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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.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 237 - 25/4/2022 – 9

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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1/4OPINIÃO

EDITORIAL

Na plenitude das desavenças institucionais 
que grassam pelo Brasil, vê-se agora uma 
contenda política entre as duas forças que 
se enfrentam, tudo diante de um Congresso 
Nacional medíocre, que se contenta em baixar 
a cabeça sob domínio do medo.

A única forma de se entender a passividade 
dos senhores e senhoras parlamentares do 
Brasil é o medo do STF, fator que se alia com 
perfeição aos interesses corporativos que leva 

EXECUTIVO 
X STF E A 

PASSIVIDADE 
DO CONGRESSO
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2/4EDITORIALOPINIÃO

o legislativo nacional a exercer um papel de 
mediocridade jamais registrado na história.

Extrapolando limites constitucionais 
consagrados, tanto no quesito referente à 
liberdade de expressão de um deputado 
quanto na independência dos poderes, o 
colegiado da Suprema Corte, capitaneado por 
um dos seus ministros, Intervem no Legislativo 
e condena Daniel Silveira, deputado federal 
legitimamente eleito pelo voto do povo. 

O presidente da República, um sujeito 
que não teme o STF, utiliza um direito 
constitucional e anistia o recém-condenado.

Pronto, está formada a confusão e 
entram em cena os velhos e  conhecidos 
atores: juristas alinhados e a passional 
grande mídia, todos em defesa das posições 
indiscutivelmente equivocadas de derminado 
ministro que subtrai as regras constitucionais 
que de deveria defender.
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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
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VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Um dos argumentos que as entidades 
sindicais, os movimentos sociais e os partidos 
de oposição sempre usaram contra o governo 
federal, desde Michel Temer (MDB) até Jair 
Bolsonaro (PL), foram os impactos da Reforma 
Trabalhista que, se para muita gente houve uma 
evolução, para estes segmentos foi ruim para 
os trabalhadores brasileiros. A discussão sobre 
o “mérito” é ampla, este colunista precisaria 

OPINIÃO
1/18

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA
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PRESSIONADO, AGORA 
LULA JÁ FALA EM NÃO 
REVOGAR A REFORMA 

TRABALHISTA!
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2/18CINFORMANDOOPINIÃO

estudar mais para ter embasamento técnico e 
até jurídico para entende-la e tirar suas próprias 
conclusões. Mas o “objeto” do comentário é 
outro: a mudança de postura de Lula (PT). 

Pré-candidato à presidência da República, 
o petista criou uma falsa expectativa de 
que, se eleito fosse, um de seus primeiros 
atos no Palácio do Planalto seria revogar 
a Reforma Trabalhista. Suas declarações 
não agradaram ao Mercado, que começou 
a não ver com bons olhos o seu retorno ao 
comando do País. Nesse ínterim, aliados de 
Lula e do PT seguiram em frente com esta 
bandeira, aumentando ainda mais a pressão, 
só não contavam com esse “recuo” do líder 
do Partido dos Trabalhadores que agora fala 
em “revisão” e não mais em “revogação”.

Na verdade, o que existe por trás desse 
“recuo” de Lula também tem relação com o 
crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas 
pesquisas de intenção de votos, que “quase que 
dobrou” sua popularidade de dezembro para cá, 
ao ponto de polarizar completamente a disputa 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 237 - 25/4/2022 – 22

3/18CINFORMANDOOPINIÃO

com o petista e inviabilizar, completamente, a 
formação de uma “terceira via”! Com a pressão 
que vem recebendo diante da diminuição 
assustadora para Bolsonaro, Lula começa a 
mudar e “adequar” seus discursos, de forma 
mais política e menos ideológica. 

Será difícil para Lula e o PT convencerem 
legendas aliadas como o PV, PSB, PCdoB e, 
principalmente, o PSOL a aderirem a esse 
projeto político, sem o compromisso de 
mudar alguns pontos prometidos nesta pré-
campanha. Os petistas querem ganhar a 
eleição, e tinham uma linha de pensamento, 
mas demonstram que podem rever algumas 
posições, inclusive críticas ao governo 
Bolsonaro, caso seja efetivamente “saudável” 
para os “ouvidos do Mercado”. É possível, 
ainda, que este recuo ascenda alguns conflitos 
internos. Cenas dos próximos capítulos...

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VEJA ESSA!
O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL), em mais uma grande 
“jogada de marketing”, anuncia que “é 
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4/18CINFORMANDOOPINIÃO
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um caminho sem volta” sobre sua pré-
candidatura a governador. Ele justifica que 
precisa manter a cautela, mas que tem 
compromisso com o Estado. 

E ESSA!
“O que mais tenho feito é ouvir o povo. E 
conversando com as pessoas fica claro o 
desejo de uma mudança na forma como o 
Estado vem sendo administrado. Perdemos 
espaço para nossos vizinhos Bahia e 
Alagoas. Infelizmente em Sergipe a única 
coisa que cresce é o endividamento do 
Estado”, lamenta Valmir.

IGUAL A ITABAIANA 
Para ele, chegou o momento de implementar 
um novo modelo de gestão pública, nos 
mesmos moldes que ele fez em Itabaiana, 
quando retirou o município da sua maior 
crise financeira. “Poucos acreditaram que 
conseguiríamos reverter a situação. Mas com 
responsabilidade financeira, planejamento 
e muito trabalho, viramos a página e hoje 
Itabaiana é referência para Sergipe de uma 
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5/18CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

gestão que deu certo. E sei que é possível 
fazer o mesmo por Sergipe”, garante.

COLETIVA
Na próxima segunda-feira (2), Valmir concederá 
uma entrevista coletiva às 7h, no Cotinguiba 
Esporte Clube, quando deverá confirmar sua 
decisão em disputar o Governo de Sergipe. 

EXCLUSIVA!
Este colunista obteve a informação de que 
Valmir de Francisquinho, apesar de em 
Sergipe anunciar que será pré-candidato a 
governador, não teria o mesmo “respaldo” 
junto à Executiva Nacional do PL. O que se 
comenta em BSB é que a “ajuda financeira” 
esperada não se concretizou, o que 
aumentaria o risco de sua pré-candidatura. 

JÁ ACONTECEU
A coluna apenas remonta uma candidatura 
a governador em Sergipe que gerou muita 
expectativa e, após o início da campanha, 
sem os recursos prometidos e esperados, 
não conseguiu ter êxito nas urnas. O cenário 
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6/18CINFORMANDOOPINIÃO
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é, mais ou menos, bem parecido. Qualquer 
semelhança será pura coincidência...

VALMIR & BOLSONARO
A entrevista coletiva prometida pelo ex-prefeito 
de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, será 
decisiva também para que ele possa tranquilizar 
boa parte do seu eleitorado que em Sergipe 
quer vê-lo anunciando o apoio e garantindo o 
palanque para o presidente Jair Bolsonaro (PL), 
seu correligionário. Se candidato a governador, 
Valmir deverá comandar a campanha à 
reeleição do presidente no Estado. 

BOMBA!
E as denúncias sobre a Fundação Renascer não 
param! A mais “nova” é que o órgão mantém 
um contrato de manutenção predial, com mais 
de 30 funcionários, onde além da irregularidade 
de autorizar valores indevidos por falta de 
previsão contratual, não se vislumbra a 
necessidade desse efetivo, considerando 
o estado deplorável que se encontram 
diversas unidades sob a responsabilidade da 
Fundação! Galeguinho, galeguinho...
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SEMPRE A RENASCER!
Outra questão é o fato de a Fundação 
permanecer com inúmeros cargos de 
comissão e outros infinitos cargos via 
terceirizadas (Ankora e etc...), já que 
é propagado que o quantitativo dos 
adolescentes que vivenciam no sistema 
socioeducativo, teve uma redução 
significativa! Com a palavra o chefe dos 
“afilhados beneficiados”, a exemplo, dentre 
tantos outros, da contratada por ordem 
expressa do Sr. presidente Wellington 
Mangueira, pela empresa Ankora, para 
“prestar serviços” nos mesmos dias e 
horários, onde também deve exercer 
atividades em um município sergipano!

EMÍLIA CORRÊA I
Há muitas especulações por trás de qual cargo a 
vereadora Emília Corrêa (Patriota) vai concorrer 
no pleito deste ano. Em entrevista concedida 
para uma rádio local, a parlamentar reafirmou 
que, embora sua vontade fosse para alguma 
função que “fugisse da legenda” até o momento, 
a única definição é que estará na disputa.

CINFORMANDOOPINIÃO
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EMÍLIA CORRÊA II
“Tenho imensa gratidão imensa, 
primeiramente a Deus e ao povo de Aracaju e 
de Sergipe, porque já passei pela aprovação 
dos dois em situações passadas, essa decisão 
não é algo que dependa só de mim, as pessoas 
precisam saber disso. Faço parte de um partido 
que me dá toda a liberdade, porém não é só 
minha vontade que prevalece. Existem regras”, 
pontuou.

EMÍLIA CORRÊA III
A vereadora disse que o argumento de “fugir 
da legenda” faz sentido, pois sabe, com 
precisão, como é ter uma votação expressiva 
e não conseguir ser concretizar devido a esse 
motivo. “Eleição nenhuma é fácil. Não é nem 
pela função, pois se for para servir o povo de 
forma correta, ela é importante. Mas o quesito 
legenda, digo, até, que sou gato escaldado 
nisso, porque vivenciei essa dificuldade quando 
nas eleições de 2018 obtive quase 53.000 
votos, mas fui reprovada na legenda, e outro 
candidato com bem menos votos entrou, foi 
aprovado. A gente recarrega isso”, declarou.

CINFORMANDOOPINIÃO
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VICE DE VALMIR
Já sobre a possibilidade de compor a Chapa 
de Vice com o Valmir de Francisquinho (PL), 
Emília garante que o convite já aconteceu, 
mas isso foi no ainda no ano passado e, este 
ano ainda não houve nenhuma conversa 
pessoalmente nesse sentido. “Realmente 
houve esse convite, inclusive em reunião 
no meu escritório, mas ao contrário do 
que as pessoas pensam e estão veiculando 
na mídia, não foi um encontro atual, isso 
ocorreu em junho de 2021. “Me sinto muito 
lisonjeada pelo convite”. 

CAMINHOS DE ESPERANÇA
Estância foi a cidade escolhida para sediar o 
encontro da Caravana Sergipe Caminhos de 
Esperança do pré-candidato ao governo de 
Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). O evento é o 
ponto alto da caravana que na véspera levou 
Fábio a percorrer os municípios da região. O 
encontro que teve como anfitrião o prefeito 
Gilson Andrade reuniu lideranças populares 
e políticas de toda a região sul do Estado na 
Escola Haroldo Rocha, no centro de Estância. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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GILSON ANDRADE
“Na condição de pré-candidato ao governo, 
Fábio vem conversar com as pessoas, ouvir 
quem mais sofre, seja na saúde, educação, 
agricultura, educação, meio ambiente. 
Tenho certeza que assim ele vai construir 
um plano de governo que atenda aos 
interesses de toda a população”, destacou o 
prefeito de Estância, Gilson Andrade.

FÁBIO MITIDIERI I
O pré-candidato Fábio Mitidieri chamou a 
atenção do público presente à arena Caminhos 
de Esperança sobre o objetivo do evento que é 
construir um plano de governo que carregue o 
DNA do povo sergipano. “O objetivo dos debates 
que teremos aqui nas salas temáticas é saber de 
você como o governo deve pensar na região sul? 
Como ela deve ser tratada? Ao final vamos criar a 
Carta da Região Sul que será encaminhada para 
a equipe responsável pela elaboração do nosso 
plano de governo”, explicou.

FÁBIO MITIDIERI II
Fábio enfatizou ainda que não existe 

CINFORMANDOOPINIÃO
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referência maior que ouvir as pessoas. “É 
assim que vamos construir um Sergipe cada 
vez melhor, sem nunca esquecer do social, 
gerando emprego, renda e desenvolvimento 
econômico. Quem anda no meio do povo 
está feliz e eu ando sempre no meio de 
vocês”, afirmou.

LÍCIA MELO I
Tomou posse a nova presidente do PL 
Mulher, a empresária e ativista social Lícia 
Melo, ela defende causas em favor da vida 
desde o momento da sua concepção, além 
do combate à todas as formas de violência e 
na defesa intransigente da família. Lícia Melo 
tem como pilares a Cosmovisão Cristã na sua 
concepção particular e feminina do dístico 
que inspira nosso presidente e nosso país, a 
saber: Deus, Pátria, Família e Liberdade.
 
LÍCIA MELO II
“Através desses pilares, assumo esse 
desafio como uma missão para acolher, 
transformar, inspirar e impulsionar, todos 
os que amam o nosso Sergipe junto com as 
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mulheres que integram a nossa política, com 
o foco no desenvolvimento e na inclusão 
social, tanto em Sergipe como no Brasil, 
além de buscar sempre a execução de 
políticas públicas para elas. Juntas, faremos 
muito mais”, destacou Lícia Melo.
 
GUSTINHO RIBEIRO I
O Governo Federal oficializou o “Programa 
Médicos pelo Brasil”, que irá contratar 
profissionais para ampliar o atendimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS) nos 
municípios mais vulneráveis do País. O 
deputado federal Gustinho Ribeiro destacou 
o lançamento do programa e a chegada de 
médicos para Sergipe.  O novo programa 
substituirá o Mais Médicos. Durante a 
solenidade de lançamento foi anunciada a 
convocação dos primeiros 529 aprovados.

GUSTINHO RIBEIRO II
“Esse programa irá melhorar o atendimento 
médico em regiões carentes do nosso 
Estado. Inicialmente, Sergipe receberá 13 
profissionais que trabalharão em nosso 
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estado. E, em breve, novos chegarão”, 
destacou Gustinho, lembrando ainda 
que novos trabalhadores deverão ser 
contratados pelo Governo Federal. “Ao 
todo, foram disponibilizadas 4.652 vagas. 
Já no próximo mês outros 1.400 candidatos 
serão convocados. Então, aos poucos 
novos médicos chegarão para fortalecer 
a atenção primária no Brasil a depender 
das necessidades das Prefeituras e do 
Ministério da Saúde”, afirmou.

PREFEITOS EM BSB
Prefeitos e prefeitas sergipanos participarão 
da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, um evento realizado pela 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), que acontecerá entre os dias 
25 e 28 de abril, na capital federal. A 
Marcha é um encontro de mobilização 
democrática, realizada anualmente, há 
mais de 20 anos, que reúne gestores 
municipais e autoridades de todo o país, 
para discutir temáticas que influenciam o 
desenvolvimento dos municípios.
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FAMES
De acordo com a Federação dos 
Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), 
aproximadamente 30 gestores já 
confirmaram a participação no evento. Além 
de prefeitos e prefeitas, também estarão 
presentes, vice-prefeitos, secretários 
municipais, procuradores e vereadores do 
estado de Sergipe. 

PROGRAMAÇÃO
A programação da XXIII Marcha inclui 
atendimento técnico especializado e a 
realização de painéis temáticos, com a 
discussão de assuntos na área da educação, 
saúde, meio ambiente, assistência social, 
consórcios públicos, reforma tributária, 
entre outros temas, além da participação 
de candidatos à presidência da República e 
encontro com as bancadas parlamentares.

ALAN ANDRELINO
Para o presidente da FAMES, Alan Andrelino, 
o evento é de extrema importância para a 
participação dos gestores, pois se trata do 
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maior encontro municipalista da América 
Latina. “Esta é uma oportunidade para 
discutirmos e reivindicarmos pautas do 
movimento municipalista, um evento que 
ganha força para a mobilização e articulação 
de gestores, em prol da melhoria dos 
serviços públicos municipais e da autonomia 
dos municípios”, manifestou o presidente.

DEBATE NA ALESE
Nesta segunda (25), a partir das 9h, o 
plenário da Assembleia Legislativa será 
palco de discussões sobre turismo e as 
possibilidades de crescimento do setor 
turístico no cenário atual. Promovido 
pela União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale), em parceria 
com a Alese, o seminário “Perspectivas para 
retomada pós-pandemia” será conduzido 
pelo deputado estadual Luciano Pimentel 
(PP), que é presidente da Secretaria de 
Empreendedorismo e Turismo da Unale.

LUCIANO PIMENTEL
“O objetivo é debater o turismo pós-pandemia, 
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abordando também as políticas públicas e as 
estratégias de fomento ao setor turístico, que 
foi duramente afetado pela Covid-19, sendo o 
primeiro a paralisar suas ações e o último a entrar 
em processo de retomada das suas atividades”, 
explica Luciano Pimentel. Parlamentares, gestores 
públicos, professores, estudantes, turismólogos, 
hoteleiros e entidades do trade turístico deverão 
participar do evento, que será transmitido pela TV 
Alese, através do canal 5.2 e do Youtube, e pelas 
redes sociais da Unale. 

ANDRÉ MOURA 
O ex-deputado federal André Moura (UB) 
aproveitou o feriado de Tiradentes para 
acompanhar a festa do “pega de boi no 
mato” no município de Gracho Cardoso. 
O evento aconteceu na Fazenda Beleza e 
atraiu centenas de pessoas de diversas 
regiões do estado. André acompanhou as 
atrações da festa e recebeu o carinho da 
vaqueirama. “Faço questão de estar sempre 
presente e acompanhar de perto nossas 
manifestações culturais. Tem a participação 
de gente de todo o estado, enriquecendo 
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ainda mais nossa cultura”. Essa é a primeira 
vez que a festa de pega do boi é realizada na 
Fazenda Beleza e acontece após dois anos de 
restrições da Covid-19.

ALESSANDRO VIEIRA I
Com o objetivo de direcionar recursos de 
emendas parlamentares de forma transparente 
e democrática, o senador Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) lançou o 4° Edital de Emendas 
Participativas 2022. Toda e qualquer organização 
pública ou da sociedade civil de Sergipe pode 
enviar sua proposta de projeto para solicitar o 
valor. “O recurso das emendas parlamentares 
é dinheiro público. Sua destinação precisa ser 
feita com base nas necessidades da população. 
Abrimos o edital para ouvir os sergipanos e 
receber projetos que atendem necessidades 
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coletivas, podendo ser destinada a uma região, 
cidade, bairro, comunidade ou instalação pública 
específica dentro do território do estado de 
Sergipe”, esclarece Alessandro.

ALESSANDRO VIEIRA II
O 4° Edital de Emendas Participativas está 
aberto do dia 22/04/2022 ao dia 08/05/2022. 
Os projetos serão analisados pela equipe do 
senador Alessandro Vieira e aqueles que forem 
classificados irão para a segunda fase, de 
votação popular. O projeto deve ser executado 
em 12 meses. Caso envolva a construção de 
um equipamento público ou a aquisição de um 
bem que demande manutenção ou custos para 
sua operação é preciso comprovar a viabilidade 
financeira a longo prazo. Serão aceitos projetos 
entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, para emendas 
impositivas individuais apresentadas por 
entidades privadas sem fins lucrativos, e 
projetos entre R$ 100 mil e R$ 5 milhões, para 
emendas impositivas individuais apresentadas 
por entidades públicas.
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ELEIÇÕES 2022
“NÃO PRECISAMOS 

FEDERALIZAR A DISPUTA 
PELO GOVERNO DE SERGIPE”

 lLaércio reafirma seu apoio a 
Jair Bolsonaro para presidente e 
Fábio Mitidieri para governador

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
procurou o deputado federal Laércio Oliveira 
(PP), que revelou aguardar uma reunião dos 
líderes governistas quando aposta que seu 
nome será ratificado como pré-candidato 
a senador da República do agrupamento. 
Laércio reafirma seu voto e apoio à reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro (PL), como 
também com a pré-candidatura a governador 
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do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). 
O líder dos Progressistas entende que a 
disputa pelo comando do Estado não precisa 
ser “Federalizada” em Sergipe. 

Questionado sobre o projeto de ser 
senador da República, Laércio Oliveira é 
taxativo: “sou pré-candidato ao Senado e 
estou trabalhando, politicamente, neste 
sentido. Esta é minha linha de atuação 
desde o momento que anunciei para os pré-
candidatos a deputado estadual e deputado 
federal dos Progressistas. A palavra foi 
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empenhada, assim como o compromisso de 
que não disputaria uma cadeira na Câmara 
dos Deputados. O projeto está lançado para 
fortalecer o nosso agrupamento”. 

PRÉ-CANDIDATO DO GOVERNO
Já sobre a possibilidade de vir a ser o pré-

candidato ao Senado do bloco liderado pelo 
governador Belivaldo Chagas (PSD), Laércio 
Oliveira explica que está apenas aguardando 
a próxima reunião dos líderes do bloco para a 
definição do escolhido. “Na última reunião em 
que decidimos o pré-candidato a governador, 
ficou acertado que faríamos outras reuniões 
para definir o Senado. Tenho o maior respeito 
pelos nomes de André (Moura) e de Jackson 
(Barreto), mas vejo o meu nome bem colocado”. 

Em seguida, Laércio foi ainda mais incisivo 
assegurando que seu projeto político é 
bem definido. “Eu disputarei o Senado de 
qualquer jeito! E trabalho com a expectativa 
de ser o pré-candidato do bloco governista. 
Não cogito essa possibilidade de não ser o 
escolhido e tenho procurado me credenciar 
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junto aos demais líderes. Tenho seguido 
o alinhamento que é necessário e vou 
defendendo o nosso projeto com os amigos”. 

PL & GOVERNO
Já sobre as especulações de que o PL 

de Valmir de Francisquinho poderia fazer 
uma composição com o governo do Estado, 
tentando indicar o candidato a senador do 
agrupamento, Laércio Oliveira respondeu com 
tranquilidade. “O PL é o partido do presidente 
Jair Bolsonaro e é claro que reforça muito 
a nossa base aliada. Se queremos vencer 
a eleição, temos que dialogar com todos e 
buscar o máximo de adesões possíveis”.

“Mas para reivindicar vaga na chapa, 
eu entende que primeiro os líderes do 
PL precisam fazer um gesto, precisam 
fazer algo que nunca fizeram, quer seria 
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sentar com os nossos líderes. O primeiro 
gesto seria aderir ao nosso projeto, ao 
nosso bloco. A partir daí é que poderíamos 
começar a debater sobre pré-candidaturas. 
Eu não tenho nenhuma resistência com 
qualquer partido que queira aderir ao nosso 
agrupamento”, completou Laércio Oliveira. 

APOIO A BOLSONARO
O pré-candidato a senador reforçou seu 

compromisso com a reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro. “Minha posição é muito clara! 
Minha linha de ação é identificada com o 
governo federal, não escondo e nem quero 
esconder isso de ninguém! Infelizmente temos 
ações do nosso presidente que o povo não tem 
o devido conhecimento, mas sou testemunha 
dos inúmeros benefícios trazidos para o País. 
Estarei pronto para dar o palanque ao nosso 
presidente Bolsonaro em Sergipe”. 

NÃO FEDERALIZAR
Ainda sobre este assunto, Laércio pontua 

que o agrupamento governista não precisa 
“Federalizar” a eleição estadual. “Vamos tratar da 
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situação do nosso grupo, do nosso bloco político. 
Ele é formado por membros de várias tendências 
e cada um que deve montar seu palanque 
federal. Essa contaminação, essa Federalização, 
não ajuda em nada aqui! Temos é que trabalhar 
pelo propósito de eleger o governador, o senador, 
nossos deputados e cada um vai defender seu 
candidato a presidente”. 

Laércio explica que seu partido faz parte 
da base do governo federal e que ele estará 
no palanque do presidente em Sergipe. “Para 
reeleger Jair Bolsonaro nós estaremos no 
mesmo palanque: PP, PTB, PL. Acho que 
isso tem que ser feito e é honesto com a 
população! Só não podemos contaminar a 
disputa estadual. Acho que, nesse caso, Valmir 
de Francisquinho tem sido inteligente em 
não Federalizar, mas não tenho dúvida que 
ele e o PL estarão apoiando nas ruas o nosso 
presidente. É um apoio que virá naturalmente”. 
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APOIO A MITIDIERI
Laércio também assegurou para o CINFORM 

ON LINE  que tem trabalhado para que Fábio 
Mitidieri seja o próximo governador de Sergipe. 
“Esse é o nosso alinhamento. Com Fábio! 
Estou trabalhando para ser pré-candidato a 
senador da República ao lado de Mitidieri. 

Todos os meus movimentos políticos 
gravitam para esta sintonia. Esse é o nosso 
propósito! Reforço que Fábio não precisa 
Federalizar a disputa de Sergipe. Ele tem 
o apoio de muitos colegas e de várias 
tendências. Com isso ele garante a unidade do 
agrupamento Temos que cuidar do projeto dele 
e ele cuidar dos seus liderados”. 

POLÊMICAS DA FECOMÉRCIO
Por fim, Laércio também respondeu a 

questionamentos sobre as polêmicas recentes 

POLÍTICA
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que, alguns setores da imprensa tentam 
levantar sobre a eleição da Fecomércio. “As 
disputas na Fecomércio sempre foram tensas e 
intensas, mas sempre ocorreu internamente. 

Desta vez, um dos 12 sindicatos votantes 
apresentou uma candidatura através de alguns 
setores da mídia, algo que nunca ocorreu e 
nem era necessário. Temos apenas 12 votantes 
e o canal adequado para discutir a sucessão da 
Fecomércio é dentro da própria entidade”. 

“Foi um erro gravíssimo! Isso nunca 
ocorreu e talvez tenha chamado a atenção 
da imprensa até pela visibilidade que a 
Fecomércio ganhou com a nossa presidência, 
inclusive dentro do setor produtivo. E tudo o 
que fizemos foi em cumplicidade com todos 
os diretores e conselheiros. 

Nossa gestão, modéstia a parte, projetou essa 
eleição ao ponto da Fecomércio ser hoje uma 
das entidades mais reconhecidas e respeitadas 
do nosso Estado”, completou Laércio Oliveira, 
que também preside a Fecomércio em Sergipe. 
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A nova programação de cursos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) para os próximos quatro meses já 
está disponível para consulta, informações e 
matrículas em todas as unidades da instituição 
e também no site clicando aqui.
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Estão sendo ofertadas mais de 4000 vagas 
distribuídas em mais de 190 turmas, para os 
cursos que serão ministrados em Aracaju, 
Lagarto, Itabaiana, Tobias Barreto, Nossa 
Senhora da Glória, Propriá e Unidade Móvel. 

As matrículas podem ser feitas on-
line, através do catálogo de cursos no site 
cursos.se.senac.br, ou nas unidades Senac, 
com exceção dos cursos técnicos, cujas as 
inscrições são feitas de forma presencial.

Atento à missão de desenvolver 
organizações e pessoas para o mundo do 
trabalho através da educação profissional, o 
Senac oportuniza a qualificação do trabalhador 
nas áreas de informática, beleza, saúde, 
gastronomia, produção de alimentos, gestão e 
negócios, comunicação, idiomas, infraestrutura 
e moda, além dos cursos técnicos.

Entre os diversos cursos estão o de 
Lashlifting e Brow Lamination (Levantamento 
de Cílios e Laminação de Sobrancelhas), 
Esmaltação em Gel, Frentista, Personal 
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Stylist, Massagista, Informática básica, 
Power-Bi (Informática), Oratória, Libras 
e Idiomas (Inglês e Espanhol), Atitude 
Empreendedora, Culinária sem Glúten, Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação, 
Cuidador de Idoso, dentre outros.

No segmento turístico, o curso Técnico em 
Guia de Turismo encontra-se com matrículas 
abertas. Com carga horária de 800 horas, 
o curso objetiva capacitar profissionais 
para atuar de forma ética e responsável, na 
recepção, condução, orientação e assistência 
de pessoas ou grupos em traslado, passeios, 
visitas e viagens locais, regionais e nacionais. 
Ao final do curso, o aluno recebe certificado 
válido em todo território nacional.

Quer conferir nossas novidades e toda 
programação completa? Acesse o site cursos.
se.senac.br e obtenha informações necessárias 
para a matrícula e os descontos do plano de 
fidelização que podem ser encontrados no 
site clique aqui. Mais informações através do 
telefone (79) 3212-1560.
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Sempre fui musical desde menino. Gostava 
de ouvir minha mãe, Susete, cantando, minha 
avó América, tocando piano, meu avô, José 
Domingues, ouvindo seus boleros e meu avô, 
José Alves, o Dede Sombrinha de Estância, 
assobiando, parecendo um passarinho. Era 
sempre muito prazeroso observá-lo e ouvi-lo.

 
Minha bisavó, Noemi Brandão, tinha uma voz 

linda. Mas, preferia mais conversar e filosofar. 
Em uma dessas tardes que eu adorava passar 
ao seu lado, falávamos sobre o cometa Halley. 
Eu dizendo que tinha medo de que caísse na 
terra. Houve um instante de silencio. Ela olhou-

PATRÍCIA, ESTRELA DO 
CIRCO SINGULAR

1/7
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me com aqueles olhos verdes, lindos e disse: – 
Meu neto, de vez em quando uma estrela cai do 
céu, trazendo um frescor, um novo recomeço. 
E completou: - Temos é que aproveitar. Sempre 
tentei seguir seus ensinamentos.

Era o ano de 1995. Encontro um amigo, músico 
e jornalista, Beneti Nascimento, ex-integrante 
do grupo Bolo de Feira, que fez muito sucesso 
no início dos anos oitenta, participando até do 
Pixinguinha nacional, ao lado de João do Vale e a 
cantora Milena. O grupo era formado por Antônio 
Carlos, depois du Aracaju, Maroaldo, Zezinho, 
Mica, Jairo Bala e Beneti Nascimento.

Nesse encontro, Beneti falou-me da sua 
filha. Que eu deveria vê-la cantando, pois havia 
composta uma canção que ele sabia, que eu 
iria gostar muito. Passou o tempo elogiando 
e descrevendo todo o talento dessa jovem 
filha, nascida em Sergipe criada em Alagoas 
e que morava no Rio de Janeiro, com a mãe. 
Estudava Dança e Artes Cênicas. Agora queria 
morar em sua terra, Aracaju. Finalizou dizendo: 
Ela canta muito. Está pronta para o sucesso. 

2/7| CULTURAGERAL
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Fiquei curioso, todavia oportunidade de ir a 
nenhuma apresentação da menina. 

No ano seguinte, Beneti apareceu no meu 
estúdio Capitania do Som. Disse que a filha 
iria se inscrever no Festival Canta Nordeste, da 
Rede Globo, e gostaria de gravar uma Demo da 
música que ela ia apresentar. Eu disse: Claro, o 
estúdio está a sua disposição e sem custo. Ele 
marcou com Cléa minha cunhada e Secretaria 
do estúdio, mas sinceramente, não sei se ele 
chegou a gravar lá, pois viajei no período. 

Classifiquei uma música no mesmo festival. 
E curioso, procurei o nome da filha do Beneti. 
Estava lá, Camará, com Patrícia Polayne. A 
primeira vez a gente nunca esquece. Foi assim 
que escutei, pela primeira vez, a voz limpa, 
tranquila e voraz da menina Polayne, da mulher 
Patrícia: “Vem, meu camará!... Vem correndo 
namorar!... A Lua veio me avisar, vai ter festa a 
noite inteira. Avise o povo de lá...”. 

Uma canção barroca, uma intepretação 
impecável, bem ao estilo de “Madredeus” 

| CULTURAGERAL 3/7

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 237 - 25/4/2022 – 57

grupo português que adoro. E não ficava 
só nisso, tinha pitadas tropicalistas, com 
sotaque bem sergipano. Uma maravilha! 
Ganhou a todos, inclusive, o festival, como 
melhor música e melhor intérprete. Começo 
avassalador para a nossa Patrícia Polayne.

Surgiu no cenário musical brasileiro uma 
cantora e compositora versátil, inteligente 
e criativa. Entre 1997 a 2002, ela participa 
de vários e importantes festivais de música 
pelo Brasil. Diante de tanto sucesso foi 
convidada a produzir trilhas sonoras para 
teatro: Baal de Bertolt Brecht, e O Casamento 
Suspeitoso, de Ariano Suassuna. Os autores e 
produtores deram a oportunidade de Patrícia 
experimentar o cinema. Ela com brilhantismo, 
produziu trilhas sonoras como os curtas: 

“Acorda!”, de Igor Barradas, e ‘”Avenca”, 
de Raphael Borges e Alessandra Sampaio. A 
estreia, como atriz e figurinista, chegou rápido 
com o curta ficcional, de inspiração surrealista, 
“Epiphanie”, da diretora Gabriela Caldas. Uma 
artista completa mostrava-se para todos.
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A Patrícia é uma camaleoa. Já experimentou 
de tudo. Aprende, reaprende, constrói, reconstrói, 
cria e recria. Viveu mambembe viajando pelo país 
com uma trupe de circo, onde aprendeu a arte da 
pirofagia, da palhaçaria e técnicas de malabares, 
entre 2002 e 2005. Estreou como produtora com 
o grupo Ukiti. Ganhou mais festivais importantes, 
como Prêmio Banese (2005), Festival Nacional 
de Música da ARPUB (Associação das Rádios 
Públicas do Brasil). Representou Sergipe na Feira 
Música Brasil, em dezembro de 2009. Gravou 
um CD artesanal, Polayne, em 2007. Abriu 
shows de artistas nacionais, como: Olodum, 
Pitty, Dj Dolores e Rosa Passos, entre outros. 
No Prêmio Produção Pixinguinha 2008/2009, 
selecionada em edital pelo Ministério da Cultura, 
foi contemplada com a gravação do disco Circo 
Singular – As Canções de Exílio.

Alguém escreveu sobre Polayne: Do 
oral à Tropicália, do coco ao Cocteau Twist, 
da música latina aos ritmos afro-brasileiros. 
Patrícia reinventa estilos fruto de um 
trabalho original e diferenciado de pesquisa e 
vivência com os timbres de Sergipe e do Nordeste.
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 “Dá licença eu vou passar com meu 
trovão”. É o grito de guerra dessa cantora e 
compositora que tem o poder de causar, de 
empunhar bandeira em defesa do que ela 
acredita. De chorar, sofrer e ficar feliz pelos 
outros e por suas vitórias. Parte dessa vivência 
Patrícia colocou no seu primeiro disco.

O Circo Singular – As Canções de Exílio 
foi lançado em 2009. Inteiramente autoral, 
foi produzido por Junior Areia, do Mundo 
Livre S/A, e teve a participação de Roberto 
Menescal.

Com uma sonoridade bem construída 
e estudada, Patrícia usou suas influências 
artísticas que ultrapassam a fronteira 
musical como, o Teatro, o Cinema e a sua 
visão e experiência com o circo. O disco 
trouxe 11 canções, O Circo Singular, Sapato 
Novo, Arrastada, Lentes de Contato, Quintal 
Moderno, Aparelho de Memoriar, O Dote da 
Donzela, Rio Sim, Sabiá, Beija Flor, Olhai o 
Tempo do Interurbano. Um disco regional, 
universal, alegre, triste, agridoce, emocional e 
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imortal. Uma fusão de ritmos, sentimentos e 
vivências uma verdadeira obra de uma artista 
em ebulição e crescimento. 

Um prazer ouvir e sentir o Circo Singular 
de Patrícia, que fez o disco para contar o 
que viu, o que sentiu do sonho ou o que 
sobrou do sonho.

Minha bisavó como sempre estava 
certíssima. A estrela cai do céu, de vez em 
quando, trazendo um frescor trouxe frescor. 
Patrícia refigurou o caminho da música 
sergipana. 

Vinde vê-la! Maria Estrela pulou daquela 
cadeira do céu! Mulher cheia! O dom, divinéia. 
E ela passeia num tempo cordel

Orgulho de uma sergipana boa, talentosa, 
antenada, capaz e, por isso canto seu canto: 
Salve terra santa de família! Que eu também 
sou da   guerrilha, também quero guerrear!
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Querido leitor, muito provavelmente você 
tenha aprendido na escola e lido em muitos 
livros didáticos que o Brasil fora descoberto 
em 1500. Acontece que a história não é bem 
assim. Nem descoberto, nem achado como 
escreveu Pero Vaz de Caminha em carta 
endereçada ao monarca português. Tenho por 
certo que o mais coerente a perceber que o 
ocorrido em 22 de abril daquele ano foi uma 
invasão. Sim. Uma invasão. Isso mesmo!

INVASÃO AO BRASIL

GERAL 1/4
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A invasão dos portugueses ao Brasil foi parte 
de um processo histórico mais amplo chamado 
de Grandes Navegações ou até mesmo de 
Expansão Marítima e Comercial Europeia.

O líder da expedição portuguesa que 
por aqui chegou foi o fidalgo Pedro Álvares 
Cabral. Nessa empreitada estavam cerca 
de 1200 homens, distribuídos em 13 
embarcações. O primeiro ponto do Brasil 
avistado pelos portugueses consistiu na 
região do Monte Pascoal, na Bahia. Sobre a 
primeira missa, aqui realizada, ocorreu no 
dia 26 de abril de 1500, e no dia 1º de maio a 
expedição partiu para a Índia.

Somente a partir da década de 1530, medidas 
colonizatórias foram implantadas aqui.

Observe: Quando o branco europeu por aqui 
chegou, existia entre 1 milhão e 8,5 milhões de 
pessoas apenas na América do Sul e estudos 
apontam que cerca de 95% das populações 
que viviam na costa foram dizimadas. Um 
verdadeiro genocídio despovoou o continente 
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densamente povoado. Os indígenas resistiram, 
lutaram contra a escravidão, reagiram, fizeram 
uma série de insurreições, mas nada foi capaz 
de conter àqueles que invadiram suas terras.

O que hoje rotulamos de Brasil, os indígenas 
no passado chamaram de Pindorama. Depois 
vieram os portugueses e nomearam de Ilha de 
Vera Cruz e respectivamente, Terra Nova, Terra 
dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa 
Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do 
Brasil, Terra do Brasil e, por fim, em 1527: Brasil. 
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O país que conhecemos hoje é produto 
de um violento desencontro. Resultado de 
uma população nativa duramente aniquilada. 
Formado por indígenas cativos, africanos 
traficados, e escravizados. Diante de um 
contexto histórico que deixa marcas, permanece 
a luta de um povo contra questões sociais 
históricas. Brasil, 522 anos. Fica a reflexão. 

lProf. Ermerson Porto– Licenciado e mestre em história pela 
Universidade Federal de Sergipe. Membro da Academia Maruinense de 
Letras e Artes (AMLA) e Integrante do Grupo de Pesquisa: Poder, Cultura 
e Relações Sociais na História (CNPq/UFS) 
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Esta é uma daquelas semanas em que 
não há muita dúvida acerca de qual tema 
comentar: tendo o STF condenado certo 
deputado marombeiro pelos crimes de 
tentativa de impedir o livre exercício dos 
Poderes e coação no curso do processo, o 
atual inquilino do Palácio do Planalto agiu 
prontamente, emitindo, no dia seguinte, 
um decreto em que concede “graça 
constitucional” ao parlamentar, seu aliado. 
O texto informa, ainda, que o perdão aos 
crimes cometidos é incondicionado e será 

O INQUILINO E O 
MAROMBEIRO
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concedido “independentemente do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória”. No 
momento em que escrevo, juristas e militantes 
de vários matizes discutem avidamente a 
constitucionalidade do decreto. 

 Parece bizarramente ingênuo pensar 
que essa gente toda se preocupa, no caso, 
apenas com um problema legal. Façamos, 
então, um exercício um pouco diferente: 
vejamos o que o texto em que se pretende 
conceder “graça constitucional” a um 
parlamentar falastrão permite dizer acerca 
da própria concepção de Estado que embasa 
o documento, das motivações de quem o 
escreveu. Nesse sentido, vale a pena prestar 
atenção aos chamados considerandos. 
Alguns deles trazem menções a leis e a 
prerrogativas presidenciais. Outros, por sua 
vez, revelam coisas de outro teor. 

O inquilino do Planalto faz menção, entre 
os motivos que elenca para o perdão ao 
parlamentar anabolizado, a coisas como “a 
liberdade de expressão” que “é pilar essencial 
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da sociedade em todas as suas manifestações”; 
menciona que o indulto individual “decorre 
de juízo íntegro” e afirma que “a sociedade 
encontra-se em legítima comoção”. 

 A passagem sobre liberdade de expressão 
não faz lá muito sentido: não houve qualquer 
censura prévia ao deputado, que falou o que 
queria. Entretanto, há regras que regulam o 
que acontece quando o direito à liberdade de 
expressão é empregado de maneira abusiva. 
Dependendo do caso, cabem providências. 

O direito à liberdade de expressão, por estas 
bandas, não é absoluto, e o pessoal do governo 
sabe disso. Além disso, o atual inquilino do 
Planalto não explicou o que teria embasado 
seu “juízo íntegro”, o que é grave quando o 
beneficiário da indulgência é um aliado de 
longa data do governo. Finalmente, afirmar que 
a sociedade encontra-se em comoção… 

Que sociedade? Os 20% de eleitores fiéis? 
O pessoal do cercadinho? Um ou outro pastor, 
que poderiam se valer de suas posições para 
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trazer consigo parcelas de seus fiéis? Como 
aferir a comoção? Ainda, o que é muito mais 
preocupante: a mera opinião daquele que 
ocupa a cadeira de presidente basta para 
determinar quais comoções são legítimas e 
quais não são? Parece que a resposta daquele 
que ocupa hoje o posto é que sim, ele pode 
determinar sozinho o que é legítimo ou não, 
o que é comoção ou não, e se valer de um 
recurso que deveria ser excepcionalíssimo 
para beneficiar um aliado fiel, com base em 
convicções estritamente pessoais.  

 Igualmente preocupante é que outro dos 
considerandos fala em indulto como algo que 
se justifica pela necessidade de “manutenção 
do mecanismo tradicional de freios e 
contrapesos na tripartição de poderes”.

 Juntando tudo, o quadro fica claro. O que 
está em questão não é, de maneira nenhuma, 
apenas um indulto individual: o atual inquilino 
do Planalto age como se pudesse, sempre 
que lhe der na veneta, sob o pretexto de 
moderar um outro poder, resolver as coisas por 
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decreto, discricionariamente. Ora, sabemos 
que o histórico é de não aceitar que as coisas 
se deem em sentido inverso, ou seja, com o 
judiciário moderando o executivo. 

Na prática, o que se pretende é que o 
executivo, sempre que interessar, e sempre 
que houver brecha, passe por cima dos 
outros poderes descaradamente para 
beneficiar aliados. 

 A independência dos poderes, que no 
Ocidente começou a ser pensada por Locke 
e foi, posteriormente, desenvolvida por 
Montesquieu, sempre foi considerada um pilar 
importante de democracias liberais, como 
esta em que vivemos. Se abrirmos mão disso, 
de modo que o governante concentre todos 
os poderes, retornaremos a teóricos que 
pretendem que o poder seja absoluto. Hoje em 
dia, sem dúvida, defender esse tipo de coisa é, 
inequivocamente, defender ditadura. 
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e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFS. Membro 
do Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política. 
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A ORDEM É “TORAR” 
JOÃO FONTES NO MEIO 
E TIRÁ-LO DA DISPUTA 

PARA GOVERNADOR
Não tem meias conversas nem caô caô, 

como diz o nosso colega radialista Roberto 
Batista: a ordem é tirar João Fontes da 
disputa pelo governo de Sergipe de qualquer 
maneira. Nem que tenha de apelar para todos 
os orixás, macumbeiros, “o diabo a quatro”, 
mas a determinação é para ele ficar de fora já.   

E sabem porque querem a cabeça de João? 
Porque João é um cabra destemido, “doido” no 
bom sentido, independente financeiramente e 
politicamente, dono do próprio nariz, respeitado 

TONIALCÂNTARA
Jornalista
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por muitos e odiado por alguns, tem passado 
e ficha limpa, e está nessa briga pelo governo 
de Sergipe por que quer e acredita que pode 
mudar essa política de safadezas e mazelas que 
somente faz mal a Sergipe, ao Brasil e ao povo. 

E agora o mais importante de tudo: eles 
têm medo de João porque o cabra conhece os 
bastidores da política do Brasil e de Sergipe, 
conhece as safadezas, artimanhas, modus 
operandi e outros “escambáus” a mais que 
fazem parte da rotina política do Brasil 
contemporâneo. Para não ir muito longe, desde 
o Brasil Republicano, uma vergonha nacional e 
péssimo exemplo para o mundo.  

E ninguém se engane: ele, o João, vai até 
às últimas consequências em seu projeto 
que já está sendo abraçado por muita gente 
boa, sem rabo preso a governo ou a cargos 
públicos, e tem até gente que está no Governo 
do Estado ou na Prefeitura de Aracaju, mas 
que são concursados e, portanto, não devem 
a cabeça a ninguém. O clima que se observa 
hoje, faltando pouco mais de cinco meses 
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para as eleições, é esse aí. Quem duvidar, 
está redondamente enganado, pois o tempo 
vai mostrar que, assim como o presidente 
Bolsonaro, o sujeito não é de Itabaiana, mas 
não tem “papas na língua”, como já dissemos 
não tem “rabo preso” e, muito menos, é 
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VALMIR QUER 
SER FEDERAL
O ex-deputado estadual 
e ex-prefeito de Lagarto, 
Valmir Monteiro, está 
trabalhando para resolver 
as pendências jurídicas 
que o afastaram do 
governo lagartense 
em setembro de 2019, 
disputar o mandato de 
deputado federal este ano e em 2024 tentar se 
eleger novamente prefeito do município. Garante 
que a nova lei da inelegibilidade o favorece e 
abre caminho para o seu retorno à política, agora 
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“home” de duas palavras. Assim como o 
tempo é o senhor da razão, ele, o tempo, vai 
mostrar que hoje, temos razão. E de sobra 
para acreditar que tudo é possível nessa vida. 

Até mesmo confirmar um sonho de antes, 
quando há vários anos, esse mesmo “João 
Biliu” disse que seria “o governador do ano 
dois mil”. Pode ter errado apenas na data. 
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como candidato a deputado federal. E mais: “E 
eu só perdi essa questão porque nossa defesa 
perdeu o prazo”, assegura. É isso aí: a coluna 
deseja sucesso nesse novo desafio.   

E LUCIANO 
TAMBÉM 
Deputado estadual 
por um mandato 
e prefeito de 
Propriá por outro, 
o empresário rural 
José Luciano do 
Nascimento Lima, 
o Luciano de 
Menininha, 55 anos, 
quer se eleger nas 
eleições deste ano deputado federal. Ele é um 
dos nove nomes que o Partido Progressista já 
escolheu como seus pré-candidatos à Câmara 
Federal. Para isso, diz taxativamente que decidiu 
disputar o mandato de deputado federal com o 
propósito de não deixar o Baixo São Francisco 
desprotegido no aspecto da representação em 
Brasília. É isso aí, falou tá falado!
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CANDIDATO A 
GOVERNADOR 
“Sergipe e os 
sergipanos irão 
ver que Valmir 
de Francisquinho 
será o melhor 
governador da 
história”. Com 
essa frase, dita 
ao jornalista 
Jozailto Lima, o ex-
prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, 
garante que será candidato ao governo, vai 
vencer a eleição e vai desbancar todos os 
ex-governadores de Sergipe, inclusive o que 
é considerado o maior de todos: João Alves 
Filho. Que é uma tarefa difícil é, mas nunca 
podemos dizer que é impossível. Afinal, as 
eleições em Sergipe sempre apresentaram 
surpresas quando as urnas são fechadas e 
os votos contados. E como dizia minha avó: 
“pretensão e água benta todo mundo pode ter 
à vontade”, Valmir tem também direito de ter 
suas pretensões. Dia 2 de outubro é logo ali.
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LUCIANO EM GRACCHO 
Numa visita ao município 
de Graccho Cardoso, o 
deputado Luciano Pimentel, 
em plena campanha de 
reeleição, foi recebido 
pelo amigo e ex-prefeito, 
José Nicárcio de Aragão 
(Cassinho), que promoveu 
na quinta-feira, 21, um 
almoço com a presença do ex-deputado federal 
André Moura, de vereadores e lideranças da 
região. Estiveram presentes os vereadores 
Márcio Alves (Marcinho de Geno), Divalcir dos 
Santos (Divalcir do Sertão), Pedro Gomes e 
Cristiano Santos, o ex-vereador Antônio Mota 
(Xerife) e o ex-prefeito Moisés dos Santos, além 
do amigo Carioca e de Jailson do Sertão e Zé de 
Cecília, importantes lideranças do município.

JOÃO COBRA DE VALMIR 
Deu na coluna do Habacuque Villacorte, nosso 
colega de Cinform Online: Em entrevista 
concedida essa semana, o pré-candidato a 
governador do Estado e presidente estadual do 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 237 - 25/4/2022 – 79

PTB, João Fontes, colocou 
o ex-prefeito de Itabaiana 
e também pré-candidato a 
chefe do Executivo, Valmir 
de Francisquinho (PL) 
em uma posição muito 
“constrangedora”. Ao 
ponto do próprio Valmir, 
pelo menos por enquanto, 
se manter em silêncio. E João Fontes não está 
cobrando nada “de outro mundo”, mas apenas 
uma ação política de Valmir, como nome do PL 
em Sergipe, apoiando publicamente a reeleição 
do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
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Uma cidade que é considerada um dos 
maiores e melhores destinos turísticos do 
Brasil e do mundo, a já famosa Porto Seguro, 
vai ficar ainda mais conhecida por conta 
de projetos voltados para os servidores da 
limpeza, conhecidos como garis, que visam 
colocá-los no mundo digital, nas Escolas 

GERAL

| GERAL 1/7

 lEles são voltados para os servidores da limpeza, 
os conhecidos garis da Prefeitura Municipal que 
trabalha para inserir todos no mundo digital e 

colocá-los na Escola e na Universidade

EXCLUSIVA!

Por Toni Alcântara
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MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO 
DÁ EXEMPLO AO BRASIL DEPOIS 

DE COLOCAR EM PRÁTICA 
PROJETOS INÉDITOS NO PAÍS
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e Universidades. Trata-se de três projetos 
idealizados pela Secretaria de Serviços 
Públicos, comandada pelo secretário Luciano 
Alves e que, de imediato, contou com o apoio e 
incentivo do prefeito Jânio Natal e também da 
atual secretária de Educação, Dilza Reis.   

Na verdade, a ideia começou há 16 anos, 
quando da primeira administração de Jânio 
Natal em Porto Seguro e por iniciativa do então 
e hoje secretário de Serviços Públicos, Luciano 
Alves, cuja ideia foi comprada, de imediato pelo 
prefeito e encampada pela então secretária de 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

O prefeito Jânio Natal e o seu competente 
secretário de Serviços Urbanos, Luciano Aves

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Educação, Rita Valiense. Naquele período, ele 
implantou apenas o projeto “Gari na Escola” e 
que serviu de exemplo, pelo seu sucesso, para 
a geração de outros dois projetos colocados 
em prática: um voltado para o mundo digital e 
o “Gari na Universidade”.     

Uma aula especial do projeto “Gari na 
Universidade”, na sexta-feira, 9 de abril, às 
19 horas, no Central Park, marcou a entrega 
de uniformes e um bate papo com os alunos. 
Ou seja, a consolidação de um projeto 
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Os alunos satisfeitos com o total apoio 
da Prefeitura de Porto no futuro deles 
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revolucionário em nível de Brasil. Segundo 
o secretário, os novos universitários terão a 
oportunidade de participar também de um 
programa de visitação aos principais pontos 
turísticos de Porto Seguro. 

“É muito gratificante ver nossos agentes 
de limpeza pública se formando em um curso 
superior, servindo de exemplo e abrindo novas 
possibilidades para o futuro e a melhoria da 
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A felicidade estava estampada nos rostos 
dos novos garis estudantes universitários
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renda de suas famílias”, afirmou o Secretário 
de Serviços Públicos, Luciano Alves.
O QUE É O GARI NA UNIVERSIDADE -

 Servidores da Secretaria de Serviços 
Públicos da Prefeitura de Porto Seguro 
ganharam a chance de entrar para a 
universidade e adquirir um diploma de curso 

| GERAL 5/7
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Os garis Thamires, Evanilson, Dorineide, Paulo Henrique 
e Matheus, felizes da vida com o futuro de todos
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superior. É o projeto “Gari na Universidade”, 
que através de uma parceria com a 
UNICESUMAR, está promovendo o ingresso 
de 36 servidores, aprovados no vestibular, em 
cursos escolhidos por eles mesmos, com todos 
os custos pagos pela prefeitura.

Ao todo, efetivos e contratados estão 
matriculados em 12 cursos, como 
administração, gestão pública, serviços 
jurídicos, educação física, gastronomia, gestão 
ambiental, entre outros. De acordo com o 
secretário de Serviços Públicos, Luciano 

6/7| GERAL
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Pedro George, Gerente de Serviços Públicos,  professora Bruna 
Fernandes, Dr.Samuel, Reitor da Universidade Campus Porto 
Seguro e Dr.Luiz, procurador adjunto da Secretaria da Educação
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Alves, as aulas são ministradas através do 
sistema EAD (Ensino à Distância), com aulas 
presenciais em Porto Seguro. “Estamos 
disponibilizando dois monitores para auxiliá-
los no aprendizado e também um veículo 
para transportar os alunos que moram em 
localidades como Agrovila, Pindorama e Vera 
Cruz, para as aulas presenciais”, informa.

GARI NA ESCOLA - A formação dos 
profissionais da limpeza pública sempre foi 
alvo das atenções do prefeito Jânio Natal, 
que em sua primeira gestão criou para eles 
um INFOCENTRO, além do Projeto “Gari na 
Escola”, através do qual, 368 garis concluíram 
o Ensino Fundamental e seis conseguiram o 
diploma no ensino superior. 

“Quando assumimos a prefeitura, 
observamos que 85% dos agentes de limpeza 
não sabiam assinar o nome. A partir de um 
grande esforço de nossa equipe, conseguimos 
levar conhecimento e dignidade para esses 
profissionais, fundamentais para vida da 
nossa cidade”, disse o prefeito.
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AÇÚCAR BRANCO REFINADO

Em geral, o álcool e o cigarro são 
regulados pelos governos como forma de 
proteger a saúde da população, mas não há 
controle sobre a alimentação. 

Segundo os autores de um artigo sobre 
o assunto Robert Lustig, Laura Smith e 
Claire Brindis, a regulação das autoridades 
deveria incluir o aumento de impostos sobre 
os produtos industrializados acrescidos 
de açúcar (como refrigerantes, sucos, 
achocolados e cereais), a limitação de vendas 
no horário escolar e ambientes de trabalho e a 
imposição de limites de idade para a compra. 

“UM NOVO CRACK” (PARTE II) 
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Mas, essas regras são mais complicadas, 
de acordo com os pesquisadores, pois os 
alimentos são considerados bens essenciais, 
ao contrário do álcool e do tabaco. 

 Atualmente, há no planeta 30% mais 
indivíduos obesos que desnutridos, de 
acordo com os médicos. E a dieta ocidental, 
com muitos alimentos processados, tem 
contribuído para essas crescentes taxas. 
Apenas 20% dos obesos têm um metabolismo 
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e uma vida normais – os demais sofrem com 
problemas de hipertensão, diabetes, apneia 
do sono, gordura no fígado e disfunções 
ortopédicas ou articulares. 

As autoridades de saúde costumam 
considerar o açúcar como “calorias vazias”, 
mas evidências científicas mostram 
que sacarose e frutose demais podem 
desengatilhar processos tóxicos no fígado. 

3/4
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O açúcar é o principal 
responsável pelo 
diabetes. Por isso, o 
consumo de açúcar, 
especialmente do 
branco refinado, 
está ligado ao 
aumento do risco de 
ter problemas como o 
da diabetes, obesidade, 
colesterol alto, gastrite 
e prisão de ventre. 

Além do açúcar 
branco refinado, o 
consumo excessivo 
de doces ricos em 
açúcar, como musses 
e bolos, também é 
prejudicial à saúde, 
sendo necessário 
evitar esses alimentos 
para manter o corpo 
saudável e evitar o 
excesso de peso. 

4/4
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GOVERNO DE ITABAIANA INICIA 
CONSTRUÇÃO DE NOVA UBS NO 

LOTEAMENTO “IRMÃ DULCE”
A Prefeitura de Itabaiana deu início à 

construção da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Loteamento Irmã Dulce. Além do 
loteamento, a Unidade visa atender toda 
a população do Bairro Anísio Amâncio e 
adjacências. 

Segundo o prefeito Adailton Sousa, a obra é 
a comprovação de que a gestão tem investido 
bem na saúde pública. “A unidade oferecerá 
conforto e um bom atendimento para as 
pessoas. Prometemos na campanha e estamos 
cumprindo”, afirmou. 

Para Matheus Trindade, morador do Bairro 
Anísio Amâncio, a Unidade vai valorizar a 
localidade. Já Caroline Menezes, moradora do 
Loteamento Irmã Dulce, acredita também que 
a obra vai valorizará a zona de expansão. 
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Para Milena Katrine, coordenadora da 
Atenção Primária, a Unidade oferecerá 
duas equipes de Saúde da Família, “cada 
equipe de saúde é responsável por prestar 
assistência em saúde à população da sua 
área de abrangência, sendo composta por 
médico, enfermeiro e técnico em enfermagem”, 
informou. Hoje, o município tem 30 UBS. A 
obra será construída com recursos próprios e 
tem valor estimado em R$ 492.502,25.

DIVULGAÇÃO

Obra está sendo construída com recursos 
próprios da Prefeitura Municipal
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LARANJEIRAS TEM 
MICAREME PARA MANTER 

TRADIÇÃO DE FREVO 
NO MUNICÍPIO

A Micareme de Laranjeiras tradicionalmente 
é de frevo e com metais. É no punho. É no 
gogó. Tudo isso será respeitado e a tradição 
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Muito frevo, música de qualidade, abadas e muita 
mulher bonita marcará a Micareme de Laranjeiras
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será vivida no dia 21 de maio, um sábado. Os 
Blocos Laranjeirenses, Botafogo e Águia de 
Ouro farão o Grito da Micareme. 

Por que Grito? Porque será uma festa 
com abadas ao invés das ricas fantasias das 
tradicionais Micaremes de Laranjeiras. Não 
haveria tempo para organizar na sua feitura 
original, considerando que a liberação para 
festas com aglomeração saiu no inicio de 
abril. Uma grande indústria da cidade está 
patrocinando todos os blocos com abadas e 
a prefeitura com toda logística e bandas. 

O prefeito Juca está empolgado. Torcedor 
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ferrenho do Bloco Laranjeirense o mais popular 
da cidade e tradicionalmente toda sua família. 
Como gestor disse à reportagem que torce 
por todos por igual para que façam um grande 
desfile e alegrem suas torcidas. 

Juca informou também que haverá no 
domingo dia 22, um arrastão saindo do 
Bairro Pastora até o PEC – Ponto de encontro 
Comunitário Eder Leite, unindo todas as 
torcidas com shows na praça de eventos e um 
dos destaques é o cantor Edson Gomes, já 
confirmada a presença.

O secretário de cultura e Turismo Plácido 
Lyra disse que a programação completa será 
divulgada ainda esta semana. Informou ainda 
que todos os blocos estão empenhados em 
fazer uma grande festa, se movimentando 
através das redes sociais e a rivalidade entre 
Botafogo e Laranjeirense permanece entre 
suas torcidas, mas é uma rivalidade sadia. 

Estaremos por lá, de azul e branco.
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POLO UNIT EM 
BOQUIM FIRMA 
CONVÊNIO COM 

PREFEITURA 
MUNICIPAL

Integrantes 
da UNIT e da 
Prefeitura 
de Boquim 
satisfeitos 
com o 
convênio

A Universidade Tiradentes (UNIT) e a 
prefeitura de Boquim firmaram um convênio 
que oferece benefícios para servidores da 
gestão municipal. Ao efetivar matrícula em 
algum dos cursos da modalidade de Educação 
a Distância (EAD) da UNIT, os servidores e 
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familiares matriculados recebem descontos no 
polo da Unit em Aracaju, no bairro Farolândia, 
de 30%. Já para quem optar por curso na 
modalidade presencial, o desconto é de 35%.

A assinatura do termo de convênio foi 
realizada com a participação de representantes 
da gestão municipal e da Unit. A consultora 
de negócios da Universidade Tiradentes, Ilka 
Karla, ressalta os benefícios dessa parceria. 
“Com o convênio esperamos aumentar o nível 
de escolaridade da população local, e garantir 
qualidade nos futuros profissionais”, diz Ilka.

Para o  prefeito de Boquim, Eraldo de 
Andrade, este é um grande marco na história 
do município. “Além da valorização dos 
servidores trazemos essa parceria que vai 
beneficiar a educação do nosso município”, 
declara o prefeito. Para solicitar o desconto, 
o aluno deve dar entrada no pedido através 
do Departamento de Assuntos Acadêmicos e 
Financeiros (DAAF) da Unit Farolândia, com a 
comprovação de vínculo com a prefeitura do 
município. (Com informações da Asscom Unit)
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EM LAGARTO, 
EMPRESÁRIA FAZ 

SUCESSO EM MERCADO 
CONCORRIDO

No próximo dia 30 de setembro, a Confeitaria 
Bruna Libório, localizada na esquina da Praça 
Filomeno Hora, no centro de Lagarto, comemora 
seu sexto ano de existência no agora concorrido 

DIVULGAÇÃO

 As instalações da Confeitaria são modernas 
e chamam a atenção da clientela
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mercado 
confeiteiro do 
município. O 
empreendimento 
criado em 2016 
foi responsável 
por responsável 
por realizar 
uma verdadeira 
revolução no 
segmento, hoje 
uma marca 
consolidada e 
servindo cada vez 
melhor aos seus 
clientes. 

A responsável, 
é claro! é Bruna Libório, uma jovem 
empresária inteligente e determinada, fato 
comprovado pelo sucesso do seu negócio 
que ela comanda junto com sua equipe. A 
ideia, entretanto, nasceu há 20 anos quando 
uma criança de sete anos conseguiu vender 
o seu primeiro bolo, ganhou as universidades 

A empresária Bruna Libório satisfeita 
com o sucesso do seu empreendimento
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e shoppings da capital sergipana. Mas 
até a marca se instalar em Lagarto, esta 
recebeu vários apelidos, a exemplo de “Maria 
Brigadeiro”, concedido pelos alunos da 
Universidade Tiradentes.

Impulsionada pela força das redes sociais, 
os doces, bolos, tortas e salgados Bruna 
Libório logo “caíram no gosto” da população, o 

Negócio tomou proporções com a instalação de 
uma barraca no shopping da Unit, em Aracaju
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que fez a jovem confeiteira a abrir sua empresa 
e já anunciar a nova sede da confeitaria em 
Lagarto. Segundo Bruna, a nova sede da 
confeitaria funcionará até o final deste ano na 
Rua Dr. Lupicínio Barros com a Travessa Santa 
Luzia, no centro de Lagarto.

A praticidade do cliente para o rápido 
acesso as delícias produzidas é um dos pontos 
mais destacados pelos clientes da marca, 
a exemplo do administrador de empresas, 
Adriano Cosme, de 33 anos, que informou 
a reportagem que indica a marca para 
qualquer pessoa. “O cliente sempre procura 
qualidade, e na Confeitaria Bruna Libório a 
gente encontra qualidade, bom atendimento e 
praticidade por ser bem localizado.  Sem falar 
dos produtos utilizados que são de excelente 
qualidade”, argumentou Cosme.

HISTÓRICO - Bruna Libório aprendeu 
desde pequena com a família paterna a fazer 
doces. Aos dez anos de idade, já fazia doces 
com Dona Vanda, sua avó. Ela a ensinou tudo 
sobre a culinária. Aprendeu também vendo 
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suas tias, proprietárias 
de padarias, a fazer 
brigadeiros e outros 
quitutes. Os anos 
se passaram e ela 
aprendeu que a 
cozinha exige paciência 
e dedicação. Após 
sair do ensino médio, 
tinha dúvidas sobre 
qual curso de ensino 
superior começar. 
Foi então que os seus 
pais queriam que 
ela ingressasse para 
engenharia civil, mas a mesma pensava em 
moda. Com a dificuldade do curso, que não 
tinha no estado de Sergipe na época, ela 
decidiu aventurar na gastronomia no ano de 
2013. Foi então que descobriu, mais ainda, 
esse amor pelos doces. 

Ao longo da faculdade, fez Intercâmbio no 
México para se aprofundar na confeitaria. 
Estudou por lá em 2015 e voltou cheia de ideias 

Os bolos de diversos tipos agradam 
clientes de gostos diferentes
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e inspirações. Ao chegar ao Brasil, terminou 
o curso e já pensou no primeiro negócio. 
Montou então carrinhos gourmet de doces e 
chocolates na Universidade Tiradentes, a qual 
estudou, e no Shopping Jardins. 

Após esse projeto, decidiu criar a confeitaria 
tão desejada na cidade sergipana de Lagarto. A 
cidade não tinha nada parecido até então. Com 
um cardápio inovador e repleto de novidades, 
ela apresentou aos clientes o famoso 
hambúrguer gourmet. Agora, a confeitaria 
serve além de doces e sobremesas, salgados. 
Trabalham também com encomendas para 
aniversários, casamentos, formaturas e 
eventos. Atendendo e encantando a um público 
específico, bom gosto e qualidade é o que não 
faltam! Sempre preocupada em melhor servir 
e satisfazer os seus clientes, a Confeitaria 
Bruna Libório tem investido constantemente 
na produção de novas delícias, que certamente 
causarão uma explosão de sabores no paladar 
de cada cliente e amigo. Entre as novidades 
anunciadas pela marca estão as coxinhas de 
morango, a pizza brownie, e o sonho gourmet.
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CLAUDINHA DA 
MATINHA 
Quem marca 
presença hoje 
na nossa coluna 
social é Claudinês 
Barbosa, 
conhecida 
como Claudinha 
da Matinha, 
representante comunitária de Lagarto e 
que muito faz por umas das comunidades 
mais habitadas de Lagarto. Trata-se de uma 
mulher forte, que briga por sua comunidade, 
liderança de uma das mais importantes 
comunidades de Lagarto, o bairro Matinha. 
A querida Claudinha tem em seu currículo 
o curso de liderança comunitária, além de 
ser uma competente profissional que sabe 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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UM JOVEM DE 100 ANOS
Em dezembro de 1929, o jovem Félix conheceu 
a jovem Maria Correia e começaram a namorar 
na histórica cidade de São Cristóvão. Ele é filho 
da cidade de Areia Branca, especificamente do 
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valorizar e desenvolver o seu trabalho e, por 
isso, é elogiada por todos. A coluna se soma a 
esses elogios e deseja sucesso, sempre! 
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ANIVERSÁRIO DE ADELSON 
Adelson Alves de Almeida nasceu 
precisamente às 4 horas da manhã do dia 
21 de abril de 1952 na cidade de Itabaiana, 
no agreste de Sergipe. Portanto, na quinta-
feira última ele fez aniversário e comemorou 
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Povoado Pedrinhas, e ela da cidade de Rosário 
do Catete. Em 16 de maio de 1930, casaram-
se e permanecem juntos até os dias atuais, 
após 72 anos de matrimônio, com muito amor 
e cumplicidade. Para quem não sabe, seu Félix 
completou 100 anos na sexta-feira, 22 de 
abril, e dona Maria Correia em 29 de abril fará 
92 anos. O filho querido e amigo da coluna, 
Roberto Pimenta, deseja e credita a Deus a 
alegria da Família Félix e a gratidão por ter os 
pais ainda vivos e com saúde.
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THAIRON É 
PRÉ-CANDIDATO 
Seu nome de batismo 
é Ricardo Thairon dos 
Santos, conhecido como 
Ricardo Thairon, nasceu 
em 30 de maio de 1980, 
portanto tem apenas 
41 anos, é casado com 
Silvaneide de Freitas 
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seus 70 anos com a família e amigos no belo 
Espaço Gourmet “Bravo Cuisine”, em Aracaju. 
Conhecido como “Meu Guerreiro”, Adelson é 
filho do comerciante José Ismael de Almeida e 
Dona Maria Alves de Almeida (em memória). É 
de uma família de oito irmãos de cinco homens 
e três mulheres. É pai coruja e carinhoso de 
Bárbara, Bruna, Diogo e Danielle, Marcos Paulo 
filhos do coração. Também avô dos netos, 
Gileno, Theo e os do coração Letícia , Mariana 
e Guilherme (em memória).  Para quem ainda 
não sabe, Adelson é articulador, político, 
professor e economista. A coluna parabeniza o 
amigo e seus familiares pela data. 
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CLÁUDIA RITA
Registro da inteligente e simpática 
Cláudia Rita, da cidade histórica 
de São Cristóvão. Sempre de bem 
com a vida, ela disse à coluna que 
está cuidando mais da saúde, 
trocou a cerveja pelo vinho, está 
rindo à toa e aproveitando cada 
dia da vida como se fosse o último. Está 
certíssima. O click foi registrado na Cantina 
Ferreiro, em Aracaju, num jantar reservado 
para poucos. Gente fina é outra coisa! 

Santos, técnico agrícola formado pelo 
Instituto Federal de Sergipe e atualmente é 
também Engenheiro Florestal e Apicultor.  Já 
foi secretário adjunto de Agricultura de São 
Cristóvão e atualmente é funcionário de carreira 
da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. 
Também já foi candidato a vereador de São 
Cristóvão e agora anunciou sua pré-candidatura 
para disputar uma cadeira na Assembleia 
Legislativa de Sergipe pelo PSB. Com certeza, 
um nome a ser lembrado nas eleições de 
outubro próximo. A coluna deseja sucesso.  
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira
AutoMotrix

UMA PITADA 
DE OUSADIA
Dentro da tendência da proliferação das 
versões de picapes médias, a Z71 cumpre a 
função de “aventureira” da Chevrolet S10

2/13
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FOTOS LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

No segmento brasileiro das picapes 
médias, uma tendência em alta é a criação de 
configurações específicas para diferentes nichos 
de consumidor. Uma das maiores entusiastas 
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da estratégia é a Ford, que atualmente oferece 
nove versões para a Ranger – com tal estratégia, 
a picape tem conseguido ganhar participação de 
mercado nos últimos anos. Em outubro de 2021, 
foi a vez da rival Chevrolet apresentar a S10 Z71, 
uma configuração da picape média pensada 
para um momento “pós-pandemia”, em que as 
pessoas estão descobrindo formas diferentes de 
trabalhar e de se divertir. Criada internamente 
na Chevrolet dos Estados Unidos para designar 
veículos ligados ao “estilo aventureiro”, de 30 anos 
para cá, a denominação Z71 passou a ser adotada 
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em picapes e SUVs dentro do portfólio norte-
americano da marca pertencente à General Motors. 
No site da Chevrolet, a Z71 aparece com o preço de 
R$ 271.910 (que pode variar com as alíquotas de 
impostos de cada Estado). A versão é ofertada em 
quatro opções de cores – Prata Switchblade (como 
o modelo testado), Branco Summit, Azul Eclipse e 
Cinza Topazio. Suas concorrentes, com objetivos 
mercadológicos similares, são a Ranger Storm e a 
Nissan Frontier Attack. 

 A S10 Z71 parte da base da versão 
intermediária LT, mas se diferencia dela por 20 
itens visuais e funcionais para trilhas fora-de-
estrada, com destaque para o vistoso conjunto 
tubular de santantônio e estribos e pontos de 
amarração no interior da caçamba. Na dianteira, 
o conjunto óptico tem faróis de máscara negra 
contornados por leds. Os cromados dão lugar ao 
preto nos logotipos. A grade é toda escura com 
o nome “Chevrolet” em relevo e destacando o 
emblema “Z71” no canto inferior direito. A cor 
preta aparece também no aplique central do 
para-choque, na capa dos retrovisores externos, 
nas rodas de alumínio de 18 polegadas e em 
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acabamentos na parte traseira. Na lateral, as 
molduras têm aspecto “flutuante” nos para-
lamas, que parecem deixar o veículo mais 
largo e elevado em relação ao solo. A peça foi 
originalmente pensada para proteger a lataria 
principalmente em trilhas de mata fechada. 
Os estribos servem de degrau para facilitar o 
embarque à cabine e ajudam a proteger a parte 
inferior contra o impacto de objetos durante o 
uso extremo. Adesivos contornando a base das 
portas e do compartimento de carga dão um 
toque particular, enquanto o nome da versão 
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surge nas extremidades laterais com a informação 
da tração 4x4. A traseira tem capota marítima, 
lanternas escurecidas, adesivo, “gravata” da 
Chevrolet em preto e ponteira do escapamento 
dupla. Na cabine, os apliques centrais do painel 
e os revestimentos das portas e do console são 
todos em preto para contrastar com os detalhes 
em cinza acetinado na cabine. Nos assentos 
de tons escuros, foi utilizada uma técnica de 
costura inglesa que deixa os pontos aparentes, 
ressaltando as linhas brancas e vermelhas.

 Com a saída do motor 2.5 Flex da linha S10, 
no final do ano passado, restou à picape média 
da Chevrolet apenas o 2.8 turbodiesel, que tem 
200 cavalos de potência a 3.600 rotações por 
minuto e 51 kgfm de torque a partir de 2 mil giros. 
A programação eletrônica da Z71 é igual à da 
versão “top” High Country, com a “aventureira” 
apresentando números iguais de performance 
no asfalto, com aceleração de zero a 100 km/h 
em 10,1 segundos e velocidade máxima de 180 
km/h. O consumo de combustível, segundo o 
Inmetro, fica em 8,3 km/l na cidade e em 10,6 
km/l na estrada. Todas as versões da S10 têm 
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tração 4x4 e, nas com cabine dupla, o câmbio é 
sempre automático de 6 marchas – o manual, 
também de 6 velocidades, é oferecido somente 
na despojada LS de cabine simples.

 A nova configuração vem equipada com 
seletor eletrônico para ativação da tração 4x4 e da 
reduzida e controle de velocidade para descidas 
íngremes, recomendado para escorregamentos 
em ladeira com piso de baixa aderência. Como a 
Z71 tem proposta aventureira, foi desenvolvido 
pela Michelin um pneu All-Terrain específico para 
ela, pensado para aumentar a aderência em 
todos os tipos de terreno, com foco especial para 
a terra. Os pneus da Z71 contam com ombros 
mais espessos e volumosos, escudos nas laterais 
para maior proteção e são fabricados com uma 
composição de borracha mais resistente.

EXPERIÊNCIA A BORDO
Sem alegorias nem adereços

 A S10 Z71 é uma picape média espaçosa e 
recebe bem o motorista e os passageiros em 
seus vistosos bancos de couro sintético com 
costura vermelha. O visual geral é simples e a 
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única menção à versão está em apliques nas 
portas dianteiras. Há apliques prateados nas 
saídas de ar e alguns em preto brilhante nas 
portas e próximo ao câmbio. Como o assoalho 
traseiro é quase plano, mesmo quem viaja ali 
encontra bom espaço para pernas e pés. O 
multimídia MyLink com Android Auto e Apple 
CarPlay tem tela de 7 polegadas “touchscreen” 
e exibe as imagens da câmera de ré. E o sistema 
de concierge OnStar oferece auxílio vinte e 
quatro horas e sete dias por semana. São seis 
airbags – frontais, laterais e de cortina.
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 Contudo, para a faixa de preços em que atua, 
a S10 Z71 parece um tanto simples demais. Falta 
algum “recheio” e alguns detalhes poderiam ser 
aprimorados. O ar-condicionado é analógico e 
não tem saída para o banco traseiro. Faltam itens 
como acendimento automático dos faróis e chave 
presencial com botão de partida. Um sensor de 
ponto cego também seria bem-vindo. Como a 
atual geração da Chevrolet S10 foi apresentada 
em 2012 – a próxima deve ser vir até 2023 –, a 
idade do projeto se faz notar na ergonomia. Os 
bancos um tanto curtos acabam cansando o 
motorista em viagens longas. E, como em toda a 
linha S10, o volante da Z71 tem apenas regulagem 
de altura, não de profundidade. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR
Com a consistência habitual

 Para a imensa maioria dos motoristas 
brasileiros, acostumada a dirigir modelos 
compactos, um veículo do porte da S10 Z71 
parece similar a um pequeno caminhão. 
Entretanto, para quem está ao volante, a 
versão aventureira da picape da Chevrolet 
nem de longe parece ter seus 5,37 metros de 
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comprimento, 1,82 metro de altura e um peso 
que beira as duas toneladas. O 2.8 turbodiesel 
de 200 cavalos e 51 kgfm se harmoniza bem 
com a caixa automática de 6 velocidades. 
Juntos, gerenciam a força necessária para 
mover a picape, tendo como “trilha sonora” o 
ruído grave e a trepidação característicos – dos 
quais os fãs dos motores a diesel não abrem 
mão. As passagens de marchas acontecem 
sem maiores solavancos. Nas manobras em 
ritmo mais lento, a direção elétrica facilita a 
interatividade com as rodas e é possível se 
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manobrar sem o uso da força física. No trânsito 
urbano, a sensação de olhar o trânsito “mais de 
cima” é tranquilizadora e transmite segurança. 
O acerto da suspensão é correto e privilegia 
o conforto, mesmo em pisos irregulares ou 
ao atravessar os tediosamente onipresentes 
quebra-molas das cidades brasileiras. Nas 
frenagens, pela massa do veículo, é prudente 
reservar um bom espaço para permitir que seja 
atingida a imobilidade. 

 Quando a S10 Z71 atinge velocidades mais 
elevadas, o câmbio automático aproveita os 
fartos torque e potência do motor. O “turbolag” 
– tempo que o turbo demora a entrar em ação 
– é bem discreto, quase inexistente. Embora o 
ganho no velocímetro seja gradual, a Z71 mantém 
velocidades de cruzeiro elevadas sem aparentar 
esforço na sexta marcha de relação longa, em 
baixa rotação. Em trechos sinuosos percorridos 
em altas velocidades, se detectam situações 
de iminente perda de controle da direção, os 
sistemas eletrônicos acionam os freios nas rodas 
adequadas para ajudar a reposicionar o veículo 
na direção correta. O assistente de partida em 
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rampa é bastante funcional. No off-road, a Z71 
encara trechos esburacados, alagamentos, 
subidas íngremes ou pisos de baixa aderência 
com desenvoltura graças à tração 4x4, acionável 
pelo botão giratório no console central. 

Em trilhas com baixíssima aderência, a opção 
de tração integral reduzida ajuda a tirá-la de 
qualquer encrenca. Junto com os 22,8 centímetros 
de vão livre do solo, os pneus All-Terrain também 
colaboram nos caminhos inóspitos.

Motor: 2.8, turbodiesel, quatro cilindros 
Potência: 200 cavalos a 3.600 rpm Torque: 
51 kgfm a 2 mil rpm Câmbio: automático de 6 
marchas Tração: 4x4 com reduzida
Direção: com assistência elétrica Suspensão: 
dianteira tipo braços triangulares com barra 
estabilizadora, roda tipo independente e molas 
de torção, traseira tipo transversal, roda tipo 
rígida e feixe de molas  Dimensões: 5,37 metros 
de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,82 
metro de altura, 3,09 metros de entre-eixos Peso: 
1.900 quilos Rodas: 18 polegadas com pneus All-

FICHA TÉCNICA | CHEVROLET S10 Z71
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Terrain Freios: a disco, com ABS e EBD Tanque 
de combustível: 76 litros Capacidade de carga: 
uma tonelada Ângulo de ataque: 29 graus
Ângulo de saída: 22,7 graus Vão em relação ao 
solo: 21,7 centímetros Produção: São José dos 
Campos (SP)  Preço: R$ 271.910
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PROVA DOS SETE
Depois de assumir os ares de SUV, o Chevrolet 
Spin chega à linha 2023 com novas versões e 
evoluções no acabamento. A primeira novidade 
é uma configuração mais acessível com sete 
lugares, a LT. Conforme a marca norte-americana, 
a configuração já vem equipada de série com a 
central multimídia MyLink de 7 polegadas, direção 
com assistência elétrica, transmissão automática 
de 6 marchas, assistente de partida em aclive, 
controle eletrônico de tração e estabilidade 

Por Daniel Dias
AutoMotrix

Chevrolet 
Spin LTZ
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RAIO SOBRE A AMÉRICA
A Ford F-150 – o veículo mais vendido nos Estados 
Unidos há muito tempo – tem o lançamento de 
sua versão elétrica, a Lightning, previsto para 
o próximo dia 26 de abril. No entanto, quem já 
efetuou a compra da picape grande 100% “verde” 
ainda não sabe quando a receberá. A perspectiva 
da marca norte-americana é de produzir 150 mil 
unidades da F-150 elétrica por ano. A Lightning – 
de acordo com a EPA, tem um alcance estendido 
em 32 quilômetros – ainda precisa provar que faz 

e rodas de alumínio de 15 polegadas, com 
preço de R$ 108 mil. O Spin passou por uma 
atualização para atender aos novos critérios 
de emissões de poluentes do Proconve L7. O 
carro recebeu evoluções no motor 1.8 de 111 
cavalos de potência, transmissão e arquitetura 
eletrônica. Outra inovação é o retorno da versão 
intermediária LTZ, com uma configuração de 
cinco lugares e compartimento de carga de 710 
litros. Os preços da família Spin são de R$ 101.290 
na LS, de R$ 108 mil na LT, de R$ 109.500 na LTZ, 
de R$ 122.450 na Premier, de R$ 120.200 na Activ e 
de R$ 124.900 na Activ7.
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jus à rica tradição do nome F-150 e se será capaz 
de competir com modelos das concorrentes 
como Rivian, Tesla e General Motors. Com dois 
motores, um em cada eixo, a F-150 elétrica tem o 
maior torque da história da picape, com 107 kgfm. 
Conforme a Ford, com 570 cavalos de potência, 
a picape pode acelerar de zero a 100 km/h em 
cinco segundos. Existem duas opções de bateria: 
uma padrão, com autonomia de 370 quilômetros, 
e outra para 480 quilômetros. As baterias podem 
ser carregadas de 15 a 100% em 40 minutos, 
dependendo do carregador. Em casa, pode ser 
totalmente carregada em cerca de oito horas.

Picape Ford F-150 Lightning elétrica
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TOMADA DE POSIÇÃO
A Honda acaba de anunciar que investirá US$ 
40 bilhões (quase R$ 190 bilhões) na próxima 
década em tecnologia de veículos elétricos, 
para se distanciar de carros com motores 
a combustão. A marca japonesa pretende 
produzir mais de dois milhões de unidades 100% 
elétricas globalmente até 2030, de 30 modelos 
diferentes, incluindo o já revelado E Prototype. O 
investimento é o mais recente passo da Honda 
para fazer com que os carros elétricos e a célula 
de combustível respondam por 100% de suas 
vendas até 2040. No comunicado, feito este 
ano, a Honda e o conglomerado de tecnologia 
japonês Sony anunciaram uma nova empresa 
para desenvolver e vender carros elétricos, com a 

Honda E Prototype
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A KOMBI QUER ANDAR SOZINHA
Pela primeira vez, o recentemente apresentado 
ID. Buzz, a Kombi elétrica, percorreu as ruas da 
cidade alemã de Frankfurt de forma autônoma. 
Até então, o piloto automático do ID. Buzz vinha 
sendo testado apenas em pistas controladas. 
Durante o trajeto, estava a bordo da nova Kombi 

expectativa de comercializar o primeiro modelo 
em 2025. Atualmente, cerca de 10% das vendas 
de carros na Europa são elétricos, enquanto nos 
Estados Unidos o percentual é de 2%.

Volkswagen ID. 
Buzz autônomo
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“BANHEIRAS” DA LAMA
O Salão de Nova York 2022, realizado de forma 
tradicional de 14 a 24 de abril, revelou os Jeep 
Wagoneer L e Grand Wagoneer L equipados 
com a nova família de motores Hurricane 

Herbert Diess, CEO do Grupo Volkswagen, ao 
lado de um piloto de testes, sentado no banco do 
motorista e responsável por agir em uma situação 
de emergência. A direção autônoma só é possível 
graças a uma série de recursos responsáveis por 
mapear trajeto e tráfego, como módulos Lidar, 
múltiplos sensores e câmeras instaladas no teto, 
nos retrovisores externos e para-choques. Ao 
todo, são 11 radares, cinco Lidar de curto alcance 
e um de longo alcance posicionado no teto do 
veículo permitindo uma visão de 360 graus e 14 
câmeras. Um dos desafios para o carro autônomo 
é interpretar a intenção de um pedestre. “Nem 
sempre é fácil para o veículo prever que uma 
pessoa se moverá para atravessar uma rua, 
por exemplo. Como humanos, conseguimos 
saber disso, mas é mais difícil ensinar para um 
computador”, explica Christian Senger, gerente de 
Veículos Comerciais da Volkswagen.
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SHOW ROOM
Doze estreias nada comportadas estão 
programadas para esta quinta-feira no Salão 
Privé de Londres, no Royal Hospital Chelsea, na 
capital da Inglaterra. A maior delas é “só” o novo 

biturbo. Os novos utilitários são 30 centímetros 
mais longos – com 5,76 metros no total – do 
que os modelos convencionais da família, com 
um entre-eixos absurdo de 3,30 metros e até 
1.251 litros de espaço de carga atrás da terceira 
fileira de bancos. Duas versões alimentam 
os novos Jeep, o Hurricane biturbo de 420 
cavalos de potência e 63,4 kgfm de torque no 
Wagoneer L e o Hurricane 510 biturbo com 510 
cavalos e 67,8 kgfm no Grand Wagoneer L. Os 
novos modelos já estão sendo oferecidos nas 
concessionárias norte-americanas, sem plano 
para ser comercializado no Brasil. 

Jeep Wagoneer L e Grand Wagoneer L
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e revolucionário Ferrari 296 GTB, o primeiro carro 
de estrada da Casa de Maranello com tecnologia 
híbrida plug-in (PHEV), com um propulsor a 
combustão integrado a um motor elétrico, com 
uma potência combinada de 818 cavalos. A 
“coisa” é capaz de acelerar até os 100 km/h em 
apenas 2,9 segundos. A Ferrari também terá 
no Salão o “Tailor Made Roma”, um programa 
exclusivo da marca do “Cavallino Rampante” 
para clientes que desejam criar um veículo 
personalizado e único. Outras “feras” que estarão 
em Londres são o Alfa Romeo 12C, o Aston Martin 
DBX707, o Bugatti Chiron Pur Sport, o Mustang 

Ferrari 296 GTB
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DE OLHO NOS ÓLEOS
Por serem produtos de consumo em massa, 
os lubrificantes automotivos chamam muito 
a atenção dos falsificadores. De acordo com a 
Associação Brasileira de Combate à Falsificação 
(ABCF), aproximadamente 30% de todos os 
produtos “piratas” no país referem-se a itens 
automotivos, relacionados especialmente 
à motorização.  “Para garantir a utilização 
de lubrificantes automotivos originais e de 
qualidade comprovada, é essencial que tanto o 
proprietário quanto o mecânico estejam atentos 
a todos os detalhes durante a troca de óleo. 
É necessário avaliar a origem dos produtos e 
o tempo de atuação no mercado. Consultar o 
‘Boletim de Monitoramento de Lubrificantes’, 
feito pela ANP, é uma boa opção para se atentar 
a esses detalhes. Outras ações podem auxiliar no 
momento da troca de óleo, como desconfiar de 
preços excessivamente baixos, pesquisar o CNPJ 

elétrico da Charge Cars, o Austin-Healey 100, o 
Genesis elétrico GV60, o Range Rover SV, o Morgan 
Super 3, o Prodrive Hunter, o Rolls-Royce Black 
Badge Ghost, o Tushek TS900 Apex.
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da empresa, verificar a data de fabricação e de 
validade no rótulo dos produtos e certificar-se de 
que o produto conte com lacre na tampa”, ensina 
Marcelo Martini, gerente de Vendas do Aftermarket 
da Fuchs Lubrificantes do Brasil.

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

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

1/5
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POSITIVIDADE 

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

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

Atente-se ao seu Crítico Interno: tome 
consciência de quantas vezes durante o dia 
você tem pensamentos julgadores e duros com 
você mesmo. “Eu sou um idiota!”, “Quantos 
erros eu cometi, sou um fracasso!”, “Não sou 
capaz de fazer isso!”. É como se estivéssemos 
constantemente nos chicoteando, sem a menor 
compaixão. Esses pensamentos têm origem em 
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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

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.
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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 
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eliminados por completo, mas ao acolhermos, 
darmos espaço para que eles existam, podemos 
entender que eles têm alguma função relacionada 
a nossa proteção. Podemos então, diminuir o 
desespero e ter comportamentos mais realistas.

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

O papel das emoções positivas: um estudo 
sobre os benefícios das emoções positivas 
publicado na Revista Contexto Clínico traz os 
múltiplos papéis dessas sensações positivas, 
como por exemplo: ajudam na recuperação do 
estresse, porque desfazem os efeitos tóxicos das 
emoções negativas; ampliam temporariamente 
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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 
padrões de pensamentos que estão enraizados. 

7/8EDITORIAL
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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!

EDITORIAL 8/8
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ARRAIÁ SEO INÁCIO ESTÁ 
DE VOLTA COM O MESMO 
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Festa será realizada neste sábado 
no Iate Clube de Aracaju.

Erick Souza & Missinho do Acordeon vão gravar CD

A festança mais charmosa da cidade, o “Arraiá 
Seo Inácio” está de volta com o mesmo chame 
de sempre, para a alegria dos forrozeiros de 
plantão. O arraiá já está sendo montado reunir 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 237 - 25/4/2022 – 144

CAPA DA SEMANA 2/6

grandes atrações neste sábado, 30 de abril, a 
partir das 21h no Iate Clube de Aracaju.

Na sua décima primeira edição, este ano o 
“Arraiá Seo Inácio” preza ainda mais pela cultura 
do povo nordestino e terá como atrações, ‘Forró 
Maior’, ‘XoteBaião’  e a banda ‘Erick Souza & 
Missinho Mendes que vai gravar um CD ao vivo, 
direto da festa. Missinho é referência no forró e foi 
sanfoneiro da Calcinha Preta durante 13 anos.

INGRESSOS
Os ingressos estão sendo vendidos no “Seo 

Inácio Bistrô” (Inácio Barbosa), “InPizza” (Garcia) e 
“Conceito” (Shopping Jardins). Pode ser adquirido 
também através do site clicando aqui. Outras 
informações através do número (79) 3249-1232.

Erick Souza & Missinho – a banda tem 
um ano de existência foi criada em meio a 
pandemia unindo dos grandes artistas da música 
nordestina. Missinho Mendes, mais conhecido 
como Missinho do Acordeon é natural de Maceió 
– AL, veio a Aracaju em 1998 para começar sua 
trajetória na Banda Xamego de Menina, ainda 
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passou pelas bandas Cana com Limão, Mulheres 
Perdidas até chegar a Banda que lhe deu o maior 
reconhecimento e visibilidade que foi a Banda 
Calcinha Preta onde passou 13 anos.

Erick Chariery de Souza, mais conhecido 
como Erick Souza, nascido em Aracaju mas 
de Pais Capelenses, gosta de ser conhecido 
como Capelense por amar a cidade natal dos 
pais, começou sua carreira em 2013 ao lado do 
Sanfoneiro e amigo ao qual descobriu o seu 
talento Mimi do Acordoen. Com 9 anos de carreira 
acumula vários prêmios individuas, escolhido duas 
vezes como melhor cantor no prêmio Sanfona 
de Ouro (2019 – 2021), e o prêmio que mudou 
sua trajetória musical que foi o Festival Nacional 
de Forró de Itaúnas (Fenfit), considerado o maior 
Festival de Forró Pé de Serra do mundo, se tornou 
o primeiro Sergipano a ganhar o Festival (2017) 
tendo convites para eventos na Europa.

Forró Maior - é sucesso em todo o Nordeste 
desde 1987, foi uma a primeira banda de forró 
eletrônica a ser criada e abriu portas para o 
seguimento que se consolidou na década de 90. A 

CAPA DA SEMANA
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banda também foi uma das primeiras a trazer os 
instrumentos eletrônicos para o forró e, por causa 
disso, o dois pra lá e dois pra cá se transformou 
em um forró mais colado e apaixonado. O 
primeiro CD da banda foi lançado no ano de 1993 
sendo um marco na história do forró eletrônico. A 
banda hoje está com 35 anos de história e soma 
mais de 16 CD´s oficias e 5 DVD´s, sendo os 5 
gravados no Estado de Sergipe. 

O último DVD foi lançado recentemente no 
mês de novembro de 2021 em comemoração 

CAPA DA SEMANA
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aos 35 anos de história da banda. Passaram pela 
banda grandes nomes do forró como: Vicente 
Nery, Edvaldo, Jeanny Lins, Joelma Rios, Dedé 
Brasil, Denilton Brito, Bibi Maior e Joyce Mendes. 
Atualmente a frente da banda conta com 
Geroaldo Sá (Gerô), Gaby Oliver e Valdson Moral.

Xotebaião - Eles 
começaram a carreira 
cantando pagode e 
ficaram famosos com o 
nome “Os Humildes”, 
mas logo depois 
mudaram de 
ritmo e também 
de nome, 
XoteBaião. 
Hoje sob 
o comando 
apenas de 
Vinícius Nejaim, a 
banda que começou 
também com Iuri, 
completa 22 anos de 
sucesso. A banda é 
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conhecida em Sergipe por fazer um trabalho 
diferenciado. Nos shows, a turma costuma 
interagir bastante com o público e transformar 
a festa em um verdadeiro arraial. 

E se tem arraial, não pode faltar a quadrilha 
e o tradicional ‘arrasta-pé do caranguejo’, passo 
comum na dança, e realizado nos shows, no meio 
do povo. Difícil alguém resistir. 

No repertório, sucessos autorais como 
Me dá uma Chance e Inconsolável, além dos 
clássicos do forró eternizados pela voz do 
mestre Luiz Gonzaga.

6/6CAPA DA SEMANA

Receba o seu jornal CINFORMONLINE 
digital GRÁTIS  toda semana através do 

WhatsApp, às segundas-feiras 
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

CUIDADOS APÓS ESCOVA PROGRESSIVA OU 
SELAGEM SEM FORMOL – Após a realização 
de progressivas, ou selagem, sem formol existem 

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

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

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

Ecledson Centro de Beleza 
fica situado na rua Teixeira de Freitas, 175, no 
bairro Salgado Filho, o telefone é 3246-4011
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SOCIEDADE
O advogado 
Omero 
Neto é o 
aniversariando 
desta sexta-
feira, 29 de 
abril, e vai 
celebrar a 
data ao lado 
da família em 
Itabaiana. O 
profissional se 
destacou em 
2021 e recebeu 
o Prêmio 
Olho Vivo no 
início deste 
ano. Omero é 
referência nas áreas da família, trabalhista, cível, 
empresarial e previdenciária. Muito competente 
e querido pelos clientes, deve receber o carinho 
deles e também dos colegas de profissão através 
das redes sociais. Parabéns! l
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A jornalista e futura gestora de turismo, Thaiara 
Silva, completou mais um ciclo na última quarta-
feira, 20 de abril, de forma especial. A editora da 
TV Alese aproveitou o feriadão prologando para 
celebrar seu aniversário em Itacaré e a diversão 
foi grande. Thaiara é sinônimo de festa e muito 
alto astral. Espero que os sorrisos no seu rosto 
estejam sempre presentes, afinal você é alegria, 
que a sua simpatia jamais seja diminuída e que o 
seu conhecimento todos os dias seja estendido! l
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Será lançado na 
próxima quinta-feira, 
dia 28 de abril, o livro: 
‘Uchôa: Multiplicador 
de sorrisos’. De 
autoria do Jornalista 
e escritor Milton 
Alves Júnior, a obra 
literária apresenta 
com detalhes os 
85 anos de vida do 
nobre Professor 
Jouberto Uchôa 
de Mendonça, 
idealizador do Grupo Tiradentes. Paralelo ao 
seu legado em contínua evolução no campo da 
Educação, será possível conhecer sua dedicação 
junto ao fortalecimento da Cultura sergipana, 
desporto, folclore, meio ambiente, inclusão social, 
relacionamento com amigos e colaboradores 
da instituição, bem como do seu elo familiar. 
Agendado para iniciar às 17h, o evento será aberto 
para toda a sociedade sergipana, e acontecerá no 
Foyer do Prédio da Reitoria, campus Farolândia da 
Universidade Tiradentes, em Aracaju. l
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Na semana passada, no dia 19 de abril, foi a vez 
da primogênita de Marcelo Carregosa, secretário 
de Esporte de Simão Dias completar 5 aninhos. 
Não faltaram parabéns para linda Marcelly Louise. 
Muitos anos de vida princesa! l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

O vereador Breno Garibalde participou na 
última segunda-feira, 18 de abril, do lançamento 
do programa ‘Ver a Vida’. Na ocasião, Breno 
parabenizou a prefeitura pelo programa, que vai 
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disponibilizar carretas itinerantes para realização 
de consultas, exames e encaminhamentos 
cirúrgicos, para mais de 6 mil usuários da rede. A 
ação, que começou na UBS Celso Daniel, bairro 
Santa Maria e no estacionamento do Aracaju 
Parque Shopping, bairro Industrial,  seguirá por 
todas as regiões da cidade. l

Receba o seu jornal CinformOline 
digital GRÁTIS  toda semana através 

do WhatsApp, às segundas-feiras 

A NOVA ERA DA NOTÍCIAS
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Presente há mais de 20 anos no mercado 
de moradias horizontais no estado, a Laredo 
conta com uma trajetória de desenvolvimento 
de projetos marcados por sofisticação, 
exclusividade e inovação. E na última segunda-
feira, 11, a Laredo Urbanizadora inaugurou a Casa 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Com um olhar 
ecologicamente 
responsável, a gerente 
de infraestrutura e 
logística do Grupo 
Constat, Gabriela 
Sandes, tem posicionado 
a empresa em um 
patamar sustentável 
e de cuidado com o 
planeta. Prova disso, são 
as ações implementadas 
por ela e sua equipe, 
a exemplo da redução de 30% do uso do 
papel, reaproveitamento da água dos ares-
condicionados, coleta seletiva de lixo, além 
do uso de caixas reutilizáveis para entrega de 
medicamentos nas casas dos pacientes. l
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Laredo, um projeto recém-consolidado, que 
tem como proposta oferecer aos clientes um 
ambiente conceitual, sofisticado e personalizado, 
aproximando-o de forma mais efetiva dos seus 
empreendimentos. O espaço fica situado na 
avenida Mário Jorge, no bairro Coroa do Meio. l

Criada em 2007, na cidade de São Paulo, a 
banda Coldplayers, conhecida pelos tributos ao 
Coldplay, se tornou uma das maiores bandas 
covers da América Latina. E no dia 07 de maio 
será a vez de Aracaju receber a apresentação 
única da banda. O show será realizado na 
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Depois de dois anos, Sergipe volta a sonhar com 
os festejos juninos e quem abre oficialmente a 
temporada mais esperada do ano para ariar a 
fivela é o Arraiá do Foca. E o cantor sergipano, 
Nathazinho Lima, é uma das atrações do evento 
que acontece no dia 30 de abril, em Nossa 
Senhora do Socorro, na Arena Siri. Ele vem se 
destacando nos quatro cantos de Sergipe, com a 
sua voz inconfundível e com seu show pra lá de 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

casa de eventos Vibe e conta também com a 
participação das apresentações de Cartel de Bali 
e Marraia. Os ingressos podem ser adquiridos 
através do site Guichê Web clicando aqui ou 
na loja SOUL DILA, no Riomar Shopping. l
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especial. Para Nathanzinho Lima, fazer parte deste 
evento é uma alegria imensa. “Estou muito feliz 
em fazer parte do Arraiá do Foca 2022. Um marco 
para os festejos juninos em Sergipe. E não posso 
deixar de fazer o convite a essa nação, porque 
vem repertório super atualizado com diversos 
ritmos e quem for vai se apaixonar”, destaca 
Nathazinho Lima. A festa vai ser pilotada por 
Samyra Show, Natanzinho Lima, Lucas Nathan e 
João Eduardo. Com uma mega estrutura, o Arraiá 
do Foca vai receber milhares de forrozeiros com 
mais de 10 horas de muito arrasta-pé.
INGRESSOS Os ingressos já estão à venda 
pelo site: clicando aqui e pelos pontos de 
vendas físicos Breno Marcas ( conj. João Alves), 
Depósito Rei do Gado ( conj. Fernando Collor 
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), Magníficos Lanche ( conj. Albano Franco ), 
Ms_Stores ( conj. M. Freire ll e Lamarão Motos 
( conj. Lamarão- Aracaju). l

O outono 
impacta não 
somente o clima 
com as baixas 
da temperatura 
m, mas também 
a saúde e 
aparência 
dos cabelos. 
Neste período 
as madeixas 
precisam de 
cuidados extras, 
por causa das 
temperaturas mais frias, o uso de secador e água 
quente acabam prejudicando a saúde dos fios. 
Por isso é necessário mudar o cronograma capilar 
e incluir novos hábitos na rotina. Cuidados no dia 
a dia e tratamentos específicos são capazes de 
diminuir a queda capilar durante este período e 
o frizz dos fios. De acordo com o especialista em 
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A Oncoradium - Centro Oncológico de Aracaju 
tem feito a diferença no tratamento contra 
o câncer no Estado. Funcionando anexo ao 
Hospital de Cirurgia, a unidade hospitalar 
atende as demandas de radioterapia do HC e 
também outras demandas da saúde do Estado. 
Atualmente, seu horário de funcionamento foi 
ampliado para os três turnos (manhã, tarde e 
noite) por conta da alta demanda de pacientes. 
Diariamente, estão sendo realizados cerca de 
70 atendimentos e não há fila de espera. Os 
pacientes agradecem! l

cabelo, Marcelo Gomes, o cabelo deve ser lavado 
com frequência no outono. Pega essas dicas! l
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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”, 
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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 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

o músico vai recordar grandes sucessos também. 
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 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 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

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 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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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” 

5/10ROTEIRO CULTURAL
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‘BOLOFOFOS’
Após se consagrar fenômeno na internet com 
sucesso absoluto em visualizações no Youtube, 
‘Bolofofos’ segue nas plataformas dos streamings 
e começa carreira nos palcos com produção 
inédita ‘Bolofofos - Show Oficial’. A montagem 
infantil vai ser apresentada em Sergipe no dia 
15 de maio, a partir das 17h no Teatro Tobias 
Barreto. A produção local é da RD Produções com 
assessoria de imprensa da Navarro Comunicação. 
A apresentação vai contar com hits cantados e 
vistos por milhões de pequenos e que poderão 

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

6/10ROTEIRO CULTURAL
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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 

710ROTEIRO CULTURAL
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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

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

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 

9/10ROTEIRO CULTURAL
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da carreira do artista. Músicas do 24º álbum: 
“Solitude”, “Cedo ou Tarde” e “Vesúvio”, além 
dos clássicos sucessos “Se”, “Flor do Medo”, 
“Eu te devoro” e “Samurai”, entre outras. No 
palco, Djavan é acompanhado do guitarrista 
Torcuato Mariano e os pianistas Paulo Calasans 
e Renato Fonseca, além do baixista Arthur de 
Palla e o baterista Felipe Alves. O espetáculo é 
assinado pelo próprio compositor, possui cenário 
de Suzane Queiroz, projeto de luz de Binho 
Schaefer e figurino de Roberta Stamato. A turnê 
“Vesúvio” já passou por vários estados do Brasil, 
além da Argentina, Chile e Europa. l

10/10ROTEIRO 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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PROJETO ‘TRIBOS E TEATRO’
O Ministério do Turismo está realizando o projeto 
‘Tribos e Teatro - Arte para transformar o mundo’ 
e Aracaju é uma das cinco capitais do país que 
foi contemplada para receber. As inscrições que 
são gratuitas estão abertas até o dia 30 de abril 
e o público-alvo são professores e estudantes 
de escolas públicas. Na capacitação online de 
liderança juvenil serão desenvolvidos elementos 
como O que é Tribos; autoconhecimento; 
empreendedorismo social; voluntariado e 
Responsabilidade Social Individual (RSI); 
Design Thinking; e práticas de impacto social. 
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RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Já a capacitação presencial, realizada através 
de oficinas de teatro, conta com elementos 
como linguagem teatral; jogos de desinibição; 
consciência corporal; improvisação de cenas; 
e produção e apresentação de um espetáculo 
de teatro no final da edição. As capacitações 
online acontecerão pelo Google Meet: 4h para os 
educadores e 8h para os estudantes. Já as oficinas 
de teatro acontecem de forma presencial nas 
escolas participantes e contam com carga horária 
de 32h. Os encontros iniciam no final de maio 
para as turmas de educadores e, em junho, para 
os alunos. O resultado será a apresentação de um 
espetáculo teatral, com os alunos participantes, 
em cada escola. O projeto que é coordenado 
em Sergipe pela T3 Consultoria, tem objetivo de 
possibilitar a transformação social através da arte 
com a prática em um projeto de impacto social 
com vivências em teatro.Outras informações 
através do número (79) 991464477 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 
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tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca comemora 
o sucesso do Arrumadíssimo Cozinha Afetiva com 
a grande demanda nos finais de semana. Agora 

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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Dally começa a ir mais longe e assumir comando 
do cardápio de eventos. Então é uma ótima opção 
para garantir que a festa de confraternização ou 
aniversário vai contar com o melhor da culinária. o 
cuidado, bom gosto e tempero de Dally fazem toda 
a diferença e quem contrata aprova e quer mais. 
Tudo feito com muito amor. O cardápio é variado 
e conta com uma diversidade como feijoada, 
arrumadinho, baião de 2, arretado, rabada, 
buchada, sarapatel e tem sobremesa também. 
Parabéns a Dally pela qualidade e dedicação. 
Siga o Instagram @ArrumadissimoAju ou entre 
em contato através do número (79) 99975-0758 
ou do WhatsApp (79) 99946-0758. l
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O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 
Barbearia se destaca em Aracaju pelo atendimento 
diferenciado, capacitação dos profissionais, bom 
gosto e localização privilegiada. A barbearia 
foi ampliada e atende os clientes com horário 
marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 
para atender a todos. Os cantores Gustavinho 
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 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 237 - 25/4/2022 – 183

8/9CIRCULANDO

MALHARIA VEOMAR
Localizada no Centro 
de Nossa Senhora 
da Glória, a Malharia 
Veomar se destaca na 
produção de confecção 
de fardas, abadás e 
camisas personalizadas, 
jalecos, pijamas, baby-
doll e máscaras que 
agora são acessórios 
obrigatórios e todos 
precisam usar para se proteger contra o novo 
coronavírus. Em pouco tempo, a malharia se 
tornou referência e passou a atender demandas 
de todo o estado. O segredo do sucesso é o 
bom gosto, cuidado e comprometimento da 
proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e 
siga o Instagram @malharia_veomar l
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Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli da 
Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo o 
agendamento do seu horário através dos números 
(79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l
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CESTAMOR AJU
A Cestamor Aju acaba de ser inaugurada em 
Aracaju como uma opção de presentear com 
carinho e muito sabor em cestas artesanais de 
café da manhã, lanche da tarde e opções de 
frios e vinhos e cervejas. Além das cestas finas, 
também organiza kits recepções de maternidade 
e executivos. Os pedidos podem ser feitos 
via direct no Instagram @cestamoraju , pelo 
WhatsApp (79) nn99135-3135 ou através e-mail 
cestamor.aju@gmail.com. l
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