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POLÊMICA!

Pré-candidato a governador cobra de Valmir de 
Francisquinho uma declaração de apoio ao presidente
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Pesquisa avançada é apontar
com discrição soluções,
caminhos e verdades...
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APRESENTAÇÃO
A ECM-PESQUISAS é um braço da ECM  

EDIÇÃO COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI, 
devidamente registrada no CON SELHO FEDERAL 
DE ESTATÍSTICA, que surge para ocupar um 
espaço deixado pelo Instituto DATAFORM, que 
estaria completando 29 anos de atuação.

A ECM ocupa a lacuna deixada pelo DATAFORM 
porque agrega a mesma equipe de entrevistadores 
(as), manten  do um status de profissionalismo, 
cred  ibilidade, responsabilidade, seriedade, 
segurança e agilidade.

HISTÓRICO
No ano de 2016, essa equipe realizou pesquisas 

eleitorais, fazendo-as em mais de 50 cidades 
na região sergipana e também na região baiana, 
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e como sempre conseguiu obter resultados de 
destaque. Em 2018, outra vez destaque entre as 
empresas de pesquisas de opinião do país que 
obtiveram excelentes resul  tados nas pesquisas 
estaduais, pois foi único instituto que acertou os 
dois vencedores para o senado em Sergipe.

Em 2020, já como ECM-PESQUISAS, realizou 
um trabalho eficaz em 32 mu  nicípios, quando a 
ECM acertou todas as pesquisas.

POR QUE CONTRATAR A ECM PESQUISAS?
É esse serviço que colocamos, res  peitosamente, 

à disposição do mercado, considerando que a 
experiência acumu  lada pelo DATAFORM, inclusive 
com a mesma equipe e com a sua profissional 
de estatística, DRIELLY JULIANNE RO  DRIGUES 
- Registrada no CONRE sob número 10.591/ 5º 
Região, que integra, por contrato, a equipe da ECM.
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CONTROLE INTERNO DA ECM-PESQUISAS
Alguns procedimentos fazem parte da execução 

de tarefas pela equipe da ECM, como seguem:

u Após fechamento do contrato, a ECM negocia 
diretamente com a estatística responsável os 
valores dos trabalhos de campo, tabulação de 
dados e con  fecção dos relatórios;

u Jamais é informado à profissional de 
estatística a identidade do contratante da 
pesquisa;

u Acompanhamento pela responsável pelas 
pesquisas, a partir das entrevistas de campo

u Supervisão dos (as) entrevistado- res (as) 
por pessoal treinado, com um supervisor para 
quatro entrevistadores (as), observando a correta 
aplicação das entrevistas porta a porta, evitando 
que se entrevistem transeuntes nas ruas, praças e 
aglomerados, além do percen  tual adotado pelos 
órgãos de controle;

u Acompanhamento do fiel cumpri  mento 
das estratégias científicas de eleição dos lares 
a serem entrevistados, observando-se aspectos 
demográficos, dentro das técnicas e das 
exigências do TRE (no caso de pesquisa eleitoral) 
para aplicação de pesquisas;
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u Fiscalização da distribuição aleatória dos 
entrevistadores, jamais contratando entrevistadores 
residentes no mesmo município, ou mesmo nos 
municípios adjacentes do local das pesquisas;

u Recebimento e conferência prelim  inar dos 
formulários preenchidos das mãos da estatística 
responsável, para escaneamento;

u No momento do escaneamento, é feita a 
última conferência de preenchi  mento individual, 
para conclusão do controle, providenciando o 
arquiva  mento físico dos formulários.

ANÁLISE FINAL DOS RELATÓRIOS 
APRESENTADOS PELA PROFISSIONAL DE 
ESTATÍSTICA CONTRATADA PELA ECM
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1/3OPINIÃO

EDITORIAL

Chega-se ao meado de abril e nada de 
novo acontece no cenário político deste país, 
quando se fala de eleições presidenciais.

O que se tem mesmo é a polarização 
entre Lula e Bolsonaro, com os institutos de 
pesquisa oscilando, lamentavelmente, entre 
metodologia e alinhamento político.

Hoje, fala-se de empate técnico, com uma 
diferença, em alguns medidores de opinião, na 
casa dos 5%. Mas, há institutos que exibem 
uma vantagem pró-Lula que se aproxima dos 
18%. Então, vai-se acreditar em quê?

Um detalhe que chama muito a atenção 
é essa indisfarçável popularidade que 
Bolsonaro exibe por onde quer que vá, coisa 

CORRIDA PARA O 
PLANALTO - RETALHOS

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 13

2/3EDITORIALOPINIÃO

que Lula não se atreve a tentar, ou, pelo 
menos, não se atreveu até agora.

O capitão pode ir para qualquer região do Brasil 
que a festa é sempre a mesma, o que deixa sob 
suspeita as pesquisas que apontam uma vitória 
fácil de Lula em um eventual segundo turno.

Esta semana que passou, o Brasil que pensa 
foi surpreendido com o alinhamento explícito 
de ministros do STF em campanha, desta feita 
fora do país, em prol da candidatura de Lula, 
detonando o nome de Bolsonaro como sendo o 
de um inimigo comum.

Isso nunca foi visto, e não é admissível, em 
qualquer país sério, ministros da Suprema Corte 
fazendo palanque para este ou aquele candidato.

Mas, o “risco” de uma vitória de Bolsonaro 
já faz até pensar em alterar, de novo, a idade 
limite dos membros do Superior Colegiado, 
para 78 anos, o que impediria a nomeação de 
mais 3 ministros pelo presidente reeleito, o que 
tornaria a Corte perigosamente mais plural.
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3/3EDITORIALOPINIÃO

Apela-se, agora, para o desconhecimento 
dos jovens acerca da história recente do 
Brasil, a garotada de 16 anos, meninos 
e meninas que não acompanharam os 
escândalos perpetrados pelo Partido dos 
Trabalhadores no exercício do poder, e que 
afundaram o país numa recessão, até hoje, 
insuperada.

A oposição, que não é tola, agarra-se aos 
afagos do STF e do TSE, conta com a militância 
aguerrida da grande mídia, e ainda com os 
destemperos do próprio Bolsonaro para 
ir navegando bem ao seu estilo retórico e 
cansativo de “mudar tudo que está aí”.

Ainda restam poucos, mas, longos meses 
para o veredicto das urnas. Os partidos e seus 
candidatos lutam desesperadamente para montar 
composições, as mais fisiológicas possíveis, sem 
muitas preocupações com os meios.

Claro que em tudo existem exceções, mas 
são justamente estas que definem as regras. 
É o que se tem para hoje.  

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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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

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Analisando o cenário político do momento 
e a corrida presidencial, dois fatos marcaram 
a semana: o primeiro foi a Pesquisa Poder 
Data, que reduziu em 5% a liderança do ex-
presidente Lula (PT) para o atual presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que buscará a reeleição 
em 2022. Este colunista já, há algum tempo, 
vem defendendo este cenário de evolução 

OPINIÃO
1/27

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

LULA LUTA PARA NÃO 
PERDER APOIOS 

DO SOLIDARIEDADE E 
FORÇA SINDICAL
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2/27CINFORMANDOOPINIÃO

de Bolsonaro e de “estagnação” do pré-
candidato do PT e dos partidos de Esquerda. 

O “segundo fato” da semana foi o recuo de 
Paulinho da Força Sindical e do seu Solidariedade 
em anunciar, oficialmente, o apoio à volta de Lula 
em 2022. Paulinho botou os petistas “contra 
a parede” e ameaçou abandonar o projeto e 
liberar os diretórios estaduais. A “pressão” 
fez tanto efeito que tanto a presidente 
nacional do Partido dos Trabalhadores, 
Gleisi Hoffmann, quanto o próprio Lula 
usaram suas redes sociais para defender a 
aliança com Paulinho e o Solidariedade. 

A pesquisa do Poder Data foi realizada entre 
os dias 10 e 12 de abril, foram entrevistas 
3 mil pessoas de 322 municípios das 27 
unidades da Federação. A margem de erros é 
de dois pontos percentuais, para mais ou para 
menos. O levantamento está registrado no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-
00368/2022, com um intervalo de confiança 
de 95%. E a “aproximação” de Bolsonaro 
preocupou a cúpula do PT e os demais 
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3/27CINFORMANDOOPINIÃO

partidos aliados, ainda mais após recentes 
declarações polêmicas de Lula. 

O pré-candidato do PT tem se revelado um 
tanto “vingativo” e se posicionou a favor de 
temas polêmicos, como o Aborto, além de 
criticar o “consumo exagerado” da classe média 
brasileira. Vale lembrar que, recentemente, 
o petista defendeu a “regulação” da mídia; 
na “contramão”, Bolsonaro tem reforçado 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Em virtude de não comparecimento ao seu posto de trabalho 
desde 03 de Março de 2022, convocamos a senhora 
Klicia Isadora Bezerra Carvalho para seu comparecimento 
imediato ao posto de trabalho.

Para assumir de imediato suas atividades laborais sob pena 
de ser considerado abandono de emprego, favor comparecer 
no prazo de 24 horas ao setor pessoal da loja B 011, Hiper 
G Barbosa Estância, no endereço Praça Dr. João Alves do 
Nascimento,108, Estância - Sergipe.

Aguardando um retorno
Contato (79) 9 9950-3269

JANEGLEIDE

ABANDONO DE EMPREGO
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o discurso em defesa da democracia e das 
liberdades sociais. Sem contar que tem 
intensificado a entrega de muitas obras 
realizadas por seu governo, muitas delas 
paralisadas e esquecidas por anos.

Já sobre a polêmica envolvendo o 
Solidariedade, Paulinho da Força Sindical 
não gostou de ser duramente vaiado pela 
militância petista quando registrada sua 
presença no ato que ficou marcado pelo 
“derretimento” de Geraldo Alckmin (PSB) 
por Lula. O anúncio de apoio formal de seu 
partido à pré-candidatura de Lula ocorreria 
em um ato no próximo dia 3, já cancelado, até 
que “o PT discuta melhor os termos da aliança 
com o Solidariedade”. Paulinho não só recuou, 
como ameaçou liberar os Diretórios...

A verdade é que, um fato “casa” com o 
outro, ou seja, o crescimento de Bolsonaro e o 
risco de perder o apoio do Solidariedade estão 
pressionando a cúpula do PT, que passou a temer 
pelo insucesso da pré-candidatura de Lula. O 
cenário político está mudando e, de momento, 

CINFORMANDOOPINIÃO
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5/27CINFORMANDOOPINIÃO

está mais favorável à reeleição de Bolsonaro do 
que ao retorno do petista, que começa a perder 
densidade eleitoral. E o atual presidente está 
crescendo no momento decisivo. Esta é a leitura...

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VEJA ESSA!
Este colunista insiste em valorizar o marketing 
do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL). Mesmo desacreditando 
de uma pré-candidatura dela ao governo do 
Estado, há de se reconhecer que, através das 
“mídias”, ele valoriza seu “passe”, criando 
expectativa junto alguns setores da oposição. 

E ESSA!
A pré-candidatura de Valmir de Francisquinho 
“esfria”, quase que completamente, as pré-
candidatura de Rogério Carvalho (PT) e de 
Alessandro Vieira (PSDB). Sabendo disso, 
Valmir diz que viajará para BSB e, só quando 
voltar, anunciará seu projeto político em 2022. 

O QUE BUSCA?
A informação que chega à coluna é que 
Valmir de Francisquinho viaja à BSB em 

http://www.cinformonline.com.br
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6/27CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

busca de garantias, junto ao presidente 
Jair Bolsonaro, para disputar o governo do 
Estado. Quer apoio político e, principalmente, 
garantias financeiras do PL, ou seja, do 
presidente Valdemar Costa Neto. 
 
SOB AMEAÇAS I
Através de suas redes sociais, a delegada 
Danielle Garcia (Pode) revela que sobre 
uma ameaça de morte através do aplicativo 
Instagram e prestou um Boletim de Ocorrência. 
“Quando agimos com independência e 
convicção, atingimos aqueles que não se 
contentam com os seus interesses sendo 
contrariados. Nenhuma espécie de intimidação 
vai ser capaz de parar a minha atuação”. 

SOB AMEAÇAS II
“Desde que iniciei a minha carreira como 
Delegada de Polícia, estive ciente que esse poderia 
ser, infelizmente, um dos desafios a enfrentar. 
Digo o que já repeti, em inúmeras ocasiões, todas 
as vezes que tentarem cercear o meu trabalho, 
isso servirá para me mostrar que estou no 
caminho certo”, completou Danielle Garcia.
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SOB AMEAÇAS III
Segundo a Revista Veja, o senador 
Alessandro Vieira (PSDB) também reclama 
do aumento de ameaças contra a sua 
integridade física e reconhece que reforçou 
sua segurança, que faz suas escoltas nas 
agendas políticas pelo Estado. Alessandro 
não faz a mesma associação ao governo 
federa sobre as ameaças, que a Revista 
insiste em promover, equivocadamente. 

SOB AMEAÇAS IV
Alessandro ainda acrescentou, dizendo à 
Revista Veja que “Não é uma novidade, mas o 
momento hoje é mais sensível. É necessário 
um reforço de segurança para situações 
organizadas na campanha. Dá para perceber 
de onde as ameaças vêm, mas não tenho 
meios para combater no momento”, pontua. 

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 

CINFORMANDOOPINIÃO
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Andrade, para o quadriênio 2022-2026, a 
partir das 19 horas, no Real Classic Hotel. 

OLHA A RENASCER!
E continua repercutindo a condição de uma 
prestadora de serviço, através de uma firma 
terceirizada da Fundação Renascer! Trate-se 
de uma protegida que trabalha há anos para 
uma prefeitura municipal do Estado, com uma 
jornada de 44 horas semanais, e consegue a 
façanha de “prestar serviço”, simultaneamente, 
na Fundação! Com o agravante de ter acionado 
a fundação, judicialmente, inclusive com 
denúncias comprometedoras. 

APADRINHADA
Segundo informações recebidas e 
checadas essa semana, ao ter seu vínculo 
encerrado com uma empresa que prestava 
serviço à Renascer, teve imediatamente 
a determinação do presidente Welington 
Mangueira, para que fosse contratada 
por uma outra terceirizada mesmo sem a 
necessidade da prestação dos serviços, 
já que todas as vagas foram supridas pelo 

CINFORMANDOOPINIÃO
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IMPORTANTE
Para ler e navegar melhor no seu 

jornal CINFORMONLINE digital, instale 
a versão gratuita do Adobe Acrobat Reader, 

acessando o Play store ou Apple store 
do seu celular, table ou computador.

TOQUE NOS ÍCONES ABAIXO E FAÇA O DOWNLOAD 

A NOVA ERA DA NOTÍCIAS

Receba o seu jornal CINFORMONLINE 
digital GRÁTIS  toda semana através 

do WhatsApp, às segundas-feiras 

www.cinformonline.com.br
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PSS, e, pasmem, em função e carga horária 
totalmente divergentes das “praticadas” 
anteriormente! É mole? 

TUDO COMO ANTES
Depois de pagamentos em duplicidade 
pelo mesmo trabalho e no mesmo horário 
realizados às suas protegidas (Crerlin/
comadre e Larissa/afilhada), as práticas 
da Fundação continuam desvirtuando da 
seriedade, regularidade e responsabilidade 
com a aplicação de recursos públicos!

MARIA DO CARMO I
Autora do Projeto de Lei que institui o Plano 
Nacional de Enfrentamento dos Efeitos 
da Pandemia de Covid-19 na Educação, a 
senadora Maria do Carmo Alves (UB) destacou 
que a comunidade escolar tem um grande 
desafio no retorno às aulas presenciais, nesses 
primeiros meses do ano.

MARIA DO CARMO II
“Imaginem que grande parte desses estudantes 
ficaram por cerca de dois anos enfrentando 

CINFORMANDOOPINIÃO
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dificuldade para ter acesso ao conteúdo 
programático das escolas, o que naturalmente 
comprometeu o desempenho, dificultando, ainda 
mais, a aprendizagem”, disse, ressaltando que 
além dos assuntos não passados, há ainda a 
questão psicossocial que afetou muitos desses 
alunos e que precisa ser pautada como prioridade. 

MARIA DO CARMO III
Maria ressaltou que, no projeto foram 
priorizadas as ações de busca ativa de 
alunos que não retornaram às escolas, após 
a retomada das aulas presenciais, avaliação 
diagnóstica do que foi aprendido. “Também 
apontamos a necessidade de ações públicas 
que ajudem as famílias no envolvimento a 
esse processo desafiante para o aluno, que 
exigirá comprometimento para acumular a 
recuperação dos dois anos perdidos, com o 
estudo do conteúdo do ano atual”, explicou a 
senadora, que espera uma tramitação rápida 
do PL na Câmara frente à urgência da situação.

AUTISMO NO TCE
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

CINFORMANDOOPINIÃO
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(TCE/SE), por meio da Diretoria de 
Comunicação (Dicom), promoveu uma ação 
alusiva ao dia 02 de abril, quando entidades, 
organizações e profissionais somam forças 
em prol do Dia Mundial da Conscientização 
sobre o Autismo. O encontro “Abril Azul: 
Uma conversa sobre autismo”, contou com 
as participações da psicóloga Luciana Uzêda 
e da analista de Controle Externo II do TCE, 
Priscila Boaventura, que tem um filho autista 
e integra o grupo TEA Mãe Sergipe. 

LUCIANA UZÊDA
Primeira palestrante, a psicóloga Luciana 
Uzêda falou sobre a importância do 
diagnóstico precoce para o desenvolvimento 
e tratamento do autismo. “Estou muito feliz 
em falar sobre o autismo, uma pauta muito 
pouco discutida na sociedade”, pontuou 
a especialista em psicomotricidade e 
treinamento de pais.  Com experiência clínica, 
Luciana destacou que é preciso estar atento 
aos sinais, ao processo de desenvolvimento 
da criança e da importância de procurar um 
profissional da área para o diagnóstico. A 
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psicóloga ressaltou que a discriminação ainda 
é uma grande barreira nos dias de hoje.  

PRISCILA BOAVENTURA
Já a analista de controle externo II do TCE, 
Priscila Boaventura, é uma voz contra o 
preconceito, e auxilia muitos pais com o grupo 
TEA Mãe Sergipe. Durante sua participação, 
Priscila relatou sobre o desenvolvimento atípico, 
manifestações comportamentais e padrões 
de comportamento de seu filho Joaquim, um 
relato em primeira pessoa e marcado por 
muita emoção. “O meu papel é ajudar todos e 
despertar empatia levando conhecimento. O 
meu filho é normal, capaz e recebe muito amor”, 
disse Priscila. Em sua fala, Priscila colocou 
ainda diversos direitos previstos em lei que 
beneficiam a pessoa autista. 

JOÃO ALVES FILHO
O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
de Sergipe (TCE/SE), Carlos Pinna de Assis, 
prestigiou no Museu da Gente Sergipana, em 
Aracaju, o lançamento do livro “João Alves 
Filho – A Saga de um Político Nordestino”, 
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produzido pela psicanalista Débora Pimentel, 
com pesquisas realizadas pelo sociólogo Igor 
Salmeron. O Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas, João Augusto Bandeira de 
Mello também estava presente.

CARLOS PINNA
Amigo de João Alves Filho, o conselheiro Carlos 
Pinna relembrou passagens em que atuaram 
juntos. “Que ideia muito feliz de buscar reviver 
essas lembranças de João Alves Filho. Trabalhei 
com ele duas vezes. Fui seu auxiliar, na sua 
primeira gestão da Prefeitura de Aracaju, e 
depois no governo como Procurador-Geral do 
Estado. Sempre tive uma ligação muito afetuosa 
com ele, além da boa qualificação, como um 
grande professor. Esta é uma obra que renderá 
muitos frutos e será esclarecedora para a 
juventude de Sergipe, para que eles possam 
conhecer a história deste grande estadista”.

BANDEIRA DE MELLO
Para o Procurador-Geral João Augusto 
Bandeira de Mello, João Alves Filho merece 
demais esta homenagem. “Sempre digo que 
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é importante registrar a história sergipana, 
daqueles que fazem parte da vida pública do 
Estado, que se confunde com a trajetória de 
João Alves Filho. Este é um livro importante 
porque destaca um grande visionário, um 
homem que enxergou Sergipe anos à frente. 
João merecia ter sua história contada em bom 
nível para as futuras gerações”. A jornalista 
Rafaela Vieira esteve no evento representando 
a conselheira Susana Azevedo.

IGOR SALMERON
Como coautor da obra, Igor Salmeron 
agradeceu as presenças dos membros do 
Tribunal de Contas que prestigiaram o evento 
pontuando que “sem dúvidas hoje o Estado de 
Sergipe comemora e faz jus à história de João 
Alves Filho. Nós precisamos de mais trabalhos 
biográficos como este. A nossa intenção foi 
de também inspirar novas pesquisas, novos 
trabalhos. João Alves era um cidadão bastante 
ativo e focado no desenvolvimento. Adjetivado 
de ‘visionário’, e este livro retrata muito do 
seu lado profissional, sendo governador três 
vezes, prefeito da capital por dois mandatos 
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e ministro do interior. Sergipe tinha uma 
divida com ele sobre a necessidade desse 
levantamento histórico”.

DÉBORA PIMENTEL
Já a autora Débora Pimentel explicou que 
há três anos teve a ideia de promover este 
livro e que foram feitas muitas pesquisas, 
destacando a entrada de Igor Salmeron no 
projeto. “Esse trabalho faz um resgate da obra 
de João Alves Filho, e não apenas do ponto de 
vista político, mas como cidadão, como um 
ser humano fantástico, um pai apaixonado 
pelos filhos. João foi um dos maiores políticos 
do Estado e do Nordeste, ganhando projeção 
nacional como ministro do Interior, criando 
o Ibama. Sua luta pela revitalização do Rio 
São Francisco foi marcante, que lhe trouxe 
muitos obstáculos, inclusive para Sergipe, 
financeiramente. Um humanista, um estadista, 
com uma trajetória fantástica”.

ANA ALVES
Falando em nome da família, a jornalista Ana 
Alves destacou obra escrita pelos dois autores 
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como um documento que faz parte da história 
de Sergipe. “João foi o único estadista sergipano, 
foi aquele que pensou grande e construiu para 
o seu povo. Esta obra é fantástica e tem as 
digitais de Débora Pimentel e Igor Salmoron, 
que tiveram toda a liberdade, que pesquisaram e 
produziram uma grande narrativa. Este livro será 
fundamental para as próximas gerações que 
só vão ouvir falar em João Alves e vão precisar 
conhecer a história. Outras obras virão, inclusive, 
nacionalmente. Este documento faz parte da 
história de Sergipe”. 

OLHA A SEDURBS!
A engenharia da SEDURBS parece ser 
excelente para quem vende esses “prismas” 
de concreto. Esses separadores de pista, 
também conhecidos pelo povo de “gelo 
baiano”, justamente com as “tachas refletivas”, 
passaram a ser a “coqueluche” do programa 
Pró-Rodovias. O problema é que, enquanto 
isso, muitas vidas continuam em risco. 
É preciso um pouco de humildade para 
reconhecer e corrigir alguns equívocos, antes 
que o pior volte a acontecer. 
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ZEZINHO SOBRAL I
Engajado nas ações de promoção do 
desenvolvimento em Sergipe, o deputado 
estadual Zezinho Sobral (PDT) participou 
do Seminário ‘1 Ano da Lei do Gás’. O evento 
marcou a comemoração da sanção da Lei 
Nº 14.134/2021 (que estabeleceu o marco 
regulatório do setor, abrindo horizontes para 
atração de novos investimentos, barateando 
custos e promovendo o crescimento para o 
país) e contou com a presença do ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquerque.

ZEZINHO SOBRAL II
“A presença do ministro Bento Albuquerque 
em Sergipe sempre é muito importante 
porque ele é antenado com todas as 
políticas de desenvolvimento da nossa 
terra. Sergipe é o estado que mais avança 
nas normativas da Nova Lei do Gás, abrindo 
perspectivas e espaços para a chegada 
de novos investimentos e a instalação de 
novas empresas. Sabemos que a Lei do 
Gás tem efeitos a médio e longo prazo, mas 
a perspectiva de exploração, atração de 
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investimentos para exploração e consumo. 
Essa legislação, sem dúvida, fortaleceu a 
dinâmica do segmento para quebrar todos 
os paradigmas da cadeia produtiva do gás”, 
destacou Zezinho Sobral.

CENÁRIO PROMISSOR
Em consonância com a Lei do Gás e o Novo 
Mercado do Gás, Sergipe vem se consolidando 
como cenário promissor. O estado já 
conta com significativas reservas, base de 
importantes projetos no horizonte próximo. A 
Petrobras indica investimentos da ordem de 
US$ 2 bilhões para desenvolvimento do projeto 
Sergipe Águas Profundas I, previsto para 
2026. A ExxonMobil, operadora de nove blocos 
exploratórios em um consórcio com a Enauta 
e a Murphy Oil na Bacia de Sergipe-Alagoas, 
já deu início à campanha na região com a 
perfuração desse poço pioneiro.

IRAN BARBOSA I
O deputado Iran Barbosa (PSOL) destacou 
a reunião que teve com representantes 
da coordenação estadual do Movimento 
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Quilombola, na sede do Instituto Braços, na 
qual recebeu e assinou a Carta Compromisso 
com os Quilombolas de Sergipe. “Essa é 
uma carta que coloca a pauta do Movimento 
Quilombola do nosso estado para o debate e 
para buscar o compromisso com aqueles que 
acreditam na importância das lutas dessa 
parcela importante da nossa população que 
vem sendo negligenciada e até atacada nos 
seus direitos pelo governo federal, que vem 
adotando uma política de desmonte e de falta 
de compromisso com a população quilombola 
em todo o país”, explicou o parlamentar.

IRAN BARBOSA II
Iran fez questão de destacar os seis eixos 
da carta compromisso assinada por ele que 
apontam para recuperação dos territórios 
quilombolas e garantia de acesso à terra; 
infraestrutura e qualidade de vida para as 
comunidades quilombolas; inclusão produtiva 
e soberania alimentar; fortalecimento da 
cidadania, da identidade quilombola e inclusão 
pelo direito; cultura e turismo ecologicamente 
sustentáveis; e política para a juventude e 
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para a mulher quilombola. “Assinei essa Carta 
e reafirmei o meu compromisso com o seu 
conteúdo, e em manter firme a luta que sempre 
travei na defesa dos territórios quilombolas 
e de políticas públicas que atendam essas 
comunidades”, reforçou o deputado psolista.

PROFESSOR BITTENCOURT I
O Projeto de Lei nº 102/2020, de autoria do 
vereador Professor Bittencourt, foi aprovado 
em redação final, durante a sessão ordinária na 
Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O projeto 
reconhece a Quadrilha Junina Século XX como 
Patrimônio Cultural e Imaterial do município de 
Aracaju. A quadrilha tem 58 anos de fundação, 
sendo a mais antiga do estado de Sergipe e 
a quarta mais antiga do Brasil, e acumula ao 
longo da sua história títulos importantes. 

PROFESSOR BITTENCOURT II
Para o parlamentar, a aprovação desse projeto 
em unanimidade é uma justa homenagem 
para a quadrilha, seus integrantes e todos 
aqueles que fazem os festejos juninos. 
“Quero agradecer a todos os vereadores pela 
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unanimidade na aprovação do projeto de lei. 
Também quero reafirmar que,  mais que uma 
homenagem a essa grande quadrilha junina 
que cumpre um papel com muito esforço, 
muita dedicação em manter uma tradição 
tão importante da nossa cultura, de preservar 
traços importantes dessa tradição, é também 
uma homenagem para todos aqueles que 
fazem os festejos juninos”.

MARIA MENDONÇA I
A deputada estadual Maria Mendonça (PDT) 
apelou ao prefeito Guilherme Zacarias, de 
Pirambu, para que reconheça oficialmente o 
Loteamento Nova Canaã, como pertencente 
ao município. Também solicitou ao Governo do 
Estado que elabore um plano visando garantir 
toda a infraestrutura da localidade para que os 
moradores vivam com dignidade. Proposituras 
nesse sentido já foram protocoladas na 
Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

MARIA MENDONÇA II
“Ao apelarmos ao prefeito, o nosso objetivo 
é fazer com que a população do Nova Canaã 
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tenha acesso aos serviços básicos oferecidos 
pela gestão, a exemplo da coleta de lixo. Já o 
nosso pedido ao governador Belivaldo Chagas 
é no sentido de que toda a infraestrutura seja 
feita para que a população tenha qualidade de 
vida”, explicou Maria. 

MARIA MENDONÇA III
No local existem 253 casas construídas e 
outras 300 em construção. “Moradia, saúde, 
educação, são alguns dos direitos básicos 
assegurados pela nossa Constituição. O 
Poder público tem o dever de garanti-los”, 
disse Maria Mendonça, ressaltando que 
a falta de saneamento, por exemplo, está 
altamente ligada à taxa de mortalidade 
infantil, além de diversas outras doenças 
que acometem as pessoas. “É preciso 
mudar essa realidade e entregar ao povo o 
que lhe é de direito”, disse. 

EXPO INDÚSTRIA
A 2ª Expo Indústria, Comércio e Serviço terá 
oficinas de qualificação profissional para 
capacitar 72 profissionais em duas áereas: 
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alimento e motociclets. Os cursos serão 
ofertados pelo SESI/SENAI/IEL, que colocarão 
duas unidades móveis de treinamento no 
estacionamento do Shopping Peixoto, local 
que receberá a feira nos dias 28 a 30 de abril. 
As unidades oferecerão as oficinas nos dias 
25 a 27 de abril, período que antecede a feira. 
Os cursos ofertados na área de confeitaria 
serão de Salgados e Bolos de Vitrine; na área 
de mecânica serão Técnicas de manutenção 
elétrica em motocicletas e Técnicas de 
manutenção mecânica em motocicletas. 

GORETTI REIS I
A deputada estadual Goretti Reis (PSD) 
esteve em viagem à Barretos, em São 
Paulo, visitando as instalações do Hospital 
de Amor, anteriormente conhecido 
como Hospital de Câncer de Barretos. 
Uma instituição de saúde filantrópica 
especializada no tratamento e prevenção de 
câncer, presidida por Henrique Prata, filho 
de Dr. Paulo Prata, idealizador e fundador 
do Hospital. A vice-governadora de Sergipe, 
Eliane Aquino, também participou da visita.  
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GORETTI REIS II
Goretti Reis, a convite de um dos 
responsáveis pela construção do Hospital do 
Amor em Lagarto, José Carvalho de Meneses, 
o Juquinha do PT, foi conhecer de perto o 
projeto que ganhou grandes proporções 
com a ajuda da comunidade, de artistas, 
da iniciativa privada e com a participação 
financeira governamental, que atende 
gratuitamente, pacientes com câncer.  

GORETTI REIS III
“É uma estrutura que encanta. Estamos 
falando de um espaço com salas de consultas 
diferenciadas e que acolhem o paciente e sua 
família. Falando de profissionais capacitados 
para o atendimento humanizado. É gratificante 
saber que em breve os sergipanos também 
receberão esses atendimentos, através do 
Hospital do Amor, em construção, em Lagarto. 
Em Barretos, o hospital é porta aberta para a 
realização de exames de lâmina e mamografia 
para a detecção precoce do câncer. Estou feliz 
com o que vi e ansiosa para ver tudo isso em 
Lagarto”, disse Goretti Reis.  
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FÁBIO MITIDIERI I
O deputado federal e pré-candidato ao governo 
de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), esteve ao 
lado do governador Belivaldo Chagas em 
Boquim para participar da solenidade que 
marcou a autorização para o início das obras 
de reestruturação de parte da rodovia SE-
160, no trecho que liga Boquim ao povoado 
Treze, em Lagarto. Essa é mais uma obra do 
Pró-Rodovias II, lançado em Gararu. A obra 
cuja autorização foi assinada hoje em Boquim 
tem extensão de 21,63 km e representa um 
investimento de R$17.652.179,17.  

FÁBIO MITIDIERI II
Fábio Mitidieri assinou como testemunha da 
ordem de execução da obra. “Essa ordem de 
serviço para a rodovia Boquim/Colônia 13, em 
Lagarto, vai ajudar não apenas na questão da 
segurança de quem trafega, mas também para 
a economia porque aqui é rota de escoamento 
de produção da laranja, maior fonte de renda 
da região. Parabéns ao governador pelo Pró-
rodovias II que é um programa que vem 
mudando as rodovias do Estado de Sergipe, 
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impulsionando a economia, o turismo e 
fazendo com que o nosso Estado volte a ter 
aquela qualidade que a gente sempre sonhou 
para as nossas rodovias”, destacou Fábio.

GUSTINHO RIBEIRO I
O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve 
na cidade de Itabaianinha para reunião 
com lideranças políticas do município e 
região. Diversas pessoas do Sul do estado 
participaram do encontro em apoio à pré-
candidatura da reeleição do deputado 
Gustinho Ribeiro.

GUSTINHO RIBEIRO II
A reunião aconteceu na residência do ex-
deputado estadual Mundinho da Comase. O 
ex-candidato a deputado federal Alan Vieira; 
o professor Gleynisson da Fonseca, que foi 
candidato a prefeito de Itabaianinha e todo seu 
grupo também anunciaram apoio ao projeto do 
deputado Gustinho Ribeiro.

GUSTINHO RIBEIRO III
A ex-prefeita de Pedrinhas, Mara da 
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Farmácia, também participou da reunião em 
Itabaianinha e declarou apoio a Gustinho 
Ribeiro. “Todos esses apoios que venho 
recebendo mostram como nosso mandato 
se preocupou com os municípios sergipanos. 
Destinamos diversos recursos e muitos 
investimentos vieram para região Sul através 
do nosso trabalho”, afirmou Gustinho.

ARRAIÁ DA VIBE 
A banda cearense Forrozão Baby Som 
é a estrela do Arraiá da Vibe “Quente & 
Arrochado”, que acontece no dia 22 de abril na 
Vibe Eventos, na Coroa do Meio. Forró Prime e 
Elton Mota também estão no setlist do evento 
que inicia às 22 horas. Os ingressos do lote 
promocional para o Arraía da Vibe já estão 
à venda na SoulDila (Shopping Riomar) e na 
Hitz (Shopping Jardins) com o valor de R$ 50.  
A Vibe fica na Rua Pedro Mandarino, nº 130, no 
bairro Coroa do Meio.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com
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ELEIÇÕES 2022: 
“VOU ESPERAR O 

ANÚNCIO DE VALMIR 
DE FRANCISQUINHO 

APOIANDO BOLSONARO”
 lJoão Fontes diz que ex-prefeito de 

Itabaiana não se movimenta como quem 
vai disputar o governo do Estado

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
procurou o pré-candidato a governador do 
Estado, João Fontes (PTB), para comentar 
sobre a possibilidade de uma pré-candidatura 
do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL) também para o Executivo 
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Estadual, e o presidente estadual do PTB 
polemizou, lamentando que o PL em Sergipe 
não tenha compromisso com a reeleição 
do presidente da República, Jair Bolsonaro 
(PL). João Fontes, inclusive, criticou as 
“movimentações políticas” de Valmir, inclusive 
com adversários do governo federal. 

“A gente precisa saber, primeiro, o que 
Valmir (de Francisquinho) realmente 
quer! Ele já ficou com quase todo mundo 
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A gente precisa saber, primeiro, o que Valmir 
(de Francisquinho) realmente quer”

3/6

em Sergipe! Namora uma aliança com 
Rogério Carvalho (PT), com Fábio Mitidieri 
(PSD), com (conselheiro) Ulices Andrade, 
com Edvaldo Nogueira (PDT) e, mais 
recentemente, com Alessandro Vieira 
(PSDB) e Danielle Garcia (Podemos). 
Ou seja, neste meio todos votam contra 
Bolsonaro, mas ele tentou compor e a gente 
fica sem entender”, criticou o pré-candidato. 

João Fontes alega ter consciência sobre 
o “destino do PL em Sergipe”, mas prefere 
esperar um pouco mais. “Valmir me ligou, certa 
vez, querendo conversar, mas deixei claro para 
ele que não vou caminhar com quem não apoia 
a reeleição de Bolsonaro. O Podemos chegou 
a me procurar e eu manifestei esta condição! 
Rogério e Mitidieri são eleitores de Lula (PT) e 
Alessandro Vieira fez de tudo para atrapalhar 
o presidente em BSB. Infelizmente o PL de 
Sergipe não apoiará Jair Bolsonaro”. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

POLÍTICA

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 51

4/6

O presidente estadual do PTB disse que 
ninguém vê uma única manifestação de 
Valmir a favor de Bolsonaro e que vai esperar 
algo neste sentido na entrevista coletiva 
que o ex-prefeito está programando para o 
próximo dia 22. “Eu estarei atento, esperando 
com ansiedade, esta declaração de apoio 
de Valmir para o presidente Bolsonaro. Ele 
conversa com um de manhã, conversa com 
outro à noite. Menos comigo, que tenho um 
pouco mais de maturidade e conheço os 
bastidores da nossa política sergipana”. 

FORA DA DISPUTA
Para João Fontes, Valmir de Francisquinho 

não se movimenta politicamente como alguém 
que pretende disputar o governo do Estado. 
“Quem quer ser candidato a governador não 
faz esse movimento! Vou esperar, esperar, 
porque é cada dia com sua agonia! O próprio 
presidente nacional do PL, Valdemar Costa 
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Neto, afirmou recentemente, que o partido tem 
compromisso para presidente com Bolsonaro, 
mas nos Estados os diretórios terão liberdade 
para formalizarem alianças. Isso diante de 
uma eleição plebiscitária entre o Capitão e o 
homem que veio da prisão”. 

SOBRE JOÃO ALVES FILHO
João Fontes também condenou recentes 

elogios feitos por adversários históricos 
do ex-governador João Alves Filho (in 
memoriam) em Sergipe. “Antes de João 
(Alves) ir morar em BSB, tive o prazer de 
desfrutar de uma tarde ao lado dele, com o 
amigo Nilson Lima, e, por várias vezes, ele 
(João) nos pedia para a gente trabalhar e 
não permitir que essa turma do PT voltasse a 
governar Sergipe. Aquilo foi uma das coisas 
que mais me motivou a voltar para a política”. 

O pré-candidato a governador explicou 
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que só quem não conhece a história de 
Sergipe ou tem pouca memória não vai 
recordar das perseguições dos petistas com 
João Alves. “Lula disse o que queria fazer 
com João e isso está publicado! Rogério 
Carvalho trabalhou para mudar o nome do 
Hospital João Alves; a Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes foi preciso que João 
entrasse na justiça para que ela entrasse 
em funcionamento. E hoje essas pessoas 
elogiam João Alves?”, questiona. 

João Fontes lembrou das perseguições 
do governo Lula contra o terceiro governo 
de João Alves, a pedido de políticos da 
Esquerda em Sergipe, e disse que vê muita 
hipocrisia em algumas manifestações de 
saudação ao governador. “Eu sei o quanto 
João Alves sofreu e chorou, quantas vezes 
ele me chamou no seu apartamento para 
me confidenciar algumas coisas. João 
Alves era um homem bom, religioso, um pai 
apaixonado pelos filhos e o maior de todos 
os políticos de Sergipe. Ninguém governou 
esse Estado por três vezes, só ele!”. 
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O Brasil é cheio de lugares incríveis a 
começar pelo nosso estado Sergipe. O 
turismo sergipano tem crescido a cada dia 
e atraído cada vez mais turistas de todos 
os lugares do mundo. Apesar da pandemia 
do coronavírus, o índice de campanhas de 
divulgação do destino e ações promocionais 
em feiras e eventos, colocam Sergipe entre as 
maiores prateleiras do turismo nacional.  

Adaptando-se aos novos desafios, os guias 
de turismo precisam constantemente buscar 
inovações, apresentando os destinos incríveis 
que Sergipe tem, com conhecimento das 
novas regras de acesso (carteira de vacinação), 
sensibilidade, informação e profissionalismo. 

Foi pensando em investir no profissional 
dessa área que o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) iniciou o 
período de inscrições para o curso técnico 
em Guia de Turismo, com carga horária de 
800 horas, distribuídas no período deste 
mês, das 19 às 22 horas. ”O objetivo é 
fomentar profissionais para atuarem de 
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forma ética e responsável na recepção, 
condução, orientação e assistência de 
pessoas ou grupos em traslados, passeios, 
visitas e viagens locais, regionais e nacionais. 
O curso também é uma oportunidade de 
atualizar os guias quanto ao novo guia de 
reabertura dos espaços turísticos e novas 
regras de viajantes para entrada no país com 
a pandemia”, explicou a diretora regional do 
Senac/Se, Priscila Dias Felizola.

DEMAIS CURSOS TÉCNICOS 
COM INSCRIÇÕES ABERTAS 

O curso técnico é um curso de nível médio. 
Ele combina conhecimentos teóricos e 
práticos, geralmente relacionados a uma 
profissão específica. 

Os interessados em fazerem um curso 
técnico, precisam concluir primeiro o ensino 
fundamental. 

 Também estão abertas as inscrições para 
os cursos técnicos em Logística, Rádio e 
TV (Aracaju e N. Senhora da Glória) e em 
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Enfermagem (Itabaiana e N. Senhora da 
Glória). Os documentos necessários a serem 
apresentados para inscrição em cursos 
técnicos do Senac são: Identidade, CPF, 
título de eleitor, certificado de reservista 
(homens), comprovante de residência, 
declaração ou histórico escolar. 

Maiores informações, o telefone para 
contato é (79) 3212-1560.

4/4GERAL

A Serra da Miaba é um dos pontos mais belos e 
conhecidos do estado, com sua vista espetacular, 
trilhas e poços, perfeita para quem ama aventura. 
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Em 1984, a convite de Jorge Lins, participei, 
como jurado e fiz junto com Paulo Lobo o 
show de encerramento do primeiro Festival 
Novo Canto, festival estudantil criado na 
Fundação Estadual de Cultura, a conhecida 
FUNDESC,  pela equipe de cultura que era 
composta por Jorge Lins, Sucupira, Antônio 
Amaral e Acássia Barreto. 

O Novo Canto foi uma iniciativa importante 
para a música sergipana, lançando no mercado 
muita gente boa, Chico Queiroga, Antônio 
Rogério, Kleber Melo, Nino Karvan, Doca Furtado, 
Gil Castro, Cris Emmel, Gena Ribeiro, Thiago 
Ribeiro, Pantera, Marcus Aurélio entre tantos 
outros que figuram ainda hoje na nossa música.

É NO CAÇUÁ 

1/8

NEUFONTES

CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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Lembro muito bem de uma banda que tinha 
umas figuras bem engraçadas e talentosas. A 
cantora dançava muito com uma roupa toda de 
fita e que o pessoal chamava de Elba Retalho, 
mas ela dava o recado bem dado, tinha dois 
violões, um violino, bateria e um músico 
grandão que tocava flauta e percussão. Era a 
Band’Auê que tocava uma música bem regional 
e que marcou história se apresentando nos 
melhores palcos do estado, Festival de Artes de 
São Cristóvão, Laranjeiras e ainda participou 
do Projeto Pixinguinha como atração local.

Dois desses músicos fizeram uma dupla 
para fazer barzinho e dessa tentativa de 
espaço para mostrar o trabalho criaram uma 
das duplas mais importantes da música 
sergipana, Sena & Sergival. Acompanhei a 
carreira da dupla, uma carreira de sucesso 
e que durou 10 anos. De 1988 até 1998, 
a dupla representou Sergipe em vários 
festivais nacionais, fez shows de abertura 
para grandes estrelas da música nordestina, 
bem como participação no Projeto Seis e 
Meia, Canta Nordeste, festejos juninos e na 
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noite sergipana. Sena um grande músico 
e cantor Cearense com a alma e coração 
sergipano, era a base melódica e canto da 
dupla, membro da Polícia Militar, dividiu 
sua vida com as duas carreiras. Sergival, 
sergipano de Nossa Senhora da Gloria, 
formado em edificações, entrou para a 
Petrobrás, exercendo ofício de Projetista 
Mecânico, tocava flauta e percussão e era o 
performático da dupla.

No início dos anos 90, Sergival me 
procurou para conversarmos sobre gravação, 
mercado, disco. Ele e o Sena queriam gravar 
o primeiro álbum da dupla e comecei a 
conhecer melhor o sertanejo Sergival. Nessa 
conversa ele me convidou para produzir 
esse álbum. Fiquei de pensar, mas disse 
para ele que teríamos quer ter vários 
outros encontros, incluindo o Sena, pois só 
acredito em uma produção eficaz quando 
o produtor conhece muito bem o produto 
a produzir. No caso, eu precisava conhecer 
melhor a dupla, suas características, seus 
talentos e as dificuldades.

| CULTURAGERAL 3/8
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Depois de algum tempo aceitei o desafio 
e tivemos diversas reuniões, bate papos, 
ouvimos e falamos sobre música e histórias. 
Começamos a planejar o álbum e definir 
os formatos, mas me incomodava muito o 
fato de Sergival não ter uma participação 
efetiva na dupla. Nusicalmente, as músicas 
eram parcerias dos dois ou de cada um 
separadamente. Eu precisava que a dupla de 
fato se concretizasse, queria que o Sergival 
cantasse, fizesse vocal, fazendo segunda voz e 
solos além de tocar a flauta e as percussões de 
efeito. A dupla aceitou a ideia e começaríamos 
a trabalhar de fato o álbum deles. Já nos 
conhecíamos, já havia uma confiança mútua, 
estávamos prontos para entrar no estúdio.

Em 1994, participo do Canta Nordeste com 
a música Bacamartada, música que todos 
apontavam, junto com Salada Tupiniquim de 
Ismar Barreto, como as favoritas. 

Uma das juradas me deu zero, e justificou 
que eu estava plagiando os Bacamarteiros de 
Carmopólis, grupo de cultura popular que se 
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apresentava comigo no palco do festival. Como 
diria minha bisavó “quem tá na cozinha, tem 
que lavar pelo menos o prato”, assim coloquei a 
viola no saco e fui para casa. 

No ano seguinte, coloquei no mesmo 
festival Baton da Alma e convidei a Gena 
Ribeiro para ser a intérprete, cantora de 
primeira linha das vozes femininas do Brasil, 
ela arrasou e ganhou todos os prêmios. Os 
insatisfeitos processaram a emissora de 
comunicação que realizou o evento, pedindo 
para reverter o resultado, diziam eles que eu 
não poderia ganhar, pois era o coordenador, 
uma grande mentira e arrogância de artistas 
chateados com o talento da Gena. 

Um documento foi feito e alguns artistas 
asassinaram. Entre os nomes estavam os 
de Sena e Sergival. Foi um choque, pois, 
estávamos trabalhando há pelo menos um 
ano e meio no álbum dos dois e achava que 
eles não entrariam nessa cilada alimentada 
pelos egos inflados de alguns. Passaram-se 
alguns dias e recebi uma ligação do Sergival, 
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perguntando quando retomaríamos o 
trabalho. Sempre fui muito transparente nas 
minhas relações e disse para ele: como é 
que os dois queriam continuar um trabalho 
com uma pessoa tão má, que participa de 
um festival e para ganhar usa de ações 
cretinas e que eles acreditaram em tudo 
e ainda assinaram um documento. Numa 
reação de raiva, bati o telefone. À noite, os 
dois estavam na minha casa atordoados 
sem saber o que estava acontecendo. Ainda 
muito chateado, recebi os dois e mostrei o 
documento e do que se tratava. 

Ouvi dos dois que o documento que eles 
tinham assinado era outro e com teor diferente 
e que algumas pessoas usaram de má fé. 
Pediram desculpas e saíram dizendo que iriam 
na emissora retirar os nomes deles, pois foram 
enganados. Fui informado depois que eles 
fizeram o prometido. 

Mesmo assim deixei a produção e soube que 
eles estavam entrando no estúdio, o Sergival 
ainda me convidou para assistir uma gravação, 
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passei rapidamente e logo fui embora. Tempos 
depois soube que a dupla tinha sido desfeita.

Em 1999, inaugurei o estúdio Capitania de 
Som, e recebi algumas vezes o Sergival para 
conversas longas, ele me contava seus projetos 
e ideias para a carreira solo, o que pensava de 
cada assunto e ficamos amigos. 

Mas, foi em 2004 que o Sergival chegou 
todo alegre pois estava pronto seu projeto de 
gravação e ele queria compartilhar comigo 
e contava com a minha colaboração. As 
coisas do caçuá foram gravadas e mixadas no 
estúdio Capitania do Som, com participações 
importantes de artistas e músicos locais e 
nacionais: Dominguinhos, Alcimar Monteiro, 
Ismar Barreto, João Sapateiro, Vem Vem do 
Nordeste, Renato Piau, Chico Queiroga e 
Antônio Rogerio, Valdo França entre outros um 
disco importante para a carreira de Sergival. 

Carreira construída com muita 
determinação, criatividade e talento: As 
coisas do caçuá (2008); Festança (2016); 
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30 anos (2017) têm participação em vários 
outros trabalhos. Foi pré-selecionado em 
2016 para o prêmio da Música Brasileira em 
duas categorias: Melhor Cantor Regional e 
Melhor Álbum Regional. Um inquieto artista 
e fomentador da cultura. 

Sergival muda-se para o Rio de Janeiro 
e lá apresenta o programa ‘Puxando o 
Fole’ na rádio Nacional - principal veículo 
da Época de Ouro do rádio brasileiro - 
e  conquista a inclusão da sua biografia 
no Dicionário da MPB e na cadeira sete 
da Academia Brasileira de Literatura de 
Cordel. Sergival é agraciado com o Prêmio 
Grão de Ouro, entre outras honrarias.

O sergipano Sergival apostou tudo no 
seu caçuá de ideias, com seu jeito de 
Jeca, ele chega com jeitinho e cuidado, vai 
convencendo todo mundo dessas ideias. É 
amigo, honesto, humilde em suas atitudes, 
profissional no seu fazer e uma referência de 
Sergipe em qualquer lugar do planeta. 

8/8| CULTURAGERAL
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 O POLICIAL DURANTE A PATRULHA, 
MOVEU-SE IMPRESSIONANTEMENTE PELA 
AVENIDA. O impressionante era habitual e não 
era para show, eram poucos espectadores. Mal 
chegava a ser 10 horas da noite, mas as ruas 
já haviam sido povoadas por rajadas frias de 
vento com gosto de chuva.

Ele foi tentando abrir as portas, girando pelo 
meio do clube com movimentos intricados e 
ardilosos, virando agora e, em seguida, lançando 
o seu olhar atento para baixo da passagem 
do Pacífico, o oficial, com sua forma robusta 
e leve arrogância, construindo um quadro 
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requintado de um guardião da paz. A vizinhança 
era uma que mantinha as madrugadas. De 
vez em quando você pode ver as luzes de 
uma loja de charutos ou de um balcão de 
um restaurante 24 horas; mas a maioria das 
portas pertencem a lugares de negócios que 
haviam sido fechados a muito tempo. 

Quando aproximou-se da metade de um 
certo bloco, o policial, de repente, diminuiu os 
seus passos. Na porta de uma loja de ferragens 
escurecida, um homem inclinou-se, com um 
cigarro apagado em sua boca. Enquanto o 
policial aproximava-se dele, o homem falou 
rapidamente. 

“Está tudo bem, oficial,” ele disse, 
reconfortadamente. “Eu apenas esperava 
por um amigo. É um compromisso feito há 
vinte anos. Soaria um pouco engraçado 
para você, não soaria? Bem, eu irei explicar-
lhe se você quiser ter certeza de que está 
tudo certo. Há muito tempo atrás havia um 
restaurante onde agora fica essa loja – O 
Restaurante do Big Joe.”
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“Até cinco anos atrás,” disse o policial. 
“Depois ele foi derrubado”.

O homem na porta pegou um fósforo e 
acendeu o seu charuto. A luz mostrou um rosto 
pálido, de queixo quadrado e olhos afiados, 
e uma pequena cicatriz branca perto de sua 
sobrancelha direita. Seu cachecol era um 
diamante grande, estranhamente definido. 

“Há vinte anos atrás, naquela noite,” disse o 
homem, “eu jantei aqui no Big Joe com Jimmy 
Wells, meu melhor camarada e pessoa mais 
gente fina do mundo. Ele e eu crescemos aqui em 
Nova Iorque, como dois irmãos, sempre unidos. 
Eu tinha dezoito e Jimmy tinha vinte anos. Na 
manhã seguinte eu começaria a caminhada 
pelo Ocidente para fazer minha fortuna. Você 
não poderia arrastar Jimmy para longe de Nova 
Iorque; ele acreditava que aqui era o único lugar 
no mundo. Bem, nós concordamos naquela 
noite que nós nos encontraríamos aqui, de novo, 
a exatos vinte anos daquela data e hora, sem 
importar as nossas condições ou a que distância 
teríamos de vir. Nós pensamos que em vinte 
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anos cada um de nós iriamos ter construído 
os nossos destinos profissionais e nossas 
fortunas, de qualquer jeito.” 

“Isso soa bem interessante,” disse o 
policial, “no entanto, parece-me, um longo 
intervalo de tempo entre os encontros. Você 
por acaso ouviu falar do seu amigo desde 
que você foi embora?”

“Bem, sim, por um tempo nos 
correspondemos,” disse o outro. “Mas depois 
de um ano ou dois nós perdemos a pista um 
do outro. Veja você, o Ocidente apareceu 
com um universo enorme de propostas e eu 
mantive-me muito animado ao redor delas. 
Mas eu sei que Jimmy irá encontrar-me aqui, 
se ele estiver vivo. Ele nunca esquecerá. Eu 
caminhei por mil milhas para esperá-lo, aqui 
nesta porta, nesta noite, e valerá a pena se 
meu antigo parceiro aparecer.”

O homem que esperava puxou para fora um 
belíssimo relógio, com seus números definidos 
com pequenos diamantes. 
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“Três minutos para as dez horas,” ele 
anunciou. “Era exatamente dez horas quando 
eu parti daqui, da porta do restaurante.”

“Você se deu muito bem no Ocidente, não 
foi?” perguntou o policial.

“Pode apostar que sim! Eu espero que 
Jimmy tenha feito pelo menos a metade 
disso. Ele era o tipo de vagabundo, embora, 
era um grande camarada. Eu tive de 
competir com alguns dos mais afiados 
e sagazes para garantir a minha pilha de 
grana. O homem entra em um ritmo em 
Nova Iorque. É preciso ir ao Ocidente para 
colocar uma lâmina de barbear nele.”

O policial contornou o clube, dando um ou 
dois passos.

“Eu seguirei meu caminho. Espero que seu 
amigo chegue bem. Você vai ser afiado com ele 
em relação ao tempo de espera?”

“Eu diria que não!” disse o outro. “Eu vou 
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dar-lhe meia hora, pelo menos. Se Jimmy 
estiver vivo no mundo ele aparecerá aqui na 
hora certa. Até mais, oficial.”

“Boa noite, senhor,” disse o policial, passando 
ao longo de sua patrulha, tentando abrir as outras 
portas, como anteriormente. Havia agora uma 
garoa fina e fria caindo, e o vento aparecendo em 
seus ventos incertos com golpes constantes. 

Os poucos transeuntes a pé naquele 
trimestre corriam silenciosamente, junto aos 
colares dos casacos virados para cima e mãos 
embolsadas. E na porta da loja de ferragens, 
o homem que tinha vindo mil milhas para 
preencher um compromisso, incerto e quase 
absurdo, com um amigo de sua juventude, 
fumava seu charuto e esperava. 

Ele esperou, por quase vinte minutos, e 
depois um homem alto com um sobretudo 
longo, com o colarinho alto, virado para as 
suas orelhas, atravessou rapidamente do lado 
oposto da rua. Encaminhou-se diretamente 
para o homem que esperava.
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“É você, Bob?” ele perguntou, 
duvidosamente.

“É você, Jimmy Wells?” falou emocionado o 
homem da porta.

“Abençoe meu coração!” Exclamou o recém 
chegado, agarrando ambas mãos do outro com 
as suas próprias mãos. “É Bob, isso era um fato. 
Eu estava certo que se você ainda existisse, com 
certeza o encontraria aqui. Bem, bem, bem! - 
vinte anos é um tempo muito longo. 

O velho restaurante acabou, Bob; eu 
desejava que ele tivesse durado, então 
poderíamos ter outro jantar aqui. Como o 
Ocidente tratou a ti, coroa?”

“Seu fanfarrão; ele tem me dado tudo o que 
eu peço. Você mudou bastante, Jimmy. Eu 
nunca que me lembraria que você fosse duas 
ou três polegadas tão alto assim.”

“Oh, eu cresci um pouco depois dos meus 
vinte anos”
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“Você está se dando bem em Nova Iorque, 
Jimmy?”

“Moderadamente. Eu estou em uma 
posição confortável em uma das lojas de 
departamentos da cidade. Venha comigo, Bob; 
vamos dar uma volta por um lugar que eu 
conheço, e ter uma boa e longa conversa sobre 
os velhos tempos.”

Os dois homens caminharam pela rua, 
braço a braço. O homem do Ocidente, 
com seu egoísmo alargado pelo sucesso, 
estava começando a delinear a história de 
sua carreira. O outro, submergido em seu 
sobretudo, escutava com interesse. Na esquina 
estava uma farmácia, brilhante com suas luzes 
elétricas. Enquanto encaminhavam-se para 
as luzes, ambos, ao mesmo tempo, olharam 
para o rosto um do outro.

O Homem do Ocidente parou de repente e 
soltou o braço.

“Você não é Jimmy Wells,” ele retumbou. 
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“Vinte anos é um longo tempo, mas não longo 
o suficiente para mudar o nariz de um homem 
de Romano para o nariz de um Pug.”

“As vezes transforma um homem bom 
em um homem perverso,” disse o homem 
alto. “ Você está preso a dez minutos, Bob 
“Bandoleiro”. O departamento de polícia de 
Chicago acha que você possa ter entrelaçado 
em nossos caminhos e ele quer ter uma 
conversa com você. Vá quietinho, tá ok? 
Isso é sensato. Agora, antes de irmos para 
estação, aqui está um bilhete, que me 
pediram para te entregar. Você pode lê-lo 
aqui na janela. É do Patrulheiro Wells.”

O homem do ocidente desdobrou o pequeno 
pedaço de papel entregue a ele. Sua mão 
estava firme quando ele começou a ler, mas 
tremia um pouco quando havia terminado. A 
carta era bastante curta.

Bob: Eu estava no local e horário 
combinados. Quando você riscou o fósforo para 
acender o seu charuto eu vi que era o rosto 
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do homem procurado em Chicago. De alguma 
forma eu não poderia prendê-lo sozinho, então 
fui ao redor e encontrei um homem com roupas 
simples para fazer o trabalho. 

JIMMY

O. HENRY PELO HENRY.
Henry Augusto de Souza Mendonça Morais 

A banda Racionais MC´s, em sua música 
A vida é um desafio, afirma que “O certo é 
certo na guerra ou na paz.” Essas palavras 
ressoavam em minha mente, enquanto 
lia o conto acima. Mesmo sendo o melhor 
amigo, que foram criados juntos, um seguiu 
o caminho da lei e o outro do crime. Um 
encontro e principalmente uma escolha: 
devemos prender um criminoso mesmo 
sabendo que ele tem um bom coração, que ele 
é nosso amigo ou nosso irmão? A resposta, do 
autor foi sim, o certo é certo, sempre.

Escrever sobre esse tema, em poucas linhas 
é impossível. Em síntese, devemos pensar 
sobre dois conceitos: ética e desobediência 
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civil. O conceito de ética é uma reunião de 
bases morais que buscam o melhor convívio 
em sociedade, observem que o ponto crucial 
desse conceito é o bem-estar da comunidade. 
Por outro lado, o conceito de desobediência 
civil foi explicado por meu xará, sem ser O. 
Henry, este Henry é o Thoreau e afirmava 
que a população deveria rebelar-se, de forma 
pacífica, contra as leis injustas. 

O certo e o errado é um paralelo entre esses 
dois conceitos, um equilíbrio entre eles.

A sociedade, que é o centro do conceito de 
ética, baseia-se em leis para controlar os seus 
cidadãos. A lei, feita por um representante do 
povo, em tese deve falar pela maioria, pelo bem 
– estar da sociedade. Quando a voz da lei não 
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representa a sociedade, entra a desobediência 
civil. Uma ação coletiva, pacífica e barulhenta. É 
a forma da minoria, que é maioria, reclamar. 

A questão é diferenciar a lei justa da injusta. 
A resposta mora no conceito de ética, se a lei 
beneficiar a poucos ela é injusta. Uma lei deve 
ser instituída para a proteção da coletividade, 
para garantir a proteção e o bem viver de 
todos. O direito a existir, a se alimentar, a ter 
sonhos. O direito de expressar-se, sem jamais 
ofender. O direito de ser!

Por isso, antes de agir ou de verificar se uma 
lei ou um ato é justo e ético, questione se ele 
está defendendo apenas os seus interesses 
ou os interesses da sociedade. Acredito que 
todos podemos melhorar a nossa comunidade, 
basta agirmos com esse pensamento e seguir o 
exemplo do conto acima, o ato justo e ético tem 
de ser feito, independente de ser contra seu amigo 
ou familiar, o que o justo defende não são os seus 
interesses próprios, mas sim o da coletividade. 

lHenry Morais – Advogado, especialista em Direito Civil /Processual Civil e em 
Legislação, Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Filosofia e um entusiasta das 
palavras. Instagram: @henryzephyrus
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O futebol é o esporte mais popular do 
mundo e suas origens remontam há 5 mil 
anos na China. Já foi um ritual de guerra, 
mas o modelo que conhecemos hoje foi 
organizado na Inglaterra no século XIX, 
mais precisamente em 26 de outubro 
de 1863. Essa é a data da fundação da 
Football Association, em Londres e o 
início da profissionalização do esporte no 

NOVAS CONFIGURAÇÕES 
NO FUTEBOL BRASILEIRO

GERAL 1/8
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mundo, muito embora, relatos históricos 
apontem que já existiam práticas esportivas 
parecidas. No Brasil, Charles Miller 
introduziu oficialmente o esporte em 1894. 
Esse estudante paulista, ao regressar da 
Inglaterra naquele ano, trouxe na bagagem 
diversos artigos, como uniformes, bolas 
e um livro com as regras estabelecidas. 
Por conta disso, Miller é atualmente 
considerado o pai do esporte no país.

Hoje em dia, grandes competições de 
futebol são organizadas todos os anos 
por diferentes entidades futebolísticas 
(nacionais e internacionais) e o esporte 
popularizado entre as massas de 
trabalhadores pobres é um segmento 
bilionário que movimenta muito dinheiro e 
move interesses políticos mundo afora.

Nesse sentido, no último dia 12, em uma 
noite concorridíssima na capital sergipana, o 
advogado Genisson Silva lançou a obra S.A. do 
Futebol. Trata-se de uma análise debruçada 
que o autor faz sobre a lei 14.193/2021 e a 
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partir daí elucida o processo de reajustes 
administrativos de antigas estruturas 
presentes nos clubes de futebol. 
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S.A. do Futebol é uma obra bastante didática, 
permite ao leitor compreender como a atividade 
futebolística no Brasil tem se profissionalizado 
empresarialmente e, sobretudo, com segurança 
jurídica. Genisson Silva é um advogado 
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sergipano respeitado nacionalmente, sua 
larga experiência no Direito Empresarial, 
Previdenciário, Trabalhista e Esportivo, 
apresenta um currículo de peso acadêmico, o 
tornando uma autoridade no assunto. 

E já que estamos 
aquecendo as 
turbinas para 
copa do mundo 
de 2022, a obra é 
uma boa leitura 
sobre a temática do 
futebol, atestada 
de conhecimento e 
novidades. É, sem 
sombra de dúvidas, 
uma ótima opção 
para o exímio leitor 
ou até mesmo o mais 
apaixonado torcedor. 

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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SEXTA CARTA A 
PAULO, O APÓSTOLO

Sapientíssimo Paulo:
Havia decidido não o importunar mais 

com as minhas cartas tão ingênuas, em 
contraposição às suas tão profundas, 
contudo, essa semana, me surpreendi 
(escritas há dois mil anos suas cartas ainda 
me surpreendem!) com a sua epístola aos 
Romanos, mais especificamente no capítulo 
8, versículo 19, e desde então não consigo 
deixar de pensar sobre o que você escreveu: 
“...a criação aguarda ansiosamente a 
manifestação dos filhos de Deus”.

GERAL
1/3

EDNALVACAETANO
PEDAGOGA
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Entendendo por criação a totalidade das 
coisas e dos seres criados, fiquei a me indagar 
se todos não seriam filhos de Deus já que todas 
as coisas, incluindo o homem, foram criadas por 
Ele. E, para meu total espanto, me deparo com 
essa sua afirmação, justamente num momento 
em que me pergunto de que é feita a natureza 
do homem que destrói sem piedade (a piedade 
deveria ser um sentimento muito cristão, não é 
verdade?) os seus semelhantes, com o desejo 
de impor a sua vontade, que não me parece boa, 
àqueles que se mostram mais frágeis. Será que 
eu não sei distinguir o que são homens de boa 
vontade? Quando haverá paz na terra?
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Poderíamos dizer, a partir da sua afirmação, 
que a paz na terra depende desses mesmos 
filhos de Deus de cuja manifestação a criação 
aguarda ansiosamente, como você escreveu. 
Quem são então esses filhos de Deus? 
Onde eles estão? Habitam outros planetas? 
Imagino que não pois o livro de Gênesis fala 
sobre a terra quando se refere à criação, e 
nela está contida a criação do homem. Logo, é 
aqui que eles deveriam estar.

Penso que, aí de cima (é sempre em cima que 
a gente aqui embaixo imagina o paraíso), você 
deve ter uma visão de totalidade que a gente 
aqui não consegue ter, e nisso reside todas as 
minhas indagações. Na minha visão limitada, não 
consigo identificar onde estão os filhos que se 
manifestarão ansiosamente em favor da criação. 
Espero que em verdade eles existam, mesmo 
que, na minha miopia, eu não consiga vê-los.

Simplesmente,
Esperança

Cantinho da GERAL |

lEdnalva Freire Caetano – É pedagoga e mestra em Educação pela UFS
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No último dia 31 de março, o Brasil 
relembrou os 58 anos do fatídico golpe 
burgo-militar que impôs ao país um regime 
ditatorial, corrupto e sanguinolento que 
perseguiu partidos políticos, torturou e 
assassinou opositores ao autoritarismo 
fardado. A ditadura exilou artistas e políticos 
defensores da democracia e das pautas 
populares, reprimiu sindicatos, dissolveu 

AS TERRÍVEIS LEMBRANÇAS 
QUE JAMAIS DEVERÃO SER 
ESQUECIDAS: A DITADURA 

MILITAR E A CONTINUIDADE DO 
CAOS NO GOVERNO BOLSONARO

1/6GERAL

SAULO H. S. SILVA
PROFESSOR DA UFS
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o Parlamento, por pelo menos três vezes 
durante o período, e impediu a eleição de 
presidentes da república. Esse regime de 
exceção que durou até 1985 atormenta 
a memória de todos que conhecem um 
mínimo de história, ainda mais nesses anos 
de governo Bolsonaro. 

O Partido Comunista do Brasil, mais tarde 
Partido Comunista Brasileiro, (PCB), que no 
dia 25 de março deste ano completou 100 anos 
de fundação e existência de luta pela soberania 
brasileira e o desenvolvimento social do povo 
trabalhador, foi uma dessas organizações 
perseguidas, e postas na clandestinidade 
por um regime que, já no governo Costa e 
Silva, segundo presidente general do regime, 
instituiu o famigerado AI5 (1968). 

Segundo o historiador Milton Pinheiro, 
Costa e Silva “procurou consolidar o caráter 
mais violento do regime [...] consolidou o 
Estado de exceção no curso da cena política 
em movimento” (2014, p. 22). O auge do 
recrudescimento contra as lideranças 

2/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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comunistas se deu no governo de Ernesto 
Geisel, sobretudo, por meio da chamada 
Operação Radar (1973-1976) que iniciou 
no DOI-Codi de SP e se ramificou por 
vários estados. Tal operação persecutória 
implementou um verdadeiro massacre do 
grande partido da esquerda brasileira, hoje 
centenário, e “tinha por objetivo destruir o 
aparato político-orgânico do PCB através de 
prisões torturas e assassinatos” (Ibid., p. 34). 

Defende o professor Pinheiro, em “Ditadura: 
o que resta da transição”.  

Ainda sobre esse assunto, segundo 
a organização internacional não 
governamental de direitos humanos, 
Human Rights Watch, cerca de 20 mil 
pessoas foram torturadas no período. 
Desses anos lamentáveis, até hoje não 
houve o julgamento necessário conta os 
terroristas de estado e nem a justiça devida 
às famílias de tantos mortos, torturados 
e perseguidos pelo regime. Junto a essa 
catástrofe humanitária, seguiu um “desastre 
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econômico” que impôs uma lamentável 
condição de pobreza e desilusão na 
população brasileira.   

De acordo com o professor José Paulo Netto, 
em “Pequena história da ditadura brasileira” 
(2014), “entre 1979 e 1984, a renda per capita 
reduziu-se em 25%; entre junho de 1982 e 
abril de 1985, os salários reais caíram 20%; 
entre 1981 e 1983, como o setor industrial 
experimentando uma retração de 52%, [...] 
conforme o DIEESE, em 1981, 30,3% da 
população brasileira economicamente ativa 
estava desempregada [...], em 1985, 35% de 
todas as famílias e 41% de todos os indivíduos 
(cerca de 54 milhões de brasileiros) viviam em 
condições de pobreza” (p.214). 

Como podemos perceber nesses dados 
iniciais, a ditatura militar foi um regime 
de caos social e econômico, de violência, 
tortura e perseguição. 

Mesmo assim, e com todas as lamentáveis 
e revoltantes lembranças desse período 
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que afetou a vida de milhões de brasileiros 
e brasileiras, ainda encontramos em nossos 
dias saudosistas do caos e da tortura que 
são fortalecidos por um governo repleto 
de militares e que repete os desastres 
econômicos e humanitários da época da 
ditadura. Tudo isso temperado por elevadas 
doses de corrupção. Sobre essas últimas 
questões, destacamos algumas situações 
terríveis e bem emblemáticas de tal casuística. 

A tortura psicológica feita pelo filho do 
presidente, o ignóbil deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, que desdenhou de forma cruel das 
torturas sofridas pela jornalista Miriam leitão 
no período, a qual sofreu torturas mesmo 
estando grávida, sendo trancada em um 
quarto escuro com uma cobra. A última nota 
assinada pelo então ministro da defesa, em 30 
de março, o general golpista da reserva Braga 
Netto, comemorando o golpe e a consequente 
ditadura militar que levou o país ao caos 
social e econômico. Os continuados discursos 
e ameaças vindas de um presidente da 
república que tem constantemente atacado as 
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instituições democráticas, o processo eleitoral 
e a própria constituição brasileira.  Tudo isso 
temperado por negacionismos de todas as 
ordens, com saldo de milhares de brasileiros 
mortos em razão do descaso com a pandemia, 
e flagrantes casos de corrupção. Os últimos 
envolvem vultosos recursos do Ministério 
da Educação (MEC), compras suspeitas das 
Forças Armadas, o que inclui milhões em 
estimulante sexual masculino, Viagra, remédios 
para queda de cabelo e próteses penianas. 

Por fim, caro leitor e cara leitora, como 
é possível tolerar tal nível de desprezo e 
escracho pela dignidade humana? Como é 
possível aceitar ataques constantes contra 
as instituições e as leis? Como é possível 
não se indignar com tamanho descaso com o 
dinheiro público? E mais uma vez fica a lição, 
se o governo é militar, se o Partido Militar 
governa, o caos, a mentira, as agressões, 
as violações das leis e a destruição das 
instituições são consequência inevitáveis.  
lSaulo H. S. Silva   - É Professor de Filosofia do Colégio de Aplicação 
e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal 
de Sergipe e integrante do Grupo de Ética e Filosofia Política da UFS. 
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O PRÓXIMO GOVERNADOR DE 
SERGIPE SERÁ DE LAGARTO,

ARACAJU, OU HAVERÁ SURPRESA 
Dos vários nomes que são conhecidos 

hoje, teoricamente todos têm chances de 
ser o vencedor... Considerando os nomes 
que já estão postos como pré-candidatos ao 
governo de Sergipe, a cidade de Aracaju é, 
aparentemente, a que tem mais chances de 
fazer o próximo ocupante da cadeira mais 
importante do Estado. Por enquanto, Simão 
Dias é o campeão no número de governadores 
e a capital já teve o que é considerado o maior 
e melhor de todos: João Alves Filho. 

Até o momento, já se apresentaram como 
pré-candidatos o polêmico e irrequieto João 
Fontes, ex-deputado federal e também ex uma 

TONIALCÂNTARA
Jornalista
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porção de coisas, como presidente da antiga 
Energipe e presidente da Funcaju da Prefeitura 
de Aracaju. Embora tenha nascido em Aracaju 
em 1 de junho de 1958, João, o Fontes, tem 
uma identidade e história com o município de 
Boquim, onde seu pai, Benjamim Fernandes 
Fontes, nasceu no Engenho Palmeira, em 
6 de julho de 1915 e viveu por anos até 
morrer, aos 60 anos, vítima de um acidente 
automobilístico, em Aracaju. 

Fábio Cruz Mittidieri é outro que nasceu 
em Aracaju, no dia 24 de fevereiro de 1977, 
mas também tem uma relação estreita 
com a cidade de Boquim, aonde o pai, Luiz 
Mittidieri, nasceu e viveu muito tempo, além 
dos negócios da família terem prosperado na 
conhecida “terra da laranja”. 

Atualmente deputado federal, Fábio 
entrou na política em 2009 quando se elegeu 
vereador na capital. Tem a seu favor o grupo 
político considerado mais amplo e forte, 
que é o liderado pelo governador Belivaldo 
Chagas. Se o número de lideranças que 
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declaram apoio a ele representar vitória, já 
está eleito. Mas, em Sergipe, a gente sabe 
que a coisa não funciona assim, por isso ele é 
apenas mais um concorrente. 

Já do município de Lagarto vem o atual 
senador da República, ex-deputado e ex-
secretário de Saúde de Aracaju e do Estado, o 
médico Rogério Carvalho, considerado pelos 
especialistas e pelas pesquisas um forte 
concorrente a ocupar a cadeira hoje ocupada 
por Belivaldo Chagas. 

Os que afirmam isso se baseiam, sobretudo, 
no resultado das eleições de 2018, quando ele 
elegeu-se surpreendentemente, pois os nomes 
mais cotados eram os de Antônio Valadares e 
André Moura. No final, deu Rogério Carvalho 
e Alessandro Vieira para surpresa geral e 
desalento dos favoritos. 

Outro senador, que nem sergipano é, mas 
elegeu-se junto com Rogério Carvalho a senador, 
desbancando nomes considerados imbatíveis 
como André Moura, Antônio Valadres e Jackson 
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Barreto. Seu nome: Alessandro Vieira, que 
também está entre os candidatos a governador. 
Atualmente cumpre a função de senador em 
Sergipe. É formado em direito e exerceu o cargo 
de delegado por mais de 15 anos.

Apesar de pouco tempo na política, o gaúcho 
de Passo Fundo já está filiado ao terceiro 
partido, o PSDB, depois de passar pelo Rede 
Sustentabilidade e Cidadania. No currículo tem 
o mérito de ter sido o senador mais votado no 
pleito de 2018 com 474.449 votos e com um 
gasto de campanha de apenas 102 mil reais. 
Isso declarado à Justiça Eleitoral.  

Outro nome que pode surpreender, caso 
a convenção do seu partido referende o seu 
nome é Valmir de Francisquinho, hoje no PL, 
ex-prefeito de Itabaiana e que está na lista 
dos pré-candidatos a governador de Sergipe 
2022. Também exerceu atividades como 
vereador que juntos reuniram mais de 30 
anos de funções políticas. Foi reconhecido por 
modificar a situação de caos de Itabaiana e 
pode ser um dos fortes candidatos ao governo.
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Edvaldo Nogueira. Esse é uma incógnita 
desde que foi descartado pelo governador 
Belivaldo Chagas como candidato 
situacionista. Condenou publicamente a 
escolha de Fábio Mittidieri ao dizer logo 
após o anúncio oficial de Belivaldo que “eles 
cometeram um erro ao indicar Mittidieri”. 

O candidato é o atual prefeito de Aracaju, 
capital de Sergipe. Levanta a bandeira do PDT, 
contudo, tem uma história de militância política 
desde os anos 80 pelo PCdoB. Foi vereador e 
vice-prefeito entre os anos de 1989 e 2006. Os 
especialistas e observadores políticos apostam 
que ele vai para a disputa para “peitar” o 
sistema e se impor como candidato tendo como 
principal bandeira a sua administração em 
Aracaju, que ele acha muito boa. 

É isso aí. Só resta, primeiramente, esperar 
o dia 5 de agosto, que é a data-limite para as 
convenções partidárias que vão efetivar os 
nomes dos verdadeiros candidatos. E ainda 
tem o dia 15 do mesmo mês, que é o prazo 
final para o registro pelos partidos políticos 
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de todas as candidaturas. Ao povo, que é 
quem decide, desejamos sorte ao escolher 
os vencedores no dia 2 de outubro, ou seja, 
quando se realiza o primeiro turno das eleições 
deste ano ou 30 de outubro, data do segundo 
turno. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

EX-PREFEITO DE POÇO
O ex-prefeito de Poço Redondo, Dr. Júnior 
Chagas, mais uma vez fica em destaque nas 
pesquisas de intenção de votos para Deputado 
Estadual por Sergipe. Na pesquisa realizada 
pelo IFP divulgada no dia 9 último, o Dr. Júnior 
Chagas aparece em 3° lugar, entre os mais 
citados espontaneamente pela população. “Eu 
me sinto seguro e satisfeito por tudo que fiz em 
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Poço Redondo e continuarei fazendo ainda mais, 
porém agora também pretendo fazer por todo o 
Estado de Sergipe” diz confiante o ex-prefeito.

TONHO E DONA ELMA 
Quem marcou presença na última segunda-
feira, dia 11, no Museu da Gente Sergipana, 
em Aracaju, durante o lançamento do livro da 
escritora Débora Pimentel, a biografia do ex-
governador João Alves Filho, foi o casal Tonho 
da Caixa, ex-prefeito de Nossa Senhora do 
Socorro, e sua esposa Elma Paixão. Os dois 
garantem que vão participar ativamente das 
eleições deste ano e também estão de olho nas 
eleições municipais de 2024.
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JACKSON EM 
CAMPANHA 
O ex-governador 
Jackson Barreto 
trabalha a todo 
instante sua pré-
candidatura ao 
senado, seja em 
Aracaju ou no interior 
do Estado. Esta 
semana ele esteve ao lado do governador 
Balivaldo Chagas na solenidade de assinatura 
de Ordem de Serviços para obras de 
reestruturação de parte da Rodovia SE-160, 
que liga o município de Boquim à Colônia Treze, 
em Lagarto, considerada uma obra importante 
para o escoamento da produção agrícola e 
desenvolvimento da região. 

AGENDA ENCONTRADA 
Encontraram em Boquim uma agenda com as 
iniciais JB na contracapa. Na programação da 
agenda tinha a seguinte descrição: Até o dia da 
decisão da chapa, colar no governador Belivaldo 
em qualquer solenidade, até mesmo em 
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aniversário de boneca, 
para recuperar imagem 
de fidelidade ao 
projeto. Quem achou 
a agenda, imaginava 
ser do ex-governador 
Jackson Barreto, que 
logo após o anúncio 
do nome de Mitidieri, 
parece ter tentado 
atravessar a rua em direção ao comitê do PT. 
Mas como Boquim é terra onde o sobrenome 
Barbosa é muito comum. Pode ser que seja de 
algum João Barbosa, ou José Barbosa. Mas, 
pode ser Jackson Barreto mesmo.

POLÍTICA DA TRAIÇÃO
Na próxima edição do CINFORM MUNICÍPIOS 
vamos abordar um assunto que já faz parte 
da política em Sergipe e no país há anos. 
Mas, na quarta cidade mais antiga do país 
e outrora capital de Sergipe, São Cristóvão, 
esse assunto, além de ser antigo é também 
corriqueiro. Tudo tem a ver com traição, de 
todo tipo e tamanho. E vamos tomar como 
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BOSCO NO MUSEU 
Quem também esteve no lançamento de Débora 
Pimentel sobre a vida de João Alves no começo 
da semana em Aracaju foi o deputado federal 
Bosco Costa, candidato declarado à reeleição. 
Embora tenha nascido em Itabaiana, Bosco 
tem seu principal reduto eleitoral em Moita 
Bonita, assim como e vários outros municípios 
do agreste sergipano. Disse que está na estrada 
e acredita que tem chances de continuar na 
Câmara Federal por mais quatro anos. 

exemplo um ser político polêmico e já foi 
parlamentar e disputou o cargo de prefeito 
chamada Velhacap. Aguardem!     

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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 lEla não é apenas conhecida como a 
“terra da cebola”, mas rica em destinos 

turísticos que agradam a todos os gostos

ITABAIANA: UM 
MUNICÍPIO DE 

MUITAS ATRAÇÕES 
TURÍSTICAS

Por Toni Alcântara

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

A famosa Serra de Itabaiana, cantada em verso e proza 
é uma das principais atrações turísticas do município
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Um exemplo dessa nossa afirmação é o 
Parque Nacional Serra de Itabaiana, que fica 
às margens da BR 235 e é o principal destino 
de Sergipe para quem gosta do ecoturismo, 
de trilhas e banho de cachoeira. Na entrada 
principal há um pórtico indicando o acesso 
ao parque. Uma estrada de piçarra conduz o 
visitante até a primeira atração: o Poço das 
Moças. Localizado no lado leste da Serra 
de Itabaiana, sem dúvidas, o poço é um dos 
locais mais procurados para o relaxamento e 
contato com a natureza.

É uma unidade de conservação situada, 
em sua maior parte, no Município de 
Itabaiana, no Estado de Sergipe, abrangendo 
ainda áreas dos Municípios circunvizinho 
de Areia Branca, Laranjeiras, Itaporanga 
D’Ajuda e Campo do Brito. 

Até o ano de 2005, a Serra de Itabaiana 
era uma Estação Ecológica que abrangia 
apenas 288,53 (duzentos e oitenta e oito 
vírgula cinquenta e três) hectares, mas após 
o Decreto Presidencial de 15 de junho de 
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2005, que criou o Parque Nacional da Serra 
de Itabaiana, essa área foi ampliada para 
7.998,99 (sete mil, novecentos e noventa e 
oito reais e noventa e nove) hectares. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

O Parque dos Falcões também tem a sua beleza e atrai 
multidões todos os anos para visitação e deleite

O Parque Nacional da Serra de Itabaiana 
reúne ecossistemas de mata atlântica e de 
caatinga e é uma rica reserva hídrica com 
cachoeiras que favorece o ecoturismo. A 
sua criação se deu com o objetivo básico de 
preservar os ecossistemas naturais existentes, 
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possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e de turismo ecológico. No 
interior do Parque Nacional, podemos encontrar 
o conhecido “Poço das Moças” e mais seis 
trilhas: da Via Sacra, dos Carros, do Caldeirão 
e do Paredão, do Paredão dos Falcões e do 
Paredão Vertical, além da Gruta da Serra.

Passando por um caminho repleto de 
vegetação e de descidas muito íngremes, 
a gruta da serra é um ponto que apresenta 
um diferencial dos demais, ao contrário de 
muitos dos pontos vistos na serra, a gruta é 
mais fechada e apresenta uma sensação de 
que sempre está chovendo, isso se deve a 
vegetação que recobre as pedras e acumula 
água; a beleza da gruta compensa o esforço 
que é feito para chegar até lá.

Apesar de não ser comum no Brasil, 
em países como Argentina a visitação 
a cemitérios é comum, em Itabaiana a 
visita ao cemitério da Ribeira pode ser 
bastante atrativa pelo diferencial que 
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apresenta. Por se localizar em um ponto 
alto do povoado, o turista que visita o ponto 
consegue apreciar a bela de visão de serras 
e povoados vizinhos, contando ainda com 
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A Gruta da Serra é um ambiente fechado e apresenta uma 
sensação de que sempre está chovendo naquele local
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o contraste do paredão de rochas escuras 
que delimitam o tamanho do cemitério. No 
cemitério também é possível visualizar a 
Serra do Cajueiro, de onde nascem as águas 
que abastecem os Pilões.

Ainda no povoado Ribeira, um ponto que 
vale a pena ser visto é o do Cruzeiro do Século, 
ele leva este nome, pois segundo moradores 
da região, esse cruzeiro existe há séculos. 
Localizado em um dos pontos altos do povoado, 
ao chegar ao cruzeiro é possível se deslumbrar 
com paisagens naturais que dali são vistas.

PARQUE DOS FALCÕES - Outra atração 
turística importante é o Parque dos Falcões, 
localizado na cidade de Itabaiana, no estado 
de Sergipe é o único centro de criação, 
multiplicação e preservação de aves de 
rapina da América do Sul. É também o único 
local do país com autorização do Ibama para 
a criação de aves de rapina.

A aproximadamente 45 quilômetros da 
Capital do Estado de Sergipe, Aracaju, e 
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localizado aos pés da Serra de Itabaiana, o 
Parque dos Falcões foi construído através 
do trabalho e esforço de dois sonhadores, 
José Percílio e Alexandre Correia. 
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O Cruzeiro do Século leva este nome, pois, segundo os 
moradores da região, esse cruzeiro existe há vários séculos

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 113

Alexandre tornou-se “cúmplice” de Percílio 
no ano de 1999, mas a história do Instituto 
começou ainda na infância do fundador. Aos 
7 anos, Percílio ganhou um ovo de Carcará 
(Caracara plancus) e depois de 28 dias sendo 
chocado por uma galinha, nasceu Tito, seu 
primeiro grande amigo. Hoje, o Instituto cuida 
de mais de 400 aves, entre gaviões, falcões, 
corujas, socós- boi, pombos, etc.

Já conhecido por muitos turistas, 
estudantes, biólogos e pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, o Instituto é um 
dos poucos locais do país com autorização do 
IBAMA para a criação dessas aves em cativeiro.

Com o objetivo de proteger as espécies de 
aves de rapina que habitam o céu brasileiro, o 
Parque dos Falcões tornou-se uma referência 
mundial no manejo, reprodução e reabilitação 
desses animais, acumulando um grande 
conhecimento sobre o seu comportamento.

FEIRA LIVRE DE ITABAIANA - É 
considerada a maior feira ao ar livre do 
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interior do Estado de Sergipe, em uma cidade 
marcada pelo comércio pujante. Com mais de 
500 bancas expostas pelas ruas dos Largos 
do Santo Antônio e do José do Prado Franco 
e imediações, que redesenham um espaço 
multicolorido e agradável de passear e de 
observar, a feira de Itabaiana é realizada duas 
vezes por semana e atrai muitos turistas e 
moradores de cidades vizinhas, o que a faz ser 
dona de mais um título: cidade com o maior 
comércio do Estado de Sergipe.

A feira é realizada às quartas-feiras e aos 
sábados. A feira aos sábados teve seu início 
no ano de 1888, a princípio na Praça Fausto 
Cardoso, ficando por muito tempo sem um local 
fixo. Em 1928 seu endereço foi o Largo do Santo 
Antônio e hoje se estende até o Largo José do 
Prado Franco. À época, como a feira já atraía 
muitas pessoas de cidades circunvizinhas, no 
dia 22 de setembro de 1954, foi inaugurada 
também nos dias de quarta-feira.

Em 1956, a cidade de Itabaiana já possuía 
um grande número de caminhões que 
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faziam viagens para os grandes centros 
comerciais do Estado e para o sul do país, 
especialmente para o Estado de São Paulo, 
proporcionando acesso a uma variedade 
de mercadorias. Foi nesta época que deu-
se início à expansão do comércio local. 
Na feira, adquirem-se e comercializam-
se produtos dos mais variados: agrícolas, 
manufaturados e industrializados. O próprio 
comércio local é beneficiado com as vendas, 
pois a disposição física da feira, em meio ao 
centro comercial, contribui para tal.

Do “adicuri” quebrado ao maturi, do queijo 
do sertão ao requeijão da raspa do taxo, do jiló 
a seriguela, a feira de Itabaiana é com certeza 
o maior posto de abastecimento da região, 
e quiçá, do Estado, com exceção da capital 
do Estado, Aracaju. É também onde se pode 
apreciar um significativo menu nordestino, que 
vai desde a galinha de capoeira com fava, carne 
de sol com macaxeira ao sarapatel.

Em Itabaiana tem ainda para se vê e curtir: 
o Poço das Moças, os Pilões e as Porções da 
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Ribeira, Casa de Farinha, Povoado Carrilho, as 
Trilhas da Via Sacra, do Paredão e do Caldeirão 
e a do Paredões dos Falcões, todos localizados 
no Parque Nacional da Serra de Itabaiana. 
E mais: o Povoado Bom Jardim e a Ponte do 
Povoado Zanguê e as Ruínas da Igreja Velha, 
além do principal centro comercial da região: 
o Shopping Peixoto, o maior do interior de 
Sergipe. Vale a pena visitar e conhecer todas 
essas atrações turísticas de Itabaiana.  

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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AÇÚCAR BRANCO REFINADO

 lEstudo confirma que ele tem o mesmo 
efeito da dependência causada pelas drogas

Ouvimos muitas coisas a respeito de vícios 
em drogas como crack, álcool, cafeína, cocaína 
e muito outras. No entanto, e de acordo com 
um número crescente de especialistas, um 
novo item deve ser adicionado a essa lista: o 
açúcar branco! Ele é uma das dependências 
modernas que mais cresce e é tão perigosa 
quanto o álcool ou o tabaco. De acordo com 
estudos realizados em ratos, os cientistas 
puderam comprovar que o açúcar branco é de 
fato altamente viciante. De acordo com o jornal 

“UM NOVO CRACK” 
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Daily Mail, em um experimento foi observado 
que alguns dos ratos preferiam açúcar ao 
invés de cocaína, mesmo quando eles eram 
altamente viciados em cocaína.

Os testes realizados por pesquisadores 
franceses consistiam em empregar uma 
dieta com mais açúcar branco para 
comprovar o comportamento semelhante 
ao da dependência de drogas. Para a médica 
especialista em perda de peso, Doutora Sally 
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Norton, da Inglaterra, a crescente dependência 
do açúcar branco é tão perigosa quanto o 
vício em álcool ou tabaco, além de aumentar 
o risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças 
cardíacas, e até mesmo o câncer. 

Fazer testes em humanos é um pouco 
mais complicado: foi necessário utilizar 
varreduras no cérebro. Com isso, os cientistas 
descobriram que quem bebeu um copo de milk-
shake desencadeou a mesma sensação de 
dependência vista anteriormente com os ratos. 

3/4| GERAL
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O CULPADO? O AÇÚCAR BRANCO ! – 
Sendo assim, como explica a Doutora 
Norton, ele acaba sendo como qualquer 
outra substância potencialmente viciante 
e, quanto mais ingerimos, mais nossos 
receptores de recompensa “se acostumam” a 
ele. Ou seja, quanto mais açúcar você ingere, 
mais insatisfeito você fica, ou seja, sempre 
desejando por mais para atingir aquela tal de 
“sensação de recompensa”.

É um ciclo vicioso, e é exatamente o 
que acontece com toxicodependentes e 
alcoólatras. Segundo a Doutora Norton, 
que é fundadora de um site que auxilia as 
pessoas a conquistarem uma alimentação 
mais saudável, e um programa que auxilia 
as pessoas a perderem peso, há evidências 
suficientes que comprovam que o açúcar 
branco causa esse comportamento 
semelhante. Sendo assim, se você está 
constantemente desejando “um docinho” 
durante o dia, a verdade é que você pode 
ter uma das dependências modernas mais 
comuns: de açúcar branco refinado. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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ÍNDICE CADERNOS

| GERAL 4/4



ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 121

1/4| GERAL| GERAL

PRESERVANDO A HISTÓRIA: 
AMPARO DO SÃO FRANCISCO, 
OUTRORA, UMA IMPORTANTE  

CIDADE DO INTERIOR DE SERGIPE 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

FOTOS DIVULGÇÃO

A antiga e bela Igreja preserva sua arquitetura 
e guarda parte da história da cidade 
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Não existem muitos registros a respeito 
do surgimento do município; as informações 
históricas vêm de estórias passadas de 
geração em geração pelos seus habitantes. Na 
localidade de Urubu do Baixo (hoje cidade de 
Propriá) havia uma grande fazenda chamada 
Campinhos pertencente ao Capitão Antônio 
Rodrigues da Costa Dória (membro da 
primeira Comarca de Propriá).

Em 1855, João da Cruz Freire, filho de donos 
de engenho, recebe sua herança com a morte 
do pai e compra parte das terras da fazenda 
Campinhos, as batizando posteriormente de 
fazenda Amparo. Dedica-se à criação de gado e 
lavouras nas novas terras, anos depois casa-se 
com dona Francisca Senhorinha, descendente 
de uma família portuguesa e recebe a patente 
de Capitão da Guarda Nacional. 

Posteriormente, doa área de terras para a 
construção de uma igreja dedicada a Nossa 
Senhora do Amparo. Com o passar do tempo, 
foram chegando algumas famílias, que 
decidiram construir suas casas às margens 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 123

do riacho Jaguaribe, entre a lagoa Salgada e o 
local onde hoje funciona a Fazenda Jaguaribe. 

A localidade cresceu e tornou-se um 
povoado vinculado à cidade de Propriá. Entre 
1937 a 1947 sua jurisdição foi transferida à 
cidade de Canhoba, retornando a Propriá 
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As belezas naturais de Amparo do São 
Francisco encantam os turistas que a visitam
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por influência política do deputado Martinho 
Guimarães, natural daquela cidade. 

Em 1953, Amparo passa a atender os 
requisitos mínimos da Lei Orgânica dos 
municípios da época, para sua elevação à 
categoria de município. 

O político militante Epaminondas Freire 
(neto de João da Cruz Freire) e o deputado 
Martins Dias Guimarães encabeçam a luta em 
prol da emancipação política do povoado. 

Em 25 de novembro de 1953 a Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe aprova 
a lei estadual nº 525-A que desmembra 
o povoado Amparo da cidade de Propriá, 
tornando-o município. 

Em 6 de fevereiro de 1954, pela lei estadual 
n° 554, o então município de Amparo passou 
a denominar-se Amparo de São Francisco. As 
primeiras eleições municipais ocorreram em 
6 de outubro de 1954, sendo Leonel Vieira da 
Silva seu primeiro prefeito. 
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CESTAS BÁSICAS DO 
PROGRAMA “COMIDA 

NA MESA” CHEGAM ÀS 
FAMÍLIAS DA BARRA 

DOS COQUEIROS 
Na última quarta-feira, 13, a Prefeitura de 

Barra dos Coqueiros, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, concluiu 
a entrega das cestas básicas aos usuários 
do Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional “Comida na Mesa”, quarta e última 
etapa da entrega referente ao mês de março 
e que aconteceu nos povoados e beneficiou 
dezenas de famílias que encontram-se em 
situação de vulnerabilidade social. 

ALERTA – A Prefeitura emitiu esse aviso: o 
usuário do programa que não puder comparecer 
na data de entrega definida para o seu bairro ou 
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povoado, terá os dias 18, 19 e 20 do corrente mês 
para retirar o benefício. Nestas datas as cestas 
básicas estarão sendo entregues no horário 
das 9h às 12h, no Setor de Inclusão, próximo 
ao Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), situado à Rua U, Conjunto Prisco Viana.

DIVULGAÇÃO

A entrega das cestas básicas obedeceu a um cronograma 
previamente estabelecido pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros
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PREFEITURA DE SÃO 
CRISTÓVÃO LEVA AÇÃO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
AO ACAMPAMENTO 

NOVA LIBERDADE

O titular da Semap, Edmilson Brito, destacou a importância 
dessa ação desenvolvida pela Prefeitura de São Cristóvão 

ASCOM

Na manhã da última quarta-feira (13), a 
Prefeitura de São Cristóvão, por meio da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca, realizou uma ação de 
educação ambiental no Acampamento 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 128

2/2| GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Nova Liberdade. A atividade que faz parte 
do programa ‘São Cristóvão Sustentável’ é 
alusiva ao dia nacional da conservação do solo, 
comemorado no dia 15 de abril.

 
O Programa ‘São Cristóvão Sustentável’ tem 

como objetivo criar práticas sustentáveis diante 
da produção agrícola na Cidade Mãe de Sergipe 
junto aos produtores sancristovenses. Uma 
das ações que fazem parte dela é a campanha 
do não uso de agrotóxicos, que dessa vez foi 
realizada no Acampamento Nova Liberdade. 
Lá, a equipe da Semap proporcionou uma 
palestra educativa falando sobre os perigos do 
uso de agrotóxicos, além de ensinar formas 
mais orgânicas de cuidar do solo fértil e outras 
orientações orgânicas. Após isso, foi realizada a 
plantação de mudas frutíferas e não frutíferas.

 
Segundo o secretário da Semap, Edmilson 

Brito, o acampamento foi escolhido por ser 
recente, e por isso, é necessário uma certa 
orientação para que os seus moradores 
possam realmente começar a desenvolver 
ações agrícolas de forma efetiva.
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JANY, A ASSESSORA 
Quem marca presença 
hoje na nossa 
coluna social é a 
competentíssima Jany 
Alves, assessora com A 
maiúsculo da também 
competente primeira-
dama e secretária de 
Assistência Social do 
município de Neópolis. 
Sem nenhum favor, 
duas importantes 
colaboradoras do 
prefeito Célio Lemos Bezerra, popularmente 
conhecido como Célio de Zequinha, que tem 
realizado um trabalho muito elogiado pela 
população do município e reconhecido até 
pelos inimigos políticos. Parabéns a todos!
 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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PREFEITA COMPETENTE 
Um click especial na reconhecida competente 
e bela Hilda Ribeiro, prefeita de Lagarto, hoje 
considerado o mais importante município da 
região sul de Sergipe. Na verdade, Lagarto, 
assim como a Barra dos Coqueiros, estão sendo 
apontadas como as cidades com maior potencial 
de crescimento do Estado. Lagarto experimenta 
hoje um desenvolvimento muito grande, 
especialmente impulsionado pelos setores 
da Educação, Saúde e Turismo. E a Prefeitura 
Municipal tem sido parceira em tudo que é ação 
ou obra que contribua para isso. Que bom!
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UMBAUBÁ E ISAIAS
Quem marcou presença 
ao lançamento do 
livro sobre a vida de 
João Alves no Museu 
da Gente Sergipana 
no início da semana 
foi os ex-prefeitos 
de São Cristóvão 
Carlos Umbaubá e Izaias Almeida (foto). 
Aproveitamos para conversar bastante 
sobre a política da Velhacap e também 
sobre as eleições deste ano. Apesar de 
inimigos políticos, ambos reconheceram 
a boa administração que o atual prefeito 
Marcos Santana tem desenvolvido no 
município, especialmente realizando obras 
tão reclamadas pela população.
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Receba o seu jornal CinformOline 
digital GRÁTIS  toda semana através 

do WhatsApp, às segundas-feiras 
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GEDALVA CANDIDATA 
Por falar em São Cristóvão, a esposa do ex-
prefeito e ex-vereador Carlos Umbaubá, a 
também ex-vereadora Gedalva Umbaubá, será 
candidata a deputada federal, ela que já foi 
candidata derrotada a prefeita, vai tentar uma 
cadeira na Câmara Federal. Gedalva faz parte do 
agrupamento político liderado pelo ex-deputado 
federal André Moura. Desejamos sucesso!
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EXEMPLO 
DE TUDO
Pense numa pessoa 
fantástica, bonita 
por dentro e por 
fora, mãe exemplar 
e avó coruja que 
sabe a hora de dar 
carinho e de dar 
carão, feliz da vida 
e conhecedora 
como poucos 
da história e da 
vida do município 
de Lagarto. Seu 
nome: professora 
Darticlea Almeida, 
uma eterna 
estudante do mundo, graduada em História e 
pós-graduada em teologia pela Universidade 
Federal de Sergipe. Na verdade, uma mulher 
que é exemplo de tudo. E, o mais importante: 
mãe afetiva e carinhosa da bela Sandrinha, 
uma filha que mora no lado esquerdo e 
também no direito do seu coração.  
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Elenaldo Santana (79) 99949-9262
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira
AutoMotrix

QUANDO O EXEMPLO 
VEM DE CIMA
Versão intermediária XS é a mais procurada 
do compacto Yaris, que tenta alcançar os bons 
desempenhos de vendas dos médios da Toyota

2/13
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FOTOS LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

Teste do Toyota 
Yaris sedã XS
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Há pouco mais de um ano, em março de 2021, 
a decisão da Toyota de encerrar a oferta do Etios 
para o mercado brasileiro deu ao compacto 
Yaris – em suas versões hatch e sedã – um novo 
protagonismo. Ao herdar o posto de “carro de 
entrada” da marca japonesa, passou a dividir os 
melhores lugares nas vitrines das concessionárias 
com as três grandes estrelas da fabricante, 
todas muito bem posicionadas nos respectivos 
segmentos de médios: o utilitário esportivo 
Corolla Cross, que com a média de 3.509 
emplacamentos mensais em 2022 foi superado 
apenas pelo Jeep Compass (4.710/mês), a picape 
Hilux, que lidera seu segmento com 3.147 vendas 
mensais, e o sedã Corolla, também em primeiro 
lugar com 3.022 unidades comercializadas por 
mês. As duas versões do Yaris têm desempenhos 
mais modestos. A hatch vendeu 1.702 unidades 
mensais em 2022 e a sedã, 1.005. Para enfrentar 
melhor a concorrência, a Toyota antecipou para 
janeiro a apresentação da linha 2023 da família 
de compactos. A meta para o Yaris é atingir o 
patamar de emplacamentos mensais dos médios, 
os atuais “puxadores de vendas” da marca. 
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 O Yaris 2023 recebeu uma discretíssima 
reestilização. Na frente, as linhas ficaram 
mais fluidas, com a grade e os para-choques 
redesenhados. Todas as versões passaram a 
contam com DRL (luzes de circulação diurna) 
em leds – com um visual de clara inspiração no 
sedã Corolla. Aliás, em alguns aspectos, a versão 
sedã do Yaris até parece um “mini-Corolla”. Não 
houve alterações na traseira, em nenhuma das 
configurações – a capacidade do porta-malas 
continua sendo de 310 litros na versão hatch e 
de 473 litros no sedã. Em ambas as carrocerias, o 
compacto é disponível nas versões XL, XS e XLS. 
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 Todas as variantes do Yaris contam com o 
mesmo motor 1.5L Flex Dual VVT-i, atualizado para 
se adequar ao Proconve L7 – até a linha 2022, 
havia um propulsor 1.3 nos modelos de entrada. 
O motor trabalha acoplado a uma transmissão 
automática CVT com simulação de 7 marchas – 
as versões XS e XLS vem com “paddles shifts” no 
volante para trocas sequenciais. A potência e o 
torque seguem com 110 cavalos a 5.600 rotações 
por minuto e 14,9 kgfm a 4 mil giros, quando 
abastecido com etanol, e 105 cavalos e 14,3 
kgfm a gasolina, nos mesmos giros. Em todas 
as versões, o Yaris 2023 oferece dois modos de 
condução. No “Sport”, as curvas de aceleração 
ficam mais curtas e com respostas mais rápidas. 
Para quem prefere focar na economia, o modo 
“Eco” prioriza o baixo consumo. 

 Desde seu lançamento no mercado nacional, 
em junho de 2018, o Yaris traz equipamentos 
como controles de tração e de estabilidade, 
assistente de subida em rampa, freios ABS com 
distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e 
assistente de frenagem (BAS), cintos de segurança 
de três pontos e apoios de cabeça para todos os 
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ocupantes e Isofix com ancoragem Top Tether de 
cadeiras infantis. Na linha 2023, a gama passou 
a sair de fábrica com sete airbags (dois frontais, 
dois laterais, dois de cortina e um de joelho) e 
avisos sonoros de cinto de segurança para os 
passageiros traseiros. Todas as versões trazem 
carenagem dos espelhos externos elétricos 
na cor do carro e pisca integrado, maçanetas 
externas e para-choques na cor da carroceria, 
descansa-braços dianteiro, chave com comandos 
integrados, computador de bordo com 12 
funções, direção eletroassistida progressiva (EPS), 
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sistema de assistência ao arranque em subida 
(HAC), luzes diurnas no para-choque dianteiro e 
sistema de áudio central multimídia Toyota Play+ 
com tela sensível ao toque de 7 polegadas. 

Nas versões XS e XLS, foram incorporados 
dois sistemas de segurança ativa: o de Pré-
Colisão, que emite um alerta sonoro e visual 
ao motorista, fornecendo uma carga extra no 
sistema de frenagem para auxiliar na redução 
da velocidade do veículo em caso de impacto 
iminente, e o de Alerta de Evasão de Faixa – 
emite um alerta sonoro quando o condutor sai 
da faixa de rolagem sem ativar as setas. 

 Com sua média de 1.005 emplacamentos 
mensais de 2022, a configuração sedã do Yaris 
é superada em vendas pelos concorrentes de 
três volumes Chevrolet Onix Plus (4.033/mês), 
Hyundai HB20S (2.259), Honda City (1.776) 
e Fiat Cronos (1.118), mas deixa para trás o 
Nissan Versa (896) e o Volkswagen Virtus (447). 
Aproximadamente 50% das vendas do sedã 
compacto da Toyota são da versão intermediária 
XS, com o restante dividido igualmente entre 
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a básica XL e a “top” XLS. Partindo do que já é 
oferecido na versão básica, a XS acrescenta faróis 
halógenos projetores com máscara negra e linha 
guia em leds com função “siga-me”, luzes de 
condução diurna em leds separadas dos faróis e 
lanterna também em leds, acabamento externo 
preto na terceira coluna, aerofólio traseiro e 
rodas de liga leve com acabamento na cor prata, 
bancos parcialmente em couro, revestimento do 
volante em couro, ar-condicionado automático, 
encosto do banco traseiro rebatível 60:40, 
computador de bordo de alta resolução (TFT), 
manoplas para troca de marchas localizada no 
volante (“paddle shift”), controle de velocidade 
de cruzeiro, descansa-braço traseiro com porta-
copos, Smart Entry e Start Button/Push Start.

 Na tabela de abril de 2022 da Toyota, o Yaris 
sedã XS aparece com preço sugerido de R$ 105.490 
– exatos R$ 3.400 a mais que a configuração hatch 
com o mesmo acabamento –, porém, o valor pode 
variar de acordo com a tributação e alíquotas 
de cada Estado. O preço do sedã compacto 
intermediário fica estrategicamente entre os R$ 
96.890 da versão XL e os R$ 117.590 da XLS. A 
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gama de cores inclui o Branco Polar (a do sedã 
XS avaliado), o Cinza Granito, o Prata Lua Nova, o 
Preto Infinito e o Azul Titan. 

EXPERIÊNCIA A BORDO
O que há e o que não há

 No Yaris XS, motorista e passageiros 
conseguem se acomodar bem, tanto nos bancos 
da frente quanto no de trás – se forem duas 
pessoas, já que três ficam um tanto justos. Os tons 
acinzentados predominam nos revestimentos 
e o padrão de acabamento transmite sensação 
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de qualidade. Costuras “fake” no painel dão a 
sensação de o Yaris usar couro no revestimento, 
que é de plástico. Na central multimídia, a tela 
de 7 polegadas é sensível ao toque e compatível 
com Android Auto e Apple CarPlay. Os passageiros 
do banco traseiro contam com duas entradas 
USB para carregamento de celulares e demais 
equipamentos eletrônicos.  O computador 
de bordo tem visor multifunção em tela de 
4,2 polegadas em TFT de alta resolução com 
funções como intensidade de brilho da tela, 
hodômetro total e parcial, consumo médio e 
instantâneo, autonomia, velocidade média, 
relógio, temperatura externa, posição de marcha, 
nível de combustível, velocímetro digital, Eco 
Wallet (calcula o consumo conforme o estilo do 
motorista), luz de condução econômica e ranking 
de eficiência com histórico de consumo. 

Apesar das boas soluções, também há pontos a 
evoluir em um modelo que custa mais de R$ 100 mil, 
como o sedã Yaris XS. A coluna de direção tem ajuste 
de altura, mas não de profundidade. O modelo não 
traz sensor de estacionamento nem na frente nem 
atrás e sensores de luz e chuva também são ausentes. 
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IMPRESSÕES AO DIRIGIR
Racionalidade em foco

 O conjunto formado pelo motor 1.5 de quatro 
cilindros aspirado e o câmbio continuamente 
variável (CVT) de 7 marchas simuladas permite 
ao Yaris XS entregar uma boa dirigibilidade e um 
comportamento dinâmico condizente à proposta, 
todavia, um tanto desprovido da esportividade. Os 
14,9 kgfm de torque e os 110 cavalos de potência, 
quando há etanol no tanque, bastam para mover 
os 1.130 quilos do sedã compacto sem aparentar 
esforço, mas sem a exuberância oferecida por 
alguns concorrentes. As acelerações são suaves 
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e graduais. Trocar sequencialmente as marchas 
nas borboletas atrás do volante ou na alavanca de 
câmbio acrescenta alguma percepção dinâmica. 
Já os modos de condução “Eco” e “Sport” influem 
de fato nas respostas do sedã, que variam da 
racionalidade no primeiro às reações mais espertas 
no segundo. Como é comum nos veículos com CVT, o 
ruído do “powertrain” domina o habitáculo tão logo o 
motorista aumenta a pressão no pedal da direita. 

 A empunhadura do volante é boa e a suspensão 
é coerente com a proposta de um sedã familiar 
– absorvem bem as irregularidades do piso e 
priorizam o conforto. O centro de gravidade baixo 
ajuda no equilíbrio entre conforto e estabilidade. 
O Toyota Safety Sense de série, composto por uma 
câmera no para-brisa e um radar frontal, viabiliza 
sistemas de auxílio ao motorista pouco invasivos, 
como o alerta de pré-colisão – que sinaliza o 
perigo de impacto frontal sem atuar nos freios 
– e os avisos visuais e sonoros de mudança não 
sinalizada de faixas, sem interferência no volante. 

Controles eletrônicos de estabilidade e tração 
e assistente de partida em rampas ajudam a 
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proporcionar um comportamento dinâmico 
seguro e agradável. Segundo o Inmetro, com 
etanol, o Yaris sedã faz 9 km/l na cidade e 10,6 
km/l na estrada. Já os números com gasolina são 
de 13 km/l na cidade e de 14,5 km/l na estrada. 

Motor: 1.5L Dual VVT-i, aspirado, 1.496 cm3 Potência: 
110 cavalos a 5.600 rpm (etanol), 105 cavalos a 5.600 
rpm (gasolina) Torque: 14,9 kgfm a 4 mil rpm (etanol), 
14,3 kgfm a 4 mil rpm (gasolina) Transmissão: 
CVT com 7 marchas simuladas Tração: dianteira 
Suspensão: dianteira tipo MacPherson com barra 
estabilizadora, traseira, eixo de torção com barra 
estabilizadora Direção: eletroassistida progressiva 
Tanque de combustível: 45 litros Freios: dianteira 
disco ventilado, traseira a tambor, com ABS, BAS e 
EBD Rodas e pneus: 15 polegadas de liga leve, pneus 
185/60 R15 (pneus “verdes”) Dimensões: 4,42 metros 
de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,49 metro de 
altura, 2,55 metros de entre-eixos Porta-malas: 473 
litros Peso em ordem de marcha: 1.130 quilos Preço 
sugerido: R$ 105.490 (pode variar de acordo com a 
tributação e alíquotas específicas de cada Estado) 

Ficha Técnica | Toyota Yaris sedã XS
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AMPLIAÇÃO DA JORNADA 
Logo após o lançamento da Frontier 2023, 
apresentada na semana passada na Argentina, 
a Nissan anunciou outro movimento em seu 
plano de consolidação e crescimento no país 
vizinho. Um novo turno de produção terá início 
nos próximos meses na fábrica de Santa Isabel, 
na cidade de Córdoba. “Nos enche de orgulho ver 
como um projeto que começou há somente três 

Por Daniel Dias
AutoMotrix

FOTOS DIVULGAÇÃO

Nissan Fronyier na fábrica de Córdoba
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AINDA PATINANDO 
Todos os índices apurados pelo balanço 
mensal da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) 
melhoraram em março, em especial os de 
produção. Mesmo assim, não foram suficientes 
para que o primeiro trimestre se aproximasse 
dos bons resultados do mesmo período do 
ano passado, quando ainda não havia tantos 
efeitos da crise global dos semicondutores. A 

anos se consolida fortemente agora. A abertura 
do novo turno na fábrica de Santa Isabel implica 
em mais unidades da Frontier para os mercados 
e mais oportunidades de trabalho na região”, 
afirma Guy Rodriguez, presidente e diretor-geral 
da Nissan América do Sul. Com o novo turno, 
a Nissan poderá duplicar sua produção na 
Argentina de 25 mil para 50 mil unidades por ano 
com o objetivo de atender não só o crescimento 
da demanda local como também para a 
exportação, especialmente para o Brasil. Em 2020, 
a fabricante oriental anunciou um investimento 
adicional de US$ 130 milhões (R$ 610 milhões) 
para renovar sua oferta de produtos.

http://www.cinformonline.com.br
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produção de 184,8 mil unidades em março foi 
11,4% superior à de fevereiro e 7,8% inferior 
à do mesmo mês de 2021. No acumulado 
do trimestre, a queda foi de 17%. A Anfavea 
também apresentou sua visão sobre a Medida 
Provisória 1.112, de abril, que instituiu o 
Programa Renovar, voltado inicialmente para 
caminhões, ônibus e implementos rodoviários. 
“O objetivo é ganhar produtividade e 
contribuir com a redução do Custo Brasil. Um 
caminhão de 30 anos em comparação a um 
de dez, por exemplo, tem custo operacional 

Produção de automóveis no Brasil
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DE OLHO NOS SUVS 
Os utilitários esportivos estão 
entre os modelos mais populares 
do mercado e vêm apresentando 
crescimento de vendas nos 
últimos anos. Alinhada à 
demanda, a fabricante de 
lubrificantes Castrol, líder 
global em lubrificantes 
premium, desenvolveu um 
produto específico para 
os utilitários esportivos, o 
Magnatec SUV 5W-30 C3. O 
SUV é um tipo de veículo 
versátil, usado tanto em 
viagens curtas quanto em 
trajetos longos, enfrentando 

15% maior. Um benefício adicional é a retirada 
de circulação de veículos que poluem mais. 
Esses caminhões terão o tratamento adequado 
junto a parceiros que cuidarão do desmonte 
sustentável e correto”, ressaltou Luiz Carlos 
Moraes, presidente da entidade que representa 
as montadoras com produção local.

http://www.cinformonline.com.br
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ACORDO ELÉTRICO 
A General Motors e a Honda anunciaram planos 
para expandir a parceria entre as duas empresas. 
O novo capítulo consiste no desenvolvimento 
em conjunto de uma inédita família de veículos 
elétricos mais acessíveis. Os carros terão como 
base uma nova arquitetura e serão equipados 
com baterias Ultium de última geração. As duas 
empresas estão trabalhando em conjunto para 
viabilizar a produção, a partir de 2027, de milhões 
de unidades da inédita família de veículos 
aproveitando as estratégias de tecnologia, o 

ainda o anda e para do trânsito nas grandes 
cidades, além de muitos serem legítimos off-
road. “É justamente por ser tão versátil para as 
várias condições de uso que o SUV acaba exigindo 
mais do motor e do lubrificante. O Magnatec 5W-
30 C3 oferece eficaz proteção contra o desgaste 
do motor em situações de serviço severo (carga 
pesada), atuando desde a sua partida, no trânsito 
e em trajetos curtos - aqueles em que o motor não 
chega a aquecer totalmente -, tendendo a gerar 
desgaste e diminuir sua vida útil”, explica Haydeu 
Queiroz, gerente-técnico da Castrol.

http://www.cinformonline.com.br
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design e suprimento de ambas. “A GM e a Honda 
compartilharão o que têm de melhor em termos 
de tecnologia, design e manufatura para oferecer 
uma linha atrativa e mais acessível de veículos 
elétricos em escala global, nos nossos principais 
mercados na América do Norte, América do Sul 
e China”, afirmou Mary Barra, presidente e CEO 
da General Motors. “A Honda está comprometida 
em alcançar sua neutralidade em carbono 
globalmente até 2050, o que exige a redução 
do custo dos veículos elétricos para tornar a 
posse dos EVs possível para o maior número 
de consumidores. A Honda e a GM aproveitarão 
essa colaboração tecnológica para ajudar a 
alcançar uma expressiva expansão no comércio 
de veículos elétricos”, complementou Toshihiro 
Mibe, presidente e CEO da Honda.

General Motors e Honda juntas na eletrificação
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DIETA VEGANA 
De acordo com o marketing da Volkswagen, a 
nova Kombi é digitalizada, elétrica e... vegana! A 
última condição vem do processo de produção 
do ID. Buzz, utilizando alto grau de reciclagem, 
enquanto todos os componentes de seu interior 
resultam de materiais de origem não-animal. 
O uso de peças e acabamentos “politicamente 
corretos” estão por toda a parte da nova Kombi, a 
começar pelo aro do volante, feito de um material 
sintético que aparenta a mesma qualidade do 
couro e oferece até uma sensação semelhante, 
se espalhando pela forração dos bancos e do 

Volkswagen ID Buzz
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MÃO DUPLA 
No futuro, quando os carros elétricos não 
estiverem sendo usados, poderão também 
retroalimentar a rede elétrica pública. Eles 

teto. O Buzz inclui componentes criados a partir 
de produtos reciclados. Entre eles está um tecido 
feito com fio chamado Seaqual de fibras com 10% 
de plástico e 90% de garrafas PETs recicladas. O 
interior minimalista da Kombi elétrica segue a 
linha da família ID. e se destaca pela praticidade 
dos elementos disponíveis para quem está a 
bordo. Um item especial é um porta-objetos 
modular, localizado entre os bancos dianteiros. 
Nele, dá para guardar laptop, cadernos, 
pranchetas, garrafas e outros objetos, podendo 
ser removido e recolocado no lugar.

Porsche Taycan e o Posche Home Energy Manager
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OLHO NA REVISÃO 
Toda a chegada de um feriadão - como o da 
Páscoa - é sempre um momento para fazer uma 
manutenção e uma revisão geral no veículo. A 
seguradora HDI elenca algumas dicas importantes 
para os motoristas cuidarem de seu carro. “A 

poderão atuar como usinas e ajudar a fornecer 
a chamada energia de compensação, para 
equilibrar as flutuações na rede elétrica. Em um 
teste prático feito pela Porsche, a operadora 
de energia elétrica TransnetBW e a empresa de 
consultoria Intelligent Energy System Services 
demonstraram que a energia elétrica de 
compensação pode ser armazenada nas baterias 
de alta tensão de carros elétricos. Cinco modelos 
Taycan foram conectados à rede elétrica por 
meio do Porsche Home Energy Manager, tanto 
em ambiente doméstico quanto em condições 
laboratoriais. “Se os veículos elétricos forem 
capazes de retroalimentar energia elétrica 
para a rede, contribuirão para a expansão e 
para uma maior adesão à própria mobilidade 
elétrica”, explica Lutz Meschke, vice-presidente do 
Conselho Executivo da Porsche AG.

http://www.cinformonline.com.br
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maior parte de nossas estradas tem uma estrutura 
que dificulta o bom desempenho do automóvel, 
expondo o veículo a buracos e desníveis, por 
exemplo. Nesses casos, o seguro pode fornecer 
serviços e assistências básicas como guincho, 
chaveiro e troca de pneus. Mas o mais importante 
é a manutenção preventiva”, aconselha Carla 
Oliveira, diretora de Auto da HDI Seguros. E os 
itens mais urgentes na revisão são:

uÓleo do motor.uSistema de freios. uEstado 
dos pneus e do estepe. uBom estado do 
triângulo de advertência, da chave de rodas e do 
macaco de elevação do carro. 

Movimento de feriadão nas estradas
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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 

1/5

OLHO VIVO

POSITIVIDADE SEMPRE

EDITORIAL
1/8
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pensamentos 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 
capaz de fazer isso!”. É como se estivéssemos 
constantemente nos chicoteando, sem a menor 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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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 

EDITORIAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

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.

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 163

EDITORIAL 4/8

para resolver uma questão. Entender o que 
está sob o nosso controle e agir a fim de 
melhorar ou, ao menos, não piorar a situação. 
Já as Preocupações Improdutivas são 
apenas ruminações sobre questões que não 
estão sob o nosso controle. Não podem ser 
transformadas em ação e manter-se focado 
nelas apenas traz mais sofrimento. Devemos 
buscar, então, dedicar nosso tempo e energia 
a resolver os problemas que estão ao nosso 
alcance. Para todo o resto, só nos resta aceitar.

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 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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eles existam, podemos entender que eles têm 
alguma função relacionada a nossa proteção. 
Podemos então, diminuir o desespero e ter 
comportamentos mais realistas.

Reflita sobre suas conquistas: relembre 
tudo que você já realizou para chegar onde 
está hoje. Obviamente que sabemos os 
ardores das nossas experiências, seus altos 
e baixos, que não são formados apenas por 
vivências positivas. Entretanto, o foco deve 
ser pensar sobre os prós que auxiliaram nos 
passos caminhados ao longo 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 
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emoções negativas; ampliam temporariamente 
o pensamento e as tendências de ação e, 
desta forma, facilitam a construção de recursos 
psicológicos ao longo da vida. Assim, auxiliam 
no manejo em saúde mental, bem como na 
promoção da saúde física, podendo ter um 
papel de aumentar a resiliência em grupos de 
risco para recidivas de doenças do coração e de 
outros problemas de saúde.

Pensamento e Saúde: pesquisas demonstram 
que pessoas mais dispostas a ver o lado bom 
das coisas também estão mais dispostas a cuidar 
da saúde e consequentemente se alimentar 
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”.

EDITORIAL 6/8
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Tenha um Propósito: a ideia de propósito diz 
respeito a você seguir um caminho em direção 
a algo que dê sentido à sua vida. Pesquisas 
científicas têm comprovado a relação direta 
entre possuir um propósito de vida e uma 
maior qualidade desta. Como um propósito 
costuma ser algo grandioso, precisamos 
desmembrá-lo em pequenos objetivos ao 
longo da nossa trajetória. 

E o desejo de alcançar esses objetivos 
é que nos fará manter a motivação diária, 
o brilho nos olhos. Vai nos trazer mais 
felicidade e saúde. Isso porque, quando 
focamos no nosso propósito, nossa atenção 
está totalmente voltada para algo positivo. 
Como nossas emoções 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 
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padrões de pensamentos que estão enraizados. 
Costumamos pensar, de maneira geral, nas 
mesmas coisas e da mesma forma. É como 
se estivéssemos “viciados” em determinados 
tipos de pensamentos e eles estarão presentes, 
independente da nossa vontade.  A boa notícia 
é que podemos mudar o nosso cérebro, 
treinarmos para pensarmos de uma maneira 
mais positiva. Transformar um hábito pode não 
ser fácil nem simples, mas é possível. Basta ter 
persistência e paciência com o seu processo de 
desenvolvimento pessoal.

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
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OAB ANUNCIA ATRAÇÕES 
QUE VÃO COMANDAR 

O FORRÓ DA ADVOCACIA

FOTOS DIVULGAÇÃO

Festa vai ser realizada no dia 
14 de maio no Sítio Terêncio

Presidente da OAB, Danniel Morbeck, fez lançamento da festa

Uma das festas mais conhecidas de Sergipe 
volta com atrações nacionais e nomes da música 
regional que vão do piseiro ao forró raiz. A 
programação foi anunciada pelo presidente da 
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Ordem dos Advogados Seccional Sergipe OAB/
SE, Danniel Costa, e a presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Sergipe, CAASE, 
Marília Menezes esta semana. A festa que 
acontecerá no dia 14 de maio, no Sítio Terêncio, 
em Aracaju, será realizada pela OAB/ CAASE com 
organização da Téo Santana Produções. 

“Eu fico muito feliz, depois dessa pandemia 
a gente poder se confraternizar, será uma 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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festa para a advocacia e também para a 
família sergipana. Terá espaço kids e a 
expectativa de quem será uma grande festa já 
foi vista durante o lançamento”, comemora o 
empresário Téo Santana que foi o responsável 
por anunciar os nomes das atrações. 

O Forró da Advocacia vai ser agitado por 
Luan Estilizado, Xote Baião, Matheus Moraes 
que cantou durante o lançamento e disse 
sobre a expectativa de fazer seu primeiro show 
na capital Sergipana. 

CAPA DA SEMANA
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Cantores da banda Magníficus marcaram presença

4/5

“A gente tá vindo com a música “Sequência 
de Botadão”, que disputa as primeiras 
colocações em todo o Brasil e virou dancinha 
do Tik Tok. Tem também ‘Botadinha na 
Malandra’ novo sucesso, então vamos misturar 
vários ritmos para alegrar o pessoal”. 

A surpresa da noite durante o lançamento e 
que será uma das principais atrações é a Banda 
Magníficos que relembrou músicas que contam 
a história do forró “nós temos essa essência de 
um forró de curtir, dançar e se apaixonar. Vamos 
fazer um.grande show em maio. Estamos com um 
repertório diferenciado que vai do baião, arrasta-
pé, além dos grandes sucessos da Magníficos”, 
contam os vocalistas da banda.

CAPA DA SEMANA
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“O lançamento foi lindo. O Forró da Advocacia 
já faz parte do calendário dos grandes eventos de 
Sergipe e, acredito, que com o apoio que estamos 
tendo será uma festa muito bonita”, diz Danniel 
Costa presidente da OAB/SE. Já Marília Menezes, 
presidente da CAASE revela que além das bandas 
que vão animar o público “a festa também terá 
espaços de convivência. Muita regionalidade 
e claro que como o país do forró teremos 
apresentações de quadrilha junina”. 

Matheus Correa é uma das atrações mais esperadas
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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

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 174

2/6

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;

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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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 

3/6
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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 

4/6
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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 

5/6
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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

6/6
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SOCIEDADE

Foi realizada a tradicional ‘Festa da Páscoa’ para 
as crianças acolhidas pelo Grupo de Apoio à 
Crianças com Câncer (GACC). O evento ocorreu 
pela primeira vez na unidade de Lagarto e foi uma 
oportunidade para que os acolhidos e familiares 
conhecessem de perto a nova estrutura da 
instituição montada no interior para expandir o 
tratamento oncológico para os municípios mais 
próximos. Mais de 80 crianças e adolescentes 
participaram da festa e foi um lindo momento de 
confraternização. Eles aproveitaram o dia com as 
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SOCIEDADE 2/7

Acompanhados por uma comitiva de Sergipe, 
representantes do GACC, estão no município 
de Barretos, interior de São Paulo, visitando e 
conhecendo de perto a estrutura do Hospital 
do Amor que é referência no tratamento 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

brincadeiras, contaram com uma linda decoração 
no clima da Páscoa, além do buffet caprichado. 
E para marcar o momento especial, cada criança 
ganhou presentes e os ovos da páscoa que foram 
arrecadados através de uma campanha solidária. 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 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

de pacientes oncológicos por oferecer um 
atendimento de qualidade e humanizado. 
No Click, Fred Gomes e Noélia do GACC com 
Henrique Prata, diretor do Hospital do Amor. l
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Mesmo sem mandato, 
Thiaguinho Batalha 
continua abraçando 
a bandeira da 
solidariedade e 
incentivando a 
responsabilidade. Na 
semana passada, visitou 
algumas instituições 
como o Externato São 
Francisco de Assis e fez 
doação de cestas básicas 
e chocolates para fazer 
a alegria das crianças 
acolhidas na véspera da 
Páscoa. Parabéns, Thiaguinho! Que seu gesto 
solidário sirva de exemplo! O ex-vereador por 
Aracaju é autor do Projeto de Lei que concede 
o Título de Cidadã Aracajuana a Irmã Mabel. A 
honraria vai ser entregue em breve! l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

do Turismo, Carlos Brito. 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. l
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Com mais de 20 anos de carreira, sendo 
referência na produção de TV. A jornalista 
Claudia Brito fez sua estreia na frente da 
telinha como repórter na TV Alese. Na semana 
passada, ela cobriu a Sessão Plenária e levou 
aos telespectadores do Jornal da Alese 2ª 
Edição todos os assuntos debatidos na tribuna 
da Assembleia Legislativa pelos deputados 
estaduais. A querida colega de profissão 
mandou super bem e recebeu muitos elogios 
através da redes sociais. Podem esperar por 
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O novo nome 
de peso da 
tricologia 
em Sergipe, 
Saulo Silchard, 
que anda 
recuperando 
várias 
madeixas 
e evitando 
queda capilar. 
Além de 
realizar outros 
procedimentos, 
o especialista 
está sendo 
bastante 
elogiado nas 
redes sociais 
pela forma extraordinária que executa seu 
trabalho. Mandou bem! l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

mais momentos como esse, porque ela é 
competente em tudo o que faz e foi só elogios! 
Sucesso e parabéns pela nova experiência! l
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Uma noite marcada por conexões, aprendizado, 
experiência gastronômica, música e muita 
celebração. Assim foi o encontro promovido 
pela Chip, empresa especializada em soluções 
de Data Center que, no último dia 30, reuniu 
os membros da Associação dos Gestores de 
Tecnologia da Informação do Estado de Sergipe 
(CIO/SE), colaboradores, parceiros e clientes 
da Chip, em um evento comemorativo ao 
aniversário de 30 anos da empresa. l
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ROTEIRO CULTURAL

ARRAIÁ SEO INÁCIO
O tradicional Arraiá Seo 
Inácio está de volta para 
a alegria dos forrozeiros. 
O lançamento oficial 
foi realizado no 
Seo Inácio com a 
apresentação das 
atrações da festa 
deste ano que 
será realizada no 
dia 30 de abril, 
no Iate Clube de 
Aracaju. O arraiá 
vai ser comandado 
por Erick Souza & 
Missinho do Acordeon, 
Xote Baião e Forró Maior. O primeiro lote dos 
ingressos já está à venda com valor promocional no 
Seo Inácio, InPizza Circus Food Park, Loja Conceito 
Soluções Esportivas (Shopping Jardins) e também 
através do site clicando aqui. l

1/15
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OSWALDO MONTENEGRO
O cantor e compositor Oswaldo Montenegro 
está de volta a Aracaju com seu novo show 
‘Lembrei de Nós’, que será apresentado às 21h 
do dia 6 de maio no Teatro Tobias Barreto com 
classificação livre. A realização local é assinada 
pela N Produções. Oswaldo vai se apresentar 
em show intimista, revezando a viola de 12, o 
violão de 6 e o piano. Neste espetáculo, além 
da música que dá título ao show e outras novas 
composições, como “Não há Segredo Nenhum”, 
o músico vai recordar grandes sucessos também. 
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MARIA GADÚ
A cantora Maria Gadú 
está de volta a Aracaju 
e vai celebrar seus 20 
anos de carreira com o 
show ‘Quem sabe isso 
quer dizer amor’ que 
será apresentado no dia 
3 de junho, a partir das 
20h30 no Teatro Tobias 
Barreto, em Aracaju. A 
censura é de 14 anos e o show vai seguir todos 
os protocolos e decretos governamentais para 
garantir a segurança de todos.  Neste show 

Estão no roteiro “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e tantas outras 
canções que marcaram a carreira desse artista 
que, com personalidade única, escreveu seu 
nome na história da arte brasileira. Os ingressos 
estão sendo vendidos com preços a partir de R$ 
70 no site ‘www.ingressodigital.com e também na 
Bilheteria do Teatro Tobias Barreto. Tem a opção 
de ‘meia solidária’ também. Outras informações 
através do número (79) 3179-1490. l
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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 Aracaju está confirmado 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

especial, Maria Gadú reverencia a Música Popular 
Brasileira e se revela multi-instrumentista 
no novo projeto. A artista vau apresentar 
regravações de nomes como Marisa Monte, 
Caetano Veloso, Gonzaguinha e Rita Lee, além 
de executar todos os instrumentos gravados nas 
canções, em atuação inédita em sua carreira. 
Intitulado “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, o 
quarto álbum de estúdio de Maria Gadú acabam 
de chegar às plataformas digitais. l
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5/15ROTEIRO CULTURAL
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para o dia 14 de maio, a partir das 21h na Arena 
Batistão. É mais uma realização local da N 
Produções.  O novo show do DSL conta com 
um repertório que celebra os 45 anos dos 
Dire Straits, incluindo os clássicos Money for 
Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk 
of Life e Romeo and Juliet. É um show único 
e emocionante que revive a inesquecível e 
mágica atmosfera da banda britânica formada 
na década de 1970. “Money for Nothing”, “So 
Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, 
“Romeo and Juliet” e muitas outras canções 
memoráveis interpretadas ao vivo por Alan 
Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel 
Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia 
(voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), 
Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey (bateria). 
Os ingressos para a única apresentação em 
Aracaju já estão sendo vendidos através do site 
furandoafila.com.br, com preços a partir de R$ 100. 
Os ingressos para o show estão sendo vendidos 
na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e também 
na Loja Hitz (Shopping Jardins) e Site Guichê Web. 
Usuários Unimed têm desconto especial. Outras 
informações através do número (79) 3179-1490. l
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PAULO RICARDO
Um dos principais nomes da música do pop 
rock nos anos 80 e 90, o cantor Paulo Ricardo 
vai aterrissar na capital sergipana para cantar 
seus grandes sucessos. O show vai ser acústico 
e intimista, ‘Voz e Violão’, no Teatro Tobias 
Barreto, a partir das 21h no dia 1º de junho. É 
mais uma realização local da N Produções. 
Em sua nova turnê, Voz e Violão, os fãs irão se 
surpreender ao ouvir clássicos como “Olhar 43” 
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MIMI DO ACORDEON
Nesta quarta-feira, 20 de abril, o sanfoneiro, 
Mimi do Acordeon, homenageará o Rei do 
Ritmo, Jackson do Pandeiro, no palco do Bar e 

7/15ROTEIRO CULTURAL
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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. l

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 193

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 

8/15ROTEIRO CULTURAL
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Restaurante Recanto do Chorinho, a partir das 
20h. A homenagem, fará parte  da confecção de 
um documentário e contará com as participações 
de Erivaldo de Carira, Alberto Marcelino, 
Douglas Gavião e Lene Hall. O estabelecimento é 
localizado no Parque da Cidade, Bairro Industrial 
e os ingressos estão sendo vendidos no valor de 
R$20,00, através do número (79) 9 9996-6062. l
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‘BOLOFOFOS’
Após se consagrar fenômeno na internet com 
sucesso absoluto em visualizações no Youtube, 
‘Bolofofos’ segue nas plataformas dos streamings 
e começa carreira nos palcos com produção 
inédita ‘Bolofofos - Show Oficial’. A montagem 
infantil vai ser apresentada em Sergipe no dia 15 de 

9/15ROTEIRO CULTURAL
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partir das 20h30. Polêmico como sempre o novo 
espetáculo chega ainda mais pesado após a turnê 
Bullying Arte que foi recorde de público e também 
de censuras. Os ingressos para a apresentação 
já estão sendo vendidos a preço promocional a 
partir de R$ 35 através do site clicando aqui. l
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maio, a partir das 17h no Teatro Tobias Barreto. A 
produção local é da RD Produções com assessoria 
de imprensa da Navarro Comunicação. A 
apresentação vai contar com hits cantados e vistos 
por milhões de pequenos e que poderão ser agora 
assistidos de pertinho no palco do teatro. “Pão Pão 
Pão Pão Pão de queijo, isso é tudo que eu desejo...” 
Que pessoa com ou sem uma criança em casa 
nunca escutou essas linhas?! Esta e muitas outras 
músicas divertidas fazem parte da obra musical de 
Bolofofos, projeto iniciado, em 2014, pelo brasileiro 
Eduardo San Marino. Com mais de 2 bilhões de 
views na internet, Bolofofos conquista fãs de todas 
as idades com uma fórmula simples: músicas alto-
astral e que não deixam ninguém de fora, pois as 
composições são pensadas levando-se em conta 
a diversão da família inteira. Com ritmos da cultura 
pop e humor inteligente, Bolofofos cantam de 
maneira bem-humorada situações e emoções 
do dia a dia. Pensando nisso, a produção do 
projeto decidiu levar as personagens Bunny 
- a coelhinha, Rick - o leãozinho, Sophie - 
a gatinha, Pow - o polvinho e Pipi - o bebê 
corujinha para o palco em um show recheado 
das principais músicas do canal do Youtube. l
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GRUPO SERGIPE DE COMUNICAÇÃO
Após dois anos de saudade, foi dado o pontapé 
inicial pelo Grupo Sergipe de Comunicação 
que anunciou o retorno de Forrozão durante 
o seu lançamento realizado no Museu da 
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, 
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DJAVAN
Ícone da música popular brasileira, @djavanoficial 
retorna à capital sergipana após seis anos e vai se 
apresentar no Teatro Tobias Barreto com a turnê 
“Vesúvio” em sessão única no dia 13 de maio, às 
21h30. “Vesúvio” também é o nome do vigésimo 
quarto álbum de sua carreira. O repertório do 
espetáculo mistura sucessos do novo trabalho e 
antigas canções da carreira do artista. Músicas do 
24º álbum: “Solitude”, “Cedo ou Tarde” e “Vesúvio”, 
além dos clássicos sucessos “Se”, “Flor do Medo”, 
“Eu te devoro” e “Samurai”, entre outras. No palco, 
Djavan é acompanhado do guitarrista Torcuato 
Mariano e os pianistas Paulo Calasans e Renato 
Fonseca, além do baixista Arthur de Palla e o 

com organização da Teo Santana Produções, 
assessoria de imprensa da Navarro Comunicação, 
patrocínio da Maratá e apoio da Fleximídia e 
Publicart. A festa vai ser comandada pela Calcinha 
Preta, Devinho Novaes, Márcia Fellipe, Limão 
com Mel, Taty Girl, Cavaleiros do Forró, Matheus 
Fernandes, Tayrone e Adelmário Coelho. Uma 
mega estrutura vai receber milhares de forrozeiros 
em mais de 10 horas de muito arrasta-pé. l
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baterista Felipe Alves. O espetáculo é assinado 
pelo próprio compositor, possui cenário de 
Suzane Queiroz, projeto de luz de Binho Schaefer 
e figurino de Roberta Stamato. A turnê “Vesúvio” 
já passou por vários estados do Brasil, além da 
Argentina, Chile e Europa. l
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AXÉ MUSIC
Em formato intimista, com cada artista portando 
apenas seu violão e voz, o espetáculo “Luiz Caldas 
& Saulo” é um encontro afinado e primoroso 
de gerações da música da Bahia. O espetáculo 
acontece no dia 20 de abril, em apresentação 
única, no Teatro Tobias Barreto, a partir das 21 
horas. Os ingressos já estão a venda. Informações 
pelo telefone (79) 99995-1213. l
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A banda cearense Forrozão Baby Som é a estrela 
do Arraiá da Vibe “Quente & Arrochado”, que 
acontece no dia 22 de abril na Vibe Eventos, na 
Coroa do Meio. Forró Prime e Elton Mota também 
estão no setlist do evento que inicia às 22 horas. 
Com 38 anos de história, a Forrozão Baby Som 
é uma das mais tradicionais bandas de forró do 
Brasil e promete encantar o público com diversos 
sucessos novos e antigos do grupo. Os ingressos 
do lote promocional para o Arraía da Vibe já estão 
à venda na SoulDila (Shopping Riomar) e na Hitz 
(Shopping Jardins) com o valor de R$ 50. l

ARRAIÁ 
DA VIBE

15/15ROTEIRO CULTURAL
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NAVARRO COMUNICAÇÃO
A Navarro Comunicação ganhou uma nova 
identidade visual assinada pelo design 
diagramador Altemar Oliveira da @Alpha.insider! 
A empresa comemora 5 anos de atuação em 
Sergipe, Bahia e Alagoas prestando serviços com 
excelência levando o cliente para ser destaque na 
mídia com apoio dos parceiros da imprensa. Siga 
o Instagram @navarrocomunicacao também! l
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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, 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 
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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

RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 
tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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VAI VOANDO 
LIMA TURISMO
Sergipe recebeu a franquia 
da agência ‘Favela Vai 
Voando’ que chegou 
em parceria com a ‘Lima 
Turismo’. A loja fica 
localizada na Avenida 1 - 
número 149 – no Conjunto 
João Alves, em Nossa 
Senhora do Socorro. 
Referência no turismo 
nacional desde 2009, a 
agência se destaca com a 
proposta de fazer pacotes de viagens para todos 
os públicos com destino para qualquer local do 
Brasil com passagens aéreas ou de ônibus e 
hospedagem nos melhores estabelecimentos 
com preços baixos. Agora é possível viajar e se 
programar para pagar em até 12 vezes no boleto 
(sem consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de 
crédito. Visite a loja e comece a planejar as suas 
próximas viagens. Outras informações através do 
número (79) 9 8155-0163 e do Instagram @Vai_
Voando_LimaTurismo. l
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ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca 
comemora o sucesso do Arrumadíssimo 
Cozinha Afetiva com a grande demanda nos 
finais de semana. Agora Dally começa a ir 
mais longe e assumir comando do cardápio 
de eventos. Então é uma ótima opção para 
garantir que a festa de confraternização 
ou aniversário vai contar com o melhor da 
culinária. o cuidado, bom gosto e tempero de 
Dally fazem toda a diferença e quem contrata 
aprova e quer mais. Tudo feito com muito 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 206

6/8CIRCULANDO

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 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

amor. O cardápio é variado e conta com uma 
diversidade como feijoada, arrumadinho, baião 
de 2, arretado, rabada, buchada, sarapatel e 
tem sobremesa também. Parabéns a Dally 
pela qualidade e dedicação. Siga o Instagram 
@ArrumadissimoAju ou entre em contato 
através do número (79) 99975-0758 ou do 
WhatsApp (79) 99946-0758. l
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MALHARIA VEOMAR
Localizada no Centro de 
Nossa Senhora da Glória, 
a Malharia Veomar se 
destaca na produção 
de confecção de fardas, 
abadás e camisas 
personalizadas, jalecos, 
pijamas, baby-doll e 
máscaras que agora são 
acessórios obrigatórios e todos precisam usar 
para se proteger contra o novo coronavírus. 
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marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 
para atender a todos. Os cantores Gustavinho 
Playboyzinho e Rodrigo Bomfim passam sempre 
por lá antes dos shows e lives. Lembrando que a 
barbearia conta ainda com a manicure Vera. O Rei 
Barbearia fica localizado na Rua Deozano Vieira 
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli da 
Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo o 
agendamento do seu horário através dos números 
(79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 236 - 18/4/2022 – 208

8/8CIRCULANDO

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

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_veomarl
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