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1/3OPINIÃO

EDITORIAL

O mundo está em polvorosa, e o Brasil 
também. A guerra na Europa atingiu a 
economia global e nunca ficou tão claro o 
fenômeno da interdependência entre as 
nações. 

A loucura de um ditador edpalha o medo e 
a destruição em um país soberano e pacífico, 
deixando a população mundial em estado de 
perplexidade. 

De repente, as grandes potências mundiais 
se percebem de mãos atadas, vítimas de um 
governante que quer porque quer impor sua 
vontade expansionista através do medo.

OS ABALOS DE 
UMA GUERRA 

INJUSTA
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Sanções econômicas não pareciam surtir 
efeito sobre o plenipotenciário russo.

Mas, de repente, o caldo começa a 
entornar e a coisa complica para seu 
Putin: a iniciativa privada se alia aos 
governos, indústrias encerram atividades 
na Rússia, empresas de serviços, bancos, 
transportadoras, empresas aéreas, 
organizações esportivas, todos se somam 
contra o violentador do equilíbrio global. 

Resta ao sujeito os afagos da grande 
potência que é a China, que insiste em não 
condenar o ex-agente da velha União Soviética. 

A China protege seu aliado e com essa atitude  
favorece o extermínio de civis e crianças 
na Ucrânia, uma atitude que transparece 
incompreensível para nós ocidentais. 

Tempos difíceis! A população mundial sequer 
está livre da pandemia que assolou o planeta 
e se depara com sussurros preocupantes de 
possibilidade de um conflito nuclear.
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3/3EDITORIALOPINIÃO

Uma guerra injusta, sem cabimento, que 
parecia local e rápida para o algoz, prolonga-
se indefinidamente,  para desespero do 
presidente que a inventou.

A capacidade de resistir dos ucranianos, a 
competência performática de Zelensky, dois 
fatores decisivos para a derrocada de Putin e 
seus devaneios czaristas.

O que se espera é  que essa desventura não 
dure mais 15 dias, e o mundo vai voltar melhor, 
sem a pandemia e sem essa guerra.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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CLASSIFICADOS
1/4

VENDE-SE Galpão med.4.80x35 
de profundidade telhado novo, porta 

nova próximo ao cartório 6 ofício entre 
a Rua Estancia e Maruim Escriturado 

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

VALOR R$ 230.000,00
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Classificados 2/4

Vende-se casa,  tem 4 quartos, 2 suítes,  
garagem  para 4 carros. Na 13 de julho

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

VALOR R$  3 MILHÕES

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

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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ÍNDICE CADERNOS
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Olhando a disputa pela presidência da 
República, o cenário no País está cada vez 
mais polarizado entre o atual presidente 
Jair Bolsonaro (PL) – que só cresce nas 
avaliações junto ao eleitorado – e o ex-
presidente Lula (PT), que parece ter chegado 
ao “topo” de sua popularidade. A chance de a 
disputa ter uma “3ª via” competitiva é muito 
pequena. Os nomes que estão postos mais 
devem “cumprir tabela”, do que ameaçar esta 
ou aquela pré-candidatura. 

OPINIÃO
1/13

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

CHAPA “LULA/ALCKMIN” 
NÃO TEM DISCURSO PARA 

JUSTIFICAR ALIANÇA
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2/13CINFORMANDOOPINIÃO

Considerando os “dois líderes”, Bolsonaro 
vai fortalecendo seus palanques nos Estados, a 
janela partidária lhe foi extremamente favorável, 
conquistou muitos apoios políticos e filiações, 
ampliou sua bancada no Congresso Nacional e 
continua sendo muito bem recebido nas cinco 
regiões do País. Segue inaugurando obras 
e ampliando os programas de seu governo. 
Mesmo sem uma definição sobre quem será seu 
candidato a vice, vive um bom momento político. 

A “boa fase” de Bolsonaro certamente está 
incomodando seus adversários, sobretudo 
a cúpula do Partido dos Trabalhadores. Ao 
ponto de Lula, recentemente, passar a fazer 
uma série de declarações polêmicas, sendo 
favorável ao aborto, criticando o consumo 
da classe média brasileira e estimulando 
a militância a pressionar políticos e seus 
familiares que defendem o atual governo 
federal. O petista errou tanto que se viu 
obrigado a “corrigir” algumas falas para 
“minimizar” o impacto de suas falas. Para 
tentar conter essa “escalada” de Bolsonaro, 
mesmo sem uma Federação nacional, 
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PT e PSB praticamente selaram a chapa 
majoritária com Lula para presidente e o ex-
tucano Geraldo Alckmin para vice, A Esquerda 
aposta que o agora socialista pode ajudar 
para reconquistar a confiança do setor 
empresarial, em especial nos grandes centros 
do País, O entendimento é que Lula já soma 
bem nas outras regiões e que a chapa precisa 
de uma espécie de “ponto de equilíbrio”. 

O problema é que a “trajetória” de Alckmin 
no PSDB, até pouco tempo, o condena e 
levanta uma extrema contradição de ambos 
os lados. O tucano, mesmo com um perfil mais 
burocrático, sempre foi um crítico ferrenho 
de Lula e do PT; as redes sociais provam tudo 
o que este colunista está dizendo. Sempre 
estiveram em lados opostos e a justificativa 
de que estão se unindo para enfrentar o 
presidente Jair Bolsonaro, não parece “colar”, 
pelo menos para o eleitorado paulista. 

Por lá o presidente da República está se 
fortalecendo, tem um pré-candidato a governador 
que, se continuar em evolução, chegará ao 2º 
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turno, e joga com o discurso de que PT e PSDB 
(leia Alckmin) agora estão juntos, no mesmo 
palanque. Isso está inflamando a base da 
oposição, sobretudo porque não há discurso 
que explique essa aliança. Até o PSOL já andou 
reclamando. A contradição é inegável, mas a 
chapa soa como “oportunismo” ou “vale-tudo” 
eleitoral. Cartas na mesa...

CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VEJA ESSA!
Tudo o que Valmir de Francisquinho (PL) 
planejou, está se concretizando: desde o ano 
passado lançou seu nome para deputado 
estadual, deputado federal, senador, vice-
governador e agora para governador. Ganha 
espaços generosos na mídia e nas pesquisas e, 
concentra todas as atenções em sua decisão. 

E ESSA!
Valmir agora cria uma expectativa para 
uma viagem que fará à BSB e, quando do 
retorno, anunciará sua decisão. Em síntese: 
vai para a capital federal, conversar com 
a direção nacional de seu partido, pedir 
apoio financeiro para sua campanha. 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 18



ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 19

5/13CINFORMANDOOPINIÃO
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Deverá assumir o compromisso de montar o 
palanque de Jair Bolsonaro em Sergipe. 

AINDA VALMIR!
Este colunista insiste na teoria de que Valmir 
disputará a eleição proporcional (deputado 
federal ou estadual) em uma dobradinha 
com seu filho, Tallyson, mas pelo “ibope” que 
conquistou nos últimos meses, terá uma 
eleição facilitada e muito mais barata. Disputar 
o governo, neste momento, é um risco, para o 
presente e para o futuro...

PURO MARKETING
Este colunista recorda uma eleição para o 
governo do Estado, onde no entorno de um 
projeto político o que mais se via era uma 
“overdose de marketing”, mas na prática, faltava 
densidade, grupo e, principalmente, estrutura 
financeira. O resultado findou sendo negativo 
nas urnas. Se tivesse que apostar, este colunista 
vê valorização política, mas muito “blefe”...

EMMANUEL FRANCO
Pré-candidato a governador pelo Mobiliza 33, 

http://www.cinformonline.com.br
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o empresário e professor Emmanuel Franco 
assegura que é o único representante do 
presidente Jair Bolsonaro em Sergipe. Ele 
vem concedendo entrevistas e garante que 
está preparado para governar o Estado pelos 
próximos quatro anos.
 
JOÃO FONTES E DENISE LEAL
Diante das reclamações feitas por 
correligionários do pré-candidato a governador 
João Fontes e da pré-candidata a vice-
governadora Denise Leal, sobre alguns setores da 
imprensa no Estado, este colunista não apenas 
assegura aos dirigentes do PTB em Sergipe, 
como garante que, pelo menos neste espaço 
democrático, suas teses e posicionamentos 
terão sempre acesso e o respeito devido. Os 
dois também são defensores da reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro.
 
BOMBA!
Segundo a física, o mesmo corpo não ocupa 
dois locais no espaço ao mesmo tempo. Mas 
uma vem intrigando este colunista: como 
uma funcionária de um município sergipano 
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consegue trabalhar, os mesmos dias e 
horários, para a Prefeitura e para a Fundação 
Renascer (sempre ela), através da empresa 
terceirizada ANKORA?

OLHA A RENASCER!
Não custa lembrar que essa mesma empresa 
ANKORA é objeto de uma série de denúncias 
relacionadas ao descumprimento contratual 
para atender as demandas do senhor 
Presidente da Fundação Renascer...

EXCLUSIVA!
Falando na Renascer, os comentários dentro 
da Fundação dão conta da “moral” que uma 
funcionária tem, chegando a esbravejar pelos 
sete cantos que já colocou o órgão na Justiça 
e, mesmo assim, exigiu do presidente que 
lhe acomodasse em uma outra terceirizada 
(ANKORA)! É mole?

MUITO ROLO!
Isso tudo após ter sido demitida de outra 
terceirizada que teve seu contrato encerrado! 
O detalhe é que a suposta função que a 

CINFORMANDOOPINIÃO
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moça estaria desempenhando na ANKORA, 
estranhamente, não tem no objeto contratual. 
Isso pode, Arnaldo? Com a palavra os citados 
para que possam esclarecer mais essas 
“pérolas” da Fundação Renascer.

MARIA DO CARMO I
A senadora Maria do Carmo Alves (UB) aplaudiu 
a decisão de integrantes da Sexta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça que decidiram 
que a Lei Maria da Penha — que protege as 
mulheres vítimas de violência doméstica — 
pode ser aplicada para as transexuais. “É uma 
importante vitória para essa população que, 
ainda, é marginalizada e brutalmente agredida 
pelo fato de ser trans”, disse.

MARIA DO CARMO II
Maria do Carmo ressaltou que por 13 anos 
consecutivos, o Brasil é o país que mais 
mata trans, conforme mostra uma pesquisa 
feita pela Organização Não-Governamental 
Transgender Europe. A entidade contabilizou 
375 assassinatos em todo o mundo no ano 
passado, “Desses crimes, 140 ocorreram em 

CINFORMANDOOPINIÃO
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nosso país e a maior parte dessas vítimas 
tinham entre 18 e 29 anos”, apontou a 
parlamentar. Para ela, o número pode ser ainda 
maior, considerando que não há dados oficiais.  
“As informações que constam na pesquisa 
são frutos de registros feitos por organizações 
não-governamentais, reportagens e relatos de 
pessoas próximas das vítimas”, disse Maria.
 
DECISÃO 
Ao analisarem um recurso do Ministério Público 
contra decisão da Justiça de São Paulo, que 
negou medidas protetivas previstas na Lei Maria 
da Penha para uma mulher trans, os ministros 
do STJ consideraram que o artigo quinto da Lei 
Maria da Penha caracteriza a violência doméstica 
e familiar contra a mulher como qualquer ação 
ou omissão baseada no gênero. Para eles, isso 
não tem nada a ver com aspectos biológicos.

BRENO GARIBALDE I
O vereador Breno Garibalde, que também é 
arquiteto e mestre em urbanismo, protocolou na 
sexta (8), na Câmara Municipal de Aracaju, um 
Projeto de Lei proibindo a prática da arquitetura 

CINFORMANDOOPINIÃO
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hostil na capital sergipana. O parlamentar vem 
chamando atenção sobre esse tema durante 
toda a semana, em suas redes sociais.

BRENO GARIBALDE II
“Protocolamos este PL com o objetivo de 
promover mais igualdade e liberdade das 
pessoas nos espaços públicos. A arquitetura 
hostil se coloca acima do que a população 
quer, ela afasta as pessoas. Bancos com 
divisão no meio, tachinhas, piquetes e grades 
embaixo de marquises, grades e espetos nas 
muretas. Esses elementos inseridos nos locais 
(privados ou públicos) são práticas que tornam 
a cidade desumana e mostram um desprezo 
enorme pelas pessoas, principalmente 
aquelas em situação de pobreza, que é o que 
chamamos de aporofobia”, destacou Breno. 

BRENO GARIBALDE III
Para o vereador, Aracaju está bem melhor 
do que algumas capitais neste sentido, mas 
ainda assim encontram-se diversos exemplos 
da arquitetura hostil. “A cidade deveria ser 
um espaço confortável, onde todos tivessem 

CINFORMANDOOPINIÃO
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acesso aos direitos fundamentais (moradia, 
trabalho, comida), mas infelizmente não 
é assim. As pessoas em situação de rua e 
moradores de rua, além de não terem esses 
direitos garantidos, ainda sofrem com a 
hostilidade dos espaços”, afirmou o vereador.  

POSSE NO SENALBA
No próximo dia 19 será realizada a Solenidade 
de Posse da nova Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal do Senalba Sergipe, sob 
a presidência de Maria de Fátima Santos 
Andrade, para o quadriênio 2022-2026, a partir 
das 19 horas, no Real Classic Hotel. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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ADVOGADOS BRASILEIROS I
A presidente nacional do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB), Rita Cortez, vai 
inaugurar na próxima segunda-feira (11), às 
18h30, a subsede do IAB em Sergipe, que 
será a sexta aberta pela entidade sediada 
no Rio de Janeiro. As demais subsedes 
funcionam em Brasília, desde 2015, e nos 
estados do Amazonas, Rondônia, Piauí e Ceará, 
inauguradas nos últimos meses.

ADVOGADOS BRASILEIROS II
“A abertura de subsedes e a nomeação 
de representantes estaduais pelo País 
consolidaram o Instituto como uma entidade 
nacional”, ressalta Rita Cortez. A subsede do 
IAB será instalada numa sala da Faculdade de 
Administração e Negócios de Sergipe (Fanese). 
No mesmo espaço, será inaugurada também 
a sede do Instituto da Advocacia de Sergipe 
(Iase), fundado no ano passado.

ADVOGADOS BRASILEIROS III
Na ocasião, o ex-presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

http://www.cinformonline.com.br
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(CFOAB), Cezar Britto, será condecorado 
com a Medalha Luiz Gama. Desenhada pelas 
mãos de Oscar Niemeyer, especialmente 
para o IAB, em 2009, quando o arquiteto 
tinha 101 anos de idade, a comenda é 
destinada àqueles que se destacam na 
defesa do estado democrático de direito.

PRESENTES
Estarão presentes na inauguração, que será 
transmitida pelo canal TVIAB no YouTube, 
os presidentes do Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe (TJSE), desembargador 
Edson Ulisses de Melo, e da OAB/SE, 
Danniel Costa; o 2º vice-presidente do 
IAB, Sydney Sanches, eleito para presidir 
a entidade no triênio 2022/2025; o diretor 
secretário responsável pelas Relações 
Institucionais e coordenador da atuação das 
Representações Estaduais, Jorge Folena, e o 
representante estadual do IAB no Estado de 
Sergipe, Sandro Mezzarano.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com
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POLÍTICA
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RICARDO MARQUES
“O NOSSO GRUPO JÁ TEM 

PRÉ-CANDIDATO QUE É 
ALESSANDRO VIEIRA”

 lParlamentar confirma que a 
delegada Danielle Garcia deve ser 

a pré-candidata ao Senado

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline
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Diante de uma série de especulações em 
torno de uma possível aliança política entre 
o agrupamento do senador Alessandro 
Vieira (PSDB), pré-candidato a governador, 
e do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL), que também pode disputar 
o Executivo, a reportagem do CINFORM ON 
LINE conversou com o vereador de Aracaju, 
Ricardo Marques (Cidadania), que confirmou 
sua pré-candidatura a deputado estadual 
este ano. Ricardo ratifica o compromisso com 
Alessandro, mas não descarta uma aliança 
com Valmir, desde que ele se posicione 
politicamente em relação ao governo do 
Estado. Ele também cobra a licitação do 
transporte coletivo da Grande Aracaju. Confira 
a seguir, e na íntegra, esta entrevista exclusiva:

CINFORM ON LINE: Iniciando a entrevista, 
vamos à pergunta que não quer calar: a pré-
candidatura do senador Alessandro Vieira 
está lançada para o governo, mas diante da 
possibilidade de Valmir de Francisquinho 
também disputar, existe alguma chance de o 
delegado recuar?

ENTREVISTAPOLÍTICA
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RICARDO MARQUES: É verdade que o 
senador Alessandro Vieira é o nosso pré-
candidato a governador, mas não vejo, no 
momento, essa possibilidade que você coloca 
de recuo. Se você pergunta: estão conversando? 
Estamos sim, com muita gente, porque temos 
consciência de que precisamos unir forças 
para vencer a situação, mas na prática o nosso 
projeto é o do senador Alessandro. 

Mas o senador Alessandro Vieira estaria 
pronto para comandar o governo de 
Sergipe? Sem dúvida alguma! Alessandro 
é um político sério, honesto, técnico e que 
conhece bem os problemas de Sergipe. 
Ele é muito preparado e conhece as 
peças que envolvem a gestão estadual, os 
fornecedores...ele foi para Brasília e lá criou 
raiz junto aos grandes líderes brasileiros. Hoje 
ele não é apenas um político por Sergipe, 
mas com visibilidade nacional e eu acredito 
que, com sua força, ele vai ajudar e muito o 
nosso Estado. Alessandro representa uma 
nova mentalidade política, diferente dos ex-
governadores, com outra cabeça, sem querer 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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construir carreira política. Transparente, 
honesto e focado no combate à corrupção. 

Mas e quanto ao ex-prefeito de 
Itabaiana, Valmir de Francisquinho? Ele 
é um bom nome? Poderia representar o 
seu agrupamento como pré-candidato 
a governador? Eu não participei das 
conversas, conheço pouco o político Valmir 
de Francisquinho, mas reforço que o nosso 
grupo já tem pré-candidato que é o senador 
Alessandro Vieira. Mas nada impede que eles 
conversem. Tenho ouvido e lido muita coisa 
através da imprensa, mas é preciso, primeiro, 
que Valmir se posicione, que diga o que quer, 
se vai ou não ser candidato a governador, 
e sobre como será seu posicionamento em 
relação ao Executivo. O nosso agrupamento 
está posicionado na oposição e, para avançar 
nas conversas com o Cidadania, ele (Valmir) 
precisa se posicionar. 

Mas vocês não tiveram uma conversa, 
recente, em Itabaiana, sobre as eleições 
deste ano? Estivemos em Itabaiana, a convite 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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do prefeito municipal 
para acompanhar o 
lançamento de um 
projeto da gestão com 
emenda do senador 
Alessandro Vieira. Algo 
relacionado à segurança 
digital, na internet. O 
que ocorreu lá foram 
entrevistas para veículos 
de comunicação da 
região, mas nada 
específico sobre política. Repito: Valmir de 
Francisquinho precisa dizer o que ele quer! Se 
será ou não pré-candidato a governador. Ele 
disse que vai viajar para BSB e que, até o dia 
25, quer ter a sua decisão tomada. Pelo menos 
foi o que eu ouvi dele nas entrevistas.

Mas, sem unir a oposição, ou pelo menos 
boa parte dela, há condições de vencer o 
pleito este ano contra uma pré-candidatura 
da base do governador? Todos nós sabemos 
que a oposição fica muito mais fortalecida se ela 
caminhar unida. Ninguém tem qualquer dúvida 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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sobre isso. Queremos sim ampliar, formalizar 
alianças, em torno do nosso projeto que é 
liderado pelo senador Alessandro. Ninguém 
faz nada sozinho, mas nós vamos seguir 
caminhando com os nossos ideais. Hoje temos 
pré-candidatos a governador e a senadora, que é 
a delegada Danielle Garcia (Podemos). 

Mas Alessandro está no PSDB e Danielle 
no Podemos. E como fica o ex-senador 
Eduardo Amorim? É sabido que ele está 
mantendo sua pré-candidatura de senador 
da República. Esta aliança é possível? 
Eu só confesso que não sei em que partido 
ele se encontra filiado. Não sei se Amorim 
ficou no PSDB ou se foi para o PL ou outra 
legenda. Nossa legislação eleitoral impõe a 
necessidade de os partidos formalizarem 
alianças. Alessandro é o novo presidente do 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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PSDB e vamos somar junto com o Cidadania 
e o Podemos. Eduardo Amorim é uma pessoa 
de boa estima, que não tem problemas e que 
não tem ninguém contra ele. Mas nossa pré-
candidata ao Senado é Danielle Garcia, e acho 
que só falta oficializar. Ela só não será se for 
uma decisão dela própria, de ordem pessoal. 

E quanto a Ricardo Marques? Será 
pré-candidato a deputado estadual ou a 
deputado federal? Qual é o seu projeto? 
Sou pré-candidato a deputado estadual pelo 
Cidadania. Na verdade, por onde ando, tenho 
ouvido manifestações das pessoas pedindo 
muito para eu levar o meu trabalho legislativo 
para a Assembleia Legislativa, para o restante 
do Estado. Já algumas pessoas entendem 
que eu devo continuar na Câmara Municipal, 
defendendo os interesses do povo de Aracaju. 
Isso é muito positivo porque é um respaldo 
de que as pessoas estão gostando do nosso 
trabalho. Mas, eu estando na Alese, nada 
impede que eu defenda os 75 municípios 
sergipanos, inclusive Aracaju. Mas meu nome 
está à disposição do agrupamento. 
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Qual a perspectiva de eleição para 
deputados estaduais? E quanto à chapa 
de deputados federais? Já tem uma 
sinalização sobre a disputa pela presidência 
da República? Nós caminhamos com os pés 
no chão! Temos uma chapa para deputado 
estadual muito competitiva e a intenção é 
manter os espaços que conquistamos lá. Cada 
eleição apresenta um cenário diferente. Para 
federal também temos as presenças de muitas 
pessoas do interior do Estado. Sobre a eleição 
presidencial temos consciência que tudo se 
encaminha para a Federação entre PSDB e 
Cidadania. Vamos aguardar a orientação do 
nosso presidente estadual e vamos caminhar. 

Do seu trabalho na Câmara Municipal 
de Aracaju, que “bandeira” você destaca? 
Estou travando uma batalha no parlamento, 

Enquanto não tiver vontade e 
coragem a situação do transporte 

público vai continuar piorando”
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cobrando da prefeitura de Aracaju para que 
ela faça a licitação do transporte coletivo. O 
sistema atravessa uma situação caótica. 

Essa licitação me parecer ser o “calcanhar 
de Aquiles” do prefeito Edvaldo Nogueira. Aliás 
há um problema de falta de mobilidade na 
cidade inteira. O prefeito investe muito pouco, 
as empresas do setor estão com problemas e o 
povo, que paga caro, continua sofrendo muito. 

Enquanto não tiver vontade e coragem a 
situação do transporte público vai continuar 
piorando. Levamos uma Comissão para 
Maceió, conversamos com empresários, com 
vereadores, com os órgãos fiscalizadores de lá 
e percebemos uma realidade completamente 
diferente. Lá eles começaram uma licitação 
há oito ou 10 anos, e agora estão começando 
a colher os resultados. Vão deixar de pagar 
passagem aos domingos, estudantes não 
pagam, sem contar que eles possuem a 
menor tarifa do País e com uma frota média 
de, no máximo, cinco anos. Conversei 
com todos os setores e é evidente que 
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os empresários precisam ter retorno, até 
porque isso não é de graça, mas na licitação 
todos têm direitos e deveres. Lá eles tiveram 
coragem e estão um passo a frente. 

Concluindo a entrevista, e quanto às 
obras paradas em Aracaju? Já tem uma 
previsão de quando as avenidas Hermes 
Fontes/Adélia Franco e Augusto Franco (Rio 
de Janeiro) estarão prontas, em definitivo? 
O mato começa a tomar conta da Hermes 
Fontes. A obra simplesmente não acabou! Mas 
está paralisada! Na Avenida Augusto Franco, 
para piorar, há uma pendência jurídica. Para 
você ter ideia, a obra da Orlinha da Coroa do 
Meio, que fizeram até festa, encontra-se 
abandonada. Verifiquei, junto ao Ministério 
do Turismo e Caixa Econômica Federal e 
percebi que só 7% foram feitos e com o 
dinheiro em caixa! Estamos falando de uma 
obra iniciada em 2013! Sem contar a do 
Dom Luciano que foi feita às pressas e não 
suportou as chuvas recentes. E o que dizer 
da Maternidade do Santa Maria? Os órgãos 
fiscalizadores precisam cobrar, atuar. 
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DIRETORIA DO 
SENAC PARTICIPA 

DE AUDIÊNCIA 
DO MP SOBRE 

APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL

A diretoria do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) participou 
da audiência pública sobre “Aprendizagem 
Profissional no Brasil e em Sergipe – Avanços, 
Dificuldades e Desafios”, que ocorreu no 
auditório do Ministério Público de Sergipe, na 
manhã de quinta, 07 de abril. 
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A diretora regional da unidade em Sergipe, 
Priscila Dias Felizola esteve presente na 
audiência e ressaltou a importância da 
sessão solene. “A Educação Profissional 
tem sido objeto de discussões, enfocando 
procedimentos de aprendizagem voltados 
para a construção de competências 
profissionais atualizadas. Esta audiência do 
Ministério Público nos incentiva à revisão de 
práticas tradicionais de ensino, discutindo 
possibilidades de surgimento de novos 
modelos educacionais que se adaptem à nossa 
realidade”, disse Priscila. 
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O presidente do Sistema Fecomércio Sesc/ 
Senac, Laércio Oliveira, também presente na 
solenidade relatou a importância de ainda 
ser discutida a aprendizagem profissional 
como combate ao trabalho infantil. “Reforço a 
importância da inclusão de jovens no mercado 
de trabalho, o caminho é a qualificação 
profissional, que dá oportunidades e 
ferramentas para um futuro digno”. 

Também estiveram presentes, a secretária 
de Estado da Inclusão, Lucivanda Nunes, 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Na imagem, (da esq. Para direita): a secretária de Estado 
da Inclusão, Lucivanda Nunes, Douglas Ferreira dos Santos, 
representando os alunos do Programa de Aprendizagem do Senac, 
diretora do Senac, Priscila Felizola e o presidente do Sistema 
Fecomércio Sesc/Senac, Laércio Oliveira. 
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o superintendente do Sistema Fecomércio 
Sesc/ Senac, Maurício Gonçalves, a secretária 
da Presidência da Federação do Comércio, 
Neide Santana; a diretora do Sesc, Aparecida 
Farias e os seguintes gestores do Senac: o 
diretor adjunto, Marcos Barreto, o gerente da 
Divisão de Educação Profissional, Edson Alves, 
a gerente do Núcleo de Promoção Social e 
Relações com Egressos, Marileide Martins e o 
gerente do Centro de Educação Profissional do 
Senac /Aracaju, Antônio Santana. 

A audiência foi destinada a representantes 
de órgãos públicos, de sindicatos, em especial, 
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de instituições formadoras de aprendizagem 
profissional como o Senac, e à toda sociedade 
sergipana. De acordo com informações do 
Ministério Público, a sessão que acontecerá 
também em outros municípios sergipanos, 
possui o objetivo de incentivar e apontar ações 
destinadas ao cumprimento da educação 
profissional, um dos pilares de preservação e 
abolição do trabalho infantil. 

Durante a sessão solene, a coordenadora de 
Combate à Exploração do Trabalho da Infância 

5/6GERAL
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A audiência aconteceu no auditório Promotor de Justiça 
Valdir de Freitas Dantas – Edifício-Sede do MPSE
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(Coordinfância) e Procuradora, Ana Maria Villa 
Real ministrou uma palestra sobre o tema. 

A audiência também contou com a exposição 
formal do assunto através do Procurador do 
Trabalho, Raymundo Ribeiro; da Promotora 
de Justiça Lilian Carvalho da Juíza de Direito 
Coordenadora da Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Iracy 
Ribeiro Mangueira Marques; do Auditor-
Fiscal do Trabalho, Thiago Freire Laporte; do 
Coordenador de Articulação Institucional da 
Fundação Renascer, Eudes de Oliveira Bonfim; e 
dos Adolescentes Aprendizes, Douglas Ferreira 
e Rilary Rosa Santos.

O evento foi organizado com o apoio do 
Centro de Apoio Operacional da Infância e da 
Adolescência (CAOpIA/MPSE), por meio da 
Promotora de Justiça, Talita Cunegundes.

A audiência pública também será realizada 
em Nossa Senhora da Glória no final de 
abril, em maio nos municípios de Itabaiana, 
Lagarto e Tobias Barreto. 
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OPERAÇÃO MACELLUM 
DESARTICULA GRUPO QUE 

AMEAÇAVA E EXTORQUIA 
FAZENDEIROS EM SERGIPE

Na manhã desta sexta-feira (08), as 
polícias Civil e Militar deflagraram a Operação 
Macellum com o objetivo de cumprimento de 
mandados de busca e apreensão no âmbito de 
investigações sobre um grupo criminoso que 
vinha aterrorizando fazendeiros e a população 
da região de Tomar do Geru. Até o início da 
manhã, segundo a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, foram registradas apreensões 
de armas de fogo, drogas, dinheiro e três 
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homens que entraram em confronto com as 
equipes policiais vieram a óbito. Segundo o 
delegado Daniel Mattos, nos últimos meses 
foram recebidas denúncias sobre um grupo 
que atuava com crimes de extorsão, tráfico de 
drogas e associação criminosa. “Eles extorquiam 
pequenos fazendeiros de Tomar do Geru, 
exigindo quantias mensais. E eles ameaçavam 
caso não houvesse o pagamento. Eles andavam 
armados e usavam as armas para constranger 
a população”, detalhou. Na operação, foram 
localizados Roberto da Silva Santos, Edmilson da 
Silva Santos e Adailton da Silva Santos.

O nome da operação, Macellum, significa 
matadouro, em latim. O nome foi aplicado à 
ação policial justamente em alusão à localidade 
onde o grupo criminoso atuava no município 
de Tomar do Geru. Participaram da operação o 
Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), 
Comando do Policiamento Militar do Interior 
(CPMI), Polícia Civil de Umbaúba, Polícia Civil de 
Boquim, Polícia Civil de Propriá.

Com informações da SSP/SE
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 lO protocolo visa definir premissas 
estabelecendo condições necessárias e não 
vinculantes para a retomada da produção 

da planta de sulfato de amônio, em 2023, na 
Unigel Agro SE, em Laranjeiras

BELIVALDO ASSINA 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

PARA RETOMADA DA 
PRODUÇÃO DE SULFATO DE 

AMÔNIO PELA UNIGEL

O governador Belivaldo Chagas participou, 
nesta sexta-feira (08), da Assinatura de 
Apresentação de Documentos e Normativas 
para o Setor de Gás Natural e Fertilizantes, 
onde foi assinado protoloco de intenções para 
retomada da produção da planta de sulfato de 
amônio pelo grupo Unigel.

FOTO MARIO SOUSA
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“Estamos dando passos para o futuro. O que 
temos feito, desde o primeiro momento em que 
assumimos o governo, foi criar condições nos 
caminhos para que Sergipe se firme cada vez 
mais, sendo referência para o Brasil e para o 
mundo. A luta que travamos recentemente não 
foi em vão para que pudéssemos ter a Unigel, 
hoje, atuando no nosso estado e mostrando para 
o Brasil que é possível fazer as coisas dentro do 
Brasil. Sergipe, apesar de ser pequeno, tem sido 
exemplo quando se diz respeito à modernização 
regulatória e a legislação do gás e o governo 
tem dado todas as condições. Nos próximos 
três anos eles vão investir cerca de 50 milhões 
de reais, gerando emprego, portanto, gerando 
renda. É Sergipe mostrando para o país que nós 
estamos avançando cada vez mais quando o 
assunto é modernização regulatória vinculada ao 
gás”, ressaltou o governador.

O evento aconteceu no auditório do Palácio 
dos Despachos e contou com a presença 
de executivos da fábrica, secretários, além 
do presidente da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet.
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“É uma satisfação poder testemunhar 
esse ato importante para o estado, para 
as empresas. A ABDI tem, ao longo de sua 
trajetória, uma aproximação grande com 
esse setor de Petróleo, Gás e Fertilizantes.
Quero saudar esse investimento importante 
da Unigel, na planta de sulfato de amônia, que 
representa mais segurança alimentar ao nosso 
país”, destacou o presidente da ABDI.

PROTOCOLO DE INTENÇÕES
O protocolo visa definir premissas 

estabelecendo condições necessárias e não 
vinculantes para a retomada da produção da 
planta de sulfato de amônio, localizada na 
Unigel Agro SE, no município de Laranjeiras, no 
primeiro semestre de 2023. “Recentemente, a 
Unigel adquiriu a fábrica por meio de contrato 
com a Petrobras, e nos estendemos o benefício 
que a Petrobras tinha com a Unigel. Então, é 
uma politica do nosso Estado, não desamparar 
qualquer empresa, mesmo aquela com planta 
nova. Essa planta é importantíssima para o 
estado por vários motivos, por exemplo, a 
produção de fertilizantes”, explicou o secretário 
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de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 
Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, 
que também assinou o documento.

A unidade de sulfato de amônio encontra-
se em estado de hibernação desde julho 
de 2017, necessitando, para a retomada de 
sua produção, de serviços de manutenção 
e investimentos em confiabilidade, além da 
garantia de suprimento do ácido sulfúrico, uma 
de suas matérias primas. Para atender a esta 
demanda, a Unigel está construindo no Polo 
Industrial de Camaçari (BA) uma unidade de 
produção de ácido sulfúrico. “Em 2021, nós 
demos um importante passo pra retomada 
da partida da Unigel Agro de Sergipe, a nossa 
fábrica aqui em Laranjeiras, e agora vem um 
próximo passo, a Companhia quer retomar 
a produção de sulfato de amônio, que é uma 
planta que já existe, mas que não está em 
operação e, nós, estamos agora estudando, 
como fazer pra viabilizar isso. Estamos aqui 
para ver um protocolo de intenções com o 
Governo do Estado, justamente pensando 
nesta retomada, que vai trazer geração de 
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empregos e empregos de muita qualidade”, 
destacou, em discurso, o diretor executivo da 
Unigel, Luiz Felipe Fustaino.

REGULAMENTAÇÃO 
Também houve assinatura de decreto pelo 

governador Belivaldo Chagas, sobre as mudanças 
no Regulamento dos serviços locais de gás 
canalizado. As alterações foram apresentadas por 
meio da Resolução nº 19 do Conselho Superior da 
Agrese, de 31 de março de 2022. As modificações 
dizem respeito aos artigos 1º, 28, 29 e 64 do 
Regulamento, em adequação à Nova Lei do Gás 
(Lei Nº 14.134/2021) e ao Decreto Federal Nº 
10.712/2021. A Resolução aprova, ainda, inclusões 
nos artigos 3º, 6º e 28. As principais mudanças 
dizem respeito à indicação de um aviso prévio 
de quatro meses, para que o consumidor cativo 
tenha interesse de migrar para o mercado 
livre, e à questão da capacidade ociosa, 
que é quando o consumidor livre cede a 
capacidade que não é utilizada nos dutos para 
outro consumidor livre, com participação da 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do 
Estado de Sergipe (Agrese).
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“Come-se muito e muito mal e por isso 
as pessoas ficam doentes”. Essa frase está 
no cartão de visita do professor Corrado 
Sansoni, um italiano septuagenário que 
goza de boa saúde e gasta boa parte de seu 
tempo a ensinar às pessoas aqui no Brasil 
e nos diversos países por anda no mundo, a 
viver bem, com saúde e aproveitando o que a 
vida tem de melhor. Ele chegou ao Brasil em 
1980, desembarcado na Bahia, mas conhece 
Sergipe há mais de 40 anos, primeiramente 
como padre católico e pregador do evangelho, 
e em seguida ensinando, como médico que é, 
a que as pessoas vivam mais e melhor. Veja 
a seguir a entrevista que ele concedeu, com 
exclusividade, ao jornal CIFORMONLINE.

“A MAIORIA DAS PESSOAS 
COME MUITO, COME MAL E 

POR ISSO FICA DOENTE”

PROFESSOR 
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CINFORMONLINE: Quem é o professor 
Corrado Sansoni, italiano de nascimento, 
mas conhecedor e frequentador do Brasil há 
vários anos?

Corrado Sansoni – Sou um italiano que 
chegou ao Brasil em 1980 para ser hóspede 
dos frades capuchinhos no Convento de Nossa 
Senhora da Piedade, em Salvador. Trabalhei 
na Secretaria Estadual da Saúde da Bahia 
na implantação do HEMOBA, o Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Estado. Prestei 
também, ao MONTE TABOR, uma fundação 
ítalo-brasileira de promoção sanitária, no Centro 
de Toxicologia, precursor do Hospital São Rafael 
em Salvador. A seguir, foi no Convento São 
Judas Tadeu, em Aracaju, que prestei a minha 
ajuda como voluntário no Hospital São José, 
dirigido, na época, pela saudosa Irmã Protasia. 
Trabalhei também na Secretaria de Estado da 
Saúde, mais especificamente no HEMOSE, o 
Centro de Hemoterapia de Sergipe. 

Por que a opção de morar no Brasil? Fale 
um pouco sobre isso. Como já disse, cheguei 
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ao país em 1980 e em seguida estava vivendo 
em Sergipe. Portanto, me considero um 
“sergipano de coração” com mais de 40 anos 
me dividindo entre o Brasil e a Europa. Eu vim 
para ensinar o que aprendi de melhor sobre 
saúde e educação alimentar. 

Como o senhor divide o seu tempo na 
Europa, mais especificamente na Itália 
e suas vindas ao Brasil? Atualmente esse 
tempo é dividido com a minha atuação como 
especialista em Higiene Natural e Educação 
Alimentar na Europa e no Brasil e, de modo 
especial, aqui em Sergipe onde, este ano, 
pretendemos instalar o primeiro Centro de 
Educação Alimentar de Sergipe. 

Como o professor Corrado Sansoni analisa 
a questão de Educação Alimentar no Brasil 
e no mundo? Segundo a minha experiência, a 
prioridade mundial é, sem sombra de dúvidas, 
o problema alimentar das populações e isso 
porque a maioria das pessoas come muito 
mal, especialmente quando dá preferência 
a produtos refinados e industrializados que 
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contêm muito agrotóxico. Além do mais, uma 
saudável alimentação ajudaria, e muito, a evitar 
certas patologias orgânicas.

 Por que morre tanta gente de vários 
tipos de doenças e como elas poderiam 
ser evitadas? Isso acontece porque, como 
já disse, comemos muito e, o que é pior, 
comemos muito mal. Essa é a razão maior, 
na minha opinião, de tantas mortes que 
poderiam ser evitadas.  

Sua opinião sobre a pandemia do 
coronavírus no Brasil e no mundo Falando 
dessa pandemia que ainda estamos 
vivenciando, alerto que temos de estar 
atentos e não cometer o erro de “baixar a 
guarda” pensando que tudo já passou. A 
questão é que o vírus ainda está no meio da 
gente e, atentem, somos nós os responsáveis 
pela sua transmissão. 

Qual a mensagem que o senhor manda 
para os sergipanos que o conhecem e 
todos os leitores do nosso jornal? A minha 
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mensagem que deixo a todos é a de que 
aquela de não subestimar a importância 
do nosso modo de se alimentar porque, 
segundo a OMS, a Organização Mundial da 
Saúde, ela é a responsável pela boa saúde e 
por nossa qualidade de vida.

GERAL TRIBUNA LIVRE
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Sou um compositor que adoro trabalhar 
em parceria. Alguns poetas e letristas fazem 
parte da minha composição musical. Tenho 
parcerias com: Mingo Santana, Kleber Melo, 
Lula Ribeiro, Genival Nunes, Denys Leão, 
Emanuel Dantas, Hunald Alencar, Marcelo 
Ribeiro, Wagner Ribeiro, Tonho do Amaral, 
Nery, Irmão, Amorosa. Relaciono três nomes 
como destaques, não só pelas letras pois são 
maravilhosos letristas, mas pela amizade e 
irmandade construídas durante os anos. 

O primeiro, é o amigo do colégio Salesiano, 
meu compadre padrinho da minha filha Tassia, 
Alex Pinheiro. Parceiro de muitas canções, 
entre elas: Gênese (1979); Chinfra de Cinderela 

UM ARTEIRO DA MÚSICA
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(1986); Índios Urbanos, (1993); a Baton da Alma 
de (2000). O segundo, comecei compondo com 
ele músicas para peças infantis. E são mais de 
trezentas. Fizemos muitas outras composições, 
como Pecado de Pássaro (gravada por Rogério, 
Chiko Queiroga e Antônio Rogério e pelo 
Pedro Luan), Na mira do Luar (gravada pelo 
Roberto Alves), Canção da Cidade, (gravada 
por mim e Gena Ribeiro), o Jorge Lins. O 
terceiro, o irmão querido Rubens Lisboa. 
Rubens é sergipano de Aracaju. Engenheiro 
químico, advogado, jornalista, produtor, 
ativista cultural, cantor, compositor e autor. 

Conheci Rubens como compositor, em 1984, 
em uma das edições do Festival Novo Canto. 
Sua música, “Samba da Utopia”, defendida por 
Maria Quaranta, ficou em quarto lugar. Já em 
1985, coordenei com Jorge Lins o Festival de 
Verão, promovido pelo circo Amoras e Amores. 
De novo, estava lá Rubens, dessa feita com 
a música “Aluaran”. Defendida pela Amélia 
Daura. A canção foi a campeã do Festival. Um 
amigo em comum, o Jorge Roberto “Jorge 
Preto”, como era conhecido, tinha comentado 
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sobre Rubens. Ele disse que Rubens escrevia 
muito bem e fazia as músicas sem tocar 
nenhum instrumento. Disse ainda que era 
ele, Jorge, quem harmonizava. E incentivou 
a procurar Rubens para fazermos algumas 
parcerias. Achei interessante a ideia, mas não 
dei prosseguimento, pois não tinha nenhuma 
intimidade com Rubens.

Até que um dia fui convidado pelo Prefeito 
da cidade de Aracaju, na época Viana de Assis, 
para produzir um LP com músicas com o tema 
da cidade.  O título seria “Aracaju Pra Cantar”. 
Encontro na reunião de produção, Rubens 
Lisboa que teria sua primeira música gravada. 
Tomei de Cara – “Caiu caju, caju na ara, dá bom 
fruto na seara, norte vento sul, tomara seja 
fruta rara, nesse azul tomei de cara Aracaju”, 
na voz de Amorosa. Dali em diante, uma das 
grandes intérpretes das músicas de Rubens.

Nessa reunião, pude conhecer melhor 
Rubens e ver que o sujeito tinha muitas 
qualidades pessoais e artísticas. Em dos 
momentos da conversa, ele disse que conhecia 
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algumas músicas minhas e gostava demais 
das melodias. Propôs me passar algumas 
letras para que eu colocasse melodia. Claro 
que topei, na hora. E a parti daí foram muitas e 
muitas canções que fizemos juntos.

Até então, não sabia que Rubens cantava. 
Quando fui assistir ao show “Dez-colagem” 
em 1986, fiquei surpreso. Estava lá Rubens, 
cantando suas músicas e de outros 
compositores brasileiros. Fiquei com uma pulga 
atrás da orelha. Seria cantar a praia de Rubens? 
Sim. Sem nenhuma dúvida! Rubens Lisboa é 
o artista sergipano que mais evoluiu nessas 
últimas décadas. Arriscou-se em Festivais 
(Canta Nordeste), cantou na noite aracajuana, 
nos bares da vida, montou bandas, provou sua 
capacidade de compor e cantar, tornando-se 
um ícone da música sergipana e brasileira.

Em 1997, compôs junto comigo a trilha do 
espetáculo Ópera do milho. Mas só em 1998, 
Rubens lança seu primeiro CD solo intitulado 
“Assim, Meio de Lua”. Um CD com 20 faixas (um 
recorde para a época) de pura música sergipana 
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e brasileira. Uma das nossas composições 
estava lá, Real, uma canção de ninar, com 
arranjos do Diogo Montalvão. “Dorme bela feito 
anjo, dorme pra não acordar, dorme feito gente 
grande, que é feliz dormindo sem representar” 

A produtora, bailarina e coreógrafa Lú 
Spinelli comentou sobre o Rubens: Talentoso, 
criativo e apaixonado pelo que faz, Rubens 
consegue, em sua premiada trajetória artística, 
mostrar sua versatilidade, independente de 
estilo. (Encarte CD Assim Meio de Lua 1998).

No ano de 2001 Rubens, lançou oficialmente 
o seu segundo CD, com o título de Segundas 
Intenções. Um trabalho inteiramente autoral. 
Composto de dezesseis faixas, metade delas feita 
em parceria com outros autores sergipanos. O CD 
fala, primordialmente, do amor ao ato de cantar. 
Em 2007, lançou o terceiro CD, o elogiado Todas 
as Tribos, em que, mais uma vez, ressaltou o seu 
lado plural. Entre as canções de sua autoria e com 
parceiros, novamente abriu o leque e interpreta 
compositores sergipanos como também outros 
compositores consagrados nacionalmente, Zeca 
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Baleiro, Antônio Villeroy e Vander Lee. Teve ainda 
a participação da cantora Ithamara Koorax, na 
faixa “Samba”. Em 2010, lançou seu quarto CD, 
intitulado Arteiro, com uma nova cara. Um disco 
acústico, com arranjos de Saulinho Ferreira. 
Moderno e dentro da linha da Nova MPB. 

Rubens realizou em 2012, seu projeto mais 
audacioso, o box Por Tantas Vozes, contendo 
três CD, nos quais vários artistas da nossa MPB 
interpretaram suas canções inéditas. Entre esses 
artistas, Leila Pinheiro, Vânia Bastos, Amelinha, 
Rita Ribeiro, Wado, Ná Ozzeyti, Zé Renato, Elza 
Soares, Cida Moreira, Tetê Espínola, Chico César, 
Daniel Gonzaga, entre tantos outros importantes 
intérpretes da música brasileira. Uma grande 
realização desse artista inquieto, estudioso, 
corajoso, bondoso e talentoso. 

Cabem aqui todos os adjetivos elogiosos 
a seu respeito. Bom filho, bom amigo, bom 
artista e muito boa gente. Sou privilegiado por 
ser seu parceiro, amigo, irmão e fã.
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Queridos leitores, vocês já ouviram falar ou 
em algum momento já leram a respeito da 
Guerra das Duas Rosas? Pois sim, o termo é a 
denominação de uma série de batalhas ocorridas 
entre 1455 e 1487 na Inglaterra, entre a Casa de 
Lancaster e a Casa de York. Ambos descendentes 
do rei Edward III e que reivindicavam o trono 
inglês. A designação Guerra das Duas Rosas 
ocorreu porque os dois lados da disputa usavam 

A GUERRA DAS 
DUAS ROSAS
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escudos com rosas em representação a suas 
dinastias. Os Lancaster usavam uma rosa 
vermelha e os York, uma rosa branca. 
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Além da descendência comum, o 
conflito foi justificado pelas privações 
econômicas vividas e a perda de território 
para a França amargadas pela Inglaterra, 
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após a Guerra dos Cem Anos. Foram três 
décadas marcadas por intensa violência 
na Inglaterra em que a coroa se alternava 
entre as duas casas, ocorrendo assim, 
o enfraquecimento da nobreza. Entre os 
pontos marcantes da disputa está o fato 
do rei Ricardo II ter morrido sem deixar um 
herdeiro. Ele fora deposto e assassinado 
por Henrique IV, da Casa de Lancaster. A 
questão é que o chefão, aquele lá de trás, 
Eduard III, também gerou os descendentes 
da casa dos York. É história viu!

Acompanhe aqui:

O rei Edward III (1312 - 1377) tinha quatro 
filhos: Edward, o Príncipe Negro (herdeiro 
ao trono); Lionel de Antuérpia (Duque 
de Clarence); John de Gaunt (Duque de 
Lancaster); e Edmund de Langley (Duke of 
York). Edward, o Príncipe Negro morreu em 
1376, vítima de peste negra e o neto Richard 
tornou-se rei com apenas 10 anos. Diante da 
incapacidade do rei em governar, o tio Duque 
de Lancaster assumiu o controle do país.
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No entanto, Richard II crescia e, rebelou-se 
contra o tio tomando decisões conflituosas. 
Em 1399, John of Gaunt morreu e Richard 
II confiscou a terra que ele tinha possuído. 
Henrique, filho de John, levantou um exército e 
quando Richard II se rendeu, assumiu o trono 
como Henrique IV. Richard foi preso e morreu 
de forma “misteriosa” em fevereiro de 1400.

Por não ser o sucessor natural de Richard 
II, Henrique IV enfrentou diversos desafios no 
trono. Pela linha de sucessão, a coroa deveria 
passar a Edmund Earl, que era o bisneto 
de Lionel duque de Clarence. Ainda assim, 
Henrique IV manteve-se no trono e morreu em 
1413, quando o filho Henrique V é coroado. 
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Esse rei invade a França após um episódio de 
conspiração, casa-se com a princesa francesa 
sob o acordo de que os filhos seriam herdeiros 
dos dois reinos. Henrique V morre em 1422 e o 
filho, Henrique VI é coroado rei da Inglaterra e 
França. O trono francês, contudo, foi restaurado.

Henrique VI protagoniza episódios de 
loucura e sua capacidade de governar é 
colocada à prova. Seu reinado é considerado 
fraco e dominado pela esposa, a francesa 
Margarida de Anjou. Devido as ausências 
do rei, as responsabilidades pelo governo 
da Inglaterra ficam em 1454 ao cargo de 
Richard, o Duke de York, que se recusa a 
deixar o poder após retomada da sanidade de 
Henrique VI em 1455, dando início às batalhas 
denominadas “Guerra das Duas Rosas”. 
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Quando eu digo a vocês que é história... 
Entendamos o desfecho do impasse:

O rei tinha dois filhos, Edward e Richard, mas 
ambos eram muito jovens para governar. Por isso, 
Richard de York governou a Inglaterra. Logo, ele é 
acusado de enviar os dois príncipes para a Torre 
de Londres e assassiná-los no verão de 1483.

Assim, Richard de York foi coroado 
Richard III. Ele não era um rei popular e 
enfrentou muitos desafios para manter o 
seu lugar no trono, nomeadamente a partir 
de Henrique Tudor, neto de Owen Tudor. 

Após sucessivos embates, é na Batalha 
de Stoke, em 1485, que Henrique Tudor, 
liderando o exército da Casa Lancaster, 
mata o Richard III. Henrique Tudor casa-se 
com a filha de Edward IV, Elizabeth de York, 
pondo fim ao movimento chamado Guerra 
das Rosas e dá início à dinastia Tudor.

É caros leitores, o conflito entre duas 
famílias da mesma dinastia que lutaram 
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entre si pelo trono da Inglaterra foi tão 
inusitado, que serviu, inclusive, de inspiração 
para a obra de George Martin “Game of 
Thrones” e tornou-se seriado de TV. 
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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LEMBRANÇAS
Chovia lá fora aquela chuva fina que 

sempre a incomodava porque lhe provocava 
uma infinita tristeza. A chuva fina não lhe 
dizia nada ou melhor parecia uma coisa 
insidiosa como uma dor fina e difusa que 
percorria as suas entranhas e a deixava 
com calafrios nostálgicos. Preferia 
aquelas que eram intensas e sobretudo as 
acompanhadas de raios e trovões que ela 
interpretava como sendo a ira de Deus. Fora 
assim no dia em que pregaram o Seu filho 
numa cruz e Ele demonstrara toda a Sua ira 
santa escurecendo os céus, rasgando o dia 
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e colocando a todos de joelho. Prostrados. 
Ela pensava que era assim que Ele mostrava 
toda a Sua insatisfação. Fora assim também 
no Dilúvio. Ela sentia Deus nas tempestades. 
Mas na chuva fina não. Na chuva fina ela 
sentia o não-Deus.

Chovia essa chuva indiferente e fria naquela 
tarde, há trinta anos, quando ele se postou 
diante dela, sem nunca ter anunciado nada, 
e lhe disse que estava tudo acabado, que 
não suportava carregar no dia a dia o peso 
da sua inteligência. E não havia anunciado 
nada, justamente para ela que se chamava 
Maria da Anunciação e que ele chamava 
carinhosamente de Anunciata, assim mesmo, 
como se fosse um nome estrangeiro. 

Estrangeiro que ele se tornava agora, 
como se quinze anos de convivência não 
significassem muita coisa. Quinze anos 
é muita coisa, ou coisa nenhuma nesse 
universo de bilhões de anos? Lá vai ela com 
seus questionamentos inúteis! Teria sido 
por causa do seu nome que ela decidira 
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se fechar num convento e submeter a tal 
inteligência que o afastara dela? Maria da 
Anunciação é nome de santa. As regras 
inquestionáveis do convento a limitaria e 
assim ninguém mais teria necessidade de 
contê-la. Ela já estaria contida.

Mas a chuva fina que caía lá fora continuava 
a inquietá-la. De repente sentiu uma 
inexplicável claustrofobia. Precisava sair. Pegou 
no cabide a grossa capa escura com capuz 
(queria esconder a sua procedência?) e saiu 
sem que ninguém a visse. Sem anunciar. Saiu 
sorrateira como se estivesse prestes a fazer 
alguma coisa muito errada. 

Uma falta grave. Mais grave que a sua falta, 
porém, era a necessidade quase física que 
ela sentia de sair. Se naquele momento Deus 
estivesse manifestando a Sua ira ela sentiria 
medo, mas a chuva fina só lhe provocava 
angústia de viver, por isso saiu. Há quanto 
tempo não via o mundo lá fora? Escolhera a 
clausura porque a dor de ser abandonada se 
tornara insuportável e por isso ela resolveu 
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fugir. Fugir da vida. Hoje, não sabia bem por 
que, precisava enfrentá-la. Não reconheceu o 
lugar aonde se encontrava, e logo percebeu 
que trinta anos era muito tempo do ponto de 
vista humano mesmo que fosse apenas uma 
insignificante partícula do tempo em si, que não 
cabia em sua medida. A calçada molhada exigia 
a sua atenção e ela resolveu seguir em linha 
reta, pois os caminhos curvos são mais difíceis 
de percorrer e você nunca sabe onde podem lhe 
levar. Em linha reta, sempre em linha reta...

Quem foi mesmo que disse que todos os 
caminhos levam a Roma? Mas ela não quer 
ir à Roma. Roma já está dentro dela fazendo 
parte do seu cotidiano há trinta longos anos 
numa tentativa vã (que só agora ela sabe!) 
de encontrar o seu próprio caminho, caminho 
perdido naquela tarde nebulosa de chuva fina 
em que ela decidiu se esconder perdendo 
a chance de desabrochar. Dia de chuva 
era tempo de desabrochar? Ou seria tarde 
demais? As estações já teriam passado? 
Será que se ela se dirigisse a uma estação 
qualquer o tempo a esperaria lá?
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Continuou andando olhando ao redor, 
vendo pessoas desconhecidas que de 
repente a interessavam porque eram 
pessoas, observando através de uma névoa 
fina a natureza que ela ainda conhecia, 
pois a natureza não é como os homens 
que mudam com tanta rapidez, ela tem um 
quê de permanência, por isso é facilmente 
reconhecível. Depois de andar por um 
tempo que pareceu eterno passou por uma 
casa com um belo roseiral do qual, antes 
mesmo de vê-lo, sentiu o seu perfume. 
Logo em seguida avistou uma igreja e ela 
percebeu que estava nos arredores do 
que antes fora a sua casa. Por que ainda a 
chamava de sua se dela fugira há trinta anos 
como o diabo foge da cruz? Fugindo como o 
diabo, ela acabou na igreja. Da cruz, porém, 
ela não conseguiu se livrar.

Estava parada em frente à calçada que 
se tornou de repente tão familiar quando 
envolto em névoa ele apareceu. “Anunciata, o 
que fazes aqui?”. Por artes de qual demônio 
ele a reconhecera com aquela capa que 
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transformava todas as conventuais numa 
massa amorfa e sem vida? Agora ele estava 
se aproximando e ela buscou com sofreguidão 
o crucifixo no peito para exorcizá-lo, mas 
percebeu em seguida que estava sem ele. Na 
pressa de sair havia descumprido mais uma 
regra. Mais uma punição para o caso de voltar. 
Mais um motivo para não voltar?

“Você não sabe o quanto desejei vê-la todos 
esses anos. Você não tem o direito de sair 
tão definitivamente da vida de uma pessoa 
com a qual esteve por quinze anos”. Ela não 
conseguia atinar o que estava ouvindo. Tentou 

Cantinho da GERAL |

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Receba o seu jornal CINFORMONLINE 
digital GRÁTIS  toda semana através do 

WhatsApp, às segundas-feiras 

A NOVA ERA DA NOTÍCIAS

http://www.cinformonline.com.br
https://cinformonline.com.br/edicoes-semanais/


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 80

7/7

lEdnalva Freire Caetano – É pedagoga e mestra em Educação pela UFS
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dar um passo à frente, mas as pernas não 
a obedeciam. Teimosamente não daria um 
passo atrás. Nunca mais. Fora exatamente 
para esquecer, que ela se enclausurara e ele 
agora lhe exigia lembranças. 

As lembranças que ela lutara todos esses 
anos para cobrir com rezas carregadas de 
extremo fervor e que tanto lhe custara. Mas 
não lhe daria respostas ainda que os seus 
pés, traiçoeiramente, a pregasse com chumbo 
naquela calçada, naquela tarde fria, de chuva 
fina que ela sempre detestara. Sem qualquer 
traço de arrependimento ou remorso ele voltou 
a falar: “Por favor, não deixe que se apaguem em 
você as minhas lembranças. Eu sinto que todas 
as lembranças de mim só existirão através de 
você. Você é a guardiã de mim mesmo”. Ela 
permaneceu quieta. Não lhe faria promessas. 
Nunca mais faria promessas. De agora em 
diante viveria sem futuro. Para começo de 
conversa mudaria o seu nome para Maria do 
Socorro. Ou seria um final de conversa? E essa 
chuva fina que não cessa? So-coooor-ro!!!
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As denúncias de mau uso do dinheiro 
público no Ministério da Educação (MEC) 
acenam a relevância da sociedade discutir, 
principalmente em ano eleitoral, um tema 
muito importante: para onde os recursos 
públicos devem ser destinados? 

Sabe-se que, por ser uma das principais 
economias do mundo, o orçamento público 
supera a cifra do trilhão de reais. São recursos 
oriundos dos impostos e convertidos em políticas 

QUE AUSCHWITZ NÃO 
SE REPITA. OPS! O QUE 
ESTÁ ACONTECENDO? 
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públicas. Fazendo uma rápida pesquisa descobre-
se que, para 2022, a previsão orçamentária da 
União gira em torno 4,7 trilhões de reais. Desse 
volume, algo em torno de 1,9 trilhões serão 
destinados para o refinanciamento da dívida 
pública, ou seja, para o setor financeiro. Outros 1,3 
trilhões vão para a seguridade social e outros 1,5 
trilhões para o orçamento fiscal. O orçamento do 
MEC gira em torno de 137,9 bilhões de reais. 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cortou, ao 
sancionar o orçamento de 2022, 739,9 milhões 
do MEC, recursos que seriam destinados para 
investimentos. Foi o segundo maior corte 
na Esplanada dos Ministérios, ficando atrás 
apenas do Ministério do Trabalho. 

Cortar recursos da educação tem sido a 
tônica nos últimos anos. Segundo a OCDE, o 
Brasil foi um dos poucos países do mundo que 
reduziu o investimento em educação durante 
os anos de pandemia. Não quero encher o/a 
leitor/a com números. O que pretendo discutir 
é a destinação dos recursos públicos. A partir 
de um exercício imaginário, suponha que 
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você venha a ser ministro da educação. O que 
você vai fazer? Espera-se que escolha seus 
assessores, faça um diagnóstico da situação 
da área no país, estabeleça metas, procure 
identificar soluções para os problemas e os 
possíveis obstáculos para implementá-las.

Pois bem, o que vimos nos últimos 3 anos 
no MEC? A troca de ministros, já estamos no 
quinto, mudanças constantes no comando 
das principais autarquias e órgãos ligados 
ao Ministério da Educação, privilégio de uma 
pauta educacional que não dialoga com a 
realidade, como a implementação das Escolas 
Cívico-Militares ou regulamentar a prática do 
homeschooling, e expurgar, com bem disse um 
dos ex-ministros, os ideais de Paulo Freire da 
educação brasileira. Para tanto, tem promovido 
uma cruzada ideológica, que tem como 
objetivo livrar os estudantes de um suposto 
doutrinamento promovido por professores/as.

Para dar andamento a tais objetivos, o 
MEC virou reduto de diversos agrupamentos 
políticos. Olavistas, militares, evangélicos e 

3/5GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 84

pessoas indicadas por partidos do denominado 
Centrão ocupam espaços importantes na 
estrutura do ministério. Isso implica dizer 
que, excetuando os recursos destinados para 
o pagamento do pessoal vinculado a pasta, 
elas deliberam, diariamente, sobre as políticas 
públicas e, consequentemente, o uso dos 
recursos públicos disponibilizados no MEC.

O que as denúncias feitas pela imprensa 
profissional têm desnudado é a usurpação 
do espaço público nas mais variadas facetas. 
Tráfico de influência, uso de verbas públicas 
para a prática de proselitismo religioso, 
superfaturamento em licitações, distribuição 
de kit de robótica para escolas que não têm 
água, liberação de recursos para apadrinhados 
(políticos e religiosos) e até suborno em ouro 
para dar celeridade a convênios entre o MEC 
e prefeituras. Adorno, no texto Educação 
após Auschwitz, postulou que a experiência 
de Auschwitz não se repita. Segundo ele, 
Auschwitz representou a barbárie, a regressão 
humana a sua condição mais desumana 
possível. Desse modo, evitar a barbárie seria o 
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principal objetivo de toda educação. Para tanto, 
propõe uma educação pautada em valores 
civilizatórios, que contribua com a emancipação 
humana. A educação funciona, para a acepção 
liberal de sociedade, como propulsora da 
ascensão social, da democracia, do caráter laico 
do Estado e valorização do republicanismo, 
não distinguido, portanto, as pessoas devido a 
sua cor da pele, gênero, classe social, crença 
religiosa ou afinidade político-ideológica. 

Nota-se que a barbárie brasileira tem um 
aspecto peculiar, que a distingue da que foi vivida 
nos campos de concentração de Auschwitz. Ela 
passa pela liquidação dos valores civilizatórios 
no seu principal leito, na escola, na educação das 
crianças e jovens. A usurpação promovida por 
agentes do governo federal nas atribuições do 
MEC torna-se, portanto, em um dos aspectos 
da consolidação da barbárie em nosso país 
e em mais um capítulo do conflito entre a 
civilização e a barbárie. Que a experiência de 
Auschwitz não se repita nunca mais.

5/5GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA

lChristian Lindberg Nascimento    - ÉÉ professor do Departamento em Filosofia 
da UFS. Doutor em Filosofia da Educação (UNICAMP) e pós-doutor em Educação 
(UNICAMP), é integrante do Grupo de Ética e Filosofia Política da UFS.
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A FORÇA DO 
INTERIOR

Que as eleições deste ano para o governo 
de Sergipe será uma das mais disputadas dos 
últimos tempos, ninguém tem a menor dúvida. 
A expectativa é a de quem vai ganhar, porque 
nenhuma pesquisa, por enquanto, aponta 
vencedor. O máximo que os analistas políticos 
se atrevem a afirmar é que o grupo do governo é 
forte, Fábio Mittidieri é competente e preparado, 
mas muita coisa ainda está indefinida.

 Com esse quadro, tanto o candidato 
governista pode ser o próximo governador 
quanto João Fontes pode surpreender. 
Isso para não falar em Rogério Carvalho, 

TONIALCÂNTERA
Jornalista

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

1/11

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 89

2/11|FOCO NO INTERIOR

um petista de carteirinha considerado um 
verdadeiro “trator” que está conseguindo 
criar em seu entorno uma rede de apoio que, 
somada ao seu carisma pessoal, ao apoio do 
ex-presidente Lula, à força da militância do 
PT e a dinheirama que tem para investir no 
seu projeto, pode virar governador.

 Quanto a essa possibilidade, um fato 
interessante: caso Rogério vença as eleições, 
quem assume no seu lugar é o tio de Fábio 
Mittidieri, seu primeiro suplemente. Mas isso 
é apenas um detalhe. Coisas da politica. E em 
termos de política e eleições, Sergipe é um 
caso à parte. Aqui já se assistiu a tudo nos 
últimos quarenta anos em termos de formação 
de palanques eleitorais. E as surpresas 
acontecem exatamente nos dias próximos das 
convenções que referendam os verdadeiros 
candidatos. É cada susto (para não dizer outra 
coisa) que arrepia!

Isso porque, por enquanto, todos os nomes 
anunciados como pré-candidatos, são apenas 
pretensos candidatos porque, se hoje um deles 
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se apresenta como postulante a uma vaga ao 
Senado, amanhã pode ser candidato a federal 
ou não ser candidato a nada. Dois exemplos 
apenas para ilustrar: Mendonça Prado 
anunciou que seria candidato ao governo pelo 
Mobiliza e há poucos dias anunciou seu apoio 
a João Fontes e a pré-candidatura a deputado 
federal. O outro foi jogador Washington 
que dizia ser postulante ao Senado e agora 
pretende disputar a Câmara Federal.

 Mas em tudo isso, um fator será 
determinante, com absoluta certeza, nas 
eleições deste ano: a força do interior. 
Ou melhor, o peso decisivo do eleitorado, 
primeiramente, e o das lideranças políticas, 
deputados com influência regional como 
Gustinho Ribeiro de Lagarto, ou Valmir de 
Francisquinho em Itabaiana, prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores, será mais do que decisivo 
para influenciar fortemente no processo, 
especialmente com relação aos cargos 
majoritários. Por isso, ninguém se considere 
vencedor ou com chance enorme de ganhar.
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 O que todos devem e estão fazendo é 
“por o pé na estrada” e garimpar apoios e 
votos em todo canto do Estado que, embora 
pequeno territorialmente, é enorme do ponto 
de vista das surpresas.  Afinal, já assistimos, 
em tempos recentes, candidatos ao governo 
ou ao senado contar com apoio declarado 
de inúmeros prefeitos e vereadores, mas, no 
entanto, deu “com os burros n`água” e ficou 
amargando uma derrota e procurando uma 
justificativa para o desastre político e eleitoral.

Quem não se lembra, por exemplo, das 
eleições de 1986, quando o carismático e 
exemplar José Carlos Teixeira entrava na 
disputa com uma vantagem enorme, contra 
seu opositor, um ilustre desconhecido 
chamado Antônio Carlos Valadares. O que 
aconteceu? João Alves Filho botou Valadares 
na “cacunda” e saiu interior afora dizendo: 
“este é o meu candidato”. Resultado: Valadares 
se tornou governador por quatro anos.

É isso: o jogo das eleições já está andando, 
mesmo sem ainda ter os nomes definitivos 
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definidos, pois isso só depois dos festejos 
juninos. Só assim vamos saber quem vai 
ganhar ou quem apenas vai “dançar” o forró 
após as quadrilhas de São João, São Pedro e 
até mesmo de Santo Antônio. Por enquanto, 
repetimos, é “correr trecho” e acreditar que a 
quantidade de “traíras” que vai aparecer após 
a abertura das urnas não seja suficiente para 
uma decepção. Sorte a todos!

EELIANE AQUINO ELOGIA 
PREFEITO DE ESTÂNCIA
Esse fato aconteceu durante o lançamento 
da campanha Destinar em Estância, cuja 
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finalidade é arrecadar fundos para crianças 
e adolescentes através de doações de parte 
do imposto de renda devido pelas pessoas. 
Os atores foram o prefeito Gilson Andrade e a 
vice-governadora Eliane Aquino (PT) que disse, 
sem meias palavras: “quero aqui parabenizar 
o prefeito Gilson por abraçar essa causa e por 
entender a importância desse projeto para que 
nossas crianças e jovens tenham um futuro 
com garantia de direitos”. Ao se referir a Gilson 
Andrade (PSD), prefeito de Estância e aliado 
de primeira hora de Fábio Mitidieri, também do 
PSD, Eliane fez um aceno ao gestor, as políticas 
públicas por ele empreendidas, mesmo sendo 
ela do PT e, como tal, ligada a Rogério Carvalho, 
pré-candidato declarado ao governo. Um fato e 
um gesto que merece registro. Tá registrado!

FÁBIO REIS E A PROPINA NO INCRA
Eita! Dessa vez Lagarto foi destaque negativo 
nacional. Isso por conta da denúncia 
apresentada à Polícia Federal em fevereiro 
deste ano, através de depoimento do ex-
superintendente do INCRA no Maranhão, 
Marconi Gonçalves. O advogado revelou ter 
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recebido uma oferta de propina nos arredores 
da sede do INCRA em Brasília, órgão em que 
Fábio e Sérgio Reis, lideranças de Lagarto, 
possuem influência. De acordo com o teor do 
áudio, Gonçalves teria se encontrado com Udo, 
e logo em seguida a proposta para participar 
do suposto esquema propineiro teria sido 
feita. Esclarecendo: Udo Gabriel é indicado 
de Fábio, e já assumiu cargos no Governo de 
Sergipe por intermédio do deputado federal. 
Protegido por Sérgio Reis, passou a comandar 
uma das diretorias do INCRA em Brasília. A 
notícia foi dada. O povo que julgue.

DIVULGAÇÃO
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MAIS APOIO PARA LAÉRCIO
Essa notícia veio de Feira Nova, mas repercutiu 
em Aracaju, caixa de ressonância do Estado 
e ecoou em quase todo Sergipe. É o seguinte: 
o prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino, 
endossa o projeto do deputado Laércio 
Oliveira de chegar ao Senado, ao afirmar, 
em recente evento no Sertão, que Laércio é 
um exemplo de parlamentar que ajuda o seu 
município e todo Sergipe.  “Ele tem uma visão 
desenvolvimentista, conhece os problemas 
do Estado e procura ajudar. Laércio mandou 
mais de R$ 2 milhões em emendas para Feira 
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GUSTINHO SAI FORTALECIDO
Ao mudar de partido no apagar das luzes, o 
deputado federal Gustinho Ribeiro saiu mais 
fortalecido do que já é para as eleições deste 
ano. Ele desfruta de uma boa relação com o 
presidente nacional do Republicanos, Marcos 
Pereira, que é um dos caciques do Centrão. 
Fato: ele torna-se nacionalmente um novo 

Nova logo no início do meu mandato. Para um 
município pobre, a chegada desses recursos 
faz toda a diferença. Só tenho a agradecer a 
ele, não somente pelo que vem fazendo por 
Feira Nova, mas por todo o Estado de Sergipe”, 
disse o prefeito. Precisa dizer mais nada?
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quadro desse partido e, com certeza, estará 
acompanhando o cacique republicano nas 
principais decisões no Congresso Nacional. 
Isso o credenciará a ser um nome fortíssimo 
para a reeleição. A influência política nacional 
dele, mais seu bom poder de negociação, mais 
o trabalho na Câmara, juntamente com os 
apoios de lideranças políticas sergipanas, sem 
dúvida, é um forte candidato à reeleição.

VALMIR LEVA TIRO NO PEITO
A filiação do ex-senador Eduardo Amorim 
ao PL foi um tiro de escopeta no peito de 
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Valmir de Francisquinho (PL) e na sua 
pretensão de disputar o governo estadual. 
Explico: é que ele planejava negociar com 
outro partido a vaga para o Senado em sua 
chapa majoritária, porém Amorim dorme 
e acorda pensando na disputa senatorial. 
Pior para Valmir é que o partido liberal tem 
na presidência um cara chamado Edvan 
Amorim, que vem a ser irmão de Eduardo. 
Portanto, se o manda chuva da legenda 
tiver que decidir entre as duas possíveis 
candidaturas, a de Valmir já era. Há quem 
diga que ele vai mesmo é ser candidato a 
deputado estadual.
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Até mesmo adversários políticos e críticos 
mais ferrenhos reconhecem que hoje o 
prefeito Marcos Santana, de São Cristóvão, é 
o melhor governante que já ocupou, e ainda 
ocupa, a Prefeitura Municipal. E isso, sem favor 
nenhum, diz um ex-vice-prefeito, ex-presidente 
da Câmara Municipal e ex-vereador, hoje 
empresário de sucesso e longe da política. 

Para comprovar essa afirmativa do título 
dessa matéria, vamos recordar os números e 
dados mais significativos, os fatos passados 

GERAL
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MARCOS SANTANA É 
RECONHECIDO COMO O 
MELHOR PREFEITO DOS 

ÚLTIMOS TEMPOS DE 
SÃO CRISTÓVÃO
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e recentes da história política, eleitoral e 
administrativa da quarta cidade mais antiga do 
Brasil apenas nas últimas quatro décadas, para 
não ir tão longe. Nesse caso, vamos começar 
mencionando os últimos prefeitos e uma 
avaliação rápida de cada governo.

No início dos anos 80, São Cristóvão era 
governado pelo prefeito Horácio Souza 
Lima, cuja administração assim como as 
demais que se seguiram até 2016 deixaram 
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O prefeito Marcos Santana está mostrado 
competência e seriedade com sua administração 
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muito a desejar e não mudaram a fisionomia 
nem o perfil da quarta cidade mais antiga 
do país com seu rico patrimônio histórico e 
cultural e sua riqueza natural.

Depois dele, foi a vez de Lauro Rocha voltar 
ao poder eleito que foi junto com o seu vice, o 
ex-vereador Alberto dos Santos. Se o primeiro 
governo dele não foi lá essas coisas, o segundo 
foi marcado por quase os mesmos erros. Ou 
seja, a população continuou, entre outras 
coisas, bebendo água de péssima qualidade.

Isso para não falar em falta de infraestrutura, 
obras significativas e preservação do maior 
valor que a cidade tem até hoje: o seu 
Patrimônio Histórico e Cultural. Horácio Souza 
Lima veio logo após o velho Lauro e entre um 
governo e outro o povo continuou amargando a 
falta de quase tudo.

Sai Lauro e entra Izaias Almeida 
para realizar mais um governo de 
poucas realizações e deixar seu nome 
no esquecimento da memória dos 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 102

4/13| GERAL

sancristovenses, a ponto de nunca mais 
se eleger para nada, mas apenas ajudar a 
colocar na Câmara Municipal o filho Michael 
Almeida, um obscuro vereador que também 
nunca mais teve coragem de concorrer a 
nada após seus mandatos. Na década de 
noventa assume o governo Armando Batalha 
e durante oito anos, já que foi reeleito, realiza 
obras de todo tipo e deixa o cargo como 
um dos homens mais ricos do município e 
considerado por muitos como corrupto, além 
de responder a uma tonelada de processos 
que lhe deu muita dor de cabeça para se livrar.   
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Em seguida foi a vez de Zezinho do 
Everest, que na eleição anterior quase 
desbanca Armando Batalha quando ele 
tentava a reeleição. Batalha venceu pela 
segunda vez e Zezinho não termina seu 
fraco governo, acusado de usar o poder 
da máquina pública para eleger o irmão 
Wanderley Correia deputado estadual, uma 
prática que até hoje predomina em várias 
administrações em Sergipe e no Brasil.

Foi um governo também marcado por 
denúncias de toda ordem, contra ele e contra 
os que o sucederam por exigência legal, 
como foram os casos dos prefeitos-tampões 
Alex Rocha e Carlos Umbaubá, este último 
cassado pela Câmara Municipal, da qual fazia 
parte, e afastado do poder. 

Em 2012, a ex-vereadora cassada de Aracaju 
Rivanda Farias e, na época, esposa do ex-
prefeito Armando Batalha, vence as eleições 
com exatos 16.466 votos contra os adversários 
Professor Wanderlê (10.231 votos), Bispo do 
Gesso (3.076 votos), Carlos Vilão (6.063 votos), 
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Betinho (2.866 votos) e, em último lugar com 
651 votos, o professor Luiz Alberto, do PSOL.

Se os dois governos do então marido 
Armando Batalha tinham sido considerados um 
desastre em vários aspectos, o da sua mulher 
não ficou para trás. Pelo menos ele conseguiu 
terminar os dois mandatos, enquanto que ela 
renunciou por conta de denúncias de todo tipo, 
em especial o que ficou conhecido como “o 
escândalo da merenda escolar”.

6/13| GERAL
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Um escândalo que virou notícia nacional 
por conta da reportagem investigativa 
divulgada na rede SBT, no programa de 
grande audiência apresentado pelo jornalista 
Roberto Cabrini, o conhecido “Conexão 
Repórter”. A população do município 
considerou um vexame e vergonha nacional 
para a quarta cidade mais antiga do país. 

Depois de todos esses governos que, num 
período de 40 anos, não mudou em quase 
nada o perfil econômico de São Cristóvão e, 
muito menos, melhorou a qualidade de vida 
da grande maioria da população que vive 
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melhora qualidade de vida da população
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numa cidade inchada e cheia de desafios, cujo 
prefeito atual, o economista Marcos Santana, 
vem procurando resolver, mesmo diante das 
dificuldades. Há quem diga que ele não fez um 
primeiro governo primoroso e parecia que o 
segundo seguiria o mesmo caminho na opinião 
dessas pessoas. Mas, o que se tem observado 
nos dias de hoje, depois de cinco anos e três 
meses do seu governo, Marcos Santana vem 
mudando o perfil do município e atendendo 
a maioria das reivindicações que a cidade e o 
povo tanto pediam.

SÃO CRISTÓVÃO HOJE – Para passar à 
opinião pública e, de modo especial ao povo 
de São Cristóvão, vamos destacar, de forma 
concreta, o que foi realizado, nesse período 
do governo Marcos Santana e o que parte da 
população pensa a esse respeito.

O fato concreto é que, a um ano e três 
meses do seu segundo governo, o prefeito 
Marcos Santana tem realizado obras, ações 
e implantado programas e projetos que 
estão contribuindo diretamente para mudar 

8/13| GERAL
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o perfil econômico e social do município, 
num processo que começou desde o 
primeiro mês de sua primeira gestão, 
exatamente em janeiro de 2017.

Os primeiros 48 meses foram quase que 
exclusivamente para vencer desafios e 
desmantelos deixados pelas administrações 
anteriores, com destaque para o da sua 
antecessora que, como já dissemos, foi 
marcada por denúncias de corrupção e má 
aplicação do dinheiro público. Isso exigiu 
ajustes e medidas duras e que desagradaram 
a população e até mesmo algumas 
categorias de servidores municipais, como 
os professores, por exemplo.

Passado o primeiro governo e empossado 
para mais quatro anos à frente do executivo 
municipal, Marcos Santana está realizando, 
segundo parte da população, nesse pouco 
mais de um ano do seu segundo mandato 
e, como já dissemos, uma série de obras, 
ações e implantando programas e projetos 
importantes para melhorar a vida da 

| GERAL 9/13

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 108

população e colocar o município num patamar 
de destaque no cenário estadual.

Para não nos alongarmos mais, vamos tomar 
emprestadas algumas palavras colocadas em 
um Informativo publicado há pouco tempo, 
onde o prefeito Marcos Santana diz que 
“venceu um ano de superação, de barreiras 
e colocamos a caravana do desenvolvimento 
para rodar em todo município”.

Revitalização do Cristo Redentor realiza um 
sonho de anos da população de São Cristóvão 

10/13| GERAL
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Senão vejamos: pavimentação em 
asfalto e granizo em dezenas de ruas, com 
a colaboração de parlamentares federais 
construiu praças em bairros como o Roza Else 
e Lourival Batista, além de outras cinco que 
estão em construção. E não fica só por aí.

Marcos Santana diz que se preocupou em 
“cuidar das pessoas”. Para isso, entregou o 
Centro Especializado em Reabilitação Dr. 
Raimundo Aragão, duas Unidades Básicas de 
Saúde no Madre Paulina e na Colônia Miranda 
e duas Academias de Saúde. Na Educação, 
destaca que foram entregues quatro escolas 
requalificadas e climatizadas. Diz orgulhoso 
que entregou a primeira escola sustentável do 
município no povoado Pedreiras. 

A mesma localidade está sendo beneficiada 
com a pavimentação da Rodovia Paraíso das 
Águas, um sonho dos moradores do povoado, 
turistas e toda a população de São Cristóvão, 
abrindo assim e de forma definitiva, como 
ele diz “o caminho até os encantos do rio 
Paramopama e das ilhas em seu entorno”.
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Destaque também para a tão reclamada 
requalificação do Cristo e da Bica dos 
Pintos, sem esquecer a entrega da Casa 
da Costura D. Zil, a Casa dos Saberes e 
Fazeres, a Casa das Culturas Populares e 
o Ponto de Informações Turísticas, além 
da implantação do tão esperado Distrito 
Industrial com o início das obras de uma 
fabricada poderosa das Indústrias Maratá.

DEPOIMENTOS E AGRADECIMENTOS –  A 
professora Izaura Pacheco agradece ao 
prefeito Marcos Santana pelo serviço de 
pavimentação granítica no bairro Madre 
Paulina dizendo: “Todo benefício que a 
prefeitura faz nas ruas do bairro se estende 
para nós, os moradores. Com as ruas calçadas 
os imóveis são valorizados e eu tenho mais 
possiblidades de conseguir e manter os 
inquilinos”. Já o pescador aposentado José 
Américo Santos foi taxativo ao agradecer a 
obra de pavimentação da Rodovia Paraíso 
das Águas, no Povoado Pedreira. E declara: A 
gente sente que a comunidade está recebendo 
os serviços e que os terrenos estão se 
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valorizando. Antes, ninguém queria vir aqui 
porque tinha muitos buracos e com a chuva 
tudo virava lama”. A dona de casa Maria Pureza 
agradeceu pelo abastecimento de água no 
loteamento Lauro Rocha, enquanto que a 
comerciante Rosângela Maria Pinto da Silva 
agradece pela reforma da Bica dos Pintos. 

O mesmo fez o diarista Leandro Santos 
que agradeceu ao prefeito Marcos Santana 
pela revitalização do Cristo Redentor no 
bairro Romualdo Prado.

Marcos Santana faz questão de dizer 
que isso “é apenas o começo” de um novo 
governo que tem se pautado pela seriedade, 
pela competência e, sobretudo, pelo zelo 
com o dinheiro público e aplicação correta 
dos recursos que possam levar bem estar 
à população e desenvolvimento pleno ao 
município. “Vamos resgatar a tradição, a 
autoestima do nosso povo e colocar São 
Cristóvão no lugar que ela merece por sua 
importância histórica, cultural e econômica 
para Sergipe”, finaliza. 
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MUNICÍPIO DE LAGARTO 
ESTIMULA A ECONOMIA 

DOANDO ALEVINOS A 
PISCICULTORES

Através da parceria com o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) 
e também graças a emendas destinadas pelo 
deputado Federal Gustinho Ribeiro, a Prefeitura 
de Lagarto tem estimulado o desenvolvimento 
de sua economia de diversas formas e ações.

Uma delas foi realizada na quinta-feira, 7, 
através da Secretaria Municipal da Agricultura, 
com a distribuição de cinco mil alevinos 
de tilápia aos dezenas de piscicultores do 
município que efetuaram cadastro na Semagri 
e foram beneficiados com mais esta ação, 
que é fruto da Parceria do Trabalho e do 
Desenvolvimento de Lagarto.

“Muito satisfeito com esses alevinos 
que estou levando para o meu tanque que 
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transformei em um criatório. Lá eles crescem, 
se reproduzem e eu tanto destino para o 
consumo meu e de familiares, quanto faço 
negócio com comerciantes no atacado. 
Agradeço a Prefeitura de Lagarto por mais 
este beneficio, digo mais porquê eu já tinha 
ganhado mudas de árvores frutíferas para 
revenda, hoje ganho estes peixinhos para 
ajudar na minha renda”, agradeceu o produtor 
rural Ribamar de Oliveira. (Com informações 
da Ascom da Prefeitura de Lagarto)
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Diversos piscicultores de Lagarto foram beneficiados 
com a doação dos alevinos pela Prefeitura Municipal

DIVULGAÇÃO
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PREFEITURA DE 
ESTÂNCIA BENEFICIA 

PRODUTORES RURAIS 
COM A DISTRIBUIÇÃO 
DE ADUBO ORGÂNICO
Com quase 70 mil habitantes e cerca de 

15% dessa população ocupando a zona 
rural, o município sergipano de Estância é 
um dos mais importantes da região e tem na 
agricultura um braço forte de sua economia 
e que tem contribuído, e muito, para o seu 
pleno desenvolvimento.

Por isso, o Governo Municipal, por 
determinação do prefeito Gilson Andrade, 
tem realizado um trabalho de apoio a esse 
percentual de habitantes com inúmeras 
ações que visam a melhoria da qualidade 
de vida no campo. Uma das mais recentes 
ações é a distribuição de adubo orgânico, 
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sacos de 50 kg, gratuitamente. Mais de 40 
comunidades já foram contempladas, e 
ultrapassa 100 toneladas entregues.

Os pequenos produtores, cadastrados, 
têm acesso ao produto em área da Escola 
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Agricultores de Estância, através da secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, contam com total apoio da Prefeitura Municipal
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Agrícola, no Povoado Araçás. De acordo com 
o secretário municipal do Desenvolvimento 
Econômico, Thiago Meneses, o adubo serve 
essencialmente para o fornecimento dos 
nutrientes necessários para que a planta 
possa alcançar um bom desenvolvimento. 
Adubo orgânico é rico em carbono e 
nitrogênio, altamente benéfico para o solo.

A prefeitura, pela primeira vez na história, 
garante esse insumo aos produtores da 
agricultura familiar, assegurando uma cadeia 
sustentável que beneficia não só o meio 
ambiente, mas o produtor rural que na sua 
maioria fica aquém do seu poder aquisitivo 
adquirir o produto.

O prefeito Gilson Andrade, tem orientado 
a citada secretaria a ter a certeza que 
o adubo chegue a todos aqueles que 
queiram. Caminhões da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico ajudam no 
transporte do adubo sem ônus para o 
beneficiário. (Com informações da Ascom da 
Prefeitura de Estância)
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PREFEITURA DE SALGADO 
INTENSIFICA MANUTENÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS

Uma iluminação público moderna e de boa 
qualidade leva segurança à população de Salgado 

DIVULGAÇÃO

Desde que assumiu o comando 
administrativo e político do município 
sergipano de Salgado, o prefeito Givanildo 
Costa não tem poupado em realizar 
esforços para proporcionar melhorias ao 
município e qualidade de vida para ao povo. 
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É o caso da iluminação pública, um item 
importante para garantir a segurança e bem 
estar da população. Para isso, a Prefeitura 
de Salgado iniciou iluminando a sede do 
município já no mês de fevereiro, através 
da Secretaria Municipal de Obras e está 
estendendo esse benefício para outros 
pontos da cidade, especialmente com a 
manutenção e troca de lâmpadas. 

A equipe passou pelos conjuntos 
habitacionais André Alves Vasconcelos, 
Albano Franco, Fausta Alves Silva, Josias 
Carvalho, Nascimento Alves, Totonho Costa 
e loteamento Flora Batista. O percurso leva 
mais segurança e qualidade de vida à parte 
dos moradores do município. 

Garantindo iluminação pública, a atual 
administração também proporciona à população 
mais segurança, pois permite a identificação de 
quem trafega nas vias evitando, por exemplo, 
assaltos, além de mais segurança para o tráfego 
de veículos e pedestres evitando acidentes. (Com 
informações da Ascom da Prefeitura de Salgado)
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FEIRINHA DE ARTESANATO
DA BARRA TEVE NOVA EDIÇÃO

REALIZADA COM SUCESSO
Começou na sexta-feira e terminou 

ontem, domingo, dia 10, mais uma edição 
da Feirinha do Artesanato, uma iniciativa 
da Prefeitura de Barra dos Coqueiros sob 
a chancela da Secretaria Municipal de 
Turismo, que é comandada pelo competente 
secretário Ariston Porto.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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O prefeito Alberto Macedo, como sempre, 
prestigiando o evento e levando apoio aos artesãos
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Segundo o secretário Ariston Porto, o 
evento conta com total apoio do prefeito 
Alberto Macedo. Os dois destacam que essa 
ação da Prefeitura tem como pano de fundo 
o resgate a esse importante segmento da 
economia do município traduzido no incentivo 
aos artesãos da Barra dos Coqueiros, assim 
como estimular novos profissionais. Para isso, 
existe uma parceria entre a Prefeitura de Barra 
de Coqueiros e a Associação dos Artesãos 
de Barra dos Coqueiros, que atualmente 
é presidida por Andréia da Silva Santos, 
uma abnegada e intransigente defensora 
da categoria, que considerou a iniciativa da 
Prefeitura muito positiva para todos.
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Os artesãos da Barra dos Coqueiros 
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Durante os três dias da Feirinha de 
Artesanato os moradores da Barra dos 
Coqueiros prestigiaram, como sempre, 
marcando presença e levando crianças e 
idosos, ou seja, tornando o evento mais 
humano e com um caráter familiar. Ontem, 
domingo, foi o último dia com a atração 
musical comandada pelo consagrado sambista 
e cantor de pagode José Ademário.   

Na sexta-feira, dia 8, quando da abertura da 
Feirinha, quem comandou o show musical foi 
Bécua, que cantou músicas de forró e MPB, 
enquanto que no sábado, dia 9, foi a vez de 
Matheus Freitas cantar músicas sertanejas 
e de axé. “Próximo mês tem Feirinha 
novamente”, garante Ariston Porto.  

3/3| GERAL
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O clima familiar predomina sempre durante a
 realização daFeirinha de Artesanato da Barra
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SOCIEDADE
TONI ALCÂNTERA | JORNALISTA
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IBRAIN ANIMADO 
O deputado estadual 
Ibrain Monteiro 
está bastante 
otimista quanto à 
sua reeleição. Para 
isso, tem visitado 
vários municípios 
de Sergipe e 
intensificado o 
seu trabalho em 
Lagarto, sua maior 

base eleitoral. Ele, juntamente com seu pai, o 
experiente ex-deputado e também ex-prefeito 
Valmir Monteiro, apostam numa vitória nas 
eleições de outubro próximo. Ressaltam que é 
uma tarefa difícil, mas pelos serviços prestados 
pelos dois e o apoio de correligionários e 
amigos, estão muito confiantes. 
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PRIMEIRA-DAMA DE SALGADO
Quem esteve na Síntese, empresa sediada 
em Aracaju que realiza cursos e treinamentos 
para órgãos públicos, foi a primeira-dama do 
município de Salgado e também secretária de 
Ação Social, Karla Lemos, acompanhada de sua 
fiel e competente assessora Jany Alves. A visita 
foi de cortesia e também de trabalho, e as duas 
foram clicadas ao lado da anfitriã Rosimeire 
Rodrigues, numa pose que lembrou as belas 
modelos das passarelas. As três mostraram 
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IDADE NOVA 
Por falar em Rosimeire, 
ela completou mais um 
ano de vida no sábado, 
dia 9, uma competente 
profissional e principal 
responsável pela 
execução de vários 
cursos e treinamentos 
ligados às áreas da 
Ação Social, Finanças e Licitações, entre outros. 
Simpática, bonita e sempre de bem com a vida, 
ela divide seu tempo entre Aracaju e Salgado, 
onde está sempre ao lado dos familiares, 
embora tenha nascido na bela cidade de 
Estância. Nossos parabéns e feliz aniversário! 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

PROFESSORA SANDRA
De Lagarto, a mais importante cidade da região 
sul de Sergipe, vem notícia da sempre querida 
Elisandra do Nascimento Santana, professora 

charme e elegância. Na foto, Rosemeire está de 
blusa amarela, a primeira-dama à direita e sua 
assessora, claro, no lado esquerdo.
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e funcionária 
da Prefeitura 
Municipal. 
Sandrinha, como 
é conhecida e 
chamada pelos 
íntimos, está 
sempre irrequieta 
e procurando 
melhorar cada 
dia mais o seu já rico currículo, ela que é 
graduada em Letras pela UFS, em Gestão 
Pública pela UNIT e hoje mestra e doutoranda 
pela FUNIBER, além de fazer biblioteconomia 
na UFS. Além disso, já participou de duas 
missões de paz, uma pela Fundação Rotária e 
a outra pela ONU. Ah! Ela é filha da professora 
Darticlea Almeida, graduada em História e pós-
graduada em Teologia pela UFS, um exemplo 
de mãe e profissional respeitada.

BARRA DOS COQUEIROS 
Atendendo ao convite do sempre antenado 
secretário de Turismo de Barra dos Coqueiros, 
Ariston Porto, tive o prazer de assistir, pela 
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ALEXANDRE NA DISPUTA
Na antiga capital de Sergipe, os políticos e os 
líderes comunitários estão se movimentando 
e se preparando para a disputa eleitoral 
deste ano. Um deles é o inteligente Alexandre 
Moraes, um admirador e apoiador do governo 
do presidente Bolsonaro e  que começou 
sua trajetória política no DEM concorrendo 
ao cargo de vereador. A tradição de São 

primeira vez, no último 
sábado, dia 9, a realização 
de mais uma edição da Feira 
do Artesanato do município, 
um evento já consagrado 
pelo público e pela crítica 
especializada. Sem dúvida, 
um grande acerto do prefeito 
Alberto Macedo em ter 
colocado o experiente Ariston no comando 
de tão importante pasta da administração 
municipal e de ter apoiado integralmente essa 
importante ação da Prefeitura que incentiva 
os profissionais da Barra e voltada para o 
setor turístico. Todos de parabéns.  
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Cristóvão nesse ramo é 
grande e o jovem está 
colocando seu nome para 
disputar uma vaga na 
Assembleia Legislativa de 
Sergipe. Acredita que pode 
surpreender e nós vamos 
ficar na torcida. Boa sorte!

GRANDE ASSESSOR
De São Cristóvão também 
vem também a informação 
de que o jovem, mas já 
experiente assessor político 
do deputado estadual 
Ibrain Monteiro, chamado 
Ricardo Elias, não para de 
trabalhar nos bastidores, 
fazendo acordos e fechando 
compromissos para dar uma boa votação ao 
deputado lagartense. O camarada tem casa 
em Aracaju, no chamado Grande Rosa Else, e 
agora armou outro acampamento na sede do 
município e está trabalhando pra valer. Sorte 
amigo. Torço pelo seu sucesso.  
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AMBIÇÕES 
NA CAÇAMBA
Nissan Frontier 2023 moderniza 
o design, amplia a segurança e 
apresenta três novas versões

As 2.133 unidades da Nissan Frontier 
emplacadas no Brasil no primeiro trimestre de 
2022 deram ao modelo o quinto lugar no segmento 
de picapes médias – foi superada pela Toyota 
Hilux (9.441 unidades), pela Chevrolet S10 (5.527), 
pela Ford Ranger (2.991) e pela Mitsubishi L200 

2/13
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Lançamento da picape 
Nissan Frontier 
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(2.704), se posicionando à frente da Volkswagen 
Amarok (1.703). Embora a Frontier tenha ampliado 
sua participação de mercado nos últimos anos 
– até 2020, vendia menos do que a Amarok –, a 
Nissan não está satisfeita com o resultado. Dentro 
dos ambiciosos planos da marca japonesa de 
estar entre os líderes de mercado em todos os 
segmentos em que atua, o quinto lugar ainda 
parece uma posição um tanto coadjuvante. Com 
a missão de assumir o desejado protagonismo, 
a Frontier 2023 desembarca nas concessionárias 
brasileiras no final de abril. 

 A Frontier foi lançada no Brasil em 1998, 
inicialmente importada do Japão. Em 2002 
tornou-se o primeiro Nissan “made in Brazil”, 
montada na unidade industrial da Renault 
em São José dos Pinhais, no Paraná. Com 
o encerramento da produção nacional, em 
2016, a décima segunda geração da picape 
média chegou ao país em março de 2017, 
importada, no início, do México. Desde o final 
de 2018, passou a vir da Argentina, da fábrica 
de Córdoba. A mudança da origem industrial 
para o país vizinho ampliou a interação com a 
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Nissan do Brasil, que exporta para a Argentina o 
utilitário esportivo compacto Kicks, produzido 
na cidade fluminense de Resende.

 A Frontier 2023 traz um desenho robusto 
que segue o conceito global Nissan Emotional 
Geometry Design. A grade foi ampliada e 
parece mais interligada com os novos faróis, 
que ganharam projetores de leds quádruplos 
com luz diurna em forma de “C”. Na traseira, as 
lanternas de leds, embora mantenham o desenho 
trapezoidal e verticalizado das anteriores, 
também foram renovadas em seus elementos 
internos e ganharam um aspecto mais moderno. 
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Boa parte das novidades estilísticas se concentra 
na nova versão Pro-4X (o marketing da Nissan 
pronuncia “prô-fór-éx”). Seu estilo é direcionado 
para atrair os amantes de aventuras extremas 
ou aqueles que apenas sonham em fugir da 
rotina urbana. Nela, vários detalhes reforçam a 
sua diferenciação, dos para-lamas exclusivos ao 
santantônio. Até o logo da Nissan na versão é 
diferente – vem na cor vermelha.

 A caçamba tem uma altura sutilmente maior 
em relação à antecessora – 2,5 centímetros, perto 
da cabine, e até cinco centímetros nas laterais, 
perto da tampa –, mas manteve a capacidade para 
até 1.054 litros de carga (1.030 quilos). Dentro, o 
espaço tem ganchos com argola posicionadas 
perto do assoalho. E ainda há uma tomada de 12V 
para permitir a conexão de dispositivos eletrônicos 
de lazer ou de trabalho. Além disso, a tampa do 
compartimento, que agora traz o nome Frontier 
em baixo relevo, recebeu dois amortecedores 
que reduziram o peso na hora de sua abertura, 
permitindo sua manipulação com apenas uma 
mão. E o para-choque traseiro ganhou um 
degrau que facilita o acesso. 
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 A nova Frontier traz um pacote de tecnologias 
de segurança e conforto que fazem parte do Nissan 
Intelligent Safety Shield – e só estão disponíveis 
nas versões “top” Platinum e Pro-4X. Entre esses 
sistemas está o Alerta Avançado de Colisão Frontal, 
o Assistente Inteligente de Frenagem, o Alerta 
Inteligente de Mudança de Faixa, o Assistente 
de Prevenção de Mudança de Faixa, o  Alerta 
Inteligente de Atenção do Motorista, o Alerta de 
Ponto Cego, a Visão 360 Graus Inteligente com 
Detecção de Objetos em Movimento, o Alerta de 
Tráfego Cruzado Traseiro, o Assistente de Altura e o 
Intensidade dos Faróis. Desde a versão de entrada, 
a Frontier é equipada com sistema de auxílio 
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de partida em rampa, controle automático de 
descida e controle eletrônico de frenagem (EBD). A 
segurança ainda é garantida em todas as versões 
por seis airbags, sistema Isofix e alerta de uso dos 
cintos dianteiros e traseiros. 

 No console central, próximo da alavanca 
do câmbio, um seletor permite a escolha do 
modo de condução entre quatro opções: 
“Standard” – ideal para situações normais na 
cidade e estrada –, “Sport” – mantém a posição 
de marcha mais baixa levando a rotações mais 
altas e garantindo potência do propulsor e 
freio-motor mais forte –, “Off-Road” – modula 
o acelerador para manter as rotações altas e 
ganhar força em baixas velocidades – e “Tow” 
– ideal para ser usado com carga máxima ou 
ao se puxar um reboque. Esse recurso se une 
ao sistema que permite a troca entre as opções 
4x2, 4x4 High e 4x4 Low. A versão Pro-4X conta 
ainda com o Bloqueio do Diferencial Traseiro.

 A Frontier mantém as duas configurações de 
motor a diesel do modelo anterior, uma com dois 
turbos de 190 cavalos e 45,9 kgfm de torque e outra 
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com 163 cavalos e 43,3 kgfm. O propulsor, para se 
adequar às normas de emissões L7, conta agora 
com sistema Redutor Catalítico (SCR) com Arla 
32. O reservatório do Arla 32 é acessado por uma 
tampa que fica ao lado do bocal de combustível. A 
necessidade de abastecimento é avisada por uma 
mensagem de autonomia no display de TFT no 
painel de instrumentos. Além das configurações 
S, Attack e XE, disponíveis no modelo anterior, 
há as novas opções SE, Platinum e Pro-4X. As 
duas últimas dividem o topo da linha. Com as 
novidades, a família do utilitário oferece opções 
voltadas para grupos distintos: a Pro-4X para os 
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aficionados por aventura, a Platinum para quem 
exige conforto e a SE voltada para o trabalho, mas 
com câmbio automático. A nova Frontier chega 
às concessionárias com preços que partem de R$ 
230.190 na configuração básica S 4x4 com câmbio 
manual e atingem R$ 314.590 nas versões “top” 
Platinum 4x4 e Pro4X 4x4, ambas automáticas. Se 
alcançar as distantes líderes Hilux e S10 parece 
missão muito difícil a curto prazo, uma elevação 
de 35% nas atuais vendas mensais já colocaria 
a Frontier na disputa da terceira posição com 
a Ranger, que daria ao modelo da Nissan um 
cobiçado lugar no “pódio” das picapes médias. 

EXPERIÊNCIA A BORDO
Ajustes pontuais

 Como é corriqueiro no segmento de picapes 
médias, os plásticos duros predominam na 
nova Frontier – mesmo na versão “top” Pro4X. O 
volante é revestido em couro sintético e incorpora 
piloto automático e comandos de mídia, telefonia 
e computador de bordo, porém, tem apenas 
ajuste de altura, não de profundidade. O volante 
é igual ao do Kicks e o cluster conta com tela 
de TFT de 7 polegadas, a maior do segmento. 
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A picape manteve a tela de 8 polegadas para 
o sistema multimídia no console central, que 
se conecta a smartphones e permite ativar 
recursos como streaming de áudio por Bluetooth, 
reconhecimento de voz e navegação. 

 Nos bancos dianteiros, a Nissan mantém a 
tecnologia “Gravidade Zero”, desenvolvida pela 
Nasa para eliminar a fadiga e melhorar o conforto 
para o condutor. A picape é a única do segmento 
a ter teto solar, ar-condicionado digital de duas 
zonas e saídas de ar para o banco traseiro. São três 
entradas USB para carregar dispositivos e garantir 
conectividade. Há ainda duas entradas de 12V para 
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carregar aparelhos na cabine – além da disponível 
na caçamba. Para quem gosta de espalhar seus 
badulaques a bordo, existem 27 compartimentos. 

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Versátil e consistente

Puerto Iguazu/Argentina - São 190 cavalos a 
3.750 rpm e 45,9 kgfm a 2.500 rpm. Além dessas 
credenciais, o motor biturbodiesel 2.3 ainda se 
harmoniza muito bem com o câmbio automático 
de 7 marchas com função manual sequencial. A 
transmissão gerencia com eficiência as mudanças 
e proporciona ao conjunto um funcionamento 
suave e vigoroso. No asfalto, as mais de duas 
toneladas do veículo tornam-se insuspeitáveis, 
com o conjunto mecânico conferindo à Frontier 
uma “leveza” surpreendente. A suspensão 
dianteira tem ajuste mais macio e focado no 
conforto, enquanto o sistema multilink com molas 
helicoidais na traseira trabalha em conjunto com 
um eixo rígido e se encarrega de oferecer um bom 
equilíbrio dinâmico, tanto com o veículo vazio 
quanto com a caçamba carregada. A Frontier 
continua com direção hidráulica, enquanto a 
maioria das rivais já usa direção elétrica.
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 Para um bom desempenho no off-road, a 
Frontier avaliada era da versão Pro4X, com todas 
as tecnologias do Nissan Intelligent Safety Shield, 
tração 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial 
traseiro. O sistema Shift On The Fly permite acionar 
as opções de tração integral e reduzida girando 
um comando no painel. A estabilidade em trechos 
fora-de-estrada é boa, seja sobre lama ou pedras. 
Tecnologias como o Controle Inteligente de Descida 
e o Sistema Inteligente de Partida em Rampa 
atuam automaticamente nos freios do veículo para 
controlar o carro sem sustos em descidas íngremes 
e saídas da imobilidade em aclives. Com seus 31,6 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 141

13/13

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Motor: 2.3 diesel, 2.298 cm3, dianteiro, 
longitudinal, biturbo, quatro cilindros, 16 
válvulas, injeção direta de combustível Taxa 
de compressão: 15,4:1 Potência: 190 cavalos 
a 3.750 rpm Torque: 45,9 kgfm a 2.500 rpm 
Transmissão: automática de 7 marchas Tração: 
4x4 com reduzida Freios: disco ventilado na 
dianteira e na traseira Direção: hidráulica 
Suspensão: dianteira com braços sobrepostos 
e barra estabilizadora, traseira multilink, barra 
estabilizadora e molas helicoidais Rodas 
e pneus: alumínio 255/65 R17 All Terrain 
Dimensões: comprimento de 5,26 metros, altura 
de 1,86 metro, largura sem retrovisores de 1,85 
metro e distância de ente-eixos de 3,15 metros
Peso em ordem de marcha: 2.220 quilos
Preço: R$ 314.590

FICHA TÉCNICA
Nissan Frontier Pro4X 4x4 AT

graus de ângulo de ataque, 25,7 graus de saída 
e 25,2 centímetros de vão livre, a Frontier Pro4X, 
quando conduzida com a devida habilidade, dá 
conta de transpor obstáculos severos.
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ARRANCADA DISCRETA
Conforme dados divulgados pela Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), março teve um total 
de 134.904 unidades vendidas entre carros 
de passeio e comerciais leves, com alta de 
9,65% sobre fevereiro deste ano e queda de 
23,8% ante março de 2021. O fechamento do 
primeiro trimestre do ano teve 374.533 veículos 
emplacados nos dois segmentos, significando 
um recuo de 24,7% em comparação aos três 
primeiros meses de 2021. Entre os modelos, 

Fiat Strada
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Por  Daniel Dias | AutoMotrix
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a Fiat Strada manteve a liderança, com 7.567 
unidades comercializadas em março, seguida 
pelo Hyundai HB20 (6.908), pelo Fiat Mobi 
(6.581), pelo Volkswagen T-Cross (6.549), pelos 
Chevrolet Onix (5.421) e Tracker (4.748), pelo 
Jeep Compass (4.724), pela Fiat Toro (4.442), 
pelo Toyota Corolla Cross, que aparece pela 
primeira vez no “top ten”, com 4.318 exemplares 
vendidos, e pelo Hyundai Creta (4.238).

NADA DE NOVO NO “FRONT”
A Fenabrave revelou os resultados obtidos 
pelas fabricantes com produção nacional no 
mês de março deste ano. A Fiat continuou 
na liderança, com 28.981 unidades vendidas 

Hyundai HB20
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O PREÇO DA OUSADIA
O brasileiro já pode ter um Tesla. Mas só 
aqueles que forem muito ricos. A importadora 
Osten Group (ostenelectric.com.br) está 
oferecendo o Model S Plaid com preço de 
quase R$ 1,7 milhão, mais precisamente R$ 

entre carros de passeio e comerciais leves e 
uma participação de mercado de 21,4%, bem à 
frente da segunda colocada, a General Motors, 
com 19.208 emplacamentos e “market share” 
de 14,2%. A marca norte-americana foi seguida 
pela Toyota (16.995 e 12,6%), pela Hyundai 
(14.226 e 10,5%), especialmente devido ao 
bom desempenho de vendas do HB20, pela 
Volkswagen (12.758 e 9,4%) – até bem pouco 
tempo, a fabricante alemã ocupava a segunda 
posição no ranking com tranquilidade –, pela 
Jeep (10.351 e 7,6%), pela Renault (8.381 e 
6,2%), pela Honda (4.692 e 3,4%), pela Nissan 
(4.036 e 2,9%) e pela Caoa Chery, que havia 
subido para nono em fevereiro e agora volta 
para a última posição do “top ten” entre as 
marcas, com 3.171 carros e comerciais leves 
vendidos em março e “share” de 2,3%.
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1,669 milhão. O sedã 100% elétrico é equipado 
com três motores com um total de um pouco 
mais de mil cavalos. Conforme a Tesla, o carro 
acelera de zero a 100 km/h em menos de dois 
segundos e pode chegar a 322 km/h. O Model 
S Plaid tem um desempenho superior ao do 
Porsche Taycan e ao Bugatti Chiron, dos quais 
é concorrente. A autonomia do carro da Tesla 
é de 557 quilômetros com rodas Arachnid de 
21 polegadas e de 634 quilômetros com rodas 
Tempest de 19 polegadas. No interior, o Model 
S Plaid tem um supercomputador com grande 
capacidade gráfica, podendo processar dez 
teraflops (pode fazer um trilhão de operações 
por segundo). Atualmente, é possível que 
os ocupantes do veículo possam jogar o 
Witcher 3, o Cyberpunk 2077 e o Cuphead, 

Tesla Model S Plaid
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por exemplo. A marca norte-americana já 
foi acusada por permitir que os motoristas 
joguem com o carro em movimento, no 
entanto, isso é uma questão de bom senso 
do usuário. O totalmente elétrico utiliza o 
ainda polêmico Full Self Driving, que assume 
a direção em alguns trechos, porém, com a 
atenção permanente do condutor.

O CARRO-CHEFE 
NA TOMADA
O BMW Group 
continua 
ampliando 
seu portfólio 
de veículos 
elétricos. A 
novidade de 
agora é a versão 
totalmente 
elétrica com 
base no 
consagrado 
Série 3, o 
modelo 

BMW Série 
3 elétrico
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mais vendido da marca alemã no mundo. 
Apresentado na China e chamado de 
i3 eDrive35L, o modelo começará a ser 
vendido naquele mercado a partir de maio. 
A versão elétrica conta com uma distância 
de entre-eixos 11 centímetros mais longa 
em comparação a um Série 3 “normal”. Com 
285 cavalos de potência e torque de 40,5 
kgfm – naturalmente instantâneo, como em 
qualquer modelo elétrico –, ele tem autonomia 
de 526 quilômetros de acordo com o ciclo 
chinês CLTC. O novo Série 3 usa a quinta 
geração do “powertrain” elétrico da BMW, 
chamado de eDrive e que equipa o iX3, o i4 
e o iX. O Série 3 “verde” vem com um bom 
números de tecnologias inéditas, destacando 
conectividade com a rede 5G.

NOVIDADES À VISTA
A Toyota do Brasil investirá mais R$ 50 milhões 
na sua fábrica de Indaiatuba (SP), na qual 
produz desde 1998 o Corolla sedã para os 
territórios brasileiro e latino-americano. O 
aporte visa a aquisição de novas tecnologias 
na linha de montagem da unidade, com um 
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projeto de renovação do ciclo de vida da atual 
geração do modelo. Segundo a Toyota, o 
anúncio reforça o compromisso da marca com 
o desenvolvimento do país. “Seguimos firmes 
em nossa estratégia de oferecer um veículo 
competitivo e atrativo aos nossos clientes de 
toda a América Latina. Há mais de 20 anos, 
nossa unidade de Indaiatuba demonstra sua 
capacidade para gerar negócios de forma bem-
sucedida. Isso porque damos maior importância 
aos planos que ultrapassam o curto prazo, se 
traduzindo na confiança dos nossos clientes”, 
enfatiza Rafael Chang, presidente da Toyota 

Toyota Corolla em Indaiatuba
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do Brasil. Com o atual investimento, a Toyota 
completa um total de R$ 1 bilhão em Indaiatuba, 
que possibilitou a produção da décima 
segunda geração do Corolla – equipada, 
também, com tecnologia híbrida flex.

APOSTA NOS PRO
A linha Pro da Caoa Chery desembarcou no Brasil 
em junho de 2021 com o lançamento do Tiggo 3X. 
Atualmente, a família integra ainda os modelos 
Arrizo 6, Tiggo 5X e Tiggo 7, os dois últimos, 

Caoa Chery Arrizo 6 Pro, Tiggo 3X Pro, Tiggo 5X Pro e Tiggo 7 Pro
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ORDEM NA OFICINA
Todo profissional sabe a importância de contar 
com equipamentos de qualidade. Pensando 
nisso, a Tramontina apresenta um novo kit de 
ferramentas para oficinas. São 176 peças para 
profissionais do segmento automotivo, todas 
inseridas em uma maleta bem organizada. O 

vendidos apenas nessa versão. A geração Pro é 
caracterizada pelo requinte de detalhes, cuidado 
no acabamento e pela tecnologia. Todos os 
modelos da versão estão também entre os mais 
equipados de suas categorias. “A linha Pro mostra 
nosso compromisso com o consumidor brasileiro 
de buscar de forma contínua a evolução, trazendo 
produtos cada vez mais completos e recheando 
o nosso portfólio com carros que são referências 
nacionais”, afirma Tai Kawasaki, gerente-executivo 
Comercial da Caoa Chery. O atual fenômeno de 
vendas da marca sino-brasileira é o Tiggo 5X, 
o mais recente modelo a integrar a família Pro. 
Com quase 30 mil unidades comercializadas 
no Brasil desde que chegou às concessionárias, 
há três anos, o SUV passou a ser oferecido 
exclusivamente na configuração Pro.
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kit é completo, garante maior praticidade e 
versatilidade na rotina do mecânico e ainda 
conta com o diferencial da maleta plástica 
personalizada, que facilita a organização e o 
transporte das ferramentas. Entre elas, estão 
acessórios com encaixes 1/4, 3/8 e meia 
polegadas, soquetes especiais com proteção 
para rodas de liga leve e para velas, chaves 
combinadas, bits intercambiáveis, chaves 
hexagonais e Trafix. Mais informações e preços 
podem ser conferidos em tramontina.com.
br/200-ferramentas-industriais .

Kit de ferramentas para mecânico da Tramontina
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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 

1/5
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negativos e dos medos. O uso de diversas 
técnicas como meditação, respiração, entre 
outras, são formas de ativar essa linha de 
transformação positiva dentro da mente. 

Estudos comprovam que sentimentos 
prazerosos e até o simples ato de sorrir 
sinalizam ao cérebro para a produção de 
hormônios que estimulam o bem-estar, 
autoconfiança, prazer e até mesmo, o alívio de 
dores. Psicologicamente, a pessoa com visão 
positiva acaba por acreditar mais em suas 
habilidades, lidar melhor com o estresse e 
produzir comportamentos mais saudáveis.

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

Atente-se ao seu Crítico Interno: tome 
consciência de quantas vezes durante o dia 
você tem pensamentos julgadores e duros com 
você mesmo. “Eu sou um idiota!”, “Quantos 
erros eu cometi, sou um fracasso!”, “Não sou 
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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 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 

EDITORIAL
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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. 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 
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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 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, 
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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 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 
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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 
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 
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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.

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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NOVO SINGLE DE MARAÍSA A 
DAMA DO FORRÓ É SUCESSO

FOTOS DIVULGAÇÃO

Artista surpreendeu fãs com 
lançamento de trabalho ‘ousado’

Maraísa convida público para conhecer seu novo trabalho

Mais Maraisa do que nunca, ‘A Dama do Forró’ 
anunciou recentemente um dos lançamentos 
mais ousados da carreira, o videoclipe do single 
“Tchau Bye Bye” que está disponível em seu canal 
do Youtube. O estilo policromático que embala o 
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clipe tem a 
composição 
de Geninho 
Lima, Eugênio 
Rocha e Edson 
Eugênio e 
ainda vem 
acompanhado 
de uma 
coreografia 
que está na 
moda nas 
redes sociais 
preparada pela 
professora 
de dança 
e dançarina Shirllyan Silva. “Sou muito fã 
dessa música. Ela tem uma pegada jovem, 
empoderada e moderna. Fizemos uma 
coreografia que já é sucesso!”, afirmou Maraisa.

CARREIRA
Em sete anos de carreira, Maraisa A Dama 

do Forró vem sempre inovando na carreira 
profissional de cantora. Para quem não sabe, a 
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artista é jornalista de formação, mas resolveu 
largar a profissão há alguns anos atrás para se 
dedicar à música e teve o apoio de toda sua 
família para seguir esse sonho de criança.

“Minha família tem papel primordial nessa 
caminhada, em especial meu marido Alex e 
meus filhos Gabriela e Leonardo que me fazem 
seguir em frente porque unidos nos tornamos 
mais fortes nessa caminhada. Sonhar e colocar 
tudo no papel é um trabalho árduo, mas 
gratificante”, destacou Maraisa.

PREMIAÇÃO
Maraisa já realizou diversos shows e a cada 

apresentação vem conquistando uma legião de 
fãs. Em 2017 foi agraciada com o Prêmio Sanfona 
de Ouro, na categoria “Revelação Cantora”. 

Em 2020, recebeu o Prêmio Sanfona de Ouro, 
na categoria “Cantora” e no mesmo ano foi a 
campeã da competição online Voz da Quarentena 
em sua 16ª edição, competindo com cantores 
de todo país. Maraisa foi a única sergipana a 
conquistar o prêmio que teve votação popular. 

CAPA DA SEMANA
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 REPERTÓRIO
A cantora 

sergipana traz 
em seu repertório 
músicas que 
atendem todo 
tipo de público, 
passando pelo 
forró tradicional, 
das antigas e 
eletrônico, além 
de músicas que 
estão na moda e 
que são destaque 
no Tik Tok. 

“É importante 
ser eclética e tocar 
o que as pessoas 
querem ouvir 
porque é o público 
que guia a minha 
apresentação. Eles 
que mandam!”, 
enfatizou a artista.  

CAPA DA SEMANA
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Desde o início de sua carreira, a cantora lançou 
cinco músicas de trabalho autorais: Na Balada 
com as Amigas, Você me Perdeu, Descendo Lenta, 
Rapariga de Cabaré e, agora, Tchau Bye Bye. Essas 
músicas estão disponíveis nas plataformas digitais 
e duas delas com clipe no canal do Youtube.

NOVOS PROJETOS
Os projetos da cantora não param por aí. 

Ela nos contou que irá gravar um show ao vivo 
com público presente, vai lançar música nova 
e, em breve seu nome artístico vai passar a 
ser “Maraisa A Dama” para focar em todos os 
estilos musicais. 

“Teremos muitas novidades do final desse 
ano para 2023 e tenho fé em Deus que 
dará tudo certo e que vamos rodar o país 
levando minha música para as pessoas que 
acompanham meu trabalho e torcem por 
mim”, pontuou. Acesse as redes sociais da 
cantora (@maraisaadamadoforro) e confira 
todos os detalhes da sua carreira e assista 
seus clipes que estão no canal do YouTube 
(Maraisa A Dama do Forró).

VOLTAR PARA
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TENDÊNCIAS: OS LOIROS NO MUNDO – O 
loiro varia entre estilos e tonalidades: quentes, 
neutras e frias, tornando a tendência mais 
democrática, de forma a combinar com todos 
os gostos e tons de pele. A verdade é que 
hoje em dia há uma infinidade de opções para 
quem quer deixar os fios descoloridos. Apesar 
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SOCIEDADEde 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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No último dia 5 de abril, aconteceu a inauguração 
do Manary Espaço de Eventos. A festa reuniu 
cerimonialistas, decoradores, jornalistas, e vários 
outros representantes do setor de eventos. Foi 
uma noite que marcou o retorno das festas 
sem restrições sanitárias, impostas por causa 
da pandemia. O Manary tem infraestrutura 
moderna, com acessibilidade e tem capacidade 
para receber até 150 pessoas em festas e eventos 
corporativos.O salão está localizado na rua 
Patrulheiro José Garcez de Andrade, s/n. Conjunto 
Sol Nascente, bairro Jabotiana. l
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Encerrou neste fim de semana mais uma edição 
da WTM Latin America realizada em São Paulo. 
O evento que recebeu mais de 10 mil visitante 
durante os três dias, reuniu diversos destinos, 
hotéis, locadoras, aéreas e outros produtos 
do setor de Turismo nos pavilhões do Expo 
Center Norte. Sergipe esteve presente com o 
Stand da Carvalho Consultorias de Turismo, da 
turismóloga Ellen Carvalho que recebeu a visita 
do ministro do Turismo, Carlos Brito. l
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O evento trouxe para os agentes de viagens 
e profissionais do mercado a oportunidade de 
conhecer mais sobre os destinos, descobrir novos 
produtos e fechar negócios. “O resultado foi 
muito positivo, recebemos a visita de centenas 
de pessoas de todo o país que fazem parte do 
trade. Foi uma oportunidade para divulgar mais 
Sergipe e pude levar informações sobre o roteiro 
de turismo acessível de sol e praia, além da nossa 
cultura e tradições. Muita gente se interessou 
em conhecer Sergipe. O ministro visitou o stand 
e disse que achou muito interessante a nossa 
proposta. Convidei ele para conhecer de perto 
o roteiro em breve. O evento superou bastante 
as expectativas, pois a maioria das pessoas 
ficaram muito interessadas no roteiro acessível 
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A fisioterapeuta 
Julyana Torres, 
filha da enfermeira 
e presidente 
do Grupo 
Constat, Ivana 
Torres, assumiu 
recentemente 
a coordenação 
da Central 
de Controle 
Operacional do 
Grupo. Nessa 
edição da 
Corrida Cidade 
de Aracaju, Ju e 
sua maravilhosa equipe demonstraram enorme 
competência na gestão dos 36 profissionais, entre 
médicos, enfermeiros e técnicos, e 10 ambulâncias, 
incluindo uma motolância, envolvidos durante as 11 
horas de evento. Parabéns!  l
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apresentado. Fechamos vários negócios futuras 
visitas de pessoas físicas e empresas que vão 
levar seus clientes”, orgulha-se Ellen Carvalho. l
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Os influenciadores 
digitais Marcos 
Pako e Tatah 
Santana 
participaram do 
lançamento do 
novo vestibular 
da Unopar com 
graduações 
semipresencial 
com mensalidades 
de R$ 279,90 
nos cursos de 
Enfermagem, 
Fisioterapia, 
Nutrição e 
Farmácia. 
Localizada na 
Colina do Santo 
Antônio, em Aracaju, a Unopar possui uma 
estrutura completa com laboratórios modernos 
e de alta qualidade, além de aulas com 
professores mestres e doutores. Os cursos on-
line também estão com valor promocional de 
R$ 104,90 mensal. l

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 178

6/14SOCIEDADE

Um grupo de amigos, denominado Juntos Somos 
Mais Fortes, está arrecadando doações por meio 
das redes sociais, para realizar uma ação solidária 
dia 16 de abril, em comunidades carentes da 
capital sergipana. Serão entregues 300 marmitas 
e 300 caixas de chocolate com refrigerante. Para 
quem quiser colaborar com o grupo Juntos Somos 
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Os parabéns vão para o jovem Daniel Arthur, 
que completou 22 anos ontem, 10 de abril. Ele é 
assessor de Imprensa da Prefeitura de Salgado 
e acadêmico em Designer Gráfico pela UNIT. 
Vida longa, rapaz! l
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Aracaju vai receber o encontro de grandes 
nomes do arrocha na atualidade com o Arrocha 
Folia” no dia 29 de abril no Gonzagão com 
Thiago Aquino, Gabriel o Príncipe e Rafinha O 
Big Love.  Estourado em todo o Brasil, o cantor 
baiano Thiago Aquino aos 26 anos vive o maior 
momento da sua carreira e é o artista mais ouvido 
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Mais Fortes, as doações podem ser feitas até o dia 
12 de abril.  Para participar voluntariamente no dia 
do evento, o interessado deve entrar em contato 
através do WhatsApp (79) 99636-6050. l
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Aracaju vai receber 
a 1ª edição do 
Pagotrap neste 
sábado, dia 9 de 
abril, e a principal 
atração da festa é 
o rapper carioca 
Delacruz que é 
um dos nomes 
mais fortes do rap 

na plataforma 
Sua Música 
com mais de 55 
milhões de plays. 
Ele foi campeão 
do prêmio “Sua 
Música de Verão” 
e seu álbum 
mais recente, o 
“Só Pedrada” é 
um dos discos 
mais ouvidos da 
plataforma no 
último mês. l
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Um registro que vem do interior. Matheus Viana, 
22 anos, natural de Simão Dias é graduando em 
Farmácia pela Universidade Federal de Sergipe, 
campus Prof. Antônio Garcia Filho (Lagarto). 
Matheus é filho do gestor simãodiense, Cristiano 
Viana. Sucesso, garoto!! l
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nacional atualmente e vai se apresentar pela 
primeira vez no estado. Para embalar a mistura de 
ritmos, O Maestro e a banda Kamasutra, ambas 
da Bahia, e o Dj Marraia. O evento será na Arena 
Galvão, que fica na Rodovia dos Náufragos, no 
Mosqueiro e inicia a partir das 21h. l
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Dra. Aline 
Pinho - médica 

endocrinologista 
- deu uma pausa 

na agenda para 
aproveitar o Chilli 

Mobe Cruize  com 
roteiro que vai 

do litoral de São 
Paulo, Itajai e Ilha 

Bela. Vai voltar 
reenergizada para 
atendimentos aos 

pacientes que 
conseguem alta 

performance em 
emagrecimento e 
ganho de massa 

muscular. l
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Quem tomou posse como Conselheira da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos 
Seccional Sergipe (ABRH/SE) foi a gestora de 
Recursos Humanos, Izabel Camacho. Com 
competência ela coordena o setor de Gente & 
Gestão do Grupo Constat e agora vai emprestar 
a sua expertise no fortalecimento dessa 
respeitada entidade. Sucesso! l
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O jornalista Abrahão Crispim estreou na 
última quarta-feira, 6 de abril, na Rádio Jubileu. 
De segunda-feira a sexta-feira (ao vivo), o 
comunicador trará novidades sobre eventos, 
cotidiano, notícias da nosso Estado e muito mais! 
Sintonize na FM Rádio Jubileu FM 105. l
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O ex-jogador e empresário, Washington 
Coração Valente, apagou as velinhas no dia 
01 de abril, conhecido como dia da mentira. A 
verdade é que houve uma festa supresa para 
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comemorar os 47 anos ao lado de amigos, 
familiares e políticos, entre eles o vereador 
Neto Batalha e os deputados Laércio Oliveira 
e Fábio Mitidieri. Washington é pré-candidato 
a deputado federal pelo Partido Progressistas 
(PP). Parabéns e sucesso! l
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Tem nome forte dando as caras na política 
sergipana: Ana Lúcia Aguiar. Filiada ao PSD 
Mulher, no último dia 31 de março, a advogada e 
presidente da Associação Brasileira de Mulheres 
de Carreira Jurídica de Sergipe (ABMCJ-SE) foi 
recebida pelo pré-candidato ao Governo do 
Estado, Fábio Mitidieri. Ana Lúcia chega para 
fortalecer o partido e levar a luta pela igualdade 
de gênero nos espaços políticos. l
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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 clique 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 
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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 

nome na história da arte brasileira. Batendo papo 
com o público, atendendo a pedidos e contando 
casos sobre sua longa trajetória, Montenegro 
transforma o momento num encontro especial 
entre artista e plateia. Acrescentando intimidade 
e emoção, o menestrel conta histórias sem 
pretender conclusões sobre elas, preferindo, isso 
sim, perguntas, como em “A Lista” (“Faça uma lista 
de grandes amigos / Quem você mais via há dez 
anos atrás / Quantos você ainda vê todo dia? / 
Quantos você já não encontra mais?”).
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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 

anos e o show vai seguir todos os protocolos e 
decretos governamentais para garantir a segurança 
de todos. Neste show especial, Maria Gadú 
reverencia a Música Popular Brasileira e se revela 
multi-instrumentista no novo projeto. A artista vau 
apresentar regravações de nomes como Marisa 
Monte, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Rita Lee, 
além de executar todos os instrumentos gravados 
nas canções, em atuação inédita em sua carreira. 
Intitulado “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, o 
quarto álbum de estúdio de Maria Gadú acabam de 
chegar às plataformas digitais. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 191

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.
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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” 
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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 

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 Álbum” de 2016.“Voz e Violão” tem 
arranjos nunca vistos, executados com muita 
emoção por Paulo Ricardo e Ícaro Scagliussi.
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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 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.

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

‘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 
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assessoria de imprensa da Navarro Comunicação. 
A apresentação vai contar com hits cantados e 
vistos por milhões de pequenos 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-

10/13ROTEIRO CULTURAL
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GRUPO SERGIPE DE COMUNICAÇÃO
Após dois anos de saudade, foi dado o pontapé 
inicial pelo Grupo Sergipe de Comunicação 

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. 

11/13ROTEIRO CULTURAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 198

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 

que anunciou o retorno de Forrozão durante 
o seu lançamento realizado no Museu da 
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.

12/13ROTEIRO CULTURAL
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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.
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PASTOR CLAUDIO DUARTE EM ARACAJU
Conhecido por suas pregações bem humoradas, 
o pastor Claudio Duarte realiza, no dia 30 de 
abril, no Teatro Tobias Barreto, a palestra “O 
poder da felicidade”. No encontro, que acontece 
às 21h, ele falará sobre situações do cotidiano, 
religião, diferença de alegria e felicidade, tristeza 
e infelicidade, sonho e realidade e inúmeros 
outros paradoxos sociais. Com mais de 6 milhões 
de seguidores no Facebook, quase 7 milhões no 
Instagram e mais de 64 milhões visualizações 
no YouTube, Claudio Duarte tem conquistado, 
ao longo de uma carreira de mais de 20 anos, 
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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 
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uma multidão de pessoas por meio de uma 
comunicação simples e bem-humorada. Líder 
de uma igreja local chamada Projeto Recomeçar 
e pastor itinerante, ele dedica sua vida para 
ensinar as famílias a viver segundo o evangelho 
e recomeçar suas histórias de forma madura 
e com resultado. No mundo corporativo, suas 
palestras têm proporcionado uma nova forma 
de olhar e agir, frente as grandes mudanças que 
compõe a nossa realidade. l

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 235 - 11/4/2022 – 202

3/8CIRCULANDO

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 
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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
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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 
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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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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  do 
WhatsApp (79) 99946-0758. l
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O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 
Barbearia se destaca em Aracaju pelo atendimento 
diferenciado, capacitação dos profissionais, bom 
gosto e localização privilegiada. A barbearia 
foi ampliada e atende os clientes com horário 
marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 
para atender a todos. Os cantores Gustavinho 
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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 
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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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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

contra o novo coronavírus. Em pouco tempo, a 
malharia se tornou referência e passou a atender 
demandas de todo o estado. O segredo do sucesso 
é o bom gosto, cuidado e comprometimento da 
proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e siga 
o Instagram @malharia_veomar l
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