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1/3OPINIÃO

EDITORIAL

Nunca se viu um clima tão conturbado 
no universo políticos brasileiro. Um monte 
de amadores, falando e fazendo besteiras 
(Moro que o diga), dando de cara com as 
inconstâncias de um período pré-eleitoral 
como nunca visto na história deste país.

Enquanto esses novatos dão murros em 
pontas de faca, os dois antagonistas de verdade 
começam a concretizar a indesejada polarização.

De um lado, o velho conhecido Lula, um 
sujeito retirado da cadeia pelo STF, com 
afagos explícitos da grande mídia nacional, 
para receber a faixa presidencial, em um 
claro movimento de enxadristas para barrar a 
incômoda independência de Bolsonaro.

DESENCONTROS 
POLÍTICOS
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Lula mantém o mesmo e anacrônico discurso 
de que vai “mudar tudo que está aí”, uma 
cantilena tão cara aos ideais do pessoal de 
esquerda, já que não precisa defender projetos.

Bolsonaro, um caso sério, permanece 
falando o que lhe vem à boca, despreocupado 
com o alcance de suas falas. Ainda assim, vem 
crescendo nas pesquisas, enquanto o carisma 
do velho caudilho Lula não parece ultrapassar 
o volume de seus fiéis seguidores. Suas falas 
parecem pregações para convertidos.

Os desencontros da famigerada terceira 
via, deixam figuras como Doria, Ciro, o já 
mencionado Moro, e outros patinando com um 
percentual muito baixo de intenções de voto. 
Doria, PSDB, não conseguia ultrapassar os 2%!

Um nome que poderia despontar com 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Ainda assim, Bolsonaro vem crescendo nas 
pesquisas, enquanto o carisma do velho 
caudilho Lula não parece ultrapassar o 

volume de seus fiéis seguidores. Suas falas 
parecem pregações para convertidos.
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possibilidade de crescimento seria o de 
Eduardo Leite, um gaúcho que lembra muito 
o carisma do homônimo pernambucano 
Eduardo Campos, nordestino que ousou peitar 
Lula e o PT, morto em acidente aéreo até hoje 
inexplicável. Para embaralhar mais ainda o 
clima, houve a dança de troca de partidos, 
com centenas de políticos, pelo Brasil afora, 
pulando de um lado para outro, desafiando 
jornalistas a redigir suas matérias com acerto.

Senhoras e senhores, como diz um professor 
do ITA, “é o que temos para hoje”.  

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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CLASSIFICADOS
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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 Escriturado 
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CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE
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https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022 – 10

Classificados 2/4

Vende-se casa,  tem 4 quartos, 2 suítes,  
garagem  para 4 carros. Na 13 de julho
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VALOR R$ 1,5 MILHÃO
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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VALOR R$  3 MILHÕES

Classificados
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CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

4/4

Apartamento no Estrela do Mar Edifício 
JACARECiCA Bairro Atalaia sendo 03 

quartos ,sala ,cozinha,banheiro,arrumado 
frente para o nascente com garagem

VALOR RS 125.000,00

Classificados
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Com o fechamento da “janela partidária” 
na última sexta-feira (1º), de pronto, a 
primeira análise que pode ser feita do 
cenário político, em Sergipe e no País, é que 
as filiações registradas fortaleceram o pré-
candidato a governador Fábio Mitidieri (PSD) 
e o presidente da República, Jair Bolsonaro 
(PL), que buscará a reeleição. O primeiro 

OPINIÃO
1/19

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA
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APÓS A “JANELA”, 
MITIDIERI EM SERGIPE
E BOLSONARO EM BSB 
SAEM FORTALECIDOS
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tem o apoio do agrupamento liderado pelo 
governador Belivaldo Chagas (PSD) e, por 
enquanto, ganhou muito mais adesões do 
que teve perdas de apoio. 

Quando alguns setores apostaram em 
um rompimento político com o PDT e o 
prefeito Edvaldo Nogueira, uma grande 
articulação dentro do bloco favoreceu pelo 
entendimento, tanto que os pedetistas 
estão com chapas para deputado federal e 
deputado estadual bastante fortalecidas, 
com a filiação de aliados governistas. 
Há inclusive a possibilidade de Edvaldo 
indicar o nome para compor a chapa como 
candidato a vice-governador. 

O “bloco” do MDB formado pelos deputados 
estaduais Luciano Bispo e Garibalde 
Mendonça, além do ex-governador Jackson 
Barreto, também caminha com Mitidieri. Os 
dois primeiros se filiaram no PSD e no PDT, 
respectivamente; já JB, que ainda mantém 
o desejo de se candidatar ao Senado, dá 
sinais de recuo sobre um possível apoio a 

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022 – 16

3/19CINFORMANDOOPINIÃO

Rogério Carvalho (PT) que teria seu projeto 
prejudicado, caso Valmir de Francisquinho (PL) 
confirme sua pré-candidatura a governador. 

Além do PSD, do PDT e da turma que 
deixa o MDB, Mitidieri conta com o apoio 
do fortalecido PP de Laércio Oliveira; do 
Republicanos; e do União Brasil; sem ainda 
descartar o PL e o Solidariedade, a depender 
do projeto do ex-prefeito de Itabaiana. 
Em síntese, o pré-candidato da situação 
conta com a maior estrutura e o maior 
aporte político defendendo seu projeto 
e, considerando o histórico das eleições 
estaduais em Sergipe, esse tem sido o 
grande diferencial a cada quatro anos...

Já no cenário nacional, não se pode negar 
tanto a evolução positiva da popularidade 
do presidente Jair Bolsonaro, como também 
o fortalecimento de sua base política. 
Enquanto os partidos que dão sustentação 
a um possível retorno do ex-presidente Lula 
(PT) perderam “cadeiras” no Congresso 
Nacional, durante a janela partidária, 
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as legendas que apoiam a reeleição de 
Bolsonaro estão ainda mais “robustas”, a 
exemplo do PL, PP e dos Republicanos. 

Para se ter uma ideia, os três partidos 
tinham 116 deputados federais filiados e, 
após a janela partidária, as legendas somam 
agora 180 parlamentares na base do governo 
federal. Levando em consideração outras 
legendas próximas, o presidente fica com 
maioria tranquila na Câmara dos Deputados. 
Ainda faltam seis meses para a eleição, mas, 
com o fechamento da “janela”, os números 
provam que Mitidieri em Sergipe e Bolsonaro 
em BSB estão mais fortalecidos...

CINFORMANDOOPINIÃO
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VEJA ESSA!
Ainda fazendo mistério se disputa o governo ou 
se vai em busca de um mandato proporcional 
(deputado federal ou deputado estadual), o ex-
prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho 
coloca em risco o projeto político do pré-
candidato Rogério Carvalho (PT). Hoje, Valmir 
entrando na disputa, há uma polarização com 
Fábio Mitidieri para o governo.
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E ESSA!
A saída de quadros históricos do PT para disputar 
a eleição proporcional por outras legendas está 
colocando mais pressão sobre as pretensões 
de Rogério Carvalho. Nos bastidores a leitura é 
que o bloco só deve fazer um deputado federal 
(possivelmente João Daniel) e pouquíssimos 
estaduais (a depender do desempenho nas 
urnas). Mesmo sem manifestações públicas, 
alguns aliados falam em “reflexão”...

ALESSANDRO VIEIRA
Cenário difícil também para o bloco (PSDB/
Cidadania/Podemos) liderado pelo senador 
Alessandro Vieira. Sem nomes competitivos 
e mais “conhecidos”, a disputa para deputado 
federal está ficando bastante prejudicada. 
E, para deputado estadual, cinco nomes se 
sobressaem: Georgeo Passos, Kitty Lima, 
Samuel Carvalho, Sheyla Galba e Ricardo 
Marques. A aposta é para tentar eleger (ou 
reeleger) dois deputados. 

ATRÁS DE VALMIR?
A informação é que o senador Alessandro 

https://cinformonline.com.br/
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Vieira e a delegada Danielle Garcia teriam 
buscado pessoas próximas ao ex-prefeito 
de Itabaiana, Valmir de Francisquinho para 
propor o apoio do agrupamento caso Valmir 
deseje disputar o governo. Agora, como 
perguntar não ofende, com Valmir filiado no 
PL de Bolsonaro, então é exagero dizer que 
Alessandro Vieira estaria no palanque do 
presidente da República?

EXCLUSIVA!
Dentro dessas conversas ventilou-se a 
possibilidade de Danielle Garcia ser a 
pré-candidata a senadora de Valmir de 
Francisquinho, ambos com o apoio de 
Alessandro Vieira. Só que nessa “conta” 
também precisa encaixar o médico Eduardo 
Amorim, que está disposto a disputar o 
Senado Federal. Alguém sobra aí, ou não?

PL
O terá o empresário José Carlos Machado 
disputando um mandato de deputado 
estadual com o radialista Gilmar Carvalho, 
que disputará a reeleição; para federal, além 
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do deputado Tallyson de Valmir, o partido vem 
com o já deputado Bosco Costa, o deputado 
Zezinho Guimarães, e o ex-prefeito de Frei 
Paulo, Zé Arinaldo. 

ADIR MACHADO NO PL 
Atendendo ao convite do presidente do PL, 
Valmir de Francisquinho, o advogado Adir 
Machado assinou ficha de filiação ao Partido 
Liberal para disputar uma das oito vagas 
de Sergipe na Câmara dos Deputados. A 
confirmação aconteceu na sexta-feira (1º), na 
sede do PL/SE, com a presença do presidente. 
O advogado deixou o partido Cidadania, onde 
seria pré-candidato a senador da República.

OLHA A RENASCER!
Tentando “surfar” na onda do governo, que 
já lhe exonerou em um passado recente do 
Conselho que representava, o atual gestor 
faz de conta que nada entende e continua 
com o seu velho “bla-bla-bla”, que já não 
convence ninguém! Sabedor que as medidas 
governamentais visam estancar os desmandos 
cometidos na fundação, a exemplo de 

CINFORMANDOOPINIÃO
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inúmeros servidores que continuam a receber 
salários atrasados de empresas terceirizadas 
e outros recebendo benefícios por ordem 
expressa do presidente sem cobertura 
contratual (enquanto outros mais “chegados” 
recebem valores indevidos), o nobre gestor 
agora quer ser o “pai da criança”! 

PASMEM!
Depois de tudo o que já fora denunciado por 
este espaço, ele chega a dizer, publicamente, 
que “não se curvou para aqueles que 
queriam se locupletar do erário público”! Só 
esquece de “dar o nome aos bois”! E, se não 
diz, parece prevaricar, ou não? Por que? Com 
um “histórico de decência”, e décadas de 
serviços prestados, inclusive com benefícios 
para o clube social que comanda, por que a 
falta de transparência? 

PODE EXPLICAR?
Será que o presidente pode explicar a denúncia 
de servidor recebendo em duplicidade, por 
valores não devidos, por exemplo? Mas suas falas 
recentes sinalizam para o “apagar das luzes” e, 

CINFORMANDOOPINIÃO
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pelo visto, está chegando a hora do “juízo final”! A 
“cobertura” parece que está acabando e o “lençol” 
que cobre a cabeça, vai descobrindo os pés...o 
espaço continua aberto, para que o gestor possa 
se explicar, enquanto é tempo...

FILIAÇÕES NO PV
A sexta-feira (1º) também foi marcada por 
filiações no Partido Verde, que vai apoiar a pré-
candidatura de Rogério Carvalho (PT) para 
governador. Chegaram o deputado estadual Ibrain 
de Valmir e o vice-prefeito de São Cristóvão, Paulo 
Júnior. O PV compõe federação para o pleito de 
2022 com o Partido dos Trabalhadores e o Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB).

IBRAIN DE VALMIR 
“Estou muito feliz com o convite feito a mim 
e ao meu pai, agradeço a Reynaldo Nunes 
e aos demais colegas pela indicação do 
nosso nome na sigla. Em especial agradeço 
ao nosso Senador Rogério Carvalho, que 
vem conversando, nos incentivando e nos 
mostrando que Sergipe pode mais”, disse 
Ibrain em seu discurso de filiação. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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KAKÁ NO UNIÃO
O empresário Kaká Santos será candidato 
nas eleições de 2022. Kaká se filiou ao 
União Brasil de olho em uma cadeira na 
Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe), 
visando fortalecer a região Sul e Centro-
Sul do Estado. “Estou certo da minha 
capacidade e amadurecimento, para bem 
representar nossa querida Tobias Barreto. 
Tenho enfrentado grandes desafios, mas 
com empenho, coragem e determinação os 
mesmos serão superados”, disse Kaká.

ALÔ AQUIDABÃ!
No decorrer dessa semana foram várias 
as manifestações de “acompanhantes” 
da pré-candidatura da esposa do prefeito 
de Aquidabã! A revolta está se aflorando 
no meio! Compromissos não cumpridos, 
credibilidade abalada, parceiros se 
encolhendo, correligionários insatisfeitos, 
são sintomas que levam a um descompasso 
do que se via a pouco tempo em relação a 
uma perspectiva nada entusiasta! Parece 
que “azedou”...

CINFORMANDOOPINIÃO
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UNIÃO BRASIL I
O União Brasil, liderado por André Moura 
em Sergipe, filiou nessa sexta-feira (1º) o 
deputado federal Fábio Henrique; o deputado 
estadual Rodrigo Valadares; o prefeito de Frei 
Paulo, Anderson de Zé das Canas; e Antônio 
Nery de Tobias Barreto que, junto com 
Yandra Barreto e Gedalva Umbaubá, devem 
compor a chapa para deputado federal. 

UNIÃO BRASIL II
Já na chapa para deputado estadual o União 
Brasil liderado por André Moura ratificou 
os nomes de Marcelo Sobral de Itaporanga; 
Marival Santana de Simão Dias; Ana 
Alves (filha do ex-governador); Cristiano 
Cavalcante de Capela e Ilha das Flores; 
Edjan do Santa Maria; Kaká Santos de 
Tobias Barreto; e Misael Dantas de Estãncia.

PDT
Por sua vez, o PDT, liderado pelo prefeito 
Edvaldo Nogueira, filiou os deputados 
estaduais Maria Mendonça, Garibalde 
Mendonça e Zezinho Sobral; o desportista 
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Milton Andrade também foi e comenta-se 
que mais parlamentares estaduais estão 
chegando no “apagar das luzes”. 

PSD
O partido do pré-candidato Fábio Mitidieri 
filiou o cantor Danielzinho, Aloizio Viana de 
Simão Dias, o ex-deputado Adelson Barreto, 
a deputada estadual Janier Mota, o deputado 
Luciano Bispo, o deputado Francisco 
Gualberto, além do deputado federal Fábio 
Reis. Vale lembrar que a legenda mantém os 
deputados Goretti Reis, Jeferson Andrade, 
Maísa Mitidieri e Adailton Martins. 

MDB
A Comissão Executiva Nacional do MDB se 
reuniu e decidiu, por unanimidade, decretar 
a intervenção no Diretório do partido em 
Sergipe. Inclusive, uma Comissão Interventora 
foi nomeada e terá poderes de organizar 
e dirigir o partido, para formalizar acordos 
políticos. A Executiva Estadual do MDB está 
sendo notificada e terá um prazo de oito dias, 
caso entenda ser necessário, para apresentar 
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qualquer tipo de defesa. Wellington Salgado 
(MDB/MG) seria o presidente interino por 30 
dias; é possível que a intervenção tenha partido 
de Sergipe, mas é aguardar a resposta do 
presidente Sérgio Reis nos próximos oito dias...

DEBATE NA RÁDIO
Na próxima terça-feira (5), das 19 às 21 horas, 
o programa “Falando Sério”, na FM JORNAL, 
com apresentação de Edirani Santos e Rubens 
Filho, promoverá um debate sobre a relação 
do governo do Estado com o funcionalismo 
público entre o deputado estadual Georgeo 
Passos (Cidadania) e o coordenador do 
DIEESE, o economista Luís Moura. 

ABRIL AZUL
Durante todo o mês de abril, o Tribunal 
de Contas do Estado de Sergipe (TCE/
SE) vai se somar às iniciativas de 
conscientização sobre o autismo. 
Anunciada pelo conselheiro presidente, 
Flávio Conceição, na sessão plenária, a 
ação da Corte é motivada pelo Dia Mundial 
da Conscientização do Autismo - 2 de abril.

https://cinformonline.com.br/
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FLÁVIO CONCEIÇÃO
“Apesar de eventualmente terem dificuldades 
de interação social, os autistas fazem parte 
da sociedade e têm os mesmos direitos de 
todos; é importante que as pessoas conheçam 
mais sobre o tema como forma de diminuir 
a discriminação”, destacou o conselheiro 
presidente, Flávio Conceição. 

AÇÕES
As ações internas no Tribunal já tiveram 
início com a exibição de uma nova imagem 
na área de trabalho dos computadores 
do órgão. Elaborada pela Diretoria de 
Comunicação (Dicom), a ilustração destaca 
a analista de controle externo II, Priscila 
Boaventura Soares Vieira, e seu filho, 
Joaquim Boaventura Soares Vieira.

PRISCILA BOAVENTURA
“Estou realmente muito emocionada e feliz 
pelo reconhecimento da necessidade de 
conscientização sobre o autismo pelo Tribunal de 
Contas do meu Estado, ao qual estou vinculada 
como servidora efetiva! Como mãe, orgulhosa 
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pela homenagem ao meu filho lindo, gentil, 
inteligente e autista!”, ressalta a servidora do TCE. 

PALESTRA
Ainda no mês de abril, a fachada da Corte 
ficará iluminada na cor azul. Além disso, 
haverá uma palestra voltada aos servidores 
sobre diversos aspectos do autismo, 
a exemplo de suas características e 
necessidades de diagnóstico precoce.

TEA
O autismo, ou Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA), é caracterizado pelo 
desenvolvimento atípico, manifestações 
comportamentais, déficits na comunicação e na 
interação social, padrões de comportamentos 
repetitivos e estereotipados, podendo apresentar 
um repertório restrito de interesses e atividades. 
Sinais de alerta podem ser percebidos nos 
primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico 
estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade.

ABIH
A nova diretoria para o biênio 2022/2024 
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da Associação Brasileira das Indústrias de 
Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) tomará posse 
em solenidade a ser realizará nesta segunda-
feira (4), às 19h30, na Assembleia Legislativa 
de Sergipe (Alese). A nova mesa diretora é 
composta pelo presidente, Prof. José Wilson, 
do Hotel Vidam; a vice-presidente, Raira 
Freitas, do Hotel Resort Makai; a segunda vice-
presidente, Raquel Queiroz, do Recanto da 
Orla; a diretora administrativa, Kátia Sandra 
Pimentel do Xingó Parque Hotel; o vice-diretor 
administrativo, João Menezes, do Hotel Arcus; 
o diretor-financeiro, João Paulo de Andrade, 
do Hotel Del Mar; e o vice-diretor financeiro, 
Alexandro de Oliva, do Hotel Aquários.

JOSÉ WILSON
O Prof. José Wilson assume o comando da 
ABIH-SE no período de retomada da economia 
após pouco mais de dois anos da pandemia da 
Covid-19, o que torna o mandato ainda mais 
desafiador. Mas para encarar as dificuldades, 
o presidente eleito enfrenta as adversidades 
como um estímulo para alavancar o destino 
Sergipe. “Para isso, já temos traçado o Plano de 
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Gestão, que contempla ações de investimento 
na formação do empreendedorismo hoteleiro, 
voltado para os empresários do segmento e 
a formação técnica operacional dos hotéis de 
pequeno, médio e grande porte”, disse. 

ENTIDADES MUNICIPALISTAS I
Aconteceu na capital sergipana, o 
5º Encontro de Entidades Estaduais 
Municipalistas do Nordeste, intitulado de 
“Nordeste Unido pelo Desenvolvimento”. 
O evento foi acolhido pela Federação dos 
Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), 
e reuniu presidentes das entidades 
estaduais municipalistas do Nordeste, com 
o objetivo de discutir pautas de fomento ao 
desenvolvimento dos municípios da região.

ENTIDADES MUNICIPALISTAS II
A programação incluiu debates sobre o 
panorama da exploração do gás no Brasil, 
apresentado pelo deputado federal Laercio 
Oliveira; apresentação do prefeito de 
Indiaroba/SE, Adinaldo Nascimento, sobre 
ações inovadoras implantadas para fomentar 
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a economia do município;  demonstração 
dos resultados das ações da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), exibida 
pelo superintendente da entidade, Marcos 
Alves Filho; e apresentação panorâmica das 
parcerias público-privadas (PPPs) no Brasil e a 
modelagem de  PPP nos municípios. 

ALAN ANDRELINO
O novo presidente da FAMES, Alan Andrelino, 
demonstrou a satisfação em receber no estado 
de Sergipe, o encontro das entidades estaduais 
e poder contribuir com as discussões de 
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pautas municipalistas. “Estou muito feliz por 
estar representando os municípios sergipanos 
nesta semana municipalista. Recebemos vários 
presidentes para trocarmos experiências 
e discutirmos novidades para as políticas 
públicas”, pontuou o presidente. 

CHRISTIANO CAVALCANTE
O ex-presidente da FAMES, Christiano 
Cavalcante, destacou o evento como 
encerramento da semana municipalista, 
que teve início com a realização da Prosa 
da FAMES, na sequência a inauguração da 
sede própria da Federação, encerrando 
com a realização do Encontro de Entidades 
Estaduais Municipalistas do Nordeste. 
“Recebemos os presidentes das Estaduais e 
discutimos a deliberação da pauta Nordeste, 
muito importante para o desenvolvimento 
dos municípios nordestinos, e essa reunião 
está sendo sediada aqui, em Aracaju, e tem 
um significado especial para o municipalismo 
sergipano”, destacou Christiano. 

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com

VOLTAR PARA
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“SOU UM PEQUENO 
EMPRESÁRIO E DEFENDO 

A LIVRE INICIATIVA”
 lO ex-candidato a prefeito de 

Aracaju se lança como pré-candidato 
a deputado estadual

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline
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O publicitário, Lúcio 
Flávio, anunciou na semana 
passada a sua desfiliação 
ao partido Avante, sigla 
pela qual disputou a 
cadeira de prefeito de 
Aracaju em 2020. Ferrenho 
defensor do Presidente 
da República, Lúcio Flávio 
já havia anunciado a sua 
intenção de se candidatar 
nas eleições deste ano e de fazer campanha 
para a reeleição de Jair Bolsonaro. Com 
bandeiras cristãs, o pré-candidato a Deputado 
Estadual garante: o presidente Bolsonaro terá 
palanque em Sergipe e será grande. Acompanhe 
a seguir, e na íntegra, esta entrevista exclusiva 
para o CINFORM ON LINE:

CINFORM ON LINE: A primeira pergunta é 
acerca do motivo de sair do partido Avante. 
O que o levou a esta decisão?

Lúcio Flávio: Desde o segundo turno 
da eleição municipal, quando o presidente 
estadual tomou a iniciativa de declarar apoio 
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ao atual Prefeito Edvaldo Nogueira de maneira 
monocrática, percebi que o partido não me 
cabia mais. Anunciei naquela época que 
estaria procurando uma nova sigla, mas que 
continuava grato ao presidente nacional, Luís 
Tibé, que é Deputado Federal por Minas Gerais. 
Tibé honrou cada palavra, sustentando o que 
prometeu, apesar das pressões.

Você foi muito procurado por outros 
partidos?  Eu tive mais de 12 mil votos na 
minha primeira eleição, sem nenhuma estrutura 
ou recurso. Fiz uma eleição completamente 
modesta e humilde e surpreendi nas 
urnas. Alguns dos colegas da imprensa me 
consideraram a revelação das eleições de 
2020. Vejo tudo isto com bastante humildade 
ciente que este resultado teve a mão de Deus. 
Por conta deste resultado eu acabei sendo 
procurado por muitos partidos. Fiquei muito 
lisonjeado com a quantidade de convites que 
recebi. Percebi que passei uma boa imagem e 
quero mantê-la desta forma. Foi por isto que só 
assinei a minha ficha de nova filiação nesta reta 
final do prazo. Orei muito sobre este assunto e 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

ENTREVISTAPOLÍTICA

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022 – 38

4/10

conversei bastante com apoiadores e familiares 
antes de tomar a decisão. A única condição que 
eu determinei para a minha escolha foi que eu 
só me filiaria a um partido que fizesse parte da 
base de apoio do Presidente Bolsonaro.

E qual a nova sigla? Lúcio Flávio sairá 
candidato por qual partido? Esta é a primeira 
entrevista que falo sobre este assunto. Em 
primeira mão anuncio ao Cinform On Line e 
aos sergipanos que a sigla que escolhi foi o PP, 
partido que conheço há bastante tempo, que 
é base de apoio do Bolsonaro a nível nacional 
e que pode até apontar o vice na chapa do 
Presidente. Eu já tinha muitos amigos no PP 
e agora, neste ano, outros grandes amigos se 
filiaram. Só faltava eu. Tem muita gente boa, do 
bem no partido e por conta disto eu já estou 
me sentindo em casa.

Em Sergipe, o PP é comandado pelo 
Deputado Federal Laércio Oliveira. Ele 
anunciou sua pré-candidatura ao Senado. 
Desta sua filiação surge um alinhamento de 
campanha com ele? Com certeza. Conheço 
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o deputado Laércio de perto, e não pelas 
redes sociais ou imprensa. Laércio Oliveira é 
um homem bom, um nome político ímpar e, 
mesmo antes de eu estar filiado ao seu partido, 
ele já contava com o meu apoio. Laércio tem 
inúmeras virtudes: é ponderado, empreendedor, 
não se mete em picuinhas e é um cristão 
convicto. Já mostrou a sua seriedade 
através de seus mandatos como Deputado 
Federal e na gestão da Fecomércio e de suas 
empresas. Agora estaremos empenhados em 
colocá-lo no Senado da República.
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Sendo um líder de agrupamento 
Bolsonarista, como você enxerga a 
possibilidade do Presidente não ter 
palanque nestas eleições em Sergipe? 
Primeiramente eu quero dizer que Bolsonaro 
é um fenômeno político que não depende de 
palanque. Nas eleições passadas, o próprio 
candidato a governo do seu partido aqui em 
Sergipe, na época o PSL, apoiou o Haddad e 
o senador Rogério Carvalho. Mesmo assim, 
Bolsonaro emplacou naquela época, sem 
palanque, 365 mil votos quando ele ainda era 
um desconhecido para muita gente. Acredito 
que o presidente tenha muito mais do que 400 
mil votos hoje. E eu garanto: Bolsonaro vai ter 
palanque em Sergipe e nele terá muita gente 
boa. O mundo inteiro está de olho nas eleições 
brasileiras. Nós não iremos decepcionar.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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Dentre muitas das minhas pautas 
estão a defesa dos empreendedores 

e da geração de empregos”
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A direita em Sergipe estará unida e no 
mesmo partido? A direita conservadora no 
Brasil é formada por novos ativistas e políticos 
de primeiro mandato, iniciantes na política. São 
os chamados outsiders. Por esta formação ser 
tão jovem e tão novata na política, é natural que 
estes ajustes levem tempo. A primeira geração 
de políticos de mandato está aí e eu acredito 
que agora teremos uma nova geração, ainda 
mais preparada, para se somar aos demais. A 
direita em Sergipe está espalhada em cinco ou 
seis partidos. Ainda estamos dispersos. Mas 
os erros do passado estão nos trazendo mais 
amadurecimento. O que importa é largarmos o 
preciosismo, o purismo, o egoísmo e passarmos 
a pensar na causa maior: o nosso país. Reeleger 
Bolsonaro é o objetivo mais importante da 
nação no momento. Por isto é fundamental 
que nesta missão, estejamos juntos. Acredito 
que Sergipe elegerá um deputado federal 
Bolsonarista e mais uns três a quatro 
deputados estaduais apoiadores do Presidente.

Suas principais bandeiras são pautas 
morais, de valores e de costumes. Você 
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acha que isto deve ser assunto de política? 
Eu não tenho nenhuma dúvida. Um político 
sem valores morais vai continuar fazendo 
as lambanças que sempre víamos: muita 
corrupção e pouco compromisso com a nação. 
Um país rico e desregrado não traz felicidade 
ou qualidade de vida aos seus cidadãos. A 
prosperidade vai para o ralo se não tem base 
moral. Tudo começa na moral. 

Deveria ser uma bandeira básica e 
primordial de todo homem de bem que se 
preste à vida pública. Sou cristão, defensor 
intransigente da família, das crianças, das 
liberdades individuais. Me oponho à liberação 
das drogas e ao aborto, a ideologia de gênero, 
mas estas pautas não são necessariamente 
locais ou estaduais. Elas transitam entre 
diversas esferas de poder. Contudo, estas 
bandeiras fazem parte da minha vida e eu as 
carrego em minhas posições públicas.

Bolsonaro vai ter palanque em Sergipe 
e nele terá muita gente boa”
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Além destas pautas conservadoras, 
quais outras pautas você carrega? Dentre 
muitas das minhas pautas estão a defesa dos 
empreendedores e da geração de empregos. 
Sou um pequeno empresário, e defendo a livre 
iniciativa pois conheço bem as dores de se 
empreender em regiões hostis. Sem geração 
de empregos, o povo não tem comida na 
mesa e o estado não arrecada. Vimos isto na 
pandemia. Gerar emprego é gerar dignidade. 
Também tenho uma excelente experiência 
em turismo e sei que posso contribuir muito 
com Sergipe através de projetos nesta área 
que acaba beneficiando a economia de 
todo o estado. Também pretendo propor a 
interiorização da ALESE para que o cidadão do 
interior do estado possa conhecer de perto o 
papel dos deputados estaduais acompanhando 
inclusive, presencialmente, as sessões. 

O funcionamento do poder legislativo 
do Estado está distante do interior e esta 
aproximação trará uma maior consciência 
ao cidadão, especialmente para fazer boas 
escolhas nas eleições. O sergipano precisa 
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entender melhor de política para, através dela, 
ajudar o Estado a se desenvolver.

O que o cidadão sergipano pode esperar 
da sua pré-campanha e da sua campanha? 
Pode esperar de mim o empenho e a dedicação 
para reeleger o presidente Bolsonaro. O 
eleitor sergipano está farto de duas coisas: 
de baixarias na campanha e de traidores. 
Da minha parte, mais uma vez faremos uma 
pré-campanha e uma campanha limpas, sem 
agressões, sem baixar o nível, sem ódio. Não 
compraremos votos e não torraremos dinheiro.

 Certamente será novamente uma campanha 
simples, mas que dará gosto e orgulho de se 
participar, assim como foi em 2020. Queremos 
passar a segurança ao cidadão de que o nosso 
maior compromisso é com os nossos valores, 
que nortearão tanto os nossos projetos quanto o 
nosso voto em projetos dos demais deputados.

Também pretendo propor 
a interiorização da ALESE”
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Agora é oficial! Depois de conversar 
pessoalmente por duas vezes, nesta última 
semana, com o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), o Capitão Araújo Lima decidiu aceitar 
o desafio de ser pré-candidato em 2022, 
pelo Partido Liberal (PL). 

Araújo Lima esteve em Brasília e se 
encontrou com Bolsonaro agora nos 
dias 28/3 e 1º/4, segunda e sexta-feira, 
respectivamente. Momentos em que ambos 
conversaram sobre política nacional, combate 
à corrupção e como proporcionar qualidade 
de vida às pessoas. Em Brasília, Araújo Lima 
também se encontrou com Valdemar da Costa 
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Neto, presidente Nacional do PL, e outras 
autoridades. Amanhã, segunda-feira (4/4), 
tão esperada conversa será com o presidente 
Estadual do PL em Sergipe, Edvan Amorim.

Araújo Lima acrescenta ainda que, no 
momento, o cargo é o menos importante. 
“Cargo não me importa, quero é trabalhar 
para reeleger Bolsonaro. Porque sei que é o 
melhor para o Brasil”.

DIVULGAÇÃO
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ÍNDICE CADERNOS
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SENAC OFERTA 
CURSOS GRATUITOS 

PARA ALUNOS DE 
ESCOLAS PÚBLICAS

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) assinou segunda-
feira, 21, um termo de cooperação técnica 
com a Secretaria de Estado da Educação 
do Esporte e da Cultura (Seduc), que irá 
contemplar alunos de escolas estaduais 
com cursos técnicos através do Programa 
Senac de Gratuidade (PSG). 

Estiveram presentes para a assinatura do 
convênio, o presidente do Sistema Fecomércio 
Sesc/Senac, Laércio Oliveira, Diretora 
Regional do Senac, Priscila Dia Felizola, o 
secretário da Seduc, Josué Modesto Subrinho, 
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o superintendente executivo da Seduc, José 
Ricardo de Santana, representantes de escolas 
públicas, gestores e docentes. 

Inicialmente serão ofertados dois cursos 
técnicos: Informática para Internet e Logística 
para 54 alunos das escolas estaduais Maria 
das Graças Azevedo de Melo e Jornalista 
Paulo Costa. O convênio possui duração de 

Inicialmente serão ofertados dois cursos técnicos: Informática para 
Internet e Logística para 54 alunos das escolas estaduais Maria das 
Graças Azevedo de Melo e Jornalista Paulo Costa. 
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três anos, é destinado para estudantes de 
baixa renda, matriculados regularmente e 
que frequentam as aulas do ensino médio da 
rede pública estadual. Posteriormente será 
estendido para as unidades do interior. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Para o secretário da Seduc, Josué Modesto Subrinho Essa parceria com 
o Senac irá estender a oferta da Educação Profissional na rede estadual, 
fortalecendo a implementação gradativa do Novo Ensino Médio. 

“Assino este convênio com a certeza da 
geração de vidas transformadas. Que esses 
alunos do ensino médio possam ter mais 
perspectivas. O Senac deseja realizar sonhos 
com cursos e com oportunidade de emprego, 
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através do banco de Oportunidades do 
Senac. O aluno após concluir o curso terá seu 
currículo cadastrado e poderá participar de 
processos seletivos relacionados à sua área 
de formação técnica e assim ingressar no 
mercado de trabalho. Durante as aulas, os 
alunos também terão acesso às ferramentas 
educacionais e tecnológicas adotadas pela 
nossa instituição e à nossa biblioteca digital. 

O Senac afirma a missão em educar para 
o trabalho, qualificando profissionais desde 
a sua fase inicial de formação, como esses 
estudantes, afirmando ainda a importância da 
educação técnica”, relatou a Diretora Regional 
do Senac, Priscila Dias Felizola. 

O presidente do Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, 
falou da importância de oportunizar 
mais qualificação profissional aos jovens 
sergipanos. “É sempre uma satisfação para 
nós que fazemos o Senac fortalecer essa 
parceria com o Estado, ofertando, dessa 
forma, mais vagas de cursos técnicos. 
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Esse é um projeto-piloto que, certamente, 
vai mostrar novos horizontes para nossos 
jovens, cuja ação trata do desenvolvimento de 
ensino profissionalizante para escolas da rede 
estadual de educação, adequando-as ao Novo 
Ensino Médio, com qualificação profissional 
para os alunos das escolas públicas”, declarou., 
disse o presidente do Sistema Fecomércio 
Sesc/ Senac, Laércio Oliveira. 

 
“Temos um grande desafio pela frente, e 

com esse apoio do Senac conseguiremos 
avançar em todos os sentidos. O Novo Ensino 
Médio traz mudanças importantes e ampliará 
as possibilidades de escolha dos estudantes, a 
exemplo dos itinerários formativos. É evidente 
que com o know-how e expertise que o sistema 
S tem para com a educação profissional e 
tecnológica de Sergipe, a gente buscaria essa 
parceria para que dessa forma atendesse aos 
anseios dos nossos alunos”, disse o secretário 
da Seduc, Josué Modesto Subrinho.

A assinatura do convênio aconteceu na nova 
sala de reuniões da Federação do Comércio. 
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NOVA DIRETORIA DA 
ABIH-SE SERÁ EMPOSSADA 

NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA 
A nova diretoria para o biênio 2022/2024 da 

Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis 
em Sergipe (ABIH-SE) tomará posse em 
solenidade a ser realizará na próxima segunda-
feira, 4 de abril, às 19h30, na Assembleia 
Legislativa de Sergipe (Alese). 

A nova mesa diretora é composta pelo 
presidente, Prof. José Wilson, do Hotel Vidam; 
a vice-presidente, Raira Freitas, do Hotel 
Resort Makai; a segunda vice-presidente, 
Raquel Queiroz, do Recanto da Orla; a diretora 
administrativa, Kátia Sandra Pimentel do Xingó 
Parque Hotel; o vice-diretor administrativo, 
João Menezes, do Hotel Arcus; o diretor-
financeiro, João Paulo de Andrade, do Hotel Del 
Mar; e o vice-diretor financeiro, Alexandro de 
Oliva, do Hotel Aquários. O Prof. José Wilson 
assume o comando da ABIH-SE no período de 
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retomada da economia após 
pouco mais de dois anos da 
pandemia da Covid-19, o que 
torna o mandato ainda mais 
desafiador. Mas para encarar as 
dificuldades, o presidente eleito 
enfrenta as adversidades como 
um estímulo para alavancar 
o destino Sergipe. “Para isso, 
já temos traçado o Plano de Gestão, que 
contempla ações de investimento na formação 
do empreendedorismo hoteleiro, voltado para 
os empresários do segmento e a formação 
técnica operacional dos hotéis de pequeno, 
médio e grande porte”, disse. 

José Wilson tem experiência empresarial 
na área acadêmica e, agora, investe no setor 
hoteleiro porque acredita no poder do turismo 
sergipano, principalmente com o potencial do 
turismo de sol, praia, natureza, gastronomia, 
evento e negócios como grande potencialidade 
do estado, que deve alcançar maior visibilidade 
regionalmente, nacionalmente e mundialmente. 

Por Innuve Comunicação
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#MIAUTESTOU: 
CAMPANHA CHAMA 

ATENÇÃO PARA 
DOENÇAS FELINAS

Por JULIA FREITAS | juliafreitas.jornalista@gmail.com

PIXABAY

A FIV e a FeLV ainda não tem 
cura e atingem apenas os gatos

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022 – 58

Criada pelo médico veterinário Carlos 
Gabriel Dias, a campanha #MiauTestou tem 
como objetivo chamar a atenção dos donos 
de gatos para o diagnóstico e tratamento 
das doenças Imunodeficiência Viral Felina 
(FIV), também chamada de Aids Felina, e 
Leucemia Viral Felina (FeLV). Doenças pouco 
conhecidas entre os donos de felinos e que 
podem trazer grandes prejuízos à qualidade 
de vida do animal.

Silenciosas no início, essas doenças 
virais acometem apenas os gatos e podem 
apresentar alguns sintomas com o passar do 
tempo. Segundo o médico veterinário Carlos 
Eduardo Gomes, a FIV pode se apresentar 
assintomática durante vários anos, porém 
os sintomas mais observados são: falta de 
apetite, perda de peso, vômitos, diarreia, 
dores articulares, alterações oculares, 
anemia febre entre outros. Já na FeLV os 
principais sintomas são: perda de peso, 
estomatites, anemia, apatia, febre falta de 
apetite, problemas respiratórios dentre 
outros. Para ter um diagnóstico precoce das 
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doenças, todos os 
gatos devem fazer 
o teste rápido ou 
PCR a partir dos 
primeiros meses de 
vida. Assim, com o 
resultado positivo, 
o tratamento para 
essas doenças terá 
um início rápido, 
oferecendo uma 
maior qualidade 
de vida ao felino e 
evitando a contaminação de outros animais. 
Uma vez que a FIV e a FeLV não tem cura.

“O tratamento da FIV e da FeLV é um 
tratamento de suporte. Dessa forma, 
o gato que está infectado precisa ter 
acompanhamento periódico com seu 
veterinário, cuidados higiênicos, profilaxia 
dentária. Além disso, é importante manter 
uma boa alimentação, além da vacinação 
e vermifugação em dia”, acrescenta o 
veterinário Carlos Eduardo Gomes.

Dr. Carlos Eduardo Gomes, 
médico veterinário

ARQUIVO PESSOAL
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A transmissão da Imunodeficiência Viral 
Felina se dá basicamente pelo contato 
com o sangue de um animal contaminando 
pela doença, seja através de arranhões ou 
mordidas. Já a Leucemia Viral Felina pode ser 
transmitida através da saliva, secreções e pelo 
contato com fezes e urina contaminadas. 

O Dr. Carlos Eduardo alerta ainda que gatos 
vivem em residências também correm o risco 
de se contaminarem. “É normal que os gatos 
errantes, que vivem nas ruas, estejam mais 
propensos a contrair as doenças, mas animais 
domésticos também estão em risco. Gatas 
fêmeas que sejam positivas no teste FIV FeLV 
também podem transmitir as doenças para 
seus filhotes, por meio da placenta durante a 
gestação ou da amamentação”, comenta.

CONVIVENDO COM A FIV
Descobrir que o seu gato tem uma doença 

incurável é desafiador e doloroso. E foi isso o que 
aconteceu com a técnica judiciária Janice Costa, 
que alimentava e cuidava do Cabeção, quando 
ele ainda morava nas ruas. Após descobrir que 
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o gato 
havia sido 
cadastrado 
e testado 
positivo 
para a FIV, 
após ter sido 
resgatado 
pelo Projeto 
Manjedoura, 
ele o levou 
para casa 
onde hoje 
vive na 
companhia 
de outros 
gatos.

“Ele vivia nas ruas e eu o alimentava e 
outros gatos. Ele foi resgatado pelo Projeto 
Manjedoura, ele estava bem magrinho, então 
o castraram e, como ele estava um pouco 
debilitado decidiram fazer o exame. Deu 
positivo, então não devolveram ele para a 
rua, pois ele morreria logo. Como eu cuidava 

ARQUIVO PESSOAL

Janice Costa e o seu gato Cabeção
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dele fiquei desesperada procurando ele. Foi 
quando descobri que os voluntários do Projeto 
estavam com ele e ele havia testado positivo 
para FIV”, lembra Janice.

Mesmo sabendo que a doença pode ser 
contagiosa ela não teve dúvidas e levou o 
Cabeção para casa, onde ele convive com 
outros 10 gatos.

“Como eu tinha outros gatos a princípio 
fiquei com medo de trazer ele para minha 
casa, mas quando ele morava na rua eu 
havia prometido a ele que ele se aposentaria 
no minha cama. 

Eu pesquisei sobre a doença e cheguei à 
conclusão que a transmissão se dá através 
de mordidas e unhadas, o que acontece 
nas ruas quando eles disputam territórios. 
Então, o trouxe para minha casa. Além 
disso, ele é um gato tranquilo”, comenta. 
Hoje, Cabeção tem uma vida saudável, ao 
lado de sua tutora e irmãos felinos e não 
tem nenhuma sequela da FIV. 
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Com a chegada da Páscoa, a decoração 
de supermercados e de algumas lojas se 
transforma trazendo coelhos, ovos e outras 
imagens tradicionais desse período. No 
entanto, confeiteiras também aproveitam 

PRODUTOS PARA A 
PÁSCOA ARTESANAIS 

MOVIMENTAM ECONOMIA
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Ovos de Páscoa artesanais 
tem conquistado cada vez 
mais clientes

DIVULGAÇÃO

Por JULIA FREITAS | juliafreitas.jornalista@gmail.com
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esse período para aumentarem o número 
de delícias especiais em seus cardápios e 
faturarem uma renda extra nesse período com 
os ovos de páscoa artesanais.

Recheados com frutas e brigadeiros 
diferenciados, os ovos de páscoa podem 
ser comidos com colheres o que aumenta 
a sua doçura e o seu sabor. Foi o que fez a 
jornalista Cássia Lessa se encantar com os 
ovos artesanais há quase três anos, quando 
começou a comprá-los para celebrar esta 
época do ano.

“Procuro por qualidade e pelo sabor que 
mais me agrada, o que me chama atenção 
são os diferentes sabores que conseguimos 
encontrar nesse mercado”, comenta.

Além disso, Cássia lembra que esta é uma 
forma de incentivar os empreendedores 
locais. “Prefiro comprar os ovos artesanais 
aos tradicionais, vendidos em supermercados 
principalmente pelo incentivo que dou aos 
empreendedores da cidade, principalmente as 
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mulheres que produzem os 
ovos, e também pelo sabor 
e custo benefício”, explica.

A confeiteira Daniela 
Santana é uma dessas 
mulheres que encontraram 
nos novos de páscoa uma 
nova forma de ganhar um 
dinheiro extra no período 
da Páscoa, além dos produtos que já costuma 
vender em sua confeitaria. 

“As expectativas de vendas em campanhas 
sazonais são sempre muito boas. As pessoas 
procuram bastantes presentes com chocolates 
principalmente na Páscoa, buscando sempre 
encontros, surpresas e momentos especiais, 
criam conexões que são guardadas na 
memória por muito tempo”, comenta.

Ela que iniciou as vendas de ovos de Páscoa 
há seis anos conta que a procura por esses 
produtos tem aumentado a cada ano. “É o 
nosso sexto ano trabalhando com Páscoa e 
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Daniela Santana, confeiteira
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confesso que 
a cada ano 
a procura 
aumenta 
ainda mais. Os 
consumidores 
realmente 
estão 
procurando 
um produto 
que não só 
simbolize 
a Páscoa 
como os ovos 
comuns, mas 
que possa unir 
isso a muito 
mais sabor e qualidade”, explica.

PRODUTO DIFERENCIADO
Os ovos de Páscoa artesanais costumam 

ser recheados com uma grande variedade de 
sabores e com cascas também com o sabor que 
o consumidor deseja, como frutas vermelhas, 
brigadeiro belga, caramelo e até mesmo 
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Supermercados também 
se enfeitam para a Páscoa
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brigadeiro de bebidas alcoólicas. Sabores 
pouco ou quase nenhuma vez encontrados nos 
tradicionais ovos de Páscoa industrializados.

“Nossos produtos são artesanais, sem 
adição de conservantes,  pensados e criados 
com exclusividade. O maior diferencial dos 
comprados em supermercados é justamente 
o recheio artesanal nos ovos trufados e nos 
ovos de colher, texturas e sabores cremosos e 
suculentos que não encontramos em qualquer 
ovo de Páscoa. Costumo dizer que confeitaria 
é brincar com cores, sabores, texturas e 
formatos e a páscoa me permitiu toda essa 
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mistura e a cada ano criamos produtos 
diferentes e exclusivos pra todos os públicos e 
gostos”, comenta Daniela Santana.

SUPERMERCADOS ENFEITADOS
Não são apenas as confeiteiras artesanais 

que já estão se preparando para as vendas 
do período pascal. Os supermercados já 
estão enfeitados com os seus corredores 
coloridos com os ovos de Páscoa e as gôndolas 
com produtos da época como chocolates e 
colomba pascal, feita com frutas, doce de 
leite e brigadeiro. Segundo uma grande rede 
de supermercados de Sergipe, além dos 
tradicionais ovos de Páscoa, as lojas estão 
prontas para atender aqueles clientes que 
preferem montar kits e cestas para presentear.

 
“Percebemos que as pessoas têm preferido 

montar kits e cestas personalizadas com 
itens sortidos. Além das marcas nacionais, 
teremos chocolates premium e importados 
da à venda, oferecendo mais opções para o 
cliente”, afirma o gerente comercial, Marcos 
Tadeu Gois dos Santos.
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A primeira vez que entrei em um órgão 
do governo ligado a cultura foi no final de 
1980, carinhosamente chamada de SUCA 
era a Subsecretaria de Cultura e Arte de 
Sergipe que funcionava nas dependências 
da Biblioteca Pública Epifânio Dórea, tinha 
como Subsecretário Luiz Eduardo Costa, e já 
trabalhavam na instituição, Jorge Lins, Amaral 
Cavalcante, Clara Angélica, Sucupira, Lindolfo 
Amaral entre outros, lá estive para solicitar a 
liberação da pauta do Teatro Atheneu para o 
nosso show Entre Amigos. 

O Show Entre Amigos era o nosso primeiro 
show, eu, Alexi Pinheiro, Emanuel Dantas, 
Genival Nunes e Denys Leão amigos da 

40 ANOS, UMA HISTÓRIA
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juventude, 
já havíamos 
trabalhado 
muitas 
composições, 
sambas, 
bossas, 
canções, 
marchas na 
sua grande 
maioria com 
textos falando 
de liberdade e 
luta contra a 
ditadura militar. 
Os nossos 
encontros, 
sempre em uma mesa de bar, eram recheados 
de músicas discussões e sonhos, a cada 
reunião projetávamos o show, mas nada saía 
das discussões. Mas, uma vez em um barzinho 
na rua de Estância com Santa Luzia em uma 
dessas conversas, um sujeito grande que bebia 
na mesa do lado pediu licença na conversa e 
com aquele sotaque de baiano disse: - Meninos 
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vocês são bons, por que não fazem um show? 
Respondemos que estávamos preparando e 
definindo estratégias, pois não queríamos fazer 
o mesmo que já faziam na época. Queríamos 
um show profissional com uma boa divulgação, 
um material publicitário bacana. O show 
seria no teatro Atheneu, com sonorização e 
iluminação profissional, queríamos encher o 
teatro e cobrando ingresso, quase um delírio. 

Aí o sujeito disse: – Posso resolver boa parte 
desse sonho! Ele se apresentou, era o Eduardo 
Max, na verdade Carlos Eduardo Max, o Carlão, 
publicitário baiano que acabara de chegar em 
Aracaju para trabalhar em uma das primeiras 
agências publicitárias de Sergipe, a Hellius 
Publicidade. Estranhamos a proposta, mas no 
primeiro dia útil da semana estava eu e o Alexi 
na porta da agência, fomos recebidos pelo 
Carlão e pelo Rui, que na época era o diretor de 
arte, e pelo Hélio, o dono da agência que eu já 
conhecia, pois era amigo do meu pai. 

A conversa foi ótima e saímos de lá achando 
que éramos os grandes artistas e produtores. 
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Rui criou nosso cartaz, com foto do maior 
fotógrafo de todos os temos da nossa terra, 
Lineu Lins, fotos de trabalho do Fernando 
Souza, com releases bem-produzidos, spot para 
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rádio e VT para televisão. Carlão foi o primeiro 
a acreditar nessa empreitada e até o último 
momento estava com a gente na produção de 
palco, amigo nos tornamos para toda a vida. 

A gente dividiu o trabalho da seguinte forma, 
eu e o Alexi faríamos a produção, buscaríamos 
patrocínio e faríamos todos os contatos, 
Genival trabalharia a direção do show, Denys 
Leão o projeto de iluminação e Emanuel Dantas 
filosofava. O primeiro contato foi com o Lineu 
Lins, famosíssimo fotógrafo, fomos nós até  a 
Avenida Ivo do Prado conversar com Lineu. 
Fomos muito bem recebidos e colocamos para 
ele o projeto. Dissemos que seria um marco 
na música sergipana e só queríamos trabalhar 
com os melhores, mas não tínhamos dinheiro 
para tal empreitada. Ele riu e disse que pela 
ousadia e pelo projeto, podia contar com ele, 
já saímos de pronto marcado o dia das fotos e 
o local. Tínhamos pensado a locação ser uma 
mesa de bar, já que tudo foi pensado nela. 

E assim fizemos, conversamos com um 
velho amigo, Henrique dono do Bar Barbudo’s, 
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no calçadão da Atalaia, era o guru do pedaço. 
O Poeta Amaral Cavalcante escreveu - 
“O Bar Barbudo’s agregava amorosos e 
revolucionários”. E lá fizemos as fotos, todas 
preto e branco. Mesa e bancos de madeira, 
garrafas de cerveja e copos tudo sem 
identificação, já fechando os trabalhos, pedir 
para fazer umas fotos com a marca da cerveja 
Antarctica, trocamos a mesa para uma com 
a marca e colocamos duas cervejas na mesa 
com os rótulos virado para a câmara, naquele 
momento lembrei-me de um amigo do meu 
avô Dede Sombrinha. 

Desde criança aprendi a respeitar as 
histórias de cada pessoa. Sou filho de Maria 
Susete uma linda estanciana, neto de Jose 
Alves o Dede Sobrinha e Dona Marocas. Minha 
infância passei nas idas e vindas Aracaju – 
Estância – Aracaju. Adorava ir à barbearia do 
meu avô Dedé, para cortar o cabelo e escutar 
suas histórias e as dos seus amigos. Entre eles, 
algumas eu guardo na lembrança. Seu Damião 
chofer de praça, “que me ensinou a soltar 
buscapé” e seu Raimundo dono do Bar Central, 
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vizinho de parede da barbearia. Seu Raimundo 
era mais novo que o meu avô, mas admiração 
que meu avô tinha por ele e o respeito com que 
tratava meu avô era de admirar. Meu avô me 
contava como seu Raimundo era trabalhador, 
dizia: – o moleque era tropeiro aos 12 anos. 
Esse vai ser um homem de sucesso. 

E naqueles dias era o Raimundo Juliano um 
dos maiores empresário do estado, era ele 
o representante e distribuidor da Antarctica 
em Sergipe. Resolvi naquele momento que 
iria procurar seu Raimundo para pedir um 
patrocínio. Não liguei para o pessoal que 
me caçoava e dizia: E lá você conhece seu 
Raimundo? Ele não vai nem te atender. 

Fui à distribuidora e me apresentei como 
neto de Dedé Sombrinha, fui recebido na 
mesma hora e seu Raimundo com muita 
alegria me contava a amizade e carinho 
que tinha por meu avô, passamos a tarde 
conversando feito velhos amigos que esqueci 
o que tinha ido fazer. Já no fim da tarde foi 
seu Raimundo que perguntou:– E aí Dedé 
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Neto como posso te ajudar? Mostrei para 
ele a foto de Lineu que queríamos usar 
como cartaz do show, contei o projeto e o 
porquê queríamos fazer o melhor show de 
todos os tempos em Aracaju. Ele sorria de 
monte, estava feliz e gostava do que via, e 
me disse que ninguém nuca foi propor algum 
patrocínio com um material e ideia tão boa 
e por isso nunca tinha patrocinado nenhum 
show e que o nosso seria o primeiro. 

Seu Raimundo até falecer me chamava de 
Dedé e sempre estava com as portas abertas 
de suas empresas, assim como seu filho 
Juliano Cesar, dois grande e queridos amigos. 

A distribuidora Raimundo Juliano pagou 
todo material de divulgação em parceria com a 
gráfica Nacional, mídia na TV Sergipe e todos 
os produtos do nosso cenário que foi uma 
réplica do Bar Barbudus. 

Resolvido a primeira parte do processo de 
produção nos concentramos na parte musical, 
convidamos alguns músicos amigos, como 
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Mauricio Botto, pianista, arranjador que fez a 
direção musical, Jairo Bala baixista com muita 
experiencia na música gospel, Marcos Passos 
baterista e amigo do colégio Salesiano, também 
compositor e parceiro do poeta Hunald Alencar 
uma referência para todos nós, Cal Alencar, 
flautista e um musico com ouvido absoluto, 
tranquilo e criativo, Paulo Bedeu percursionista 
e criador do bloco Rebú um dos precursores 
da percussão junto com Marcos Mancada em 
Sergipe e uma voz feminina para acalmar aquele 
bando de homens, a cantora e compositora 
Dalila. Convidamos dois grandes cantores e 
arranjadores vocais para trabalhar com a gente 
e preparar nosso canto os irmãos Jairo e Joel 
Alves, oriundos do grupo Orion e até hoje é o 
melhor grupo vocal de Sergipe e do país. 

Ainda tivemos a participação de outros 
amigos importantes, o Alberto Alcosa um 
artista de mão cheia que teve a ideia do 
nosso cenário e pintou um painel do Henrique 
Souza, músico e professor, que tinha falecido 
a pouco tempo antes do show e que fizemos 
uma homenagem por toda sua trajetória 
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musical em Sergipe, um revolucionário com 
seu método “Prático Rápido e Eficiente”. Joésia 
Ramos fez uma participação no show, linda voz 
e compositora que adorávamos, Lealdo Feitosa 
o nosso dono do bar, por coincidência ou não, 
Lealdo monta seu bar e restaurante Teimonde, 
sucesso durante anos. Dida Araújo, Wanderlei 
de Jesus, Laminha todos da TV Sergipe e 
Wilson Gois, com suas imagens do primeiro 
Clip gravado em Sergipe, Gênese que nos 
colocou na mídia e na história. 

O Grupo Entre Amigos, ficou assim 
formado por Irineu Fontes, Alexi Pinheiro, 
Emanuel Dantas, Dalila, Denys Leão, Genival 
Nunes, Jairo Bala, Mauricio Botto, Marcus 
Passos e Paulo Bedeu. 

O grupo faz no começo da década de 80 
uma grande revolução na produção musical 
e artística da época, pensando grande e 
profissionalmente fomos buscar em Salvador 
sonorização e iluminação profissional, 
trabalhamos com profissionais em todas 
as áreas, diretor musical, diretor artístico, 
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arranjador. A produção busca na iniciativa 
privada e consegue o apoio e patrocínio, uma 
mudança radical no conceito de show musical 
em Aracaju. Foram montados dois históricos 
shows, o Entre Amigos em 1981 e o Brasil 
conversa de Fome de 1982 

o Jornalista Luiz Adelmo comenta em sua 
coluna diária no Jornal de Sergipe em 1981: 
- “É altamente gratificante quando se sai 
de casa para assistir um espetáculo com o 
pessoal da terra e aí para surpresa nossa nos 
deparamos com um show lindo e de nível 
profissional. (...) a direção é do Genival Nunes, 
(...) Entre Amigos Irineu, Alex, Emanuel, 
Marcos Passos, Mauricio Botto, Paulo Bedeu, 
ou seja, tudo entre amigos e principalmente 
com muita vontade de fazer coisa séria”. 

Inspirados pelo novo momento vários 
artistas começam a produzir shows 
musicais com as mesmas preocupações, 
Joésia Ramos com o Show Cantarina, 
Mingo Santana com dois shows Lógica 81 e 
navegando em 82, Lula Ribeiro com o Show 
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Florescer, Marcos Passos e Hunald Alencar, 
Irmão e Tonho Baixinho, Clara Angélica, 
Fados Tropicais com o Alexandre Português, 
Grupo Repente com o Jota Carvalho e o 
Robério, Grupo Bolo de Feira entre outros. 

São 40 anos daquele momento que 
subimos ao palco para falar de liberdade, 
para mostrar que éramos capazes e que 
podíamos produzir, cantar músicas como 
“Entre amigos” - O sol já raiou, Carnaval 
tradição de um sofredor, Brasil es aqui o teu 
perfil. Gritar fundo com “Passeata” - Lojas 
chalés, bares cafés, servem de proteção, na 
confusão salve-se quem puder. Mostrar a 
nossa cara em “Tributos aos Vagabundos” 
- Os lesos, lisos loucos estão soltos por aí, 
ricos maltrapilhos, falsos burgueses, assim 
se diz. Ou lavar a alma com “Genêse” - É a 
voz é aflição dos imortais, é a Genêse. 

Fizemos história, quebramos paradigmas, 
deixamos nosso rastro.

VOLTAR PARA
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lNeu Fontes – Cantor, Compositor, Publicitário e Gestor Cultural.
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EM UM CANTO DA RUA, tão sólido quanto 
um granito na ‘hora do rush’, que é a maré da 
humanidade, estava o Homem de Nome. Os 
ventos do Ártico e o sol o tinham manchado de 
marrom-amora. Os seus olhos ainda possuía o 
brilho azul das geleiras.

Ele estava alerta como uma raposa, tão 
forte quanto uma costeleta de um caribu e tão 
vasto quanto uma aurora boreal. Ele estava 
pulverizado pelo som do Niágara – a colisão 
de trens elevados, retinindo carros, batidas 
de tiras de borracha e a antifonia dos táxis 
e caminhoneiros indulgentes em réplicas 

A BALSA DA 
INSATISFAÇÃO
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assustadoras. E então, com seu pó de ouro 
descontando o ar de cem mil pessoas, e com os 
bolos e cervejas de uma semana em Gotham 
ficando amargas em sua língua, o Homem de 
Nome suspirou para por os pés novamente em 
Chikoot, a saída das terras de ruas barulhentas 
e tortas de maçãs do Mar Morto. 

Acima da Sexta Avenida, com o tropeço, 
correndo, tagarelando, com olhos brilhantes, 
em uma maré familiar veio a menina de Sieber-
Mason. O Homem de Nome a olhou e viu, 
primeiramente, que ela estava supremamente 
bela, mediante a sua própria concepção de 
beleza; e depois, que ela moveu-se com a 
exata graça constante de um cão de trenó 
em uma neve fina. Sua terceira sensação foi 
uma convicção instantânea que ele desejava 
fortemente ela para si. Isso faz rapidamente os 
Homens de Nome elaborarem as suas decisões. 

Ademais, ele estava indo de volta para 
o Norte em um curto espaço de tempo, e 
para agir rapidamente e era necessário agir 
apressadamente.
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Milhões de garotas da grande loja de Sieber-
Mason floresceram pela calçada, fazendo 
navegação perigosa para os homens cujo 
campo de visão feminino por três anos têm 
sido, principalmente, limitado as índias das 
tribos Siwash e Chikat. Mas, o Homem de 
Nome, leal para aquela a qual ressurgiu o seu 
grande coração cacheado, mergulhou no fluxo 
da pulcritude e a seguiu. 

Abaixo a Vigésima Terceira Rua, ela deslizou 
rapidamente, olhando para nenhum dos lados; 
não tão flerte quanto uma estátua de bronze 
de Diana sobre o jardim. O seu cabelo fino e 
marrom foi ordenamente trançado; sua cintura 
limpa e impecável saia preta eram eloquentes 
em duplas virtudes: gosto e economia. Dez 
metros atrás, a seguindo, estava o apaixonado 
Homem de Nome. A senhora Claribel Colby, 
a garota da Sierber-Mason, pertencia a essa 
empresa triste de marinheiros conhecidos 
como Viajantes Jersey. Ela andou em direção 
a sala de estar da balsa, e subiu as escadas, e 
por uma maravilhosa rápida, pequena corrida, 
pegou a balsa que estava justamente indo 
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embora. O Homem de Nome aproximou-se 
dez metros em três pulos e ganhou o convés 
ao lado dela. A senhora Colby escolheu a 
cabine mais solitária no outro lado da cabine 
superior. A noite não estava fria, e ela desejava 
estar distante dos olhos curiosos e das vozes 
tediosas dos passageiros. Ademais, ela estava 
extremamente cansada e caída pela falta de 
sono. Na noite anterior, ela tinha apreciado 
o baile anual e a batata frita do Clube de 
Assistentes Sociais dos Revendedores 
Atacadistas de Peixes nº 2, o que reduziu seu 
tempo usual de sono para três horas.

E o dia tinha sido incomumente 
problemático. Clientes haviam atentado 
desordenadamente; o vendedor do 
departamento a repreendeu fervorosamente 
por ela deixar cair o seu estoque; sua melhor 
amiga, Mamie Tuthill, esnobou-a indo almoçar 
com aquela menina Dockery. 

A garota da Sieber-Mason estava naquele 
humor relaxado, amolecido que muitas vezes 
vem de uma mulher independente e assalariada. 
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É o humor mais propício para o homem que 
gostaria de cortejá-la. Depois ela tem anseios 
a serem definidos em alguma casa e coração; 
de ser confortada, e escondida atrás de algum 
braço forte e descansar, descansar. Mas a 
Senhora Claribel Colby estava muito sonolenta. 

Então aproximou-se dela um homem forte, 
bronzeado e vestido descuidadamente nas 
melhores roupas, com seu chapéu em mãos. 

‘Senhora,’ disse o Homem de Nome, 
respeitosamente, ‘desculpe-me por falar 
contigo, mas eu – eu – eu a vi na rua, e – e -’.

‘Oh, Jesus!’ observou a Garota do Sieber-
Mason, olhando para cima com a frieza mais 
perspicaz. ‘Será que não existe nenhuma forma 
de livrar-me de machos como você? Eu já tentei 
de tudo, de comer cebola até usar alfinetes de 
chapéu. Siga o seu caminho, senhor sedutor.’

‘Eu não sou desse tipo, senhora’ disse o 
Homem de Nome - ‘honestamente. Eu não sou. 
Como eu disse, eu a vi pela rua, e eu precisava 
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tão urgentemente conhecê-la, que eu não 
consegui evitar segui-la. Eu fiquei com medo 
de nunca mais vê-la de novo nessa grande 
cidade antes de falar contigo; e foi por isso 
que eu fiz tudo isso.’ A Senhora Colby olhou 
astutamente para ele na luz fraca da balsa. 
Não; ele não tinha o  sorriso perfidioso ou a 
arrogância descarada de um assassino de 
senhoras. A sinceridade e modéstia brilharam 
por trás de seu bronzeado boreal. Parecia, para 
ela, que seria interessante escutá-lo um pouco 
do que ele tinha a dizê-la.’

‘Você pode sentar,’ ela disse, colocando a 
mão sobre um bocejo, com uma ostentação 
educada; ‘e – lembre – não fique ousado ou eu 
chamarei o segurança.’

O Homem de Nome sentou-se ao lado dela. 
Ele a admirou bastante. Ele mais do que a 
admirou. Ela tinha exatamente aquilo que ele 
procurou a muito tempo em uma mulher. Ela 
poderia vir a gostar dele? Bem, isso iria ser 
descoberto. Ele tentaria com todas suas forças 
reivindicar este amor, de qualquer forma.
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‘Meu nome é Blayden,’ disse ele – ‘Henry 
Blayden.’

‘Você tem certeza que não se chama Jones?’ 
perguntou a garota, inclinando-se para ele, 
com delicioso, tom de gracejo.

‘Eu tenho um Nome,’ afirmou com uma 
seriedade ansiosa. ‘Eu me esfreguei com uma 
boa quantidade de poeira lá acima, e trouxe 
elas aqui embaixo comigo.’

‘Oh, diga!’ ela ondulou, perfilou um escárnio 
com uma leveza envolvente, ‘depois você 
poderá estar na Força Aérea Branca. Eu 
acredito tê-lo visto por algum lugar.’

‘Você não me viu hoje na rua, quando eu a vi.’

‘Eu nunca olho para as companhias na rua.’

‘Bem, quando eu a vi, eu nunca tinha visto 
antes algo que fosse tão bela.’

‘Devo-lhe agradecer o gracejo?’
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‘Sim, eu avalio que sim. Eu avalio que você 
pode manter qualquer coisa que eu tenho. 
Eu avalio que eu seja o que você chame de 
homem áspero, mas eu poderia ser muito 
bom para qualquer pessoa que eu gostasse. 
Eu tive um momento difícil lá em cima, mas eu 
venci o jogo. Quase 5.000 onças de poeira foi 
o que eu limpei quando estava lá.’

‘Que Bondoso!’ exclamou Senhora Colby, 
obrigatoriamente simpática. ‘Deve ser um 
terrível lugar sujo, onde quer que seja.’

E depois os olhos dela fecharam. A voz do 
Homem de Nome tem uma monotonia em 
cada letra de sua seriedade. Ademais, que 
conversa maçante foi essa de vassouras, de 
varrer poeiras? Ela inclinou a cabeça dela 
para a parede.

‘Senhora,’ disse o Homem de Nome, com 
uma profunda seriedade e monotonia, ‘eu 
nunca olhei para ninguém como eu olhei para 
ti. Eu sei que você ainda não pensa em mim 
do jeito certo; mas você poderia me dar uma 
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chance? Você poderia deixar eu conhecê-la 
melhor, e você vê se consegue gostar de mim?’

A cabeça da Garota da Sieber-Mason 
deslizou gentilmente e descansou sobre o 
seu ombro. Ela ganhou um doce sono, e ela 
estava sonhando arrebatadoramente sobre 
o baile de Assistentes dos Revendedores de 
Peixes por Atacado. 

O gentil senhor de Nome manteve seus 
braços para si. Ele não suspeitou do sono, e 
ainda assim ele era muito sábio para atribuir o 
movimento a rendição. 

Ele estava enormemente alegre e 
emocionado, mas ele atribuiu a cabeça em seu 
ombro como uma preliminar encorajadora, 
meramente avançado como um prenúncio de 
seu sucesso, e não para que ele tirasse proveito.’

Uma ação pequena como um grão 
despontou o ouro de sua satisfação. E se ele 
tivesse falado livremente de sua riqueza? Mas, 
ele queria ser amado por si mesmo.
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‘Eu gostaria de dizer, Senhora,’ ele disse, ‘que 
você pode contar comigo. Eles me conhecem 
de Klondike até Juneau, do Circle City e abaixo 
por toda a extensão de Yukon. 

Muitos anos eu retirei a neve lá, eu trabalhei 
como um escravo por três anos, e sempre 
imaginei se algum dia alguém gostaria de mim. 

Eu não queria toda essa poeira apenas para 
mim. Eu acreditava que encontraria a pessoa 
certa em algum momento, e eu a encontrei 
hoje. Dinheiro é algo bom para ter, mas ter o 
amor de quem você mais gosta é ainda melhor. 
Se você for casar com um homem, Senhora, o 
que você gostaria que ele tivesse?’

‘Dinheiro!’

A palavra veio agudamente e alta dos lábios 
da Senhora Colby, evidenciando que o sonho 
dela era agora sobre as vendas da grande loja 
de departamento Sieber-Mason. 

Sua cabeça, de repente, balançou para os lados. 
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Acordou, sentou-se em linha reta e esfregou os 
olhos. O Homem de Nome tinha ido embora.

‘Xi! Eu acredito que adormeci’ disse Senhora 
Colby ‘Imagino o que viria do cavaleiro das 
Asas Brancas!’

O. HENRY PELO HENRY.
Henry Augusto de Souza 

Mendonça Morais 

O conto acima, nos convida a refletir 
sobre as formas inapropriadas de paquerar. 
O flerte é a arte dos encontros. É um bate 
papo, um sorriso, uma forma de conhecer 
o outro, respeitando as suas escolhas; 
respeitando – o como ser. O xaveco tem que 
proporcionar troca de afetos consentidos, 
jamais ofensas ou ameaças. 

Há duas palavras chaves: respeito e 
consentimento. 

O flerte só existe quando, inicialmente, 
há o respeito na aproximação, no uso das 
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palavras e, principalmente, quando há o 
consentimento. Se faltar uma dessas duas 
palavras, não é flerte é assédio. Perseguir, seja 
presencialmente ou virtualmente é uma forma 
de assédio. Dizer gracejos com vernáculos 
que demonstrem uma intimidade inexistente 
é assédio. Toques, por mais despretensiosos e 
gentis, sem o consentimento é assédio!

Ao arrazoar sobre o assédio, dialogamos 
com outras esferas criminais. O assédio 
é instituído mediante o uso de condutas 
abusivas que implementam danos físicos ou 
psíquicos a personalidade e a dignidade. 

Dentre as formas de assédios, iremos aqui 
relatar três: o assédio moral, assédio sexual 
e virtual.

O assédio moral (arts. 146-A e/ou 203-
A, Código Penal) ocorre quando a pessoa 
é exposta a situações de constrangimento, 
humilhações e perseguições de forma 
prolongada, no dia a dia ou no ambiente 
de trabalho; o assédio virtual (art. 147-A, 
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Código Penal) é quando um indivíduo ou um 
grupo de pessoas utilizam a internet para 
perseguir, humilhar e ofender uma pessoa ou 
a coletividade e por fim o assédio sexual (art. 
216-A, Código Penal) é constranger alguém com 
intuito de obter favorecimento ou vantagem 
sexual utilizando-se de sua hierarquia ou de 
função privilegiada no trabalho.

Esse crime não deve ser confundido com 
o crime de estupro. Normalmente, o crime 
de assédio é visualizado nas relações de 
trabalho. No cotidiano, temos de observar 
dois tipos de crime: o estupro e importunação 
sexual. O estupro (art. 213 e/ ou 217-A, Código 
Penal) quando  constrange alguém, mediante 
violência ou grave ameaça a fazer sexo ou 
permitir que ele ou outra pessoa pratique outro 
ato libidinoso, por outro lado a importunação 
sexual (art. 215-A, Código Penal) é quando 
pratica com alguém, sem a sua anuência, ato 
libidinoso com objetivo de satisfazer o seu 
desejo sexual ou de terceiro.

lHenry Morais – Advogado, especialista em Direito Civil /Processual Civil e em 
Legislação, Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Filosofia e um entusiasta das 
palavras. Instagram: @henryzephyrus
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Lidar com a memória não é uma tarefa 
fácil. Ao mesmo tempo, é essencial para um 
historiador. Se por um lado ela nos permite 
fazer releituras dos vestígios, por outro pode 
causar perturbações ou amnésia. Sobretudo, 
se levarmos em conta as assertivas de Jacques 
Le Goff em seu livro História e Memória 
(2003). Tornar-se senhores da memória 
e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos e 
dos indivíduos que dominam as sociedades 

FOI GOLPE SIM! 
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históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores destes mecanismos de 
manipulação da memória coletiva.

O tempo que vivemos é muito oportuno 
para refletirmos sobre o valor da memória 
coletiva para uma sociedade. Colocar em 
questão aspectos da vida social e política 
de nosso país e tentar desacreditar de 
fatos evidentes de supressão da liberdade 
brasileira ocorrida em um dado momento de 
sua história é muito grave e preocupante.

Entre os dias 31 de março e 1° de abril de 
1964, unidades militares tomaram prédios 
governamentais importantes em Brasília 
e no Rio de Janeiro. Os militares e a polícia 
prenderam rapidamente figuras de destaque 
no governo deposto. Líderes sindicais foram 
os primeiros alvos. Em poucos dias, o novo 
governo havia se consolidado no poder e 
não teve legitimidade pela lei constitucional 
existente no país naquele momento.

O golpe foi exaltado pelos principais meios 
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de comunicação do país. Consagrou-se como 
um movimento em defesa da lei e da ordem, 
bem como pela salvação da pátria. Matérias e 
manchetes de jornais, como as da Gazeta de 
Sergipe, retratam o clima de tensão que havia 
se instalado. Nesse período, a mídia impressa 
e falada (rádio e TV) foram os meios mais 
eficazes na disseminação das informações que 
envolviam o cenário político nacional. Jornais 
de grande circulação, a exemplo da Folha 
de São Paulo, buscavam legitimar o golpe, 
afirmando que Goulart governava com e para 
comunistas, que tentava fechar o Congresso e 
estava atacando a Constituição. 

A partir do impacto produzido em várias 
esferas da sociedade brasileira, no âmbito social 
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À direita da imagem, está Humberto Castello Branco, um dos 
líderes do movimento golpista de 1964. Fonte: FGV/ CPDOC
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e político, com o golpe civil-militar de 1964 que 
emerge como um regime antidemocrático, 
surgiram diversas reações. A despeito de que 
fatos antecedentes ao movimento golpista 
revelaram o arranjo político e social em prol 
da chamada Revolução de 1964, visando à 
massificação ideológica de seus objetivos de 
tomada do poder, houve, em vários setores 
da sociedade, grupos que apoiaram o golpe, 
enquanto outros demonstraram repúdio.

Queridos leitores, nas Ciências Humanas, 
uma revolução é um fenômeno político social 
de mudança radical na estrutura social e se 
processa por meio de um confronto entre a 
classe que detém o poder do Estado e as classes 
que se acham excluídas desse poder. Sendo 
assim, um confronto de classes. Certamente não 
foi o que aconteceu em 1964 no Brasil.

Geralmente uma revolução emana das bases 
da sociedade e envolve um grande número 
de pessoas, alterando as estruturas políticas, 
econômicas e sociais. O que ocorreu no Brasil, 
naquele ano, foi de fato uma iniciativa de elites 
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políticas, econômicas e militares, não envolvendo 
a população, ainda que tenha existido o apoio 
da opinião pública, principalmente, das classes 
médias urbanas do país. 

Ernesto Geisel, Humberto Castello Branco e Artur da Costa e Silva, 
três militares que governaram o Brasil durante a Ditadura Militar. 
Fonte: NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar 
brasileiro. São Paulo: Contexto, 2016. p.47.

Foi golpe sim! O golpe civil-militar consistiu 
numa conspiração engendrada pelos militares 
brasileiros e por grupos conservadores da 
elite econômica do país contra o presidente 
João Goulart, empossado no cargo em 1961, 
quando Jânio Quadros renunciara à presidência. 
A quem interessa a defesa de um regime 
antidemocrático e o discurso de exaltação a 
uma suposta revolução? 

Fica a reflexão...
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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BORIS, FLORBELA 
E O TEMA DE LARA
A dona o batizou simplesmente de Boris 

pois, segundo ela, entendida do reino animal 
sobretudo no que diz respeito a cães, um 
nome pequeno é fundamental para que ele 
perceba e responda aos seus comandos, o que 
o pequeno animal da raça Shih-tzu (desconfio 
que este devia ser o seu sobrenome) faz, 
de forma impecável. Eu decidi chamá-lo de 
Boris Pasternak. Escolhi esse sobrenome 
em detrimento de tantos outros igualmente 
famosos porque a mim, só o amor encanta e 
este é um poeta e romancista russo autor de 
uma linda história de amor. Quem de minha 

GERAL
1/4

EDNALVACAETANO
PEDAGOGA
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geração não se emocionou ao ouvir o Tema de 
Lara, trilha sonora do filme Dr. Jivago baseado 
no romance homônimo de sua autoria? O 
romance de Boris Pasternak foi publicado fora 
da Rússia de onde ele fora banido pela censura, 
essa coisa tão presente em regimes totalitários, 
e só seria conhecido pelos seus conterrâneos 
vinte e sete anos após a sua morte quando o 
mundo inteiro já o considerava um dos maiores 
escritores russos da atualidade.

Mas o meu diálogo com esse Boris não vai 
acontecer em russo, até porque não tenho 
o domínio dessa língua estranha porque 
estrangeira, e sim na “última flor do Lácio 
inculta e bela” como a designou o poeta Olavo 
Bilac no soneto “Língua Portuguesa”, e se dará 
com a intermediação de uma das maiores 
poetisas portuguesas Florbela Espanca, que a 
propósito do seu cão assim se expressa: “Os 
olhos do meu cão enternecem-me. Em que 
rosto humano, num outro mundo, eu já vi estes 
olhos de veludo dourado, de cantos ligeiramente 
macerados, com este mesmo olhar pueril e 
grave, entre interrogativo e ansioso?”
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Boris me olha interrogativamente e me 
inquieta e como sou incapaz de responder-
lhe apesar de desejar ansiosamente como ele, 
dar-lhe uma resposta, ele se adianta na sua 
sabedoria canina e me lambe com sofreguidão 
quase até a exaustão, em lambidas vigorosas, 
a me dizer que pertenço a ele, mesmo não me 
pertencendo a mim, já que a sua dona é muito 
ciosa dessa posse. Será que o cão pertence a 
alguém? Será que eu me pertenço? À parte 
dessas interrogações Boris Pasternak (neste 
momento ele é meu e, portanto, posso chamá-
lo assim) cobra uma interação qualquer que 
satisfaça a sua necessidade pueril e grave. Ele 
se dá por inteiro cuidando mais dos gestos que 
das palavras esse artifício que ele, por ser cão, 
desconhece. Mas ele me reconhece e por isso 
se alegra comigo, me aquece, me faz companhia 
no silêncio de que necessito para me refazer. 
Deita-se ao meu lado sem exigir uma cama, 
caminha comigo sem reclamar das pedras no 
caminho ou dos espinhos que se escondem nas 
plantas os quais, no afã de defendê-las, acabam 
nos machucando. Quando está cansado dorme. 
Quando está faminto ou sedento come ou bebe 
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e todo o resto do seu tempo é a mim dedicado. 
Quase sempre o seu olhar “macerado, pueril e 
grave” me inquieta. O que quer saber de mim? 
O que tem a me ensinar sobre outros mundos, 
outras vidas, outras espécies? No seu mundo 
de palavras mudas e ruidosas latidas está 
encerrado o mistério que eu quero decifrar. No 
meu mundo de palavras fáceis e vazias está o 
mistério que ele não quer conhecer. O seu modo 
de se dar é feito de gestos e atitudes. E o meu? 

Sou carente de amor, por isso procuro nos 
feijões mágicos modernos que nos dão acesso 
a qualquer coisa o Tema de Lara e para não 
ouvi-lo sozinha requeiro, em grau de urgência, 
a presença forte de Drumond: “Pois de amor 
andamos todos precisados, em dose tal que 
nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê 
paciência e esperança, força, capacidade de 
entender, perdoar, ir para a frente. Amor que 
seja navio, casa, coisa cintilante, que nos vacine 
contra o feio, o errado, o triste, o mau, o absurdo 
e o mais que estamos vivendo ou precisando”.

Cantinho da GERAL |

Amor que é apenas palavra não redime.
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lEdnalva Freire Caetano – É pedagoga e mestra em Educação pela UFS



ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022– 103

Depois da Carta Magna de 1988, conhecida 
como “A Constituição cidadã”, tornou-se 
um lugar comum que o Estado deva dar 
prioridade a duas pastas fundamentais para 
o bom desenvolvimento do país: a Saúde e 
a Educação. Não que as demais pastas não 
sejam importantes, mas esses dois setores 
têm total primazia. Foi isso que vimos no 
Brasil, historicamente, mesmo em períodos 
extremamente difíceis, como na era Collor. 

“OUREMOS”, 
IRMÃOS! 

1/6GERAL

ANTÔNIO CARLOS 
PROFESSOR DA UFS
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Mas, no atual governo de extrema-direita, 
nenhum dos dois se sustentam, nem 
qualquer outra área da sua gestão.

Como isso se tornou possível? Como viver 
num país que nem a saúde muito menos a 
educação são prioridades e, mesmo assim, 
esse governo ainda querer se reeleger? Como 
é possível que, diante deste cenário, haja 
ainda 30% da população querer esse mesmo 
governo para mais 4 anos? 

Certamente o leitor ou leitora se lembra que, 
além do atual ministro da Saúde Queiroga, já 
passaram pela pasta: Pazuello, Mandetta e 
Nelson Teich. Isso tudo em meio a uma das 
maiores pandemias pelas quais a humanidade 
ainda está passando, levando quase 660 mil 
brasileiros à morte. Os argumentos desta 
tragédia brasileira são fartos: negação da 
doença, da vacina, de sua eficácia, de seu 
tratamento e, sobretudo, das medidas que 
poderiam ter evitado tantas mortes. 

Amparado por um governo negacionista, 
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protegido por instituições que não funcionam e 
que acobertam muitos de seus feitos toscos, a 
população pobre e, sobretudo, preta, foi a mais 
atingida. As mortes causadas por esse mal 
continuam; o vírus permanece circulando pelo 
país; as medidas preventivas estão sendo cada 
vez mais atenuadas a tal ponto de o presidente 
querer acabar a pandemia por decreto. E tem 
gente que acredita que o vírus possa obedecê-
lo. Oremos, irmão! Aleluia.

Pelo Ministério da educação já passaram 
Ricardo Vélez Rodriguez, Abraham Weintraub, 
Carlos Alberto Decotelli (ficou no cargo apenas 
5 dias), Milton Ribeiro, e há poucos dias foi 
nomeado Victor Godoy Veiga, número dois da 
pasta e pessoa de confiança de Ribeiro. Todos 
eles, de um modo ou de outro, foram demitidos 
por causa de escândalo e polêmicas de toda 
ordem. Nenhum deles fez algo construtivo 
para o setor; nenhum defendeu a educação; 
nenhum marcou a gestão por algo positivo. 

De crise em crise, a educação brasileira 
vai sendo empurrada para a lata do lixo, sem 
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nenhuma política pública efetiva. Desejado 
pelo “Centrão”, esse ministério é responsável 
por um dos maiores orçamentos do país e 
por isso aquela tradição de confiá-lo a uma 
pessoa de perfil técnico e competente na 
área foi abandonada para entregar a pastores 
que não têm compromisso com a educação, 
mas para com seus fiéis rebanhos, a preço 
de ouro. Oremos, irmão, mais uma vez e com 
maior convicção!

Para onde vai este país sem saúde e educação? 
Como haver política pública com tantas 
mudanças nessas pastas em tão pouco tempo? 

Pergunto ao leitor ou leitora: você trocaria 
a escola de seu filho ou filha 5 vezes num 
curto período? Você acha que seu filho ou 
filha aprenderia algo com tantas mudanças e 
sem continuidade? Você acredita que seu filho 
ou filha se adaptaria a esse caos, ainda mais 
nessa época de pandemia? Não podemos 
esquecer que Ribeiro não realizou nenhum 
mapeamento que mostrasse os impactos do 
fechamento das escolas devido aos casos de 
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coronavírus, e que todo o trabalho foi feito 
por estados e municípios, além dos próprios 
profissionais da área, que procuraram 
alternativas na adaptação ao ensino remoto. 
Ainda nessa gestão de Ribeiro, o Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), responsável por elaborar 
e aplicar a prova do Enem, viveu sua pior 
crise da história. Semanas antes do exame, 
dezenas de servidores pediram demissão 
citando fragilidade técnica no preparo das 
provas e da logística do exame nacional. Tudo 
isso provoca insegurança jurídica, técnica, e 
desconfiança na própria instituição. 

Um dos pastores envolvido no lobby do 
Ministério da Educação sobre a distribuição 
de verba para os municípios apresenta na sua 
conta do Instagram mais de 154 mil seguidores. 

Por meio dela, oferece um curso online 
para pregadores e vocacionados, com 
“o objetivo de preparar jovens, obreiros, 
pregadores e líderes com vistas à formação 
bíblica e teológica (...)”. Mas, para isso, 
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exige um preço, a peso de ouro. Sim, os 
mercadores da fé não fazem nada em vão, 
mesmo que usem o santo nome de Deus em 
vão. “Ouremos”, irmãos! Só o ouro pode nos 
salvar desses males...

O mais espantoso é que: com tantas mortes 
pela COVID-19; com tanta gente revirando 
o lixo ou buscando ossos porque não têm 
dinheiro para comprar a carne; com o botijão 
de gás batendo perto dos R$130,00; com o 
preço da gasolina chegando a R$8,00; com a 
inflação galopante corroendo nossos salários, 
ainda há pastores e pastoras que defendem o 
atual presidente para a reeleição. 

Se este cenário continuar, das duas, uma: 
ou a reza está sendo muito fraca ou a mina 
de ouro está minguada. Se for a primeira, é 
preciso aumentar o valor da segunda. Nos dois 
casos, não há salvação para o Brasil. Não há 
reza nem mina de ouro que dê jeito neste país.  

lAntônio Carlos dos Santos   - É Professor de ética e filosofia política 
da UFS onde é líder de Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política 
da mesma instituição, vinculado ao CNPQ.
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JOÃOZINHO DE 
SOLINHA SE FILIA 

AO PSD E PODE 
COMPOR CHAPA 

MAJORITÁRIA

KEIZERSANTOS
JORNALISTA

Na quinta-feira (31), o ex-candidato a vice-
prefeito do município de Lagarto, Joãozinho 
de Solinha, assinou a ficha de filiação ao 
Partido Social Democrático (PSD), na sede 
da sigla, em Aracaju, e pode compor a chapa 
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majoritária governista na condição de suplente 
de senador. No mesmo ato político, o deputado 
federal Fábio Reis e o ex-deputado Sérgio Reis 
também assinaram as fichas de filiação ao 
PSD. Ambos deixaram o MDB.

TOINHO NERY
Na sexta-feira (1º), o advogado Antonio 

Nery Jr realizou a filiação partidária junto 
ao União Brasil para disputar uma vaga nas 
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eleições deste ano. A solenidade aconteceu 
em Aracaju/SE, na sede estadual do partido. 
Toinho Nery, como é popularmente conhecido, 
é ex-prefeito do município de Tobias Barreto, 
localizado no Centro Sul Sergipano, e uma 
forte liderança política na região. “Quero 
continuar levando o nome de Tobias Barreto 
cada vez mais adiante. Estudamos bastante 
para esse momento e entendemos que, 
aqui, podemos vislumbrar uma vaga direta 
no Congresso Nacional. Nossa região pode 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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ser uma nova referência, com condição 
verdadeira de disputa. Seguiremos com 
esperança e com coragem. Isso nunca me 
faltou”, afirmou o advogado. No detalhe, 
Toinho Nery teve sua ficha abonada pelo 
presidente do União Brasil, em Sergipe, o ex-
deputado federal André Moura.

YASMIN DÉDA 
O Partido dos Trabalhadores em Sergipe 

oficializou nesta sexta-feira  (1º), a filiação da 
jovem jornalista Yasmin Barreto Déda Chagas. 
O ato aconteceu na sede estadual do PT com 
as participações do presidente estadual, o 
deputado federal João Daniel; do senador 
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Rogério Carvalho; do presidente do Diretório 
do PT em Aracaju, Jefferson Lima; do deputado 
estadual suplente, Robson Viana (recém-
filiado ao PT Sergipe), entre outras lideranças, 
dirigentes e militantes do partido. Yasmin é 
uma das filhas do saudoso ex-governador 
Marcelo Déda e de Bel Barreto, ambos 
fundadores do PT em Sergipe. 

ALESSANDRO VIEIRA
O senador da República, Alessandro Vieira, 

que passou a integrar o Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), esteve reunido 
na sexta-feira (1º), em Aracaju, com a bancada 
do Cidadania na Assembleia Legislativa e na 
Câmara de Aracaju. “Juntamente com um grupo 
ainda maior de parlamentares e lideranças 
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nos diversos municípios sergipanos, nós do 
Cidadania e PSDB em Sergipe temos mostrado 
que é possível fazer uma política diferente 
e principalmente: com honestidade, gestão 
técnica e muita coragem”, comentou o senador. 
Além do senador, registram-se as presenças 
dos deputados estaduais Georgeo Passos, Kitty 
Lima e Samuel Carvalho; e dos vereadores de 
Aracaju Ricardo Marques e Sheyla Galba.

MACHADO
O experiente José 

Carlos Machado, 
que ocupou vários 
cargos no estado 
de Sergipe, como o 
de vice-governador, 
deputado estadual 
e federal, além 
do cargo de vice-
prefeito de Aracaju, 
assinou a ficha de 
filiação ao Partido 
Liberal (PL). A ficha foi abonada pelo ex-prefeito 
de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.
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A Prefeitura de Carmópolis retomou no 
último sábado (19), o projeto “A Prefeitura 
nos Bairros” com o objetivo de aproximar os 
serviços da gestão municipal da população. 

GERAL
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PREFEITURA DE 
CARMÓPOLIS RETOMA COM 

SUCESSO O PROJETO “A 
PREFEITURA NOS BAIRROS”
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A comunidade das Pedrinhas, no povoado 
Aguada, foi a primeira localidade a ser 
contemplada com as ações do projeto nesta 
nova edição. Durante toda a manhã foram 
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distribuídos caixas d’águas, colchões e cestas 
básicas as famílias da localidade com cadastro 
ativo na Assistência Social. 

No local também foi oferecido teste 
rápido e vacinação da covid-19, marcação 
de exames e consultas, combate ao 
mosquito da dengue, busca ativa escolar, 
cadastramento nos programas sociais, 
mutirão de limpeza, orientação jurídica, 
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parque infantil para as crianças, dentre 
outros serviços. Além destas ações, 
a prefeita Esmeralda Cruz e o vice-
prefeito Hyago França percorrem todas as 
residências das Pedrinhas para ouvir as 
demandas dos moradores locais.

O projeto “A Prefeitura nos Bairros” foi 
criado nas administrações anteriores da 
prefeita Esmeralda Cruz e se tornou uma das 
marcas da gestão no município. 

Neste novo mandato, o projeto retornou a 
pedido da própria população. A cada mês um 
novo bairro da cidade receberá o projeto e 
todas as suas ações.

“Eu estou muito feliz com o retorno deste 
projeto que deu certo. São os serviços da 
prefeitura bem mais próximos da nossa 
população. Eu fiz questão de visitar cada 
residência ao lado do meu vice-prefeito para 
ouvir as demandas e anseios da população 
e pontuar tudo para podermos solucionar”, 
afirmou a prefeita Esmeralda Cruz.
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CAPELA 
APRESENTOU 

MAIOR NÚMERO 
DE DEMISSÕES 

EM SERGIPE 
De acordo com dados coletados 

no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), do Ministro do 
Trabalho e Previdência (MTP), e divulgados 
pelo Observatório de Sergipe, o município 
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de Capela apresentou o maior número de 
demissões no estado, segundo avaliação 
referente ao mês de fevereiro deste ano. 
A capital sergipana, Aracaju, liderou a 
abertura de postos de trabalho. O estado 
de Sergipe apresentou saldo positivo com 
a abertura de 1.819 empregos com carteira 
assinada. No Brasil, 328.507 vagas foram 
geradas no mesmo período. 

As demissões no cultivo da cana-de-açúcar 
contribuíram para a liderança negativa do 
município de Capela no quadro estadual. Foram 
403 das 438 vagas fechadas no município 
do Leste Sergipano. O número elevado de 
demissões está bem distante das 61 vagas 
fechadas em Itabaianinha, que vem na segunda 
colocação do quadro de postos de trabalho. 

Destas, 52 vagas foram fechadas na 
construção de edifícios no município do Sul 
Sergipano. Em Nossa Senhora das Dores, 44 
vagas foram fechadas na fabricação de álcool. 
Carmópolis teve 26 vagas fechadas, sendo 
24 na atividade de consultoria em gestão 
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empresarial. Em Maruim, 25 vagas foram 
fechadas, sendo 12 vagas na fabricação de 
tecidos de malha. Em todo o estado, o cultivo da 
cana-de-açúcar perdeu 411 vagas. O comércio 
varejista teve 183 vagas fechadas e a fabricação 
de álcool apresentou o fechamento de 111 vagas.

Em relação ao quadro positivo, que reporta 
as vagas geradas em fevereiro, Aracaju 
liderou a abertura de 1.434 vagas, sendo 489 
vagas criadas nos serviços para edifícios e 
atividades paisagísticas; Simão Dias gerou 
119 vagas, sendo que 110 foram criadas na 
fabricação de calçados; Nossa Senhora do 
Socorro criou 116 vagas com 33 vagas abertas 
na área da educação infantil e no ensino 
fundamental; São Cristóvão criou 116 vagas 
com 52 vagas na locação de mão-de-obra e 
Laranjeiras teve 98 vagas criadas, sendo 24 
na fabricação de açúcar em bruto.

Segundo os dados divulgados no Radar 
do Emprego, do Observatório de Sergipe, 
nos últimos 12 meses foram gerados 13.704 
postos de trabalho. 
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ALESE DECLARA A 
ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES MARIA 
HELENA COMO DE 

UTILIDADE PÚBLICA

Por relevantes serviços prestados à 
coletividade, a Assembleia Legislativa de 
Sergipe (Alese) declarou a Associação 
de Moradores e Amigos de Bairros Maria 
Helena como instituição de Utilidade 
Pública. O reconhecimento é fruto de 
Projeto de Lei Ordinária de autoria da 
deputada estadual Janier Mota. 

A associação, que promove ações em 
defesa dos direitos sociais, objetiva a defesa 

Por Stephanie Macêdo/Agência Alese
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de causas relacionadas aos direitos humanos, 
direitos de grupos minoritários, assim como 
outros direitos difusos e coletivos. Beneficente, 
a instituição trabalha em prol de grupos 
socialmente desfavorecidos, com distribuição 
de cestas básicas à comunidade carente. A 
associação também tem iniciativas ligadas à 
cultura e à arte, e ao meio ambiente.

A Associação de Moradores e Amigos de 
Bairros Maria Helena funciona no território 
do Sertão sergipano, no município de Monte 

JOEL LUIZ
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Alegre. O Reconhecimento de Utilidade 
Pública Estadual para Associação de 
Moradores e Amigos de Bairros Maria Helena 
foi aprovado por unanimidade  durante a 
Sessão Extraordinária Mista desta quinta-
feira, 31 de março.

RECONHECIMENTO
A declaração de utilidade pública é o 

reconhecimento, pelo Poder Público, de que 
uma entidade civil presta serviços de acordo 
com o seu objetivo social, de interesse 
para toda a coletividade. Com o título, a 
instituição poderá reivindicar, nos órgãos 
competentes, isenção de contribuições 
destinadas à seguridade social, pagamento 
de taxas cobradas por cartórios e imunidade 
fiscal (restrita às entidades de assistência 
social e de educação).

O título concede ainda credibilidade 
para que a entidade possa ter direito de ter 
acesso às verbas destinadas à continuidade 
do trabalho social e educativo desenvolvido 
em prol do bem comum.
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SERGIPE INICIA 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

CONTRA A INFLUENZA 
NESTA SEGUNDA-FEIRA

Sergipe inicia a 24ª campanha nacional de 
vacinação contra a gripe Influenza a partir da 
próxima segunda, dia 04 de abril. O calendário 
de aplicação dos imunizantes foi definido 
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
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em duas etapas que foram delimitadas pelo 
Ministério da Saúde e contemplam diversos 
grupos prioritários. A vacina que será aplicada 
é trivalente, ou seja, protege contra os vírus 
H1N1, H3N2 e a influenza A.

“Daremos início à campanha vacinando 
dois grupos prioritários: trabalhadores da 
Saúde, que também terão a vacina do sarampo 
atualizada e idosos com faixa etária de 60 anos 
e mais. Além disso, a SES vai promover em 30 
de abril, o dia ‘D’ de imunização para reforçar 
a vacinação desses dois grupos prioritários”, 
explica a Gerente Estadual do Programa de 
Imunização, Sândala Oliveira.

A SES reforça que, mesmo quem já se vacinou 
na última campanha, precisará tomar a vacina 
novamente, pois há uma atualização anual do 
imunizante. “A vacina é produzida em cima 
dos vírus de maior circulação, então, é preciso 
atualizar o esquema todos os anos tomando uma 
nova dose da influenza”, complementa a gerente. 
A segunda etapa acontecerá entre 03 de maio e 
03 de junho com os demais grupos prioritários: 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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crianças de 06 meses a menor de 5 anos de 
idade, gestantes, puérperas, população indígena, 
professores, pessoas com comorbidades, 
pessoas com deficiência, caminhoneiros, 
trabalhadores do transporte coletivo rodoviários, 
trabalhadores portuários, forças de segurança 
e salvamento, forças armadas, funcionários 
do sistema prisional e a população privada de 
liberdade. As crianças nesta etapa receberão 
ainda a vacina contra o sarampo.

De acordo com Sândala, é fundamental 
que todos atualizem o esquema vacinal e se 
protejam contra os vírus da gripe influenza que 
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estão em maior circulação no país, sobretudo, 
com a proximidade do período sazonal da 
doença. “O período de chuvas se aproxima e 
com ele os vírus relacionados à Influenza. 

Então, quanto mais cedo os grupos 
prioritários procurarem a unidade de saúde 
para serem vacinados, mais cedo estaremos 
imunizados. Sendo assim, antecipe a vacina, 
não deixe para ir no final do período da 
campanha, somente assim, poderemos 
diminuir a circulação destes vírus. 

Quando as pessoas estão vacinadas a 
transmissão diminui, por isso, é importante 
que as pessoas tenham consciência de que são 
muitos vírus gripais e a vacina atua naqueles 
que estão em maior circulação no país”, ratifica.

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu 
um percentual de vacinas que já foi 
repassado aos municípios e, semanalmente, 
o Ministério da Saúde repassa um 
quantitativo de doses para fortalecer a 
campanha contra a Influenza em Sergipe.
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Bastidores dos
Municípios

1/5

KEIZERSANTOS
JORNALISTA
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MAIS FESTA
Outro pessoa que celebrou a nova idade foi 
o arqueólogo e futuro advogado, Anthony 
Bezerra. O jovem, que integra a Academia 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Riachuelense de Letras, Ciências e Artes 
(ARLA), festejou na sexta-feira (1º) com 
familiares e amigos. Felicidades!

REUNIÃO 
Um registro do encontro realizado na terça-
feira (29) entre o governador do Estado, 
Belivaldo Chagas (PSD), o deputado 
federal Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito de 
Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo 
(Progressista). Na pauta, a discussão sobre 
a chegada de emendas parlamentares que 
devem beneficiar o estado de Sergipe e o 
município da grande Aracaju. Registrado!
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FELICIDADES 
O vereador de Nossa Senhora das Dores, 
Reginaldo Santos Sá, o Nininho do Sindicato 
(PSB), celebrou mais um aniversário natalício na 
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SÃO DOMINGOS
Registro da visita do presidente do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do São Francisco 
(Conivales), Franklin Freire, realizada na sexta-
feira (1º), ao município de São Domingos, no 
Agreste Central Sergipano. Na oportunidade, 

última quarta-feira (30). O parlamentar festejou 
ao lado de amigos e familiares. Parabéns!
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MAX DE ZÉ DE TOINHO
O vereador de Ribeirópolis, Max de Zé de 
Toinho, prestigiou mais uma partida do Clube 
Vitória do Povoado Sítio Velho no campeonato 
de futsal, no Ginásio de Esportes do município 
de Ribeirópolis. O parlamentar é destaque 
em diversas áreas, inclusive no seu apoio aos 
desportistas. Sucesso!

os gestores apresentaram o Consórcio ao 
prefeito José Vagner Alves de Oliveira, o Binho 
(PT); ao vice-prefeito, Aduilson Macedo (PT); à 
secretária de Saúde Andressa e à secretária de 
Controle Interno Júlia. Registrado!
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APOSTA NO ESCURO

Lançada há um ano para diversificar 
a oferta da Ford Ranger, a versão 
Black tem no custo-benefício um 

dos seus maiores atrativos

FORD RANGER
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira
AutoMotrix

APOSTA NO ESCURO

Em janeiro do ano passado, quando anunciou 
que encerraria suas atividades industriais no 
território brasileiro, a Ford colocou um fim em 
uma história secular como fabricante de veículos 
no Brasil – e iniciou um novo capítulo, agora 
como importadora. De lá para cá, atende ao 
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mercado brasileiro com veículos bem mais caros 
e requintados que os compactos Ka e o EcoSport 
que produzia por aqui – modelos de maior valor 
agregado e com mais lucratividade. Atualmente, a 
líder de vendas da marca é a Ranger. Com as 1.990 
unidades emplacadas em janeiro e fevereiro, a 
picape média importada da Argentina respondeu 
por 81% dos emplacamentos da Ford este ano, 
muitíssimo à frente dos “colegas de vitrine” – os 
utilitários esportivos Territory (importado da China) 
e Bronco Sport (México), o cupê esportivo Mustang 
(Estados Unidos), a picape Maverick (México) e 
o furgão Transit (Uruguai). A Ranger é a terceira 
picape média mais vendida do Brasil – superada 
por Toyota Hilux e Chevrolet S10 –, e a estratégia 
da marca para ela é criar versões específicas para 
atender a diferentes nichos do segmento. 

Há nove configurações disponíveis para a 
Ranger e uma das mais populares é a Black. 
Apresentada no Brasil há um ano, foi o primeiro 
lançamento da Ford após o fim da produção 
local e trouxe uma opção inédita no segmento: 
motor a diesel e tração traseira. Combina o 
motor Duratorq 2.2, a transmissão automática, a 
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tonalidade preta na carroceria e nos detalhes com 
um preço competitivo em relação à concorrência.

 Mais do que um mero argumento de vendas, 
a competitividade do preço da versão pode ser 
comprovada nos próprios sites das marcas que 
lideram o segmento de picapes. No da Ford, 
o preço sugerido para a Ranger Black é de R$ 
218.240 (o valor é mais elevado na Região Norte 
e no Estado de São Paulo em decorrência da 
tributação local). Trata-se da segunda versão mais 
barata da Ranger com cabine dupla – abaixo dela, 
há apenas a despojada XLS 2.2 Diesel 4x2 AT, com 
o mesmo “powertrain” e preço de R$ 209.320. 
No site da Chevrolet, como a concorrente S10 

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022 – 141

5/13

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

equipada com o motor 2.5 flex e tração 4x2 saiu 
de linha no início deste ano, o que decretou o fim 
das picapes médias com motor bicombustível 
no mercado brasileiro, o modelo mais acessível é 
a S10 LS 2.8 Diesel 4x4 – começa em R$ 231.340. 
Já no da Toyota, a Hilux parte de R$ 268.520 na 
versão mais básica de cabine dupla com câmbio 
automático, a SR. Ou seja, a faixa de preços 
mais ampliada (para baixo) ajuda a Ranger a se 
posicionar bem e explica porque suas vendas têm 
crescido gradativamente nos últimos tempos.

 Dentro da proposta da Ford de atacar os 
diversos nichos do segmento de picapes médias, 
a Black busca atender ao cliente que roda 
predominantemente na cidade e aprecia um 
design robusto e um estilo elegante. O visual 
monocromático negro tanto na carroceria (em cor 
perolizada Preto Gales) quanto na cabine, com 
detalhes foscos e brilhantes, realça a sofisticação. 
O santantônio é o mesmo da versão Limited 
e se harmoniza com o rack de teto, estribos, 
maçanetas e grade dianteira em preto fosco. 
Faróis e lanternas ganharam uma máscara escura 
e as rodas de 18 polegadas têm design exclusivo. 
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A praticidade no uso urbano pode ser reforçada 
pela capota elétrica para a caçamba, um 
acessório exclusivo dessa versão dentro da Ford 
– custa R$ 10 mil e inclui protetor de caçamba e 
rede para guardar compras.

 O interior também adota o visual “dark”. A lista 
de equipamentos inclui bancos de couro, volante 
e descansa-braço central com revestimento 
refinado, sete airbags, ar-condicionado de dupla 
zona, piloto automático, controle de tração 
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e estabilidade, controle adaptativo de carga, 
sistemas anticapotamento e de controle de 
reboque e assistente de partida em rampa. A 
central multimídia é a Sync 3 com tela “touch” 
de 8 polegadas, comandos de voz e acesso a 
Apple CarPlay e Android Auto. O sistema FordPass 
Connect marca presença na versão. 

 O conjunto mecânico é o mais “manso” da 
Ranger, formado por motor Duratorq 2.2 Diesel 
de quatro cilindros, com 160 cavalos, 39,3 kgfm 
de torque e tração 4x2 – nas configurações 
“top” (Limited, FX4, XLT e Storm), o propulsor é o 
Duratorq turbodiesel 3.2 de cinco cilindros, com 
200 cavalos de potência, 47,9 kgfm de torque e a 
tração 4x4. Segundo a Ford, a escolha da tração 
simples para a versão Black atende à proposta de 
uso urbano – além de contribuir para melhorar 
o custo-benefício. O motor trabalha acoplado 
à transmissão automática de 6 velocidades. A 
configuração oferece 23,5 centímetros de altura 
livre em relação ao solo, com capacidade de 
imersão de 80 centímetros – a maior da categoria 
– e pode ser útil em uma condição de alagamento 
na cidade, algo tristemente corriqueiro em muitas 
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metrópoles brasileiras. A nova geração da Ranger 
foi apresentada em novembro do ano passado 
na Inglaterra e traz uma assinatura luminosa 
dianteira semelhante à da F-150, com uma linha 
que contorna o conjunto óptico na parte externa, 
formando um “C”. A produção da nova geração 
na Argentina, de onde vem o modelo vendido 
no Brasil, deve ser iniciada em 2023. Até lá, tudo 
indica que a Ford continuará investindo em 
diferentes nichos das picapes médias para ganhar 
competitividade. A última versão apresentada foi 
a lameira FX4, lançada no início de março.

EXPERIÊNCIA A BORDO
Máscara negra

Como ocorre com a maioria das picapes 
médias atuais, a cabine da Ranger Black tem o 
conforto similar ao de um automóvel. Todavia, a 
idade da atual geração da Ranger já transparece 
no estilo interior. Há plástico duro espalhado 
nos painéis das portas e no console, embora 
o acabamento siga o bom padrão da fábrica 
argentina da Ford –, e a onipresença do negro 
reforça a elegância. O painel de instrumentos 
tem duas pequenas telas nas laterais, uma para a 
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multimídia e outra para o computador de bordo. 
O ar-condicionado é de duas zonas e a chave é 
comum, sem modernidades do tipo “presencial 
com partida por botão”.

 A central multimídia Sync 3 usa uma tela 
tátil de 8 polegadas e é compatível com Android 
Auto e Apple CarPlay. O sistema FordPass 
Connect, com modem embarcado, permite 
controlar pelo celular funções como travamento 
e abertura, partida remota com climatização da 
cabine, hodômetro, autonomia e localização do 
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veículo. Fazem falta na versão Black o ajuste de 
profundidade do volante – há apenas regulagem 
de altura – e vidros um-toque para todos – só o 
do motorista tem esse privilégio. Outro ponto 
a rever é o encosto do banco traseiro, um tanto 
verticalizado e pouco confortável.

IMPRESSÕES AO DIRIGIR
Noturno à luz do sol

 Nas arrancadas, a Ranger Black não esbanja 
força do jeito abusado das versões com motor 
3.2 turbodiesel. O comportamento dinâmico 
é mais comedido e as retomadas não são tão 
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ligeiras. Em compensação, as visitas aos postos 
de combustíveis se tornam bem mais eventuais 
com o motor 2.2. Pela autonomia indicada pelo 
computador de bordo, daria para rodar mais de 
800 quilômetros com um tanque cheio de diesel 
– no caso, são generosos 80 litros. No uso urbano, 
que é a proposta do modelo, o motor 2.2 parece 
até mais bem ajustado em relação ao “nervoso” 
3.2. Na Ranger com o 2.2, o torque surge na 
medida certa e a potência aparece sem exageros.

 Por adotar uma suspensão de eixo rígido 
e feixe de molas na traseira, a Ranger tende a 
“pular” um pouco quando a caçamba está vazia. 
A carroceria balança nas curvas e frenagens, 
mas preserva uma reconfortante estabilidade. A 
direção elétrica é bem ajustada, com a desejável 
progressividade. Controle de estabilidade e 
tração, assistente de partida em rampas e 
controles de cruzeiro e adaptativo de carga 
ajudam a tornar o manejo da picape mais cordial. 
Se não oferece um comportamento arrebatador, 
o 2.2 entrega força quando solicitado. O câmbio 
automático de 6 marchas tem trocas sequenciais 
e administra bem os atributos do motor. Se a 
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alavanca do câmbio for colocada na posição 
Sport, as trocas ocorrem em rotação mais 
elevada. Nas frenagens, é prudente reservar uma 
distância um pouco maior do que o normal em 
um carro de passeio – afinal, mesmo vazia, a 
picape pesa mais de duas toneladas.

 Nas trilhas, que não são o “habitat” da 
versão Black, a falta de tração integral se traduz 
em eventuais “escapadas” em piso de terra ou 
cascalho. Em condições adversas de aderência, 
a tração traseira normalmente se revela mais 
vantajosa que a dianteira – em caminhos 
enlameados, facilita a tarefa de empurrar o 
veículo, em vez de puxá-lo. A tração 4x2 não 
inviabiliza trilhas menos radicais, mas a Black 
é uma opção para quem não tem pretensão de 
usar a picape em terrenos tão acidentados e 
não vê razão em pagar a mais por um sistema 
4x4. De volta à cidade, o porte avantajado da 
Black impõe respeito nas ruas. Todavia, os 
5,35 metros de comprimento nem sempre se 
harmonizam com os espaços exíguos de alguns 
estacionamentos. A câmera de ré e o sensor de 
estacionamento ajudam na tarefa.
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Motor: dianteiro, longitudinal, quatro cilindros, 
turbodiesel, 2.198 cm³ de cilindrada, duplo 
comando e injeção direta Potência: 160 cavalos 
a 3.200 rpm Torque: 39,2 kgfm de 1.600 a 2.500 
rpm Tração: 4x2 traseira Câmbio: automático 
de 6 marchas Direção: elétrica Suspensão: 
Independente, braços sobrepostos (dianteira) 
e eixo rígido (traseira) Freios: discos ventilados 
(dianteira) e tambores (traseira) Pneus: 265/60 
R18 Dimensões: 5,35 metros de comprimento, 
1,97 metro de largura, 1,84 metro de altura e 3,22 
metros de entre-eixos Tanque: 80 litros Caçamba: 
1.180 litros  Peso: 2.032 kg Fabricação: Coronel 
Pacheco (Argentina) Preço: R$ 218.240 (na Região 
Norte e no Estado de São Paulo, o preço é maior 
em decorrência da tributação local)

FICHA TÉCNICA
Ford Ranger Black
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Por Daniel Dias
AutoMotrix

MAIS ROMENOS
O Duster surgiu pelas mãos da Dacia – a divisão 
romena da Renault – em 2010. Em seguida, o SUV 
começou a ser produzido no Brasil. Então, pela 
lógica, a terceira geração do Duster pode estar vindo 
novamente dos lados da Dacia. A marca adiantou 
que o novo utilitário esportivo será montado sobre 
a plataforma modular CMF-B, podendo ser feito 
também em São José dos Pinhais (PR). Quanto 

Dacia Bigster,
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ao design, a terceira geração do Duster deve 
seguir as linhas do Dacia Bigster, um carro com 
dimensões maiores. Mas, apesar de ser mais curto 
em comparação ao Bigster, o novo Duster deve 
crescer de tamanho, podendo ficar entre 4,40 e 
4,50 metros, passando, assim, do segmento B 
para o C, o mesmo em que o Jeep Compass reina 
absolutamente no ranking de vendas no Brasil. De 
acordo com a Dacia, o novo Duster deve utilizar 
ainda o design e os itens do interior do Bigster.

VERSÕES 
PREPARADAS
A Toyota Gazoo 
Racing, a divisão 
esportiva da 
marca japonesa, 
apresenta dois 
novos produtos 
para o mercado 
brasileiro, o 
Corolla Cross GR-
S, versão com 
apelo esportivo 
do SUV fabricado 

Toyota Corolla Cross 
GRS e Hilux GRS
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DE TIRAR O CHAPÉU
A BMW do Brasil está disponibilizando um lote 
limitado e com IPI reduzido do 420i Cabrio M 
Sport para venda online (com preço a partir de 
R$ 428.950) e com três anos de manutenção 
gratuita. Produzido em Regensburg, na Alemanha, 

em Sorocaba (SP), e a terceira geração da picape 
Hilux GR-S, produzida em Zárate, na Argentina, 
projetada principalmente para uso off-road. 
Os preços são de R$ 188.490 para o utilitário 
esportivo com carroceria em uma cor e de R$ 
189.990 para a biton e de R$ 348.790 para a 
Hilux. Os dois modelos já estão disponíveis nas 
concessionárias. O Corolla Cross GR-S é equipado 
com o motor Dynamic Force 2.0L Dual VVT-iE1 
Flex de 16V e 177 cavalos de potência e uma nova 
configuração da suspensão MacPherson. Já a 
Hilux GR-S tem o motor a diesel 2.8L de quatro 
cilindros e 224 cavalos, com turbocompressor 
de geometria variável e intercooler. A picape 
preparada pela divisão esportiva da Toyota 
tem melhorias na suspensão, proporcionando 
comportamento mais dinâmico e uma renovação 
em seu design externo e interno.
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o conversível esportivo tem motor 2.0 TwinPower 
Turbo com 184 cavalos de potência de 5 mil a 6.500 
rpm e 30,5 kgfm de torque de 1.350 a 4 mil giros, 
câmbio automático de 8 marchas e tração traseira. 
Com esse conjunto, o modelo acelera de zero a 100 
km em 8,2 segundos. No quesito conectividade, o 
420i Cabrio M Sport destaca o BMW Live Cockpit 
Professional, com duas telas, sendo o display 
digital de 12,3 polegadas e o iDrive de 10,25 
polegadas, o BMW Teleservices, serviços 
remotos com utilização das funcionalidades por 
meio do novo aplicativo My BMW e preparação 
para Apple CarPlay e Android Auto.

BMW 420i 
Cabrio M Sport
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INSPIRAÇÃO INTERPLANETÁRIA 
A Maserati “pirou” de vez e ataca agora com 
a “Missão de Marte”. O Programa Fuoriserie é 
na verdade uma “folha de papel em branco” 
na qual a marca italiana oferece uma série de 
instrumentos de design e cores. O resto fica por 
conta da inspiração dos clientes, aos quais é dada 
a oportunidade de assumir o papel de criador de 
tendências e expressar suas vontades pessoais. 
A coisa partiu da ideia de personalizar o Grecale 
– um SUV estilo cupê – tendo como elementos 
o pó vermelho do planeta dos “marcianos” e 
suas rochas oxidadas. A pintura pode ser uma 

Maserati Grecale 
Fuoriserie
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metalizada especial chamada de Galactic Orange. 
A Maserati promete reunir os exemplares criados 
pelos internautas em um grande evento realizado 
em Milão, com as tendências futurísticas de 
design dos próximos modelos da marca do 
tridente. A alucinação dos designers pode ser 
conferida no site clicando aqui.

O DOM DA FÚRIA  
A Mercedes-AMG acaba de apresentar o modelo 
mais potente criado pela marca em toda sua 
história: o GT Track Series, idealizado para uso 
em pistas e eventos como os “Track Days”. Com 
edição limitada e altamente exclusiva, o modelo 

Mercedes-AMG GT Track Series
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EM SOLO CAPIXABA 
As primeiras unidades do BYD Tan EV 
desembarcaram no porto de Vila Velha (ES). O SUV 
de sete lugares 100% elétrico é o primeiro carro 
de passeio comercializado pela marca chinesa 
no Brasil. Até o dia 8 de abril, o modelo ficará 
em exposição no Shopping JK Iguatemi, em São 
Paulo (SP), onde as pessoas poder fazer um test-
drive. O atendimento e vendas no local estão sob 
a responsabilidade do grupo Eurobike, primeira 
concessionária de automóveis BYD no país. Como 

faz parte das ações que comemoram os 55 anos 
da Mercedes-AMG. O coração do “bólido” é o 
motor biturbo 4.0 V8 de 743 cavalos e torque 
máximo de 85,5 kgfm, com a transmissão de 
competição Hewland HLS de 6 velocidades com 
diferencial ajustável para transferir a potência para 
o eixo traseiro. As vendas mundiais serão feitas 
diretamente pela Mercedes-AMG na Alemanha. Os 
modelos serão oferecidos preferencialmente aos 
clientes que já adquiriram um outro superesportivo 
da marca: o Mercedes-AMG One. Em função das 
várias personalizações possíveis, o modelo não 
tem preço definido para o Brasil. 
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diferencial, a BYD entregará no primeiro lote um 
carregador Wallbox de 7,2 KWh para quem comprar 
o 100% elétrico. “Estudos de países avançados 
na mobilidade mostram que o carregador mais 
importante é o da casa do cliente, pois cobre 
quase 90% de seu uso. E é nisso que investiremos”, 
afirma Henrique Antunes, diretor de Vendas da BYD 
Brasil. O Tan EV tem dois motores, um em cada 
eixo, sendo 245 cavalos no dianteiro e 272 cavalos 
no traseiro. Ambos proporcionam uma potência 
combinada de 517 cavalos e torque de 68,5 kgfm. 
Com isso, o Tan EV pode acelerar de zero a 100 
km/h em apenas 4,6 segundos. 

BYD Tan EV desembarcando no Brasil 
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QUANDO AS ÁGUAS ROLAM 
A instabilidade do clima tem assustado os 
brasileiros. As fortes chuvas que caem em quase 
todo o país são responsáveis por vários danos 
aos automóveis, desde o sistema elétrico até o 
motor ou mesmo a perda total do carro. Por isso, 
a seguradora HDI aponta algumas sugestões para 
que os motoristas se protejam contra eventuais 
estragos no veículo. A prudência do condutor 
no trânsito é a primeira ação preventiva. “Em 
situações de alagamento, é sempre recomendada 
a cautela, não se arriscar com o veículo. Escolher 
passar com o carro pela enchente em vez de 
estacioná-lo e procurar um lugar para se abrigar 
coloca em risco a segurança do motorista e 
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a integridade do carro”, recomenda Carla 
Oliveira, diretora de Automóvel da HDI. 

Dicas para enfrentar as enchentes
u Se a água tiver passado da metade da altura 
da roda do carro, o risco de ficar pelo caminho 
aumenta bastante.

u Observar o movimento de caminhões e ônibus. 
Se algum desses veículos atravessar o alagamento 
ao lado do carro, há grande risco de as ondas 
atingirem o veículo.

u Devido ao aumento do esforço do veículo para 
vencer a resistência da água, é recomendado 
desligar rádio, ar-condicionado, luz interna e 
tudo que não for estritamente necessário para a 
segurança durante a travessia.

u Se o motor “morrer”, insistir em ligá-lo fará com 
que ele aspire água e seja danificado.

u Em dias de chuva, a aderência do pneu 
ao asfalto é menor. Então, o ideal é manter a 
manutenção do carro sempre em dia.
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GIVANILDO SALES 
É O NOVO TREINADOR 

DO VERDÃO

1/6 ESPORTES

ARENA 
SERGIPANA

O experiente técnico Givanildo Sales 
comandará o Lagarto mais uma vez, após 
boas passagens em 2012, 2018 e 2019. Em seu 

KEIZERSANTOS
JORNALISTA
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último trabalho, estava à frente do Capital FC, 
onde chegou até as semifinais do campeonato 
estadual do Tocantins. O técnico substitui 
Betinho, que deixou o clube no dia 28 de março. 
À frente do Verdão nas temporadas 2021 e 
2022, Betinho teve um saldo positivo com 14 
vitórias, 5 empates e 6 derrotas, conquistando o 
vice-campeonato Sergipano do ano passado e, 
consequentemente, as vagas na Copa do Brasil 
e no Campeonato Brasileiro da Série D.

CONSTÂNCIO VIEIRA
O governador Belivaldo Chagas autorizou 

FABIANO DE OLIVEIRAA
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nesta quarta-feira (30), a 2ª Etapa da Reforma 
do Ginásio Constâncio Vieira. O principal 
espaço de esportes coberto do estado está 
passando por uma revitalização completa, no 
intuito de garantir conforto e segurança aos 
esportistas, atletas e artistas que utilizam do 
equipamento. Para a 2ª Etapa da reforma, o 
investimento será de R$ 2.458.634,59. O ato 
ocorreu durante a Seletiva da Gymnasiade 
2022 em Aracaju, competição que reúne até 31 
de março, alunos atletas de todo o Brasil nas 
disputas de diversas modalidades esportivas, 
e que escolherá os representantes do Brasil no 
mundial na Normandia, França.

MÁRIO SOUSA
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JOGOS NACIONAIS 
O presidente da AMASE – Associação dos 

Magistrados de Sergipe -, Roberto Alcântara 
teve duas importantes reuniões para discutir 
a realização dos IX Jogos Nacionais da 
Magistratura, que acontecerá em Aracaju 
de 11 a 14 de agosto deste ano. Pela manhã o 
encontro foi com o secretário de Estado do 
Turismo Sales Neto e à tarde com a cúpula da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública. 
erão disputadas 14 modalidades esportivas 
nos IX Jogos Nacionais da Magistratura, dentre 
elas, natação, atletismo, futsal, basquete, vôlei 
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de quadra, beach tênis, pebolim, xadrez, tiro 
esportivo e outras. A maior parte dos jogos será 
realizada no Centro Olímpico da Universidade 
Tiradentes (Unit), campus Farolândia. E 
somente a prova de atletismo com corrida 
na Orla da Praia de Atalaia, o beach tênis e as 
provas de tiro serão em outros locais também.

JUDÔ
A aluna atleta Maria Eduarda da Silva, do 

ensino fundamental do Colégio Estadual 
Barão de Mauá, conquistou medalha de 
bronze na categoria 48kg, no judô, em  
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seletiva da Gymnasiade 2022, competição 
escolar realizada em Aracaju. As seletivas são 
consideradas de nível técnico muito elevado, 
por convergir para a competição alunos 
atletas de alto rendimento na categoria e 
promissores para serem chamados a outras 
competições nacionais. A aluna do ensino 
fundamental também é integrante do projeto 
Escolas de Esporte Professor Kardec, no 
bairro Santa Maria, em Aracaju. Eduarda não 
ganhou o passaporte para a Normandia porque 
só se classificam os primeiros lugares de 
cada categoria, mas disse que estava muito 
satisfeita e feliz com a conquista.
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Receba o seu jornal CINFORMONLINE 
digital GRÁTIS  toda semana através do 

WhatsApp, às segundas-feiras 

A NOVA ERA DA NOTÍCIAS
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O CAMPEONATO SERGIPANO 

SUB-20 DA SÉRIE A2
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As inscrições seguem até às 
18h desta segunda-feira, no 
complexo Lourival Baptista
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FSF ABRE INSCRIÇÕES PARA 
O CAMPEONATO SERGIPANO 

SUB-20 DA SÉRIE A2
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O Departamento de Competições da 
Federação Sergipana de Futebol (FSF) 
iniciou as inscrições para os clubes 
interessados em participar do Campeonato 
Sergipano SUB-20 da Série A2 de 2022. 

O período para garantir presença na 
competição segue até hoje, segunda-feira 
(4). Para realizar a inscrição, os dirigentes 
deverão protocolar um ofício na secretaria da 
entidade informando a intenção de disputar 
o SUB-20 da Série A2.

Entre às 12 e 18 horas, na rua Vila Cristina, nº 
1010, no complexo Lourival Baptista, no bairro 
Treze de Julho. Deve ser informado também na 
sede da entidade o nome do estádio em que a 
equipe vai disputar o estadual. A previsão é que 
a competição seja iniciada no dia 7 de maio. 
Na oportunidade, a FSF, também divulgou 
que o Congresso Técnico será realizado no 
dia cinco de abril (terça-feira), às 15 horas 
no auditório da entidade. Lembrando que o 
campeão do SUB-20 da Série A2 garante vaga 
na tradicional Copa São Paulo de 2023.
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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 técnicas como meditação, respiração, 
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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 
da saúde e consequentemente se alimentar 
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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 
para algo positivo. Como nossas emoções 
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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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FORROZÃO VAI SER 
COMANDADO POR GRANDES 

ATRAÇÕES EM ARACAJU
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Evento vai ser realizado no dia 7 
de maio na Praça dos Mercados

Calcinha Preta é uma das atrações mais esperada da festa

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Após dois anos de saudade, foi dado 
o pontapé inicial pelo Grupo Sergipe de 
Comunicação que anunciou o retorno de 
Forrozão durante o seu lançamento realizado na 
semana passada no Museu da Gente Sergipana.  
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Cavaleiros do Forró vai recordar antigos sucessos e lançar novos

O evento tradicional que abre oficialmente 
os festejos juninos de Sergipe chega a sua 
37ª edição e está de volta após o controle da 
pandemia. A festa será realizada a partir das 18h 
da sexta-feira, 7 de maio, na Praça de Eventos 
dos Mercados Centrais de Aracaju.

O Forrozão é uma realização da TV Sergipe, 
FM Sergipe e G1, com organização da Teo 
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Santana Produções, assessoria de imprensa da 
Navarro Comunicação, patrocínio da Maratá 
e apoio da Fleximídia e Publicart. A festa vai 
ser comandada pela Calcinha Preta, Devinho 
Novaes, Márcia Fellipe, Limão com Mel, Taty 
Girl, Cavaleiros do Forró, Matheus Fernandes, 
Tayrone e Adelmário Coelho. Uma mega 
estrutura vai receber milhares de forrozeiros em 
mais de 10 horas de muito arrasta-pé.

Uma das atrações mais esperadas é a banda 
Calcinha Preta que faz parte da história do 
evento e vai subir ao palco do Forrozão pela 
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Devinho Novaes 
prepara show especial 
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20ª vez, mas esta será a mais emocionante de 
todas, será o primeiro show em Sergipe após 
a partida precoce de Paulinha Abelha. Daniel 
Diau, Silvânia Aquino e Bell Óliver vão fazer 
uma linda homenagem a Paulinha cantando 
o hit que leva seu nome, a canção inédita 
‘Vem me amar’, além das músicas que fizeram 
sucesso com a sua voz e carisma. O show vai 
ser muito emocionante e os fãs da banda estão 
aguardando o momento com muita expectativa.

CAPA DA SEMANA
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Adelmário Coelho garante o autêntico forró
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INGRESSOS
Os ingressos para o Forrozão 2022 estão 

sendo vendidos com preços a partir de R$ 30 
na TS Store (Shopping Riomar), Real Calçados 
(Centro), Cacau Confeitaria (Augusto Franco), Faro 
Imports (Shopping Prêmio) Auto Peças Macedo 
(Siqueira Campos), Farmácias Edson (18 do Forte) 
e Milton Som (Itabaiana). Os ingressos podem ser 
adquiridos também através do site ‘Bilhete Certo’.

Márcia Fellipe vai lançar novo disco

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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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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SOCIEDADE
O professor José 
Waldson Costa de 
Andrade, mestre em 
Desenvolvimento 
e Meio ambiente 
pela UFS, idealizou a 
atividade ‘Fanese lá 
fora! Conhecendo a 
cidade com Arquitetura 
e Urbanismo’. O 
projeto que possibilita 
que estudantes 
tenham acesso a aulas práticas é aprovado pelos 
universitário. Na semana passada, os alunos 
saíram da Fanese andando em direção a Colina do 
Santo Antônio, no mesmo bairro da faculdade, o 
Santo Antônio. Na oportunidade, eles conheceram 
de perto a história do desenvolvimento urbano 
da cidade e as contradições de acessibilidade e 
história do patrimônio arquitetônico do bairro. 
A caminhada passou na tradicional Rua de São 
João e o professor apresentou os aspectos 
históricos e culturais da cidade. l
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O vereador Ricardo Marques (Cidadania) convidou 
os colegas da comissão de transportes da Câmara 
municipal parlamento para saber como foi feita 
a licitação do transporte público de Maceió. O 
parlamentar foi recebido pelo então procurador-
geral da Prefeitura de Maceió na época, Ricardo 
Wanderley, que foi encabeçou todo o processo e 
pela promotora de justiça do Ministério Público 
de Alagoas, Fernanda Moreira, que acompanha 
até hoje o desenrolar do resultado da licitação 
em Maceió. Também ocorreram conversas com 
representantes da SMTT e representantes das 
empresas e vereadores da capital alagoana. A 
ida a capital alagoana foi muito importante. A 
promotora de justiça traçou uma linha histórica de 
todo o processo que passou pelas mãos de três 
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O prefeito Cristiano Viana e o secretário de 
Esporte Marcelo Carregosa estão fazendo 
uma verdadeira transformação no esporte 
simãodiense. A dupla lutou e conseguiu colocar 
o time de Futsal da cidade em importantes 
campeonatos sendo campeão na Taça Sergipe 
de Futsal 2022. E no ultimo sábado, 2 de abril, 
foi finalizo o 1º Campeonato Municipal de Futsal, 
sucesso de público e organização. Parabéns! l

gestores municipais diferentes até sua conclusão. 
Falou das dificuldades e dos desafios. Foi unânime 
entre eles que a licitação deu um novo rumo ao 
transporte público de Maceió. l
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A comediante Bruna 
Louise apresenta o 
seu segundo show 
solo, que batizou 
de DesLocada. 
Mais uma vez, ela 
chega sem papas na 
língua para falar as 
verdades não ditas do 
universo feminino e 
quebrar tabus sobre a 
sexualidade da mulher. 
Tudo isso, claro, com 
muitas piadas sobre as 
próprias desventuras e 
histórias que já viveu. 
O espetáculo tem 
duração aproximada 
de 70 minutos, com 
classificação etária 
de 14 anos. A comédia será apresentada em 
Aracaju, unicamente no dia 23 de abril, às 21h, no 
Teatro Atheneu. Bruna soma mais de 4 milhões 
de seguidores no Instagram e conta com quase 3 
milhões de inscritos em seu canal no YouTube. l
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Dr. Dimas Cléofas que é um dos médicos 
mais renomados e estudiosos no que diz 
respeito à Emagrecentro e ganho de massa 
muscular - esquerda - com a esposa ( Shellen ) -  
participando da inauguração do espaço Margarete 
Lima, em Itabaiana, local do qual fará  parte. Na 
foto, a gestante Margarete e seu esposo Amancio 
Leite, administradores da Clínica .l
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Transformação e saúde! Por meios saudáveis - a 
própria médica endocrinologista- estas são as 
mesmas pessoas - resolveu mudar e aplicar os 
conhecimentos para emagrecimento saudável e 
ganha de massa muscular em si mesma. Vejam que 
existem métodos confiáveis e seguros para buscar 
saúde anexada à autoestima. Que mudança! l

O empreendedor “dirige seu carro”, e 
nessa “direção” a Enfermeira Ivana Torres, 
empreendedora nas áreas de Atenção Domiciliar, 
Remoções, Educação e Atendimento de Urgência 
e Emergência, participa ativamente de uma 
imersão de empreendedorismo em Campinas-
SP. Com vários players de mercado, reforçando 
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Acostumada a inquietar o público com seus 
espetáculos densos, humanos e milimetricamente 
perfeitos, a bailarina e coreógrafa carioca Déborah 
Colker desembarca em Aracaju próximos dias 
12 e 13 e de abril com o espetáculo “Cura”, uma 
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ainda mais os conceitos e ações indicadas para 
chegar ainda mais próximo dos profissionais de 
enfermagem do mercado de Sergipe, Ivana é 
referência quando o assunto é empreender l
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história alicerçada na fé, na ciência, na arte e no 
amor de Colker pelo seu neto Theo, portador de 
epidermólise bolhosa distrófica. A apresentação 
será no Teatro Tobias Barreto, tem classificação 
livre e duração de 1h15, sem intervalo. l

A Rádio Transamérica 
lança seu mais novo 
estúdio dentro do 
espaço Carango, no 
Shopping Riomar. 
Até o dia 22 de abril, 
o estúdio Carango 
Transamérica 
transmite, de segunda 
a sexta, das 17h às 19h, 
uma programação 
local com pautas sobre 

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022  – 199

9/9SOCIEDADE

Quem foi um dos grandes destaques da 
Corrida Cidade de Aracaju foi o Grupo Constat. 
Uma grande mobilização foi montada e 
contou com 10 ambulâncias e cerca de 30 
profissionais das três empresas que compõem 
o grupo: Prosaúde, Constat e Vitalmed Constat. 
Parabéns aos envolvidos. l

o universo dos automóveis, ofertas do espaço 
Carango e muito mais! Fique sintonizado na 
Rádio Transamérica 90.5 FM e siga a página 
@radiotransamericaaju no Instagram! l

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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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.
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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 
nome na história da arte brasileira. Batendo papo 
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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 protocolos 
e decretos governamentais para garantir a 

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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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 
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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 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 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 
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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 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 

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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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 

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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‘BOLOFOFOS’
Após se consagrar fenômeno na internet com 
sucesso absoluto em visualizações no Youtube, 
‘Bolofofos’ segue nas plataformas dos streamings e 
começa carreira nos palcos com produção inédita 
‘Bolofofos - Show Oficial’. A montagem infantil vai ser 
apresentada em Sergipe no dia 15 de maio, a partir 
das 17h no Teatro Tobias Barreto. A produção local 
é da RD Produções com assessoria de imprensa da 
Navarro Comunicação. A apresentação vai contar 
com hits cantados e vistos por milhões de pequenos 

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.
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e que poderão ser agora assistidos de pertinho no 
palco do teatro. “Pão Pão Pão Pão Pão de queijo, 
isso é tudo que eu desejo...” Que pessoa com ou sem 
uma criança em casa nunca escutou essas linhas?! 
Esta e muitas outras músicas divertidas fazem parte 
da obra musical de Bolofofos, projeto iniciado, em 
2014, pelo brasileiro Eduardo San Marino. Com mais 
de 2 bilhões de views na internet, Bolofofos conquista 
fãs de todas as idades com uma fórmula simples: 
músicas alto-astral e que não deixam ninguém de 
fora, pois as composições são pensadas levando-se 
em conta a diversão da família inteira. Com ritmos da 
cultura pop e humor inteligente, Bolofofos cantam de 
maneira bem-humorada situações e emoções do dia 
a dia. Pensando nisso, a produção do projeto decidiu 
levar as personagens Bunny - a coelhinha, Rick - o 
leãozinho, Sophie - a gatinha, Pow - o polvinho e Pipi - 
o bebê corujinha para o palco em um show recheado 
das principais músicas do canal do Youtube. l

FORROZAO 2022
Após dois anos de saudade, foi dado o pontapé 
inicial pelo Grupo Sergipe de Comunicação 
que anunciou o retorno de Forrozão durante 
o seu lançamento realizado no Museu da 
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Gente Sergipana. O evento tradicional que abre 
oficialmente os festejos juninos de Sergipe chega 
a sua 37ª edição e está de volta após o controle 
da pandemia. A festa será realizada a partir das 
18h da sexta-feira, 7 de maio, na Praça de Eventos 
dos Mercados Centrais de Aracaju. O Forrozão é 
uma realização da TV Sergipe, FM Sergipe e G1, 
com organização da Teo Santana Produções, 
assessoria de imprensa da Navarro Comunicação, 
patrocínio da Maratá e apoio da Fleximídia e 
Publicart. A festa vai ser comandada pela Calcinha 
Preta, Devinho Novaes, Márcia Fellipe, Limão 
com Mel, Taty Girl, Cavaleiros do Forró, Matheus 
Fernandes, Tayrone e Adelmário Coelho. Uma 
mega estrutura vai receber milhares de forrozeiros 
em mais de 10 horas de muito arrasta-pé. l
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DJAVAN
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 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
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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 
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

FOTOS DIVULGAÇÃO
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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 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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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 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 

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 234 - 4/4/2022  – 215

4/7CIRCULANDO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 

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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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 

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 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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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
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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 
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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