
200 do Spotify com a música ‘Recaída Sem 
Compromisso’, que contabiliza mais 12 milhões 
de plays na plataforma de música. O hit é uma 
composição do influencer Cristian Bell e ganhou 
uma nova versão na voz dos Barões da Pisadinha.

Empolgado com a repercussão do trabalho, 
Rogerinho acredita que o sucesso das músicas 
se dá porque tem uma letra que muitos se 
identificam. Feliz com a repercussão, o cantor 
tem acompanhado suas músicas viralizando 
nas coreografias de Tik Tok e em vídeos por 
todas redes sociais.

O cantor está cheio de motivos para 
comemorar: no final do ano passado ele realizou 
um sonho de infância. Depois de ocupar o Top 
50 do Spotify com ‘Mete a Louca’, o fenômeno 
da bregadeira lançou o clipe ‘A Última Ex’, em 
parceria com Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso 
Maroto. O hit une o melhor da bregadeira e do 
pagode em uma música que contagiou o público. 

CAPA DA SEMANA
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Declaradamente fã do Grupo Sorriso Maroto, 
ele tem a música como uma das suas favoritas. 
Em quatro meses o hit ultrapassou 1 milhão de 
visualizações no YouTube. 

Em breve o público vai conhecer o mais 
novo sucesso ‘Tchuco Nela’, uma parceria 
com Wesley Safadão que foi gravada na última 
quarta-feira, 24/03.

Músico faz convite para shows em Sergipe

VOLTAR PARA
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

Ele já 
percorreu 
várias praças 
de referência 
em cuidados 
com a 
beleza. 
Praticou 
sua arte em 
Buenos Aires, 
fez cursos 
em Paris e 
em Londres. 
Estava 
de malas 
prontas para uma incursão em Moscou quando 
foi surpreendido pela pandemia.Nesta matéria, 

inovação nos cuidados 
com a mesma eficácia
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Ecledson oferece 
uma variedade 
de serviços nos 
tratamentos de 
cabelos e em 
depilações, com 
uma ênfase especial 
nos loiros, além 
de oferecer dicas 
para assegurar 
excelentes 
resultados pós-
tratamento.

DEPILAÇÃO – 
Depilação com cera 
100% descartável, 
sendo importante 
lembrar aos 
clientes os cuidados com a pele antes e depois 
da depilação, que são necessários para garantir o 
efeito duradouro da depilação, como segue:

uFazer esfoliação alguns dias antes para remover 
as células mortas da pele;
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uEvitar o uso de cremes 
hidratantes ou óleos antes da 
depilação;
uApós a depilação, evitar 
exposição solar no mesmo dia; 
uNão usar produtos que 
contenham álcool na fórmula, 
entre outros cuidados.

Além disso, manter a pele 
hidratada é um cuidado 
importantíssimo para ser 
levado em consideração, antes 
e depois dos procedimentos. 
Vale ressaltar também que a 
depilação não pode ser realizada 
em áreas que contenham verrugas, ferimentos ou 
acne aflorada. Após procedimentos de depilação, 
é necessário tomar cuidado ao se expor ao sol e 
sempre usar protetor solar na área depilada. Além 
disso, evitar a utilização de produtos que contenham 
álcool ou fragrâncias para não irritar a pele.

PROGRESSIVA SEM FORMOL – A escova 
progressiva é um método de alisamento de cabelos 
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que reduz o volume e o frizz. Quando ela é feita sem 
formol, não ocorrem diversos efeitos colaterais, como, 
por exemplo, queimaduras no couro cabeludo, queda 
de cabelos, ardência nos olhos, falta de ar, dor de 
cabeça, enjoo, vômitos entre outros.

CUIDADOS APÓS ESCOVA PROGRESSIVA OU 
SELAGEM SEM FORMOL – Após a realização 
de progressivas, ou selagem, sem formol existem 
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alguns cuidados que devem ser seguidos para 
fazer o método durar por mais tempo nos fios e 
para manter a saúde capilar.

O recomendado é evitar o uso de shampoo 
de limpeza profunda ou anti-resíduo, bem 
como produtos de cosméticos visto que 
eles têm o poder de retirar o produto 
do alisamento, diminuindo a vida útil da 
progressiva. Sempre usar um bom produto de 
salão indicado pelo profissional.

Use e abuse de tratamentos como hidratação, 
reconstrução, nutrição; monte o seu cronograma 
capilar com um dos excelentes profissionais do 
“Ecledson Centro de Beleza” e tenha um lindo e 
duradouro resultado para o seu cabelo.

TENDÊNCIAS: OS LOIROS NO MUNDO – O 
loiro varia entre estilos e tonalidades: quentes, 
neutras e frias, tornando a tendência mais 
democrática, de forma a combinar com todos 
os gostos e tons de pele. A verdade é que 
hoje em dia há uma infinidade de opções para 
quem quer deixar os fios descoloridos. Apesar 
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

de não existirem regras quando o assunto é a 
cor do cabelo, o platinado, acinzentado, com 
mesclas de tons cinza e prata é ideal para 
quem deseja um visual moderno.

Exigindo bastante cuidado e manutenção, o loiro 
é um clássico que nunca sai de moda, apenas vai 
adquirindo novas roupagens ao longo dos anos. 
Um exemplo é a moda do cabelo perolodor, que 
parece nunca desaparecer, a cada momento surge 
uma atriz, cantora, recorrendo a essa tendência.

“VOCÊ PODE RODAR O MUNDO E SEU 
CABELO LOIRO ESTARÁ NA MODA” – Isso é o 
que afirma o expert Ecledson. Um tom platinado 
deve ser feito apenas por um profissional 
qualificado. É um cabelo para quem tem 
personalidade e para que ele impacte e continue 
saudável é preciso investir em reconstrução e 
hidratação, finaliza Ecledson.

Ecledson Centro de Beleza 
fica situado na rua Teixeira de Freitas, 175, no 
bairro Salgado Filho, o telefone é 3246-4011
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Aby Custódio, membro da executiva do PT 
Sergipe, tomou posse na direção nacional do 
Partido dos Trabalhadores, pela tendência interna 
“resistência socialista”. Um sergipano à frente da 
organização dos comitês populares de luta em 
defesa do fortalecimento da pré candidatura do 
presidente Lula e na construção do palanque forte 
para o PT estadual. Pré-candidato a deputado 
estadual, Aby anuncia um tempo de militância 
com fôlego revigorado para transformar o estado 
e o país, e já antecipa a sua garra e disposição 
para fazer parte deste momento.De uma nova 
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Especialista alerta 
para cuidados com 
cabelos durante o 
outono. A estação 
impacta não somente 
o clima com as baixas 
da temperatura, mas 
também a saúde e 
aparência dos cabelos. 
Neste período as 
madeixas precisam de 
cuidados extras, por 
causa das temperaturas 
mais frias, o uso de 

geração do PT, Aby começou sua trajetória 
muito cedo, ainda no movimento estudantil. Foi 
presidente da USES, vice-presidente da UBES e da 
direção da juventude do PT de Sergipe. Idealizou 
em 2018 as caravanas Lula Livre, lideradas pelo 
senador Rogério e o Deputado Federal João 
Daniel. Agora, o jovem encara a responsabilidade, 
e o que ele também define como uma honra, de 
assumir lugar na direção nacional do partido ao 
qual dedica a sua vida pessoal e política. l
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O projeto Dentista do Bem precisa de novos 
profissionais em Aracaju. Desde 2017 na capital 
e com mais 90 crianças beneficiadas, o projeto 
busca ampliar seus atendimentos e, mais do 
que nunca, está à procura de novos voluntários 
para compor o programa. Atualmente, são 50 
voluntários que atendem de forma gratuita 
em seus próprios consultórios e realizam um 
tratamento de caráter curativo, preventivo 
e educativo para pessoas em situação de 

secador e água quente acabam prejudicando 
a saúde dos fios. Por isso é necessário mudar 
o cronograma capilar e incluir novos hábitos 
na rotina. De acordo com o hair stylist Marcelo 
Gomes, do Studio Marcelo Beauty , o cabelo 
deve ser lavado com frequência no outono. 
“O ideal é higienizar os fios cerca de 4 vezes 
por semana, intercalando os dias. Usar a água 
com uma temperatura mais amena para lavar 
os cabelos também ajuda. As temperaturas 
altas da água deixam os fios mais ressecados 
e o couro cabeludo mais oleoso,” recomendou. 
Quem quiser mais dicas sobre cabelo é só ir no 
Instagram (@marcelobeautycenter). l
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Com mais de 30 anos 
fazendo sucesso 
em Sergipe como 
produtora cultura, 
a baiana que é 
Cidadã Sergipana,  
Solange Gomes 
escolheu Aracaju 
para residir e atuar 
profissionalmente 
em sua área artística. Querida por todos que a 
conhecem pela doçura, tratamento e sinceridade 
com aqueles que o cercam, Solange já realizou 

vulnerabilidade social. 
Segundo o coordenador do 
projeto na capital sergipana, 
o dentista Martin Mansilla, 
há uma necessidade de 
ampliação dos atendimentos, 
tendo em vista a grande 
demanda. Os odontólogos 
interessados em participar 
devem entrar em contato através do Instagram 
(@projetodentistadobemaracaju). l
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O time de colaboradores da Chip, empresa 
sergipana especializada em soluções de tecnologia 
da informação para Data Center, já está em 
clima de festa pelo aniversário de 30 anos da 
empresa!! Fundada em 1992 por Roger Barros e, 
atualmente liderada pelo CEO Marcos Rabelo, 
a Chip é reconhecida por ser uma empresa 
alicerçada na ética, transparência e inovação 
tecnológica. Graças a isso, ela se consolidou no 
mercado brasileiro, provendo soluções para data 
center, e vem conquistando clientes de diversas 
localidades do país como Bahia, Alagoas, Mato 

diversos shows e espetáculos teatrais e de 
dança na capital dos sergipanos, firmando o 
seu nome no segmento e tornando-se uma das 
produtoras mais competentes, sérias e exigentes 
na qualidade dos eventos que pilota.  Agora, 
merecidamente, pelos seus préstimos à nossa 
cidade, na última sexta-feira, no Teatro Tobias 
Barreto, Solange Gomes recebeu a Medalha 
do Mérito Cultural Inácio Joaquim Barbosa, 
homenagem que será outorgada pela Prefeitura 
Municipal em ocasião do aniversário dos 167 anos 
de fundação da cidade de Aracaju. Parabéns! l
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Grosso, Rondônia e Espírito Santo. Além disso, 
a Chip também vem estabelecendo conexões 
e parcerias com grandes nomes da indústria 
mundial de tecnologia como a Dell, fortalecendo 
a credibilidade da empresa no segmento de T.I.l

A médica veterinária 
especialista em 
felinos Candice Garcia 
foi destaque no 
Prêmio Mundo Pet, 
que homenageou 
profissionais que 
fazem a diferença no 
tratamento veterinário 
no Estado. A frente 
da clínica Toca dos 
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Gatos, a primeira e única exclusiva só para gatos 
em Sergipe, Candice desenvolve um trabalho de 
excelência e colhe os frutos da dedicação com a 
ampliação do horário de funcionamento da clínica, 
que também está disponibilizando internamento 
para os gatinhos. Sucesso! l

O vereador 
Breno Garibalde 
participou de 
uma ação de 
limpeza de praia 
na Cinelândia 
junto com o ator 
Hugo Bonemer e 
alunos da Escola 
de Atores de 
Aracaju. Foram 
recolhidos 
diversos 
materiais como 
plástico, garrafas, 
bitucas de 
cigarro, latas e 
muito mais. l
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O ator - Hugo Bonemer - passou a última na 
Capital Sergipana para começar os trabalhos na 
direção de dois espetáculos da Escola de Atores 
Aracaju. O convite foi feito pela produtora Adriana 
Cardoso, cabeça da Escola, e as peças, “Now Love 
Show” e “Dear Evan Hansen”, serão apresentadas 
ao público sergipano em Agosto deste ano. l
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Com mais de 9 mil eventos 
registrados em seis 
anos, o jovem fotógrafo 
sergipano Pedro Júnior, mais 
conhecido como PJ, vem 
se destacando no ramo de 
casamentos em Sergipe e 
na Bahia. Com uma equipe 
composta por mais de 
15 profissionais, PJ além 
de fotos também possui 
equipamentos para fazer a 
cobertura em vídeo dos eventos transformando-
os em filmes dignos de cinema. l

Na última quarta-feira, 23, o Grupo Constat deu o 
pontapé inicial para o primeiro módulo do ConStart 
Master, programa dedicado ao desenvolvimento 
dos líderes do grupo. O evento contou com o Agile 
People Development e Coach, Romário Souza, que 
trouxe o Tema: Significado e Propósito. l
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Autoconhecimento, propósito e valores foram 
alguns dos temas discutidos pelos palestrantes 
Raimundo Saturnino, médico e diretor-técnico 
da Constat, Izabel Camacho, coordenadora de 
RH e Geisa Kaline, especialista em gestão de 
pessoas, durante o evento “Esquenta Master: 
jornada rumo à felicidade”, promovido pela 
Constat nesta terça, 22. l
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ROTEIRO CULTURAL
ARRAIÁ SEO 
INÁCIO
O tradicional 
Arraiá Seo Inácio 
está de volta 
para a alegria dos 
forrozeiros. O 
lançamento oficial 
foi realizado no 
Seo Inácio com 
a apresentação 
das atrações da 
festa deste ano 
que será realizada 
no dia 30 de abril, 
no Iate Clube 
de Aracaju. O arraiá vai ser comandado por Erick 
Souza & Missinho do Acordeon, Xote Baião e 
Forró Maior. O primeiro lote dos ingressos já está 
à venda com valor promocional no Seo Inácio, 
InPizza Circus Food Park, Loja Conceito Soluções 
Esportivas (Shopping Jardins) e também através 
do site clicando aqui. l
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OSWALDO MONTENEGRO
Em show intimista, revezando a viola de 12, o 
violão de 6 e o piano, Oswaldo Montenegro se 
apresenta em Aracaju/SE, no dia 6 de maio, às 21h, 
no Teatro Tobias Barreto. Neste espetáculo, além 
da música que dá título ao show e outras novas 
composições, como “Não há Segredo Nenhum”, o 
cantor-compositor canta seus grandes sucessos. 
Estão no roteiro “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e tantas outras 
canções que marcaram a carreira desse artista 
que, com personalidade única, escreveu seu 
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MARIA GADÚ
A cantora Maria 
Gadú está de volta a 
Aracaju e vai celebrar 
seus 20 anos de 
carreira com o show 
‘Quem sabe isso 
quer dizer amor’ que 
será apresentado 
no dia 3 de junho, 
a partir das 20h30 
no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. A censura 
é de 14 anos e o show vai seguir todos os 

nome na história da arte brasileira. Batendo papo 
com o público, atendendo a pedidos e contando 
casos sobre sua longa trajetória, Montenegro 
transforma o momento num encontro especial 
entre artista e plateia. Acrescentando intimidade 
e emoção, o menestrel conta histórias sem 
pretender conclusões sobre elas, preferindo, isso 
sim, perguntas, como em “A Lista” (“Faça uma lista 
de grandes amigos / Quem você mais via há dez 
anos atrás / Quantos você ainda vê todo dia? / 
Quantos você já não encontra mais?”). l
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protocolos e decretos governamentais para 
garantir a segurança de todos. Neste show 
especial, Maria Gadú reverencia a Música Popular 
Brasileira e se revela multi-instrumentista no novo 
projeto. A artista vau apresentar regravações 
de nomes como Marisa Monte, Caetano Veloso, 
Gonzaguinha e Rita Lee, além de executar todos 
os instrumentos gravados nas canções, em 
atuação inédita em sua carreira. Intitulado “Quem 
Sabe Isso Quer Dizer Amor”, o quarto álbum de 
estúdio de Maria Gadú acabam de chegar às 
plataformas digitais. l

DIRE STRAITS LEGACY
O Dire Straits Legacy fará sua turnê no Brasil na 
segunda quinzena de janeiro e para a alegria dos 
nordestinos, incluiu Sergipe na turnê e o show em 
Aracaju está confirmado para o dia 14 de maio, 
a partir das 21h na Arena Batistão. É mais uma 
realização local da N Produções.  O novo show 
do DSL conta com um repertório que celebra os 
45 anos dos Dire Straits, incluindo os clássicos 
Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, 
Walk of Life e Romeo and Juliet. É um show único 
e emocionante que revive a inesquecível e mágica 
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atmosfera da banda britânica formada na década 
de 1970. “Money for Nothing”, “So Far Away”, 
“Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” 
e muitas outras canções memoráveis interpretadas 
ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer 
(guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), 
Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase 
(teclados), Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey 
(bateria). Os ingressos para a única apresentação 
em Aracaju já estão sendo vendidos através do site 
furandoafila.com.br, com preços a partir de R$ 100. 
Os ingressos para o show estão sendo vendidos 
na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e também 
na Loja Hitz (Shopping Jardins) e Site Guichê Web. 
Usuários Unimed têm desconto especial. Outras 
informações através do número (79) 3179-1490. l
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PAULO 
RICARDO
Um dos 
principais 
nomes da 
música do 
pop rock 
nos anos 
80 e 90, 
o cantor 
Paulo 
Ricardo vai 
aterrissar 
na capital 
sergipana 
para cantar seus grandes sucessos. O show vai ser 
acústico e intimista, ‘Voz e Violão’, no Teatro Tobias 
Barreto, a partir das 21h no dia 1º de junho. É mais 
uma realização local da N Produções. Em sua nova 
turnê, Voz e Violão, os fãs irão se surpreender ao 
ouvir clássicos como “Olhar 43” e “Rádio Pirata” 
em versões mais despojadas, cruas, viscerais, que 
remetem ao folk e ao blues, pais do rock’n’roll. 
Também vão descobrir novas nuances em baladas 
como “A Cruz e a Espada” e “Tudo por Nada“. No 
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MIMI DO ACORDEON
O sanfoneiro, Mimi do Acordeon, está a todo 
vapor com a realização de um grande sonho; 
a produção de um show em homenagem ao 
músico e Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro 
e posteriormente, a confecção de um 
documentário. O projeto intitulado de “Viva 

set list do show ainda estão os hits “Dois“, “London, 
London” e “Flores Astrais“, sucesso do Secos & 
Molhados. E haverá um feat super especial, Zeeba, 
na faixa “Eu Não Sei“, parceria dos dois, lançada no 
“Novo Álbum” de 2016.“Voz e Violão” tem arranjos 
nunca vistos, executados com muita emoção por 
Paulo Ricardo e Ícaro Scagliussi. l
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Jackson do Pandeiro por Mimi do Acordeon” 
é composto de 6 (seis) músicos (Juninho 
Zambubada, Míudo (agogô), Popó Music 
(cavaquinho), Robson do Rojão (triângulo), 
Carlos Alberto  (voz) e Mimi dos Acordeon). 
Mimi conta que a admiração pelas composições 
de Jackson do Pandeiro vem desde criança 
junto ao saudoso pai, Eguinaldo do Forró, 
músico nato e amante do bom e velho forró. 
O show aconteçerá dia 20 de abril (quarta), 
véspera de feriado, no Bar e Restaurante 
Recanto do Chorinho, localizado no Parque da 
Cidade, Bairro Industrial, com a participação de 
grandes nomes da música sergipana. l
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Receba o seu jornal CINFORMONLINE 
digital GRÁTIS  toda semana através do 

WhatsApp, às segundas-feiras 
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LÉO LINS
Integrante do programa The Noite do SBT, o 
humorista Léo Lins desembarca em Aracaju 
no dia 29 de abril para apresentar o stand-up 
comedy “Perturbador” no Teatro Tobias Barreto, a 
partir das 20h30. Polêmico como sempre o novo 
espetáculo chega ainda mais pesado após a turnê 
Bullying Arte que foi recorde de público e também 
de censuras. Os ingressos para a apresentação 
já estão sendo vendidos a preço promocional a 
partir de R$ 35 através do site clicando aqui. l 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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CIRCULANDO
DJAVAN EM 
ARACAJU
Ícone da 
música popular 
brasileira, @
djavanoficial 
retorna à capital 
sergipana após 
seis anos e vai 
se apresentar no 
Teatro Tobias 
Barreto com a 
turnê “Vesúvio” 
em sessão única no dia 13 de maio, às 21h30. 
“Vesúvio” também é o nome do vigésimo quarto 
álbum de sua carreira. O repertório do espetáculo 
mistura sucessos do novo trabalho e antigas 
canções da carreira do artista. Músicas do 24º 
álbum: “Solitude”, “Cedo ou Tarde” e “Vesúvio”, 
além dos clássicos sucessos “Se”, “Flor do Medo”, 
“Eu te devoro” e “Samurai”, entre outras. No palco, 
Djavan é acompanhado do guitarrista Torcuato 
Mariano e os pianistas Paulo Calasans e Renato 
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EXPERIÊNCIA 
GASTRONÔMICA
Para mostrar 
que podemos 
usar a água de 
forma consciente 
em todos os 
momentos, 
inclusive na hora 
de cozinhar, a Água 
Mineral Natural 
São Cristóvão, 
em parceira com 
Luiza Allan (@
naocomosoalface), promoveu nesta terça-feira, 22 
de março de 2022 - Dia Mundial da Água - uma 
experiência gastronômica com água, que vai unir 

Fonseca, além do baixista Arthur de Palla e o 
baterista Felipe Alves. O espetáculo é assinado 
pelo próprio compositor, possui cenário de 
Suzane Queiroz, projeto de luz de Binho Schaefer 
e figurino de Roberta Stamato. A turnê “Vesúvio” 
já passou por vários estados do Brasil, além da 
Argentina, Chile e Europa. l

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022  – 216

3/9CIRCULANDO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 
tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 

sabores, sustentabilidade e diversão para criar 
uma experiência inovadora ao colocar a água 
como um dos ingredientes principais das receitas 
preparadas no evento. É uma forma de valorizar 
esse recurso tão preciso. Afinal, a água aproxima, 
nutre e alimenta a felicidade. l

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 233 - 28/3/2022  – 217

4/9CIRCULANDO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VAI VOANDO 
LIMA TURISMO
Sergipe recebeu a 
franquia da agência 
‘Favela Vai Voando’ que 
chegou em parceria 
com a ‘Lima Turismo’. 
A loja fica localizada na 
Avenida 1 - número 149 – 
no Conjunto João Alves, 
em Nossa Senhora do 
Socorro. Referência no 
turismo nacional desde 
2009, a agência se 
destaca com a proposta 
de fazer pacotes de 
viagens para todos os públicos com destino para 
qualquer local do Brasil com passagens aéreas 

ser agendada com antecedência para  a sua maior 
comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca comemora 
o sucesso do Arrumadíssimo Cozinha Afetiva com 
a grande demanda nos finais de semana. Agora 

ou de ônibus e hospedagem nos melhores 
estabelecimentos com preços baixos. Agora é 
possível viajar e se programar para pagar em até 
12 vezes no boleto (sem consulta ao SPC e Serasa) 
ou no carão de crédito. Visite a loja e comece 
a planejar as suas próximas viagens. Outras 
informações através do número (79) 9 8155-0163 e 
do Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo. l
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O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e decretos governamentais. 
O Rei Barbearia se destaca em Aracaju 
pelo atendimento diferenciado, capacitação 
dos profissionais, bom gosto e localização 
privilegiada. A barbearia foi ampliada e atende 
os clientes com horário marcado, mantém o 
distanciamento, oferece álcool gel e um serviço 
de primeira. A equipe comanda pelo barbeiro 

Dally começa a ir mais longe e assumir comando 
do cardápio de eventos. Então é uma ótima opção 
para garantir que a festa de confraternização ou 
aniversário vai contar com o melhor da culinária. o 
cuidado, bom gosto e tempero de Dally fazem toda a 
diferença e quem contrata aprova e quer mais. Tudo 
feito com muito amor. O cardápio é variado e conta 
com uma diversidade como feijoada, arrumadinho, 
baião de 2, arretado, rabada, buchada, sarapatel e tem 
sobremesa também. Parabéns a Dally pela qualidade 
e dedicação. Siga o Instagram @ArrumadissimoAju 
ou entre em contato através do número (79) 99975-
0758 ou do WhatsApp (79) 99946-0758. l
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Pitcheu está sempre pronta para atender a 
todos. Os cantores Gustavinho Playboyzinho e 
Rodrigo Bomfim passam sempre por lá antes 
dos shows e lives. Lembrando que a barbearia 
conta ainda com a manicure Vera. O Rei 
Barbearia fica localizado na Rua Deozano Vieira 
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli 
da Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo 
o agendamento do seu horário através dos 
números (79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l
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MALHARIA 
VEOMAR
Localizada no Centro 
de Nossa Senhora 
da Glória, a Malharia 
Veomar se destaca na 
produção de confecção 
de fardas, abadás e 
camisas personalizadas, 
jalecos, pijamas, baby-
doll e máscaras que 
agora são acessórios 
obrigatórios e todos precisam usar para se proteger 
contra o novo coronavírus. Em pouco tempo, a 
malharia se tornou referência e passou a atender 
demandas de todo o estado. O segredo do sucesso 
é o bom gosto, cuidado e comprometimento da 
proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e siga o 
Instagram @malharia_veomar l

CESTAMOR AJU
A Cestamor Aju acaba de ser inaugurada em 
Aracaju como uma opção de presentear com 
carinho e muito sabor em cestas artesanais de 
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café da manhã, lanche da tarde e opções de 
frios e vinhos e cervejas. Além das cestas finas, 
também organiza kits recepções de maternidade 
e executivos. Os pedidos podem ser feitos 
via direct no Instagram @cestamoraju , pelo 
WhatsApp (79) nn99135-3135 ou através e-mail 
cestamor.aju@gmail.com. l
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