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APRESENTAÇÃO
A ECM-PESQUISAS é um braço da ECM  

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

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

HISTÓRICO
No ano de 2016, essa equipe realizou pesquisas 

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

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

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

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

de tarefas pela equipe da ECM, como seguem:

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITORIAL

Quando não surgem esses fatores aleatórios, 
que provocam perplexidade, de vez em quando, 
eleições majoritárias são decididas através de 
montagens complexas de apoio recíproco.

Desta forma, sabe-se que é imprescindível 
um amplo entendimento, que envolva desde 
o governador do Estado, passando pelos 
prefeitos, deputados e vereadores para que se 
consiga eleger um governador.

Além disso, há que se avaliar as expectativas 
do eleitorado, o que se faz através de 
pesquisas sérias, o que nem sempre é possível 
por conta da parcialidade de muitos institutos 
de pesquisa que buscam a agradar, ou fazer a 
vontade dos seus contratantes pagadores.

O JOGO PARA 
GOVERNAR SERGIPE 

A PARTIR DE 2023
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2/3EDITORIALOPINIÃO

Em Sergipe, a construção de alianças, 
levando-se em consideração o fator 
agregação de redes de apoio, aponta 
para duas ou três pré-candidaturas com 
possibilidades de êxito, a saber – Fábio 
Mitidieri; Rogério Carvalho e a indefinida 
situação de Valmir de Francisquinho.

Entretanto, há que se considerar a força do 
senador Alessandro Vieira, que já demonstrou 
qualidade de convencimento quando fala ao 
povo, seja pessoalmente, seja através da mídia.

Por seu turno, é preciso levar a sério 
a candidatura de João Fontes, aliado de 
Bolsonaro, candidato à reeleição para 
presidente, que conta (Bolsonaro) com 
indiscutível e indisfarçável apoio popular. 
João Fontes faz um trabalho inteligente de 
bastidores, com ampla utilização das redes 
sociais e um discurso inflamado contra as 
aleivosias do STF.

Levando-se em conta a rede de alianças, 
não restam dúvidas de que a vantagem é 
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3/3EDITORIALOPINIÃO

de Mitidieri, que conta com a esmagadora 
maioria dos prefeitos e vereadores, do 
próprio governador, e ainda conta com a 
simpatia do sobrevivente Lula, candidato a 
presidente, que, de acordo com os institutos 
de pesquisa, detém ainda a maioria dos 
eleitores. Aliás, essa questão dos dois 
palanques para Lula em Sergipe tem 
desafiado a imaginação dos estudiosos de 
politica daqui, desta terra de Serigy.

Mitidieri ainda conta com o único pré-
candidato a senador, Laércio Oliveira,  que 
já manifestou com clareza seu desejo de 
concorrer e já manifestou que está fechado 
com o candidato do grupo. 

Lula tem diálogo com Belivaldo Chagas e 
não esquece, com gratidão, que Fábio Mitidieri 
votou contra o impedimento de Dilma Russsef. 
Todos do PT lembram disso.

O tabuleiro de xadrez está montado, agora, é 
aguardar quem se revelará o melhor enxadrista 
para montar o cheque mate.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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CLASSIFICADOS
1/4

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

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

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

VALOR R$ 230.000,00
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Classificados 2/4

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

VALOR R$ 1,5 MILHÃO
CONTATO: (79) 9982-8288 – CRECI: 117/SE
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3/4

Vende-se uma Chácara  no Matapuã, 
na beira do rio, com pier, piscina, 
mais 3mil m². Está por 3 milhões

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

VALOR R$  3 MILHÕES

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

4/4

Apartamento no Estrela do Mar Edifício 
JACARECiCA Bairro Atalaia sendo 03 

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

VALOR RS 125.000,00

Classificados

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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A evolução da avaliação positiva do 
presidente da República, Jair Bolsonaro 
(PL), nos últimos meses já lhe condiciona 
uma redução assustadora da “vantagem” 
que o ex-presidente Lula (PT) tinha, 
segundo todos os levantamentos realizados 
até agora, em todo o País. Aliados do atual 
presidente, inclusive, divergem e entendem 
que as pesquisas não traduzem a realidade 
e garantem que Bolsonaro já lidera as 

OPINIÃO
1/32

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

BOLSONARO DEVE 
LIDERAR AS PESQUISAS

APÓS O INÍCIO DA 
CAMPANHA ELEITORAL
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2/32CINFORMANDOOPINIÃO

intenções de voto, considerando que ele é 
pré-candidato à reeleição. 

Em respeito à boa informação, este colunista 
tem um posicionamento “parecido”, mas 
precisa se basear em cima de dados oficiais, 
até para não cair em descrédito. Mas basta 
acompanhar a movimentação dos atuais pré-
candidatos à presidência da República que, 
independente de pesquisa, percebe-se quem 
está bem avaliado, quem tem respaldo popular, 
e quem irá para a disputar apenas para “fazer 
número” ou buscar uma representação maior 
de seu partido no Congresso Nacional. 

Muito criticado por seus adversários, 
Bolsonaro já conseguiu um grande feito: 
polarizou a disputa nacional com Lula e já 
inviabilizou a formatação de uma “terceira via” 
no País. Eduardo Leite (PSDB) foi preterido; 
Sérgio Moro (União Brasil) também; Luciano 
Bivar (União Brasil), João Dória (PSDB), 
André Janones (Avante) e Simone Tebet 
(MDB) demonstram que não passarão de 
ilustres “figurantes” no 1º turno. Outro crítico 
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3/32CINFORMANDOOPINIÃO

ferrenho do presidente, Ciro Gomes (PDT), 
continua sem evoluir e já começa a sentir 
rejeição a seu nome nas ruas. É difícil fazer 
uma avaliação em torno da pré-candidatura 
de Lula que, por enquanto, continua “distante 
das ruas”, sem muito contato popular, e 
só se expõe publicamente em eventos e 
ações predominantemente “de Esquerda”. 
Como se não bastasse essa “ausência”, Lula 
também tem dado declarações polêmicas e 
infelizes. Incomodou católicos e evangélicos 
sobre o aborto; alguns trabalhadores pelas 
reformas que já não garante mudar; e agora os 
profissionais da Segurança Pública. O desgaste 
é tão grande que até o marketeiro de sua 
campanha já foi demitido...

Em contrapartida, Bolsonaro vai avançando 
com seu governo, vai crescendo nas redes 
sociais, tem buscado fortalecer sua base 
política e eleitoral e, estrategicamente, 
começou a agradar o público feminino e os 
mais jovens, em especial. Sem contar que, 
diferente de Lula, Bolsonaro continua nas 
ruas, participando de eventos cada vez mais 
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4/32

volumosos. E, principalmente, começando a 
pontuar bem em regiões onde sua rejeição era 
grande, como no Nordeste e no Sudeste. 

Segundo a mais recente pesquisa Paraná 
Pesquisas em São Paulo (registrada no TSE 
sob o nº BR-07854/2022, foram entrevistadas 
1.820 pessoas em 78 municípios do Estado, 
com 95% de confiabilidade e uma margem 
de erro de 2,3%, entre 24 e 29 de abril, e 
Bolsonaro já está na frente de Lula (35,8% x 
34,9%), sendo que em um mês, o presidente 
cresceu 5% e o petista menos de 1%. Seguindo 
nesta evolução, e tomando por base as 
amostras oficiais, para este colunista não 
será surpresa se, após o início da campanha 
eleitoral, Bolsonaro já esteja liderando a 
corrida. É esperar para ver...

CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VEJA ESSA!
Depois de ter a confirmação do apoio de toda a 
Família Reis em Lagarto, agora o pré-candidato 
a governador Fábio Mitidieri (PSD) voltou ao 
município e obteve a confirmação do apoio do 
Grupo “Bole-Bole” com o apoio do deputado 
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5/32CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

federal Gustinho Ribeiro (Repúblicanos) e da 
prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade). 

E ESSA!
Na visita a obras em execução em Lagarto, 
Fábio também foi recebido pela pré-
candidata à deputada estadual, Áurea 
Ribeiro (Republicanos), e outras lideranças 
políticas da região. Na prefeitura, Fábio 
ouviu da prefeita e vereadores demandas 
relacionadas à necessidade de um hospital 
regional que atenda casos de baixa e média 
complexidade, desafogando o HUSE. Melhorias 
na infraestrutura municipal também foram 
apresentadas ao pré-candidato.

HILDA RIBEIRO
A passagem de Fábio por Lagarto também 
oportunizou declarações de apoios à pré-
candidatura dele. “Quero dizer que você pode 
contar com a gente, Fábio. Você é o nosso 
pré-candidato, o nome que apoiamos para o 
Governo do Estado”, declarou Hilda Ribeiro. 
Na sequência Fábio foi visitar a construção da 
Orla da Barragem Dionísio Machado, futuro 
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6/32CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

complexo de lazer e comércio que promete 
aquecer o turismo na região. O pré-candidato 
também esteve no povoado Urubutinga, nas 
obras de construção do Hospital do Amor.

GUSTINHO RIBEIRO
Durante a agenda, outras manifestações de 
apoio à pré-candidatura aconteceram em 
entrevista na rádio Eldorado FM e também em 
almoço com lideranças políticas na residência 
de Áurea Ribeiro, no Povoado Moita Redonda. 
“A cidade de Lagarto é uma cidade estratégica 
para Sergipe. É por isso que tanto a prefeita Hilda 
como eu, como nosso agrupamento decidimos 
firmar essa parceria com Fábio Mitidieri. 
Compreendemos que ele representa renovação, 
é sintonizado com o futuro, com a modernidade, 
mas sem esquecer as suas origens e o que o 
povo precisa”, disse Gustinho na Eldorado FM.

FÁBIO MITIDIERI
No mesmo programa, Mitidieri agradeceu 
o apoio do casal. “Essa parceria com Hilda 
e Gustinho tem dois alcances: em Lagarto 
e Estadual. Hilda como gestora municipal e 
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7/32

Gustinho como deputado federal por Sergipe. 
Agora, o que eu digo a Hilda e Gustinho e as 
pessoas que andam comigo nesse projeto é 
que nós precisamos pensar em Sergipe e em 
Lagarto procurando entender suas demandas 
e prioridades”, defendeu Fábio Mitidieri.

VALMIR DE FRANCISQUINHO I
Enfim chegou a hora de o ex-prefeito de 
Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) 
anunciar seu projeto político. Aliados 
aguardam com ansiedade a entrevista 
coletiva que ele concederá, nesta segunda-
feira (2), a partir das 7 horas, no Clube 
Cotinguiba, em Aracaju. Aliados entendem 
que a pré-candidatura é algo “irreversível”, 
como também a pré-candidatura de Eduardo 
Amorim (PL) para o Senado. 

VALMIR DE FRANCISQUINHO II
Entre os aliados de Valmir há quem entenda 
que, para vencer o governo, não dá para 
montar uma chapa “puro-sangue”. Outros já 
não veem problema nisso. A verdade é que 
o projeto de Valmir inviabiliza, bastante, as 

CINFORMANDOOPINIÃO
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8/32

pré-candidaturas de Rogério Carvalho (PT) e 
de Alessandro Vieira (PSDB). A aposta é que 
Valmir polariza com Mitidieri. 

COM BOLSONARO OU NÃO?
Defensores do presidente da República em 
Sergipe, sinalizam para um apoio a Valmir de 
Francisquinho, mas querem ouvir e perceber o 
compromisso do ex-prefeito de Itabaiana em 
garantir um palanque competitivo para Jair 
Bolsonaro em Sergipe. A entrevista coletiva 
será importante até para Valmir, caso confirme 
sua pré-candidatura, explique como será sua 
contribuição para a reeleição de Bolsonaro. 

REUNIÃO EM BH
O presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro 
Flávio Conceição de Oliveira Neto, participou 
em Belo Horizonte (MG), no Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) 
da 2ª reunião ordinária do Conselho Nacional 
de Presidentes dos Tribunais de Contas 
(CNPTC). O presidente do TCE/SE, que 
iniciou sua gestão em janeiro passado, 

CINFORMANDOOPINIÃO
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participou de discussões no encontro em 
Minas Gerais sobre diversos assuntos 
relacionados ao Controle Externo. 

PRIMEIRA REUNIÃO
Essa foi a primeira reunião presencial dos 
gestores desde o início da pandemia em 2020.
Um dos principais temas debatidos foi a 
adesão dos Tribunais de Contas ao Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, uma proposta 
do Conselho Nacional de Justiça. Presente 
no evento, o presidente da Atricon, Cezar 
Miola, falou sobre as ações de interesse do 
Sistema de Tribunais de Contas e das PECs em 
tramitação no Congresso Nacional.

LIVRO DE NILZIR
Representando o presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), 
conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, 
o diretor de Comunicação Social e Mídias do 
TCE, Habacuque Villacorte, e a coordenadora 
adjunta do Setor Médico, Maria Luiza Lima 
Dias, prestigiaram o lançamento do Livro “O 
desenho institucional do Ministério Público 

CINFORMANDOOPINIÃO
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Brasileiro”, de autoria do Promotor de Justiça 
do MPSE, Nilzir Soares Vieira Junior.

ENTREGA DA COMENDA
Em uma solenidade bastante concorrida com as 
presenças de membros do MPE e convidados dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além 
de convidados diversos, também foi realizada a 
entrega da “Comenda Valdir de Freitas Dantas”, na 
sede do Ministério Público Estadual.

MEMORIAL DA DEMOCRACIA
Na oportunidade, o procurador-geral de 
Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, e 
outros membros do Ministério Público de 
Sergipe foram homenageados pela Associação 
Sergipana do Ministério Público (ASMP). 
Na ocasião, a ASMP também inaugurou do 
“Memorial da Democracia”.

FLÁVIO CONCEIÇÃO I
Mesmo impedido de participar das solenidades 
porque, simultaneamente, presidia a sessão 
do pleno do Tribunal de Contas, o conselheiro 
Flávio Conceição enfatizou a importância de 
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enviar seus representantes por entender que 
o TCE e o Ministério Público devem sempre 
“caminhar em sintonia”.

FLÁVIO CONCEIÇÃO II
“Somos um órgão de fiscalização e controle, 
mas temos intensificado o caráter pedagógico, 
ampliando também o compromisso social. 
Assim como o MPE, somos os guardiões da 
democracia e atuamos, também, para garantir 
o efetivo controle das desigualdades, buscando 
a efetiva aplicação do dinheiro público. 
Temos que prestigiar e enaltecer sempre a 
importância do MPE para a nossa sociedade”, 
destaca Flávio Conceição.

CONFERÊNCIA EM MACEIÓ!
A Ecos Consultoria promove entre 20 e 
23 de maio, no Hotel Atlantic, em Maceió 
(AL), a 1ª Conferência de Governança, 
Desenvolvimento, Planejamento e Gestão 
Regional. O primeiro palestrante confirmado 
é o presidente da OAB/AL, Vagner Paes, 
sobe o tema “A nova lei de Licitação, 
desburocratização e celeridade na gestão”. 
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OLHA A RENASCER!
“Discurso demagogo e falso paladino da 
moralidade”! Foi assim descrito o perfil do 
atual presidente do órgão, feito por um leitor e 
atual servidor da entendida pública! Segundo 
o denunciante, vivencia uma irreversível 
decepção com o homem, que cresceu 
escutando várias “histórias” de humanidade 
e correção com o erário público, e no dia a 
dia, vivencia inúmeros desmandos, práticas 
irregulares e condutas desproporcionais 
que visam exclusivamente proteger seus 
improdutivos e incapazes  apadrinhados, 
perseguindo com tratamentos ditatoriais 
aqueles que não rezam em sua cartilha!

OLHA A LARISSA!
Cita como exemplo, a afilhada Larissa, que 
além de inúmeros prejuízos causados ao 
Estado, por conta da sua incapacidade de 
exercício da função presenteada pelo seu 
padrinho, além do já denunciado recebimento 
de valores em duplicidade! Passando por 
sua comadre Crerlin (mãe de Larissa), que 
assim como a filha, recebeu valores indevidos, 
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além de ser responsável pelo suprimento de 
fundos em parceria com um outro afilhado do 
presidente que “foi afastado”, onde inúmeros 
indícios de práticas irregularidades existem, 
sem qualquer providência para elucidar!

“SHOW DE HORRORES”
Não esquecendo de outras condutas 
reprováveis, como por exemplo: marido e 
esposa, trabalhando em conjunto em um 
contrato de alimentação; veículos da fundação 
em restaurantes, motéis, fazendo viagens 
particulares interestaduais; cabide de emprego 
familiar, onde 3 a 4 membros da mesma família 
são contemplados com “trabalho”; ameaça 
velada a profissionais capacitados, para  
executar pareceres e relatórios para camuflar 
procedimentos que visam proteger os seus 
afilhados e desmoralizar aqueles que não se 
curvam ao seu tradicional bla-bla-bla!

PROMETE DENUNCIAR!
Finalizou o servidor dizendo que iria parar os 
comentários no âmbito da Fundação, porque 
não tem certeza ainda de tudo que tem 
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ouvido falar sobre a conduta do presidente, 
por outros locais que atuou/atua!! Mas, de 
tão indignado, ele assegura que assim que 
tiver dados concretos dessas “práticas”, 
não se eximirá de denunciar! Com a palavra 
todos os envolvidos, como sempre vem sendo 
oportunizado por este espaço...

MARIA MENDONÇA I
A deputada estadual Maria Mendonça 
(PDT) protocolou Indicação, na Assembleia 
Legislativa, propondo a Semana de 
Conscientização Política, com foco na 
juventude que está nas escolas.  Na pauta 
estão palestras e minicursos, abordando desde 
a composição política do país, até as funções 
e atribuições dos políticos nas três esferas 
dos poderes Executivo e Legislativo: federal, 
estadual e municipal.

MARIA MENDONÇA II
“Esse Programa, também, tem o condão de 
demonstrar a importância de inserção dos 
nossos estudantes na política”, explicou a 
parlamentar, ressaltando que reconhece que 
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há uma descrença generalizada na classe 
política, o que acaba por afastar os jovens 
das discussões sobre o tema. “Vimos que 
nos últimos tempos, tem crescido a procura 
deles por movimentos de várias esferas 
sociais, mas na política partidária, ainda, é 
incipiente”, completou Maria.  

MARIA DO CARMO I
A senadora Maria do Carmo Alves (UB) 
ressaltou a importância da Medida Provisória 
1.077/2021 que cria o Programa Internet 
Brasil. A matéria, já aprovada pela Câmara 
Federal, propõe a garantia de acesso gratuito 
à internet, em banda larga móvel, aos alunos 
da educação básica da rede pública de ensino. 
Para ter direito ao benefício, os estudantes 
devem pertencer a famílias inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico), inclusive os alunos 
matriculados nas escolas das comunidades 
indígenas e quilombolas. 

MARIA DO CARMO II
“Nós acompanhamos a dificuldade 
que milhões de estudantes brasileiros 
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enfrentaram neste período de pandemia da 
Covid-19. Sem acesso à internet e, muitas 
vezes sem sequer ter um computador, 
muitos ficaram prejudicados na escola, pois 
não tiveram como acompanhar as aulas 
remotas”, disse Maria do Carmo. Para ela, 
o Programa repara um pouco da injustiça 
social, amplificada especialmente no 
momento pandêmico. O acesso, explicou a 
senadora sergipana, deverá ser garantido 
aos alunos através da distribuição de chip, 
pacote de dados ou dispositivo de acesso, 
principalmente celulares. O direito poderá ser 
concedido a mais de um aluno por família.

EMÍLIA CORRÊA I
Está em tramitação, na Câmara de 
Municipal de Aracaju (CMA) de autoria 
da vereadora Emília Corrêa (Patriota) o 
Projeto de Lei(PL) 78/2022, que propõe a 
criação do Programa de Apadrinhamento 
Afetivo de Idosos. O objetivo é acolher, 
amparar e resgatar o respeito aos idosos 
que residem em entidades assistenciais 
públicas ou privadas do município.
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EMÍLIA CORRÊA II
“É um projeto simples, mas muito 
significativo. Todos nós sabemos da 
importância e a diferença que faz na vida 
de um idoso a convivência sadia com 
outras pessoas nessa fase da vida. Auxilia 
na melhora da saúde mental, previne a 
depressão, evita o sedentarismo, entre 
outras vantagens. Fatores essenciais que 
eles possam se sentir acolhidos e especiais, 
é exatamente essa a ideia”, afirmou a autora.

EMÍLIA CORRÊA III
A parlamentar explicou que esse 
apadrinhamento acontecerá, caso o projeto 
seja aprovado, mediante autorização e, em 
dias específicos. “Seriam alguns momentos 
de lazer em finais de semana, feriados ou 
datas comemorativas; possibilitando, às 
esses idosos um pouco de atenção e afeto 
para quem, muitas vezes, é desprezado 
pela própria família, mesmo assim, isso 
só será permitido com a autorização legal  
do familiar ou da entidade em que o idoso 
reside”, pontuou.
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IRAN BARBOSA I
O deputado estadual Iran Barbosa (PSOL) 
relatou a visita de trabalho que fez à 
comunidade do Loteamento Recanto da Paz, 
antiga Malvinas, localizado no bairro Aeroporto, 
na capital sergipana, onde dialogou com 
lideranças comunitárias e com moradores, 
ouvindo as suas preocupações em relação 
a um projeto da Administração Municipal 
de Aracaju que contempla a regularização 
fundiária e a urbanização daquela área.

IRAN BARBOSA II
De acordo com o parlamentar, o Loteamento 
Recanto da Paz é uma ocupação antiga que 
cresceu próximo do Aeroporto Santa Maria, 
carente de tudo, e muitas famílias que lá 
vivem são ainda remanescentes dos primeiros 
ocupantes da área. “Trata-se de uma comunidade 
com uma história muito sofrida que cresceu 
carente de todo tipo de política pública, com 
problemas de saneamento, de abastecimento 
de água, de energia, de acesso de carros em 
função da irregularidade das ruas. Há um grande 
abandono ali”, descreveu o parlamentar.
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LAÉRCIO OLIVEIRA I
O deputado federal Laércio Oliveira está 
empenhado na realização de dois importantes 
projetos de infraestrutura turística de Nossa 
Senhora da Glória e Itabaianinha. Ele esteve 
com o ministro do Turismo Carlos Brito 
para apresentar dois projetos importantes 
de infraestrutura turística. O de Glória é 
um projeto de Agroturismo aproveitando 
o potencial leiteiro da cidade que pode ser 
incluída na rota dos Canyons de Xingó. 
A criação de uma área estruturada foi 
apresentado pela prefeita Luana Oliveira. 

LAÉRCIO OLIVEIRA II
Já a deputada estadual Janier Mota 
apresentou um projeto de restauração 
do prédio, da antiga estação ferroviária, 
resgatando a história do município. “Além 
de proteger o passado, estamos focados no 
futuro, visto que o local passa a ser atrativo 
turístico para o município”, afirmou Janier. “A 
ideia é criar uma área de lazer, com campo de 
múltiplo uso, playground, espaço educativo, 
instalação de biblioteca e museu. Se tornaria 
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um espaço para geração de emprego e 
renda e também para o turismo”, explicou o 
parlamentar sobre o projeto de Itabaianinha.
 
LAÉRCIO OLIVEIRA III
Brito orientou os passos que tem que ser 
dados para o avanço das obras e reafirmou 
o compromisso do Ministério do Turismo 
com o investimento em infraestrutura. 
“São mais de 3.200 obras em andamento 
somente nessa pasta na atualidade. Com 
uma melhor estrutura, esses destinos 
passam a oferecer uma melhor experiência 
para o visitante”, explicou.
 
ALÔ ITABAIANINHA!
Um pouco antes, o deputado esteve junto 
com Janier na diretoria de Infraestrutura 
Ferroviária para propor a municipalização 
do prédio da ferrovia de Itabaianinha, que 
pertence à União. “O objetivo é restaurar o 
prédio, que está abandonado para resgatar 
e preservar a história do local. As estações 
ferroviárias tem sempre muita história. Além 
de proteger o passado, estamos focados no 
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futuro, visto que o local passa a ser atrativo 
turístico para o municipio”, disse Laércio.
 
ALINHAMENTO
O diretor de Infraestrutura ferroviária Ariston 
Ayres Rodrigues afirmou que a ideia vem 
no mesmo sentido que o Dnit quer alinhar, 
buscando a parceria com os municípios 
e que já houve cessão e restauração de 
outras estações de trem para se tornarem 
destino turístico, a exemplo de Campina 
Grande, onde existe o trem do forró. Também 
participaram da reunião vereadores de 
Itabaianinha, a exemplo do famoso Zé Miúdo 
Anão, que viralizou na internet depois que 
Bolsonaro o colocou nos ombros.

KITTY LIMA I
“Conscientizar é a melhor forma de educar 
a nossa sociedade sobre a gravidade da 
violência contra os animais para que possamos 
pôr um fim a essa triste realidade”. Foi com 
essas palavras que a deputada estadual 
Kitty Lima (Cidadania) avaliou a importância 
da campanha Abril Laranja durante ação 
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promovida pela parlamentar em Nossa 
Senhora das Dores. O mês alusivo é um 
movimento criado pela Sociedade Americana 
para a Prevenção da Crueldade contra os 
Animais (ASPCA) que dedica ao mês de 
abril ações para sensibilizar, conscientizar e 
prevenir a crueldade contra animais.

KITTY LIMA II
Em Sergipe, desde 2019, o Abril Laranja foi 
transformado em lei graças a iniciativa da 
deputada Kitty Lima, e a partir de então, o 
Governo de Sergipe tem que promover ações 
de conscientização contra esse tipo de crime 
que, infelizmente, é cometido diariamente 
contra os animais. Protetora dos animais e 
legítima representante da causa animal no 
parlamento sergipano, Kitty Lima tem a luta 
pela garantia dos direitos e da vida animal 
como uma missão de vida. Durante o mês 
de abril, a parlamentar estará visitando 
diversos municípios sergipanos levando 
conscientização sobre os reflexos deste tipo 
crueldade para os animais, para a sociedade e 
para aqueles que cometem esse crime.
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ZEZINHO SOBRAL I
Apoiador do setor produtivo e 
comprometido com o desenvolvimento 
da agricultura em Sergipe, o deputado 
estadual Zezinho Sobral (PDT) participou 
do Encontro de Gestores das Ceasas do 
Brasil, no auditório da Câmara de Dirigentes 
dos Lojistas (CDL), na capital. Promovido 
pela Central de Abastecimento de Aracaju 
(Ceasa), em parceria com a Associação 
Brasileira das Centrais de Abastecimento 
(Abracen), o encontro aconteceu pela 
primeira vez no Nordeste e reuniu 
administradores de Sergipe, Bahia, Alagoas, 
Paraná, Rio Grande do Sul e outros estados.

ZEZINHO SOBRAL II
“Sempre digo que é o campo que alimenta 
a cidade. Durante a pandemia, a Ceasa 
não parou e foi um dos responsáveis em 
abastecer as famílias, entidades, hospitais, 
etc. São mais de 700 famílias que estão, 
direta ou indiretamente, envolvidas no 
dia-a-dia da Ceasa. Esse evento foi um 
importante intercâmbio de informações 
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e conhecimentos para que todos se 
aprimorem para agregar às novas práticas 
e fortalecer esse trabalho tão importante 
que gera muitos empregos e renda”, 
destacou Zezinho Sobral.

ZEZINHO SOBRAL III
O deputado estadual Zezinho Sobral reafirmou 
o compromisso com a atividade e com todos 
os profissionais que fazem a Ceasa, colocando 
o mandato na Assembleia Legislativa sempre 
à disposição para aprofundar discussões 
voltadas para políticas públicas e estruturantes 
para agregar no setor da economia e de 
abastecimento de hortifrutigranjeiros.

EXCLUSIVA!
Falando em Zezinho Sobral, algo inusitado 
parece acontecer na eleição de 2022, mais 
precisamente no município de Laranjeiras: a 
informação é que as duas Fazendas (Varzinhas 
e Boa Sorte), tradicionalmente adversárias 
políticas, desta vez estarão unidas, com os 
grupos possivelmente votando no líder do 
governo para deputado estadual. 
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ALÔ LARANJEIRAS!
O entendimento passaria com o apoio de 
parte da Família Franco (Usina Pinheiro), 
como contrapartida, pode-se formalizar 
um grande entendimento visando a disputa 
pela prefeitura de Laranjeiras em 2024. Nas 
redes sociais de moradores do município o 
assunto já começa a ser “ventilado”. 

BOMBA!
Nos próximos dias ocorrerá no município de 
Cumbe uma licitação que tem deixado muita 
gente com os olhos bem abertos! Por se tratar 
de contratação de empresa para prestação de 
serviços, onde muitas das vezes o inexplicável 
acontece, a aposta dos empresários é que 
o município dê um “show de transparência 
e respeito à legislação”, evitando assim, 
relevantes prejuízos aos cofres públicos!

ALÔ ITAPORANGA!
A secretária municipal de Itaporanga 
d’Ajuda, Emanuely Carvalho Hora, participou 
da 3ª MOSTRA “SERGIPE, AQUI TEM 
SUS”, realizada no Quality Hotel Aracaju 

25/32CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 46

e organizada pelo Conselho Estadual de 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) 
e governo do estado de Sergipe. O evento 
contou com a apresentação de experiências 
exitosas em saúde idealizadas e executadas 
pelos municípios sergipanos e Itaporanga 
teve destaque entre os 62 projetos 
cadastrados, ficando na 10ª posição.

REDUÇÃO DO DÉFICIT
A secretária Emanuelly Hora realizou a 
apresentação do projeto que implantou no 
município e tem contribuído para diminuir 
o déficit farmacêutico da população. “A 
Assistência Farmacêutica Ampliada oferta 
medicamentos que a população tem 
necessidade, porém, não estão incluídos no 
componente básico, a lista Rename, que é 
de responsabilidade do município, e nem 
no componente especializado, que é de 
responsabilidade do estado. Nós fizemos a 
vinculação dessa população a um cadastro 
no Serviço Social tendo como base uma lei 
municipal para pessoas com vulnerabilidade 
social e econômica”, explicou.
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EMANUELLY HORA
Falando sobre o projeto, Emanuelly contou 
sobre os passos que o munícipe deve seguir 
para ser beneficiado. “A partir da realização 
de um cadastro na Assistência Social, 
analisamos os dados fornecidos e fazemos 
a autorização através de uma portaria da 
Secretaria Municipal de Saúde, que consiste 
na liberação da medicação via revista 
ABCFARMA, pela farmácia credenciada”, 
salienta a gestora. No ano passado foram 
487 pessoas beneficiadas e, além dos 
medicamentos, foram incluídos também 
suplementos alimentares. 

CENTRO DE ESTÉTICA 
Dentro da ascensão do mercado de Estética 
no Brasil, o Centro Teresa Cristina está virando 
referência nos tratamentos estéticos em 
Sergipe com a chegada do Lavieen, uma das 
mais modernas tecnologias a laser, garantindo 
excelente performance para o tratamento de 
manchas faciais e corporais, rugas finas, poros, 
acnes, cicatrizes, reconstrução da textura da 
pele e procedimentos contra perda de cabelos.
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TECNOLOGIA LAVIEEN
O Lavieen é muito requisitado por ser 
também o único laser que traz o efeito de 
BB LASER por meses, com o tratamento 
exclusivo da epiderme. Com 15 anos de 
experiência no mercado, Teresa Cristina 
vem investindo muito em modernos 
equipamentos com o objetivo de oferecer 
a maior satisfação para os pacientes que 
buscam o Centro de Estética.

TERESA CRISTINA I
“O processo do embelezamento imprime 
personalidade em cada conduta e pra isso 
os esforços não são medidos para trazer 
o que há de mais moderno. A Clínica inova 
mais uma vez trazendo de forma pioneira 
um novo laser, o Lavieen. A tecnologia 
proporciona resultados mais precisos para os 
tratamentos de manchas faciais (melasma) e 
corporais”, destaca a empresária.

TERESA CRISTINA II
Teresa Cristina ainda acrescenta que a 
tecnologia também “atua maravilhosamente 

28/32CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 49

bem na melhora textura da pele, 
auxiliando na redução da rotina com o 
uso de produtos em casa. Ele é o próprio 
skincare tecnológico”. A tecnologia Lavieen 
proporciona um efeito como se as pacientes 
já estivessem maquiadas, sem que tenham 
usado nenhum produto, já que o laser 
uniformiza o tom e a textura da pele.

ONDE ACHAR?
A sede do Centro de Estética Teresa Cristina 
fica situado no Horizonte Jardins, na Avenida 
Dr. José Machado de Souza, 120, sala 1129, 
no bairro Jardins, em Aracaju. Mas o seu 
grupo atende nas cidades de Estância, 
Itabaiana, Lagarto e Própria . Agende seu 
atendimento pelo (79) 99932-1676.

HOSPITAL DE CIRURGIA 
Referência na assistência de alta e média 
complexidade no Sistema Único de Saúde 
(SUS) em Sergipe e em franca reestruturação 
administrativa e assistencial – desde o início 
da Intervenção Judicial em novembro de 2018 
–, o Hospital de Cirurgia completa no mês de 
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maio 96 anos de história. Para celebrar esta 
data especial, a instituição promoverá uma 
Missa em Ação de Graças nesta segunda-feira 
(2), a partir das 15h30, no pátio do hospital, 
localizado na Dom Bosco.
 
SESSÃO ESPECIAL
E as celebrações pelos 96 anos de fundação 
do Hospital de Cirurgia não param por aí. A 
Câmara Municipal de Aracaju, atendendo ao 
requerimento do vereador Cícero do Santa 
Maria, realizará uma sessão especial também 
nesta segunda-feira (2), a partir das 9h, no 
Plenário da Casa Legislativa, em comemoração 
ao aniversário da instituição hospitalar.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Mais do que formar músicos, a Orquestra 
Jovem de Sergipe é um instrumento de 
desenvolvimento social e profissional para 
crianças e jovens dos bairros 17 de Março 
e Santa Maria, em Aracaju. Cerca de 600 
alunos já passaram pelo projeto que conta 
com o apoio da Energisa desde 2014. A 
Orquestra Jovem oferece aulas de canto 
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coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, 
percussão, flautas e teoria musical, com 
aulas individuais e em grupo no Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras), 
no Espaço Cuidar e no Instituto Rahamim, 
todos localizados no bairro Santa Maria. 
Atualmente, a instituição atende 280 
crianças e jovens.

SAID HASSAN 
O aluno de contrabaixo, Said Hassan, faz 
parte do projeto desde 2018 e conta como a 
Orquestra mudou a sua vida. “O projeto me 
fez ver o mundo de outra forma e me fez ver 
que tudo gira em torno da música, e isso me 
fez ser mais feliz. A Orquestra me trouxe novos 
amigos, uma nova perspectiva de vida, me 
deixou mais sociável. É um lugar onde eu me 
sinto bem, feliz, abraçado e acolhido”, afirma.
 
EDER GETIRANA
O coordenador geral da Orquestra, Eder 
Getirana, destaca a importância da 
parceria com a Energisa para manter 
as atividades do projeto. “O apoio da 
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Energisa é fundamental para a execução 
do Projeto, sem o recurso da Energisa, 
que está conosco desde o primeiro ano do 
Projeto (2014), ele estaria em vias de ser 
inviável. Então, é imprescindível o apoio da 
Energisa, pois garante o funcionamento 
e aprimoramento do Projeto que é tão 
importante para estes jovens e suas 
famílias”, enfatiza Eder.
 
SOBRE A ORQUESTRA JOVEM
A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto 
realizado pelo Instituto Banese e Governo 
de Sergipe, com o patrocínio da Energisa, 
através da Lei de Incentivo à Cultura do 
Ministério do Turismo. A iniciativa conta 
com recurso do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
através de apoio cultural do Banese e do 
Banese Card, além do apoio do Instituto 
Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de 
Aracaju e do Instituto Rahamim.

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com
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ELEIÇÕES 2022
VALMIR VAI GARANTIR 

O PALANQUE PARA JAIR 
BOLSONARO EM SERGIPE

 lDefinição sobre o nome de vice-
governador virá mais adiante; duas 

mulheres são favoritas

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

Nesta segunda-feira (2) Sergipe conhecerá 
mais um pré-candidato a governador: o ex-
prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho 
(PL), fará o anúncio durante uma entrevista 
coletiva no Clube Cotinguiba, em Aracaju, a 
partir das 7 horas. A reportagem do CINFORM 
ON LINE obteve informações de um político 
que é defensor do projeto de oposição que 
assegurou a pré-candidatura. Há, inclusive, uma 
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expectativa em torno de um anúncio também 
para o Senado Federal. Já estão confirmadas 
as pré-candidaturas a governador do deputado 
federal Fábio Mitidieri (PSD), que tem o apoio 
dos partidos que dão sustentação ao governo 
de Belivaldo Chagas (PSD) e à gestão do 
prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT); 
outro pré-candidato a governador confirmado 
é o senador da República, Rogério Carvalho 
(PT), que além de confirmar o apoio de alguns 
partidos, aposta tudo para ter o ex-presidente 
Lula (PT) em seu palanque no Estado. 

Além de Mitidieri e Rogério, quem também 
confirmou que vai disputar o governo 
do Estado é o senador Alessandro Vieira 

POLÍTICA
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(PSDB), que tinha pretensões de disputar 
a presidência da República, mas após ser 
preterido por seu antigo partido (Cidadania), 
aceitou a convocação do seu agrupamento 
e vai concorrer em Sergipe. Se confirmada a 
pré-candidatura do presidenciável João Dória 
(PSDB), certamente seu palanque no Estado 
será o de Alessandro. 

Quem também confirmou sua pré-
candidatura foi o ex-deputado federal João 
Fontes (PTB), Entrevistado recentemente 
pelo CINFORM ON LINE, o novo presidente 
estadual do PTB assegurou que vai defender 
um novo projeto político e de governo em 
Sergipe, ressaltando que seu compromisso 
também é com a reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Na oportunidade, João 
Fontes chegou a cobrar uma posição neste 
sentido de Valmir de Francisquinho. 

POLÍTICA
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aceitado o desafio de disputar o governo

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 57

4/5

O ANÚNCIO
Este último, por sua vez, confirmará sua 

pré-candidatura na entrevista coletiva 
alegando que recebeu a confirmação 
de apoio da Executiva Nacional do PL 
que exige um palanque competitivo, em 
Sergipe, para o presidente Jair Bolsonaro. 
A informação é que Valmir vai usar os 
números de pesquisas internas para 
justificar o fato de ter aceitado o desafio 
de disputar o governo do Estado, com uma 
pré-candidatura de oposição. 

COM BOLSONARO 
Além de assegurar sua pré-candidatura, 

outra informação garantida ao CINFORM 
ON LINE é que Valmir de Francisquinho pela 
primeira vez confirmará que vai defender o 
nome do presidente Jair Bolsonaro em Sergipe. 

O ex-prefeito de Itabaiana tem sido muito 
questionado por sua “omissão” em relação à 
disputa presidencial, considerando que ele está 
filiado e vai disputar o governo pelo PL, legenda 
que também filiou o presidente da República. 

POLÍTICA
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AMORIM PARA O SENADO
Por fim, ainda não está certo o anúncio, 

mas já é sabido que na entrevista coletiva 
também poderá ser confirmada a pré-
candidatura do médico Eduardo Amorim 
(PL) para o Senado Federal. Amorim já foi 
deputado federal e senador por Sergipe e 
também deve usar os números de pesquisas 
internas para reforçar que é um nome 
competitivo e que reúne totais condições de 
vencer a disputar pela vaga. Existe ainda a 
possibilidade do anúncio de Amorim ocorrer 
em outro momento. 

VICE SERÁ MULHER
Ainda dentro da configuração em torno 

do projeto de pré-candidatura de Valmir de 
Francisquinho, o nome do pré-candidato a 
vice-governador na chapa ainda não será 
anunciado. Isso passará por uma composição 
política que ocorrerá no momento das 
definições e registros das candidaturas. O 
CINFORM ON LINE apurou que duas mulheres 
estão entre as favoritas para compor a chapa 
majoritária nas eleições deste ano. 

POLÍTICA
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SENAC REALIZA HUB DA 
APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

NO SHOPPING JARDINS - 
DE 2 A 31 DE MAIO
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O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) realiza no período de 2 a 31 
de maio, o Hub da Aprendizagem e Inovação, a 
ser realizado próximo à praça Ipê do shopping 
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Jardins. O Hub Senac, que conta com uma 
infraestrutura moderna e tecnológica, é uma 
parceria do Senac com o Shopping Jardins 
e consiste em oferecer para o público em 
geral (a partir de 14 anos), oficinas baseadas 
nos cursos profissionalizantes, ministradas 
pelos instrutores da instituição. E também em 
comemoração ao mês das mães, o Hub Senac 
da Aprendizagem preparou algumas oficinas 
para mães e filhos participarem como um 
momento de aprendizagem em conjunto. 

No período de 2 a 31 de maio, serão 
realizadas as seguintes oficinas para mães e 
filhos: Automaquiagem, Penteados, Youtuber, 
The Upcycle: Ressignificando Roupas; e 
Noções Básicas de Primeiros Socorros.

E para demais interessados: Oficinas de 
Técnicas de Esmaltação, Spa das Mãos e 
Pés, Marketing Pessoal, Marketing Digital, 
Qualidade no Atendimento (métrica para 
vendas), Criação de Websites, Power Bi, 
Criando Artes para Mídias Sociais no 
Photoshop, Game Design: do Zero ao 
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Desenvolvimento de Jogos, Criação de Cartões 
de Visita do Interativo ao Digital e Oficina de 
Cuidados Básicos com a Pele. As matrículas 
poderão ser realizadas a partir do dia 2 de 
maio de forma presencial na Central de 
Atendimento, localizada no stand do Shopping 
Jardins e disponíveis também de forma online, 
através do site do Senac clique aqui. 

O investimento é de R$ 30, qualquer 
oficina, (aceitando também as formas de 
pagamento, cartão de crédito e débito) e ao 
final, o aluno receberá o certificado, válido 
em todo território nacional.  

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

02/05: 
Depilação – 14 às 17h 
Criação de Cartões de Visita Interativo / Digital – 14 às 17h
Noções Básicas de Primeiros Socorros –18 às 21h 

03/05: 
Noções Básicas de Cuidados com a Pele – 14 às 17h
Quick Massage – 18 às 21h 
Criando Artes Para Mídias Sociais no Photoshop – 18 às 21h

CRONOGRAMA DAS OFICINAS
Confira os dias e horários das oficinas: 

http://se.senac.br
http://www.cinformonline.com.br
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04/05:
Marketing Digital –14 às 17h
Marketing Pessoal –18 às 21h 
Spa das Mãos e Pés –18 às 21h 

05/05: 
Automaquiagem –14 às 17h 
Power Bi – Indispensável para os Negócios 

06/05: 
Noções Básicas de Primeiros Socorros – 14 às 17h
Quick Massage –18 às 21h 
Criando Artes Para Mídias Sociais no Photoshop –18 às 21h 

07/05: 
Automaquiagem (Mãe e Filha) – 14 às 17h
Penteados (Mãe e Filha) – 18 às 21h 
Youtube (Mãe E Filho) – 14 às 17h e das 18 às 21h

08/05:  
Noções Básicas de Primeiros Socorros – 14 às 17h e das 18 às 21h
Automaquiagem (Mãe e Filha) – 14 às 17h e das 18 às 21h
Game Design – do Zero ao Desenvolvimento de Jogos – 14 às 
17 e das 18 às 21h. 

09/05: 
Técnicas de Esmaltação –  14 às 17h 
Spa das Mãos e Pés – 18 às 21h
Marketing Digital – 14 às 17h e das 18 às 21h

10/05: 
Penteados – 14 às 17h

http://www.cinformonline.com.br
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Criando Artes Para Mídias (Photoshop) – 14 às 17h 
Automaquiagem – Power Bi – 18 às 21h

11/05: 
Spa das Mãos e Pés – 14 às 17h
Qualidade No Atendimento – 14 às 17h
Técnica de Esmaltação - Marketing Digital – 18 às 21h 

12/05: 
The Upcycle: Ressignificando Roupas (Mães e filhos) – 14 às 17h
Criando Artes Para Mídias (Photoshop)  – 14 às 17h 
Power Bi: Indispensável para os Negócios – 18 às 21h
The Upcycle: Ressignificando roupas (Mães e filhos) –18 às 21h 

13/05: 
Técnicas de Esmaltação – 14 às 17h
Marketing Pessoal – 14 às 17h 
Spa das Mãos e Pés – Criação de Cartões de Visita (Digital) - 
18 às 21h 
           
14/05: 
Primeiros Socorros para Pais, Mães e Interessados – 14 às 17h 
The Upcycle: Ressignificando roupas (Mães e filhos) – 18 às 21h 
Youtube (Mães e filhos) – 14 às 17h e das 18 às 21h

15/05: 
Automaquiagem (Mães e filhos) – 14 às 17h e das 18 às 21h 
Game Design Do Zero Ao Desenvolvimento De Jogos – 14 às 
17h e das 18 às 21h

16/05: 
Técnicas de Esmaltação –14 às 17h

http://www.cinformonline.com.br
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Marketing Digital – 14 às 17h 
Spa das Mãos e Pés – Marketing Pessoal – 18 às 21h

17/05: 
Penteados – 14 às 17h
Criando Artes Para Mídias Photoshop – 14 às 17h 
Automaquiagem – Power Bi – 18 às 21h 

18/05: 
Spa das Mãos e Pés – 14 às 17h
Qualidade No Atendimento – 14 às 17h 
Técnicas de Esmaltação – Marketing Digital – 18 às 21h 

19/05: 
The Upcycle: Ressignificando roupas (Mães e filhos) – 14 às 17h
Criando Artes Para Mídias (Photoshop) – 14 às 17h                              
The Upcycle: Ressignificando roupas (Mães e filhos) – Power Bi 
- 18 às 21h 

20/05: 
Técnicas de Esmaltação – 14 às 17h
Marketing Pessoal – 14 às 17h
Spa das Mãos e Pés – Criação de Cartões de Visita (Digital) - 
18 às 21h 
             
21/05: 
Penteados (Mãe e Filhos) – 14 às 17h
Primeiros Socorros para Mães e filhos – 18 às 21h 
Youtube (Mães e Filhos) – 14 às 17h e das 18 às 21h

22/05: 
Noções Básicas de Primeiros Socorros – 14 às 17h 
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Oficina de Automaquiagem – 18 às 21h
Game Design Do Zero Ao Desenvolvimento De Jogos – 14 às 
17h e das 18 às 21h

23/05: 
Técnicas de Esmaltação – 14 às 17h
Marketing Digital – 14 às 17h 
Spa das Mãos e Pés –  Marketing Pessoal-  18 às 21h 

24/05: 
Penteados – 14 às 17h
Criando Artes Para Mídias (Photoshop) – 14 às 17h
Power Bi – 14 às 17h 
Automaquiagem – 18 às 21h 

25/05: 
Spa das Mãos e Pés – 14 às 17h
Qualidade No Atendimento – 14 às 17h 
Primeiros Socorros –  Marketing Digital – 18h às 21h 

26/05: 
Automaquiagem – 14 às 17h
Criando Artes Para Mídias (Photoshop) –  14 às 17h 
Penteados – 14 às 17h
Power Bi – 18 às 21h

27/05: 
Esmaltação – 14 às 17h   
Marketing Pessoal – 14 às 17h 
Spa das Mãos e Pés – 18 às 21h
Criação de Cartões de Visita (Digital) – 18 às 21h 
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28/05: 
Penteados – 14 às 17h 
 Automaquiagem – 18 às 21h 
Youtube (Mães e Filhos) – 14 às 17h e das 18 às 21h

29/05: 
Primeiros Socorros – 14 às 17h 
Automaquiagem (Mães e Filhos) – 18 às 21h 
Game Design Do Zero Ao Desenvolvimento De Jogos – 14 às 
17h e das 18 às 21h

30/05: 
Técnicas de Esmaltação – 14 às 17h
Marketing Digital- Criando Artes Para Mídias (Photoshop) - 
14 às 17h 
Spa das Mãos e Pés – Marketing Pessoal - 18 às 21h 
             
31/05: 
The Upcycle: Ressignificando roupas (Mães e filhos) – 14 às 
17h e das 18 às 21h
Criando Artes Para Mídias (Photoshop) – 14 às 17h 
Power Bi – 18 às 21h 

01/06:  
Qualidade no Atendimento – 14 às 17h
Marketing Digital – 18 às 21h 
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Que a pandemia da covid-19 mexeu com 
muitos aspectos da vida, não é novidade. Um 
deles foi, principalmente, a maior utilização 
da tecnologia para trabalho e estudos. Isso 
acelerou um modelo educacional futurista, 
mas que ainda precisa de adequação. Estar 
preparado para a essa nova é uma das 
necessidades da Educação para promover 
experiências em que o estudante se torne 
protagonista do seu próprio aprendizado.

Segundo a professora Paloma Modesto, 
diretora de Planejamento e Qualidade 

TECNOLOGIA X 
EDUCAÇÃO: COMO SERÁ 
O FUTURO DO ENSINO?

GERAL 1/4

PALOMAMODESTO
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 lA pandemia acelerou um 
processo de mudança irreversível
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Acadêmica do Grupo Tiradentes, ao qual a 
Universidade Tiradentes (Unit) em Sergipe faz 
parte, o momento é de mudança dos modelos 
educacionais. “Estamos vivendo um momento 
de hipercompetitividade. Apesar de termos 
alcançado sucesso com modelos consolidados 
e tradicionais, não significa que podemos 

GERAL TRIBUNA LIVRE
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continuar a fazer as mesmas coisas e esperar 
o mesmo sucesso”, diz. “Estamos vivendo um 
momento em que esse tipo de decisão sobre se 
manter na zona de conforto não é mais possível, 
pretendemos atuar com competitividade e 
protagonismo no mundo contemporâneo. 

Não podemos manter um modelo 
educacional que está fadado a desaparecer. 
Isso não quer dizer que a graduação vai 
acabar, mas a forma como enxergamos o 
processo educacional, que vem passando por 
mudanças expressivas”, acrescenta. Muitas 
dessas mudanças já foram iniciadas durante o 
período de restrições às atividades presenciais 
nas instituições de ensino, causadas pela 
pandemia de covid-19. Com isso, houve uma 
busca crescente por soluções educacionais que 
pudessem suprir essa necessidade do ensino. 
No entanto, a virtualização de atividades não 
será o suficiente num futuro próximo. 

“Mas, não é simplesmente digitalizar, 
desenvolver técnicas ou disponibilizar 
ferramentas tecnológicas diversificadas. É 

GERAL TRIBUNA LIVRE
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muito mais do que isso. Um  ensino superior 
de qualidade precisa promover uma educação 
relevante que torna as pessoas capazes de 
resolver desafios, lidar com a diversidade e 
atuar coletivamente com assertividade. E não 
conseguimos desenvolver essas habilidades 
mantendo padrão tradicional de aulas 
expositivas monológicas”, afirma a diretora.

MODELO ACADÊMICO TIRADENTES
Foi pensando nessa nova forma de fazer 

Educação que o Grupo Tiradentes criou o 
Modelo Acadêmico Tiradentes (MAT). Com 
isso, propõe-se um redesenho para novas 
ofertas e possibilidades de aprendizagem no 
qual a sala de aula pode ser um espaço físico 
usado para encontros onde as trocas sejam 
mais do que projetar slides em exposições 
monológicas. “O processo educacional deve-
se desenvolver mais em como conectar e 
associar informações do que em como obtê-
las. A educação deve conectar conteúdos nas 
soluções de problemas”, conclui Modesto.

4/4GERAL TRIBUNA LIVRE
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lProfessora Paloma Modesto – diretora de Planejamento e Qualidade 
Acadêmica do Grupo Tiradentes.
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O nosso país herdou diversas culturas 
do grande continente africano. E uma das 
heranças culturais é o samba. Engana-se 
quem pensa que o samba pode morrer. Pois 
a cada momento surgem vozes traduzindo 
a essência do velho samba. Novas vozes 
femininas nascem para dar continuidade a 
essa preciosidade vinda do continente-mãe.

 
Vozes ainda pouco ouvidas pelo chamado 

grande público e que buscam atenção e 
um lugar ao sol, no cada vez mais populoso 
país das cantoras. Em 2009, fui procurado 
por Nino Karvan no meu estúdio, Capitania 
do Som. Ele queria mixar um CD. Estava 
produzindo uma nova cantora. Acertamos 

O CANTO NEGRO E CRU

1/5

NEUFONTES

CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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o encargo que foi realizado a contento. No 
dia do pagamento da mixagem, conheci a 
cantora e a mãe dela.

 
A cantora era Raquel Delmondes e a mãe, 

a produtora executiva Telma Delmondes. 
Raquel, uma jovem muito bonita e com 
uma bela voz. Havia gravado o seu primeiro 
disco, “Sambando Bem”, que seria lançado 
em 2010. Um trabalho de samba com uma 
vertente jazzística.

Alguns dias depois, recebi na minha casa 
a Dona Telma, solicitando uma opinião. Qual 
seria a música de trabalho do CD? 

Coloquei que ela tinha produtor, arranjador 
e que não havia participado nem da mixagem. 
Portando, não poderia dá uma opinião. 

Ela insistiu e disse que outras pessoas 
já tinham sugerido, mas que ela queria um 
maior número de opiniões. Ela saiu de lá 
com a minha promessa de ouvir o trabalho 
mais demoradamente. 

2/5| CULTURAGERAL
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Como prometido, ouvi atentamente as 
canções no Capitania do som, durante uma 
tarde inteira e sugeri a música “Sim”, de 
Paulo Lobo, como o carro-chefe (música de 
trabalho) do CD. 

De tanto ouvir o CD, fiquei com uma pulga 
atrás da orelha e uma pergunta: de onde Nino, 
artista experiente, tinha tirado a ideia de ser 
Raquel uma cantora de samba? 

Coloquei as músicas num CD e fiquei ouvindo 
no meu carro, sempre que podia. Dias passei 
analisando até que achei de onde veio a ideia.

 
Bem mais fácil seria se eu perguntasse a 

Nino, coisa que não fiz até hoje. Nino tinha 
descoberto uma voz, um canto negro e cru. 
Um canto africano, um canto que precisava ser 
mostrado e trabalhado. Um canto de terreiro, 
um canto de seguidora de Clementina de Jesus 
e Dona Ivone Lara, um canto Quelé.

“Tem muita macumba bonita”, dizia 
Clementina. E essa macumba é a voz de 

| CULTURAGERAL 3/5
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Raquel. Agora, com esse segundo CD, provo 
para mim mesmo que eu tinha razão.

A direção musical e os arranjos das canções 
são de Marcus Ferrer, violonista carioca que 
apostou no Samba de terreiro, um samba 
regional, onde o violão de sete cordas, o 
cavaquinho e as percussões formam a base, e 
deixando a voz como tradutora da essência das 
canções. Apostou e acertou.

 
A Raquel e Marcus priorizaram os 

compositores sergipanos e abrem o CD com 
João Mello, um mestre da nossa música, com a 
canção “Felicidade”; “Quem Cantar Meu Samba”, 
da dupla O. Lacerda e Frazão; “Eu Mais que Eu”, 
de Gilton Lobo tem a participação de Samba de 
Moça Só; “Matreiro” canção de Joésia Ramos e 

4/5| CULTURAGERAL
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Maria Cristina Gama. O disco conta ainda com 
canções de Mingo Santana e João Rodrigues, 
“Doce Recordação”; “O Amor é Narciso Demais” 
e “Eu Sou Brasil”, de Ismar Barreto; “Amor 
Dissonante” e “Femenaflor”, de Sérgio Botto, 
Guilherme Godoy e Sérgio Natureza; “Ulisses” de 
Márcio de Dona Litinha; “Antagônico” de Rubens 
Lisboa; “Meu Senso” de Lina Sousa.

 
O CD foi gravado e mixado no Estúdio 

Caranguejo Record, por Anselmo Pereira, e 
masterizado no Classic Master (SP), por Carlos 
Freitas. E ainda tem um lindo projeto gráfico de 
Germana Araújo.

Vem Cantar Meu samba é um convite para 
você descobrir Raquel Delmondes. Não sei 
explicar se a voz de Raquel não pertence a seu 
corpo ou se o corpo não pertence a sua voz.

 
Talvez os dois, corpo e voz se completem-se 

com a alma e pertençam a ancestralidade do 
canto negro, do canto da mãe África.

| CULTURAGERAL 5/5

lNeu Fontes – Cantor, Compositor, Publicitário e Gestor Cultural.
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ENTÃO O REI SENTIU UMA RAIVA FURIOSA, 
de modo que ninguém ousaria chegar perto 
dele, por medo. Desistiu de sua paciência, desde 
quando a Princesa Ostla tinha desobedecido 
e pedido insistentemente a realização de uma 
grande torneio, onde o cavaleiro deverá provar a 
si mesmo do maior valor para que o rei conceda 
a ele a mão da princesa.

E ele enviou um arauto para proclamar 
que ele faria isso. E o arauto foi por todo 
o país fazendo seu desejo conhecido, 
soprando um chifre de lata grande e 
montando um corcel nobre que empinava 

O PRISIONEIRO 
DE ZEMBLA

1/7

POR HENRY MORAIS

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 80

GERAL | CONTOS DE O. HENRY 2/7

e dava saltos; os aldeões olharam para ele 
e disseram: “Olha lá, esse é um daqueles 
assopradores de chifres de lata sobre o que 
os cronistas nos contavam”.

E quando o dia chegou, o rei sentou-se 
na arquibancada, segurando a mordaça 
da batalha em sua banda, e ao seu lado 
sentou-se a Princesa Ostla muito pálida e 
bonita, mas com os olhos tristes, escassos 
que não poderiam manter as lágrimas. E os 
cavaleiros que vieram ao torneio olhando 
para a princesa em admiração a sua 
beleza, e cada um jurando vencer para que 
conseguisse desposá-la e aproximar-se do 
rei. De repente o coração da princesa impôs 
um grande limite, pois ela avistou entre os 
cavaleiros um dos pobres estudantes pelo 
qual ela estava apaixonada.

Os cavaleiros montaram e rodaram em 
uma linha que passava pela arquibancada, 
e o rei parou o pobre estudante, aquele que 
tinha o pior cavalo e as vestes mais humildes 
dentre todos os cavaleiros e disse:
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“Senhor Cavaleiro, por obséquio poderia 
dizer-me de que material essa sua armadura 
maravilhosa e enferrujada é feita?”

“Oh, Rei,” disse o jovem cavaleiro, “vendo que 
estamos prestes a entrar em uma grande luta, 
eu chamaria de ferro de sucata, não é?

“Bendito seja!” disse o rei. “Os jovens têm 
uma sagacidade bonita.”

Até aquele tempo a Princesa Ostla, a qual 
começava a se sentir melhor com a visão do 
seu amante, colocou um pedaço de chiclete 
em sua boca e fechou os dentes sobre ele, até 
sorriu um pouco e mostrou as pérolas bonitas 
com as quais sua boca foi definida. Ao que, 
tão breve quanto os cavaleiros percebessem 
isso, 217 deles foram até o tesoureiro do rei, 
estabeleceram-se para a alimentação do 
cavalo e voltaram para casa.

“Aparenta-me ser muito difícil,” disse a 
princesa, “que eu não possa me casar quando 
eu mastigo.”
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Mas dos dois cavaleiros que restaram, um 
deles é o grande amor da princesa.

“Aqui resta o suficiente para uma luta, de 
qualquer maneira,” disse o rei. “Venha cá, ó 
cavaleiros, estão preparados para uma justa 
pela mão dessa justa senhora?”

“Nós iremos duelar,” disseram os cavaleiros. 

Os dois cavaleiros lutaram por duas 
horas, e finalmente o grande amor da 
princesa prevaleceu e estendeu o outro 
sobre o chão. O cavaleiro vitorioso fez o seu 
cavalo andar perante o rei, em um zigue-
zague em formato de caracol, e inclinou-se 
para baixo em sua sela. 

As bochechas da Princesa Ostla eram 
um rubor roseado; e em seus olhos a luz da 
excitação competia com o brilho suave do 
amor; seus lábios separaram-se, seu cabelo 
gentilmente desacoplado, e ela agarrou os 
braços de sua cadeira e inclinou-se para frente 
com os seus seios pesando e sorriso feliz para 
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ouvir as palavras de seu grande amor. “Você 
combateu bem, senhor cavaleiro,” disse o rei. 
“E se houver algum benefício que eu possa 
fazer por você, o nomeie.”

“Então,” disse o cavaleiro, “Eu irei pergunta-
lhe isso: Eu comprei os direitos de patente 
em seu reino da célebre chave de macaco de 
Schneider, e eu quero uma carta do senhor 
endossando a compra.”

“Você deve tê-lo,” disse o rei, “mas eu devo 
avisar-lhe que não existe nenhum macaco em 
meu reino.”

Com um grito de raiva o cavaleiro vitorioso 
jogou-se em seu cavalo e cavalgou para 
distante com um galope furioso.

O rei estava prestes a falar, quando uma 
suspeita terrível brilhou sobre ele e ele caiu 
morto sobre a arquibancada.

“Meu Deus!” ele chorou. “Ele esqueceu-se de 
levar a princesa com ele!”
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O. HENRY PELO HENRY.
Henry Augusto de Souza Mendonça Morais 

O autor, em seu conto, utilizou-se 
demasiadamente do conectivo “e”, acredito que 
no intuito de dar uma sensação de ato contínuo 
e amarrar cada ponto, cada parágrafo. Findando 
com a surpresa, deste ato obstinado, revelando-
se em um efêmero adeus, sem sequer lembrar-
se de reclamar o seu direito ao trono, ou a 
suposta paixão arrebatadora pela princesa. Do 
latão ao macaco, da continuidade a efemeridade. 
A vida em sua mais sincera superficialidade. Esse 
conto, nos faz refletir sobre os amores atuais. A 
relação entre o amor idealizado e o verdadeiro. 
O amor, surge por um encanto, que pode ser real 
ou não. A pessoa pode amar o outro por diversos 
motivos, seja pela admiração ao seu caráter, 
inteligência ou até pela beleza e pela sua riqueza. 
Há inúmeras formas de amar. 

MORAIS. O Vinícius, não o Henry, afirmava que 
o amor deve ser eterno enquanto dure, frase que 
o pagodeiro da década de noventa, Netinho de 
Paula, acrescentou com o prognóstico de “que 
dure para sempre”. Bem, acredito que Netinho 
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errou. Afinal, os amores têm prazos. Tudo na 
vida tem validade, uma vez que somos seres 
finitos, seres que nascem e um dia desencarnam. 
A finitude do amor, assim como da vida não 
significa que devamos ser intransigentes e 
desacreditar no amor. Ele existe, ele tem fim e, 
acredito que ele não deveria ser tão distraído 
como o amor demonstrado no conto acima. 
Será que um amor, que vence duelos e ao final 
esquece de seu ser amado é realmente amor?

Os Beatles, em sua famosa canção “All we need 
is love” nos convida a ponderar que tudo o que 
necessitamos é amor. Penso, que todas formas 
de amor supracitadas, são, na verdade, gritos, 
pedidos de socorro. Todos anseiam em serem 
amados. A vida, enquanto finitude é uma busca 
por aceitação e afeto do próximo, em nome desse 
afeto ou dessa falta é que ocorrem as atrocidades 
maiores do mundo. Então, peço-lhes gentilmente 
queridos leitores: Ame-se, ame e deixe ser amado, 
sempre com respeito e alteridade, somente assim 
poderemos viver em um mundo melhor.

lHenry Morais – Advogado, especialista em Direito Civil /Processual Civil e em 
Legislação, Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Filosofia e um entusiasta das 
palavras. Instagram: @henryzephyrus
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Queridos leitores, a comemoração do dia 
1º de maio − alusiva ao trabalhador − não 
nasceu no Brasil e nem se limita ao nosso 
país. Esse dia foi instituído em 1886 nos EUA, 
quando trabalhadores foram às ruas pedindo 
redução de jornada de 13 para 8 horas diárias, 
aumento salarial, descanso semanal e direito 
a férias. Uma grande manifestação reuniu 

O DIA DO 
TRABALHADOR
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mais de 300 mil manifestantes nas ruas de 
Nova York, Chicago, Detroit e Milwaukee, 
assim como em diversas outras cidades. 
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Revolta de Haymarket. Ilustração de Thure de Thulstrup (1886)

As primeiras manifestações trabalhistas 
no Brasil ocorreram em 1891, nas principais 
cidades da época, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Em 1917, ocorreu na cidade paulista uma greve 
geral. Com o passar dos anos, as pessoas 
passaram a se reunir por todo o país no dia 1º 
de maio, realizando discursos, apresentações 
musicais, passeatas e outras atividades.

O Dia do trabalho foi instituído oficialmente 
no governo de Artur Bernardes em 1924. 
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Na Era Vargas, foi dado mais um passo em 
direção a essas melhorias. No dia 1° de maio 
de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu 
o salário mínimo no país e, no mesmo dia, no 
ano seguinte, a data foi utilizada para marcar a 
criação da Justiça do Trabalho. 

Em 1° de maio de 1943 foi 
anunciada a Consolidação 
das Leis de Trabalho (CLT) 
no país. Por esse motivo, 
até os dias atuais, alguns 
governos seguem a tradição 
de comunicar o aumento do 
salário mínimo nesta data. Já 
era de seu conhecimento essa 
informação, caro leitor? O dia 
do trabalhador é comemorado 
com manifestações 
convocadas pelas principais centrais sindicais 
do Brasil com o objetivo de reivindicar melhores 
condições de trabalho e a manutenção de direitos 
adquiridos. O ano é 2022 e a luta continua!
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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Veneradíssimo Paulo:
Meditando ainda sobre a carta anterior 

que lhe escrevi lembro-me que, na descrição 
da criação, detalhada no livro de Gênesis, 
está dito que foram criados os céus (assim, 
no plural) e a terra (assim mesmo no 
singular) o que me leva a pensar que existem 
muitos céus. Aliás, você afirma na segunda 
carta escrita aos coríntios que “conheço um 
homem em Cristo que há catorze anos foi 
arrebatado até o terceiro céu”, corroborando 
assim a ideia de que existem vários céus. 
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Se assim é, estariam nesses céus, que não 
pertencem a esse universo conhecido, os 
filhos de Deus aos quais você se refere em 
sua carta aos romanos, que se manifestariam 
a favor dos homens? Haveria então um 
multiverso ao invés de um único?

Quando a Europa declarou a primeira 
guerra que se tornaria mundial, Albert 
Einstein, que ainda não havia ganhado 
o Prêmio Nobel de física, escreveu a 
um colega com quem gostava de trocar 
cartas dizendo que “em momentos como 
este, vemos a que deplorável espécie de 
brutos pertencemos.” Àquela altura dos 
acontecimentos, Einstein sequer imaginava 
a que grau de brutalidades o mundo, e 
especialmente o seu povo (ele era judeu), 
seria submetido e já se manifestava 
perplexo. Quando o insulto foi acrescentado 
à injúria, talvez como uma forma de 
consolo, já que nenhuma explicação para a 
brutalidade humana era plausível para ele, 
assim se manifesta em outra carta: “Temos 
de lembrar que esta, é uma estrelinha 
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pequenininha e provavelmente algumas 
estrelas maiores e mais importantes sejam 
virtuosas e felizes”. Estaria o gênio da física 
pensando em outros “universos”?

Os Sete Selos é um conceito da escatologia 
cristã e, segundo o Apocalipse também 
chamado de Livro das Revelações, eles foram 
abertos pelo Leão de Judá, que serve como 
metáfora para representar a figura do Cristo. 
Quando o sétimo selo foi aberto, a narrativa 
bíblica diz que houve silêncio no céu por mais 
ou menos meia hora, simbologia da importância 
do que viria a ser revelado. Cumprido o tempo 
do silêncio, seis trombetas são tocadas por 
anjos: o toque da primeira faz surgir fogo 
e uma chuva de pedras misturadas com 
sangue (estaria acontecendo algo parecido na 

Cantinho da GERAL |
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Ucrânia?); o toque da segunda faz com que uma 
grande montanha pegando fogo seja jogada 
ao mar (assistiu cenas parecidas?); ao toque 
da terceira, uma grande estrela queimando 
como tocha caiu do céu sobre parte dos rios e 
fontes de água (Mariupol?); ao toque da quarta 
trombeta parte do dia e da noite ficou sem luz 
(Kharkiv?); a quinta trombeta anuncia uma 
praga de gafanhotos que resulta na destruição 
de alimentos e o toque da sexta trombeta faz 
surgir um pavoroso exército que expele fogo de 
suas bocas malditas.

Será que, como imaginou Einstein, 
existem estrelas maiores e mais virtuosas no 
Multiverso que ainda não nos foi amplamente 
revelado?

A última trombeta ainda não foi tocada.

Por isso, enquanto houver vida, haverá

Esperança

Cantinho da GERAL |

lEdnalva Freire Caetano – É pedagoga e mestra em Educação pela UFS
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Em 28 de julho de 2016, os advogados 
do ex-presidente Lula, após constatarem 
uma série de ilegalidades praticadas pelo 
então juiz Sérgio Moro, no âmbito da ação 
penal deflagrada pela operação Lava Jato, 
recorreram ao Comitê de Direitos Humanos 
da ONU, denunciando uma série de violações 
praticadas por Moro, que, naquela altura 
do campeonato, era incensado pela grande 
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imprensa à categoria de herói nacional por seu 
suposto combate à corrupção. 

Era uma disputa desigual: enquanto Moro 
vestia a capa de herói, Lula era visto como 
o político mais corrupto da história do país, 
o criador de um esquema que incluía a 
Petrobras e grandes empreiteiras brasileiras.  
A condenação de Lula na esfera pública 
era evidente, faltava apenas a sentença. 
Moro condenou Lula inicialmente a 9 anos 
e 6 meses de prisão pela prática de “atos 
indeterminados” por, supostamente, beneficiar 
uma empreiteira em troca de um abatimento 
no preço de uma reforma de um apartamento 
em Guarujá (SP), que, segundo o Ministério 
público, teria sido “atribuído” ao ex-presidente.

 Na verdade, comprovou-se que o 
apartamento nunca pertencera a Lula, mas 
Moro ignorou todas as provas apresentadas 
pela defesa a favor do réu. Além disso, no 
curso do processo, o ex-juiz mandou grampear 
de maneira ilegal, não apenas Lula e sua 
família, mas os seus próprios advogados. 

2/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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Moro selecionava os áudios e os vazava para 
a imprensa.  Condenado e preso, Lula foi 
impedido de disputar as eleições de 2018, pois 
teve sua pena aumentada, mas não apenas isso, 
foi impedido de falar qualquer coisa a respeito 
das eleições, de participar da campanha, sendo 
reduzido ao silêncio do cárcere, enquanto Moro 
seguia divulgando supostos crimes praticados 
por antigos membros do Partido dos 
trabalhadores, como Antonio Palocci, esse 
sim um corrupto, que mentiu flagrantemente 
a respeito de Lula numa delação premiada 
forjada para atingir a campanha petista. 
Assim, o ex-juiz Sérgio Moro participava, 
de maneira indireta, da campanha política, 
favorecendo a eleição do atual presidente 
da República. Como prêmio, Moro assumiu o 
cargo de ministro da justiça do Brasil.  

Esse breve resumo certamente não dá conta 
dos detalhes da história sórdida de um juiz que 
corrompeu todo o sistema jurídico brasileiro, 
a ponto de tribunais de instâncias superiores, 
acompanharem a sua sentença, cujos abusos 
foram barrados, ainda que tardiamente, pela 
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suprema corte brasileira (STF), que, como todos 
sabem, nunca morreu de amores por Lula, 
haja vista o fato de o STF ter negado diversos 
recursos da defesa. Mas a coisa toda era 
sórdida demais para ser ignorada, sobretudo 
após as revelações das escandalosas trocas 
de mensagens entre Moro e o os membros do 
Ministério público, o que reforçou a narrativa da 
parcialidade de Moro e de perseguição a Lula. 
Assim, o STF reviu a condenação, inocentando 
Lula, uma vez que foi comprovada a parcialidade 
de Moro e, somente agora, após quase seis 
anos, o Comitê dos Direitos Humanos da ONU 
avaliou a denúncia da defesa. 

Moro teria violado os seguintes 
dispositivos do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos (PIDCPP): Artigo 
9 (1) e (4): proteção contra a prisão ou 
detenção arbitrária; Artigo 14 (1): o direito 
a um tribunal independente e imparcial; 
Artigo 14 (2): direito de ser presumido 
inocente até que se prove a culpa por lei; 
Artigo 17: proteção contra interferências 
arbitrárias ou ilegais na privacidade; além do 
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direito de exercer plenamente a cidadania, 
concorrendo à eleições a cargos públicos.  

Segundo se lê no documento da ONU, “O 
comitê considera que, para um observador 
razoável, os fatos que ocorreram mesmo 
antes da primeira condenação do autor, 
em 2017, mostram que o elemento objetivo 
do requerimento de imparcialidade não foi 
atingido. O comitê observa que uma decisão 
tomada no momento certo sobre o assunto 
teria evitado o prejuízo causado pelo autor, o 
que incluiu uma condenação, a confirmação 
da condenação, ser impedido de concorrer à 
presidência e 580 dias de prisão injusta”.  

 O Estado brasileiro, ainda segundo o 
Comitê, deverá se manifestar a respeito 
de como reparar o dano a esta flagrante 
violação aos direitos humanos. Seja como 
for, a decisão é histórica e diz respeito não 
apenas a Lula, mas a todos os cidadãos 
brasileiros, que devem ter assegurados a 
conservação de sua dignidade enquanto 
pessoa plena de direitos, entre os quais 
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o direito a um julgamento justo por um 
juiz imparcial. A reviravolta no caso Lula, 
após longos anos de injustiça, mostra 
como a luta pela conservação dos direitos 
humanos é algo imprescindível, pois 
sempre há o risco da volta de regimes 
despóticos e de práticas medievais, como 
as de Moro, que se valeu da tortura (as 
famigeradas “delações premiadas”) como 
meio de obtenção de provas. 

 Após permanecer preso injustamente, 
sobretudo agora com o reconhecimento da 
ONU, Lula se reergueu como um símbolo 
de resistência democrática, e mesmo 
seus adversários políticos reconhecem 
sua heroica trajetória em defesa do que 
preconiza a Declaração Universal dos 
Diretos do Homem e do Cidadão, ou seja, 
o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os seres humanos e dos seus 
direitos iguais e inalienáveis que constitui o 
fundamento da liberdade e da justiça. 

lAntonio José Pereira Filho   - É Professor do Departamento de Filosofia da UFS e do 
PPGF-UFS, além de integrar o Grupo de Ética e Filosofia Política da mesma instituição. 
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VALMIR DE 
FRANCISQUINHO 
AGITA A DISPUTA

Embora oficialmente o anúncio de sua 
pré-candidatura a governador só aconteça 
nesta segunda-feira, dia 2 de maio, durante 
entrevista coletiva, a presença do ex-prefeito de 
Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, o Valmir de 
Francisquinho, na corrida sucessória em Sergipe 
começa a apresentar um novo desenho com a 
entrada desse ator bem conhecido que, segundo 
seus assessores mais próximos, não vem para 
“fazer número”, mas para brigar pela cadeira hoje 
ocupada pelo governador Belivaldo Chagas. Aliás, 
nesse aspecto, semana passada ele cunhou 
uma frase até certo ponto muito otimista, e que 
foi amplamente divulgada na imprensa: “Eu vou 

TONIALCÂNTARA
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ser candidato, vou vencer as eleições e vou ser 
o melhor governador que Sergipe já teve”. Muita 
pretensão? Até que não, porque o “Pato Roco” da 
“terra da cebola” já demonstrou com suas duas 
administrações à frente da Prefeitura do principal 
município do agreste sergipano, ser um gestor 
competente e aprovado pelo povo e, por isso, 
tem todo direito em sua pretensão.

Junte-se a isso, o fato que já é comentado 
em todas as rodas políticas, senadinhos, 
nos corredores palacianos e da Assembleia 
Legislativa: um grupo considerável de 
empresários de Itabaiana fechou questão com 
a pré-candidatura do ex-prefeito e está disposto 
a apostar todas as fichas em sua empreitada, 
com certeza a mais ousada e difícil de sua 
vitoriosa carreira política. Um fato que acendeu, 
de imediato, foi a luz amarela do lado governista, 
especialmente no gabinete do atual governador e 
no escritório político dos Mittidieri.

Alguns veículos de comunicação já começaram 
a dar destaque até à possibilidade do deputado 
federal Fábio Mittidieri desistir de sua pré-
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candidatura já anunciada pelo governador 
Belivaldo Chagas, fato que ele não confirma 
e, muito menos, o ocupante do Palácio de 
Despachos da Adélia Franco. Mas, há um ditado 
muito conhecido que diz: onde há fumaça, há ou 
vem fogo em pouco tempo. Na verdade, um fogo 
que pode virar um verdadeiro incêndio no projeto 
político do jovem e competente deputado do PSD.

Outro fato que reforça e mostra a ascensão 
de Valmir de Francisquinho e a possível queda 
de Fábio Mittidieri são as pesquisas mais 
recentes de opinião pública que já apontam o 
ex-prefeito entre os primeiros colocados nas 
intensões de voto, especialmente depois que 
ele já deixou claro (falta só oficializar) que a 
partir de hoje, dia 2 maio, será mesmo pré-
candidato a governador de Sergipe. Resta 
apenas a confirmação e os desdobramentos, 
que não serão poucos, nessa disputa que 
está sendo considerada a mais difícil e 
imprevisível dos últimos anos no menor estado 
da federação. Também é preciso lembrar, nos 
finalmente, que seja Valmir de Francisquinho, 
Rogério Carvalho, João Fontes, Alexandro Vieira 
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ou mesmo Fábio Mittidieri os verdadeiros 
candidatos ao governo, tem que combinar com 
o povo que é quem elege qualquer político. 
Até 5 de agosto, data limite das convenções 
partidárias que vão apontar os concorrentes, 
muita água ainda vai rolar embaixo das pontes 
Construtor João Alves, a do Riomar, a de 
Propriá, a Gilberto Amado, a de Itaporanga, e 
até a do Imperador, em Aracaju, que liga nada a 
coisa nenhuma. Dia 2 de outubro é logo ali. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VALADARES 
ENTRA NO JOGO 
Mesmo com a pressão 
reivindicatória  de 
nomes lançados  ao 
senado que gravitam 
no entorno da chapa 
majoritária  de Rogério 
Carvalho (PT), pré-
candidato ao governo 
de Sergipe, o nome do 
presidente do PSB em nosso Estado, Valadares 
Filho, começa a ganhar força para o referido 
cargo. Integrantes do PT, PSB, PV, PC DO B 
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UMA FALTA DE RESPEITO
O ex-prefeito de Propriá, 
Luciano de Menininha (PP), 
disse o que Sergipe todo já 
sabia: a senadora Maria do 
Carmo Alves (PP) deixou 
o União Brasil devido a 
falta de respeito da direção 
da legenda. “Tentamos 
marcar uma reunião com 
ACM Neto, secretário geral do partido, e não 
conseguimos”, revelou Luciano, que vem a ser 
sobrinho de dona Maria. Além do mais, segundo 
ele, a executiva nacional do UB entregou o 
comando da sigla em Sergipe ao ex-deputado 
André Moura, sem antes fazer qualquer 
consulta a senadora de três mandatos. 

e SOLIDARIEDADE,  têm se manifestado no 
intuito de cacifar o nome de Valadares Filho 
ao senado   pelo histórico dos três mandatos 
de Deputado Federal exercidos, a disputa ao 
governo do Estado que o levou ao segundo 
turno e duas candidaturas que quase o fizeram  
chegar na prefeitura de Aracaju. É, tem sentido!
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IGGOR E LAÉRCIO JUNTOS
O prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira, 
PSD, afirma que o pré-candidato ao Senado, 
Laércio Oliveira, PP, tem ajudado o município 
através de emendas parlamentares que se 

PSTU VAI DE ELINOS 
O Partido Socialista 
dos Trabalhadores 
Unificado – PSTU - 
e o Polo Socialista 
Revolucionário de 
Sergipe apresentam 
o servidor público 
federal Elinos Sabino 
como pré-candidato ao 
Governo de Sergipe. Segundo ele, essa pré-
candidatura representa um projeto alternativo 
e independente da classe trabalhadora, “que 
vem sofrendo com as mazelas das crises, das 
políticas governamentais e do capitalismo”. 
Elinos Sabino dos Santos tem 58 anos, é 
casado e é pai. Nasceu em São Carlos, São 
Paulo, e aos 6 anos veio para o município de 
Lagarto, interior de Sergipe. 
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revertem ações positivas para a saúde e para 
a infraestrutura da cidade. “Todas as pautas 
referentes a Poço Verde, o deputado Laércio 
sempre abraçou e isso nos deixa motivado e 
bastante feliz”, disse o gestor. Segundo Iggor, 
o apoio de Laércio foi renovado este ano 
com mais recursos que serão viabilizados 
para diversas ações. Iggor Oliveira e Laércio 
Oliveira desenvolvem ação conjunta e de 
reconhecimento pelomunicípio de Poço Verde.
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“O FUTURO DA BARRA  
É PROMISSOR E TODOS  

JÁ APOSTAM NISSO”

PREFEITO ALBERTO MACEDO

Em longa entrevista exclusiva ao jornal 
CINFORM ONLINE, o prefeito de Barra dos 
Coqueiros, Alberto Jorge Santos Macedo, 
mais conhecido como Alberto Macedo, 
destaca, entre outras coisas, que não pensa 
em reeleição, acredita que com trabalho e 
dedicação pode ao longo dos seus quatro 
anos de mandato melhorar a qualidade de 
vida da população com Educação e Saúde 
de qualidade e obras de Infraestrutura e no 

 lPara isso, governo, empreendedores e a 
população estão unidas no mesmo objetivo e os 

setores Educação, Saúde, Infraestrutura e Turismo 
são prioridades para o prefeito Alberto Macedo
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setor de Turismo vão proporcionar e garantir 
o desenvolvimento pleno do município. Para 
isso, ele está trabalhando e trazendo para 
junto do governo os empreendedores e a 
população de um modo geral para garantir, 
em pouco tempo, uma melhor qualidade de 
vida para todos e, de modo especial, para 
as futuras gerações. A longa entrevista foi 
dividida em duas partes: a que fala da gestão 
e a outra da política e eleições. Hoje, o nosso 
leitor vai conhecer o que o prefeito Alberto 
Macedo pensa e faz pela Barra dos Coqueiros. 
Veja a seguir o melhor da entrevista que 

FOTOS DIVULGAÇÃO

A entrevista teve momento de descontração entre o 
prefeito Alberto Macedo (E) e o jornalista Toni Alcântara
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ele concedeu, na sede do jornal, aos 
jornalistas Toni Alcântara (Editor do Caderno 
Municípios), Edvar Freire (Editor Geral do 
Cinform Online) e Elenaldo Santana, um misto 
de jornalista e Diretor Comercial. 

CINFORM ON LINE - Quem é Alberto 
Macedo por Alberto Macedo?

Alberto Macedo: Alberto Macedo é 
barracoqueirense, advogado e assistente social 
por vocação e formação, tenho 66 anos e como 
homem público gosto de trabalhar pelas pessoas 
das classes mais humilde, mais necessitadas, 
fato que demonstrei ao longo do tempo e, de 
modo mais claro, quando fui prefeito de Barra 
dos Coqueiros entre os anos de 1989 a 1992, 
quando realizei inúmeras obras, a exemplo 
da pavimentação de toda a Rua da Frente, a 
avenida Oceânica, levamos energia a vários 
povoados, construímos e restauramos escolas, 
posto médico também para os povoados, 
reabrimos o hospital com maternidade, num 
convênio com a Fundação Sesp, sugerimos e o 
governador Valadares concordou e construiu 
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a estrada ligando à 
praia de Atalaia Nova, 
na verdade muitas 
realizações. 

Como amante da 
vida e dos esportes, 
especialmente 
o futebol, 
construímos um 
estádio de futebol, 
incentivamos 
as diversas 
modalidades de 
esportes porque entendemos que o esporte 
é fundamental para a formação sadia da 
juventude e para afastar todos eles dos 
vícios que a vida oferece. 

Podemos fazer um paralelo entre a 
administração de Alberto Macedo de 1989 
a 1992 e o seu atual governo? Hoje nós 
estamos dando continuidade a levar para 
a Barra a infraestrutura necessária para 
que a gente desenvolva o turismo, porque 

Mesmo diante de três jornalistas, 
Alberto Macedo respondeu com 
firmeza as perguntas
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a Barra é uma cidade privilegiada por sua 
posição geográfica. Nesse sentido, nós temos 
belíssimas praias, temos a maior reserva de 
mangue urbano da América Latina, temos um 
estuário dos rios Sergipe e Pomonga, temos 
as tótótós, que é um patrimônio cultural do 
Estado. É preciso destacar que hoje estamos 
passando por problemas sérios, especialmente 
nas questões de geração de emprego e renda 
para a população, porque além de fazermos 
parte de um país que tem as suas dificuldades 
em gerar emprego, a Barra realizou um 
concurso em 2020 e que hoje a Prefeitura 
teve que dispensar cerca 500 pessoas, para 
que fosse convocado os 583 concursados 
aprovados porque é uma exigência da lei e 
direito de quem foi aprovado. Diante dessa 
situação, qual o desafios para nós? A resposta 
é: dar oportunidade a que essas pessoas 
possam trabalhar e poder sobreviver com 
renda proveniente de seu próprio emprego. 

 Em que medida a construção da 
ponte Construtor João Alves contribuiu 
para o desenvolvimento e crescimento 
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da Barra dos Coqueiros? Sem dúvida foi 
uma obra decisiva para o crescimento e 
desenvolvimento do nosso município porque 
a Barra dos Coqueiros, por ser uma cidade 
próxima da capital, com a construção da 
ponte ela atraiu muitos empreendimentos e 
investimentos tanto na área imobiliária como 
na industrial. Como exemplos, podemos 
citar a Celse e os vários empreendimentos 
imobiliários. Portanto, aponte proporcionou 
não só desenvolvimento da nossa cidade, 
mas também da região Norte do Estado. Um 
exemplo: hoje, a maioria dos motoristas que 
vêm de outros municípios da região Norte 
prefere vir pela Barra e não pela BR 101. 

Alberto Macedo considera a ponte Construtor 
João Alves um marco na história da Barra
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Isso mostra concretamente que esse fato 
passou a exigir mais ainda da administração 
municipal na questão infraestrutura 
para o município? Com a ponte, houve um 
crescimento muito acelerado da Barra dos 
Coqueiros em descompasso com a arrecadação 
municipal. Com essa nova situação, o que 
ocorreu: as demandas e as necessidades 
de políticas públicas aumentaram muito e, 
infelizmente, a arrecadação do nosso município 
foi reduzida, porque nós perdemos uma 
fonte de recursos importante que era o ISS 
da Celse. Mas eu sou otimista com relação 
ao futuro da Barra dos Coqueiros porque a 
perspectiva de aumento de arrecadação é 
real por alguns fatores, como por exemplo, o 
início da perfuração de poços de gás já que a 
maior parte está localizada no nosso território 
e ainda a volta da arrecadação do ISS da Celse.  
Na verdade, um aumento dessa arrecadação, 
porque hoje os valores não muito significantes 
em relação ao que vem pela frente e nos 
próximos anos. Some-se a isso, a chegada de 
novos empreendimentos que, com certeza, vai 
aumentar mais ainda a arrecadação do IPTU.
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CINFORM 
MUNICÍPIOS: 
De uma 
forma ou de 
outra, esse 
seu governo 
atual pode ser 
beneficiado até 
2024 quando 
ele termina? 
É o que a 
gente espera 
e programa 
porque, na 
verdade, existe 
perspectivas 
positivas para 
isso. Quanto à 
questão política e uma possível reeleição 
minha, eu penso o seguinte: eu nunca 
pensei nem planejei nisso, porque a gente 
tem de se preocupar primeiro em fazer 
uma boa gestão e não trabalhar pesando 
em política, mas principalmente pensar 
nas futuras gerações, ou seja, construir as 

Alberto Macedo se mostrou 
bem à vontade na sala de 
redação do Cinform Online
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condições para que as crianças e jovens 
possam ter menos dificuldades e terem uma 
melhor qualidade de vida. 

Quais são os principais desafios que o 
prefeito Alberto Macedo tem a enfrentar 
nesse seu governo atual e ainda dentro 
de uma pandemia que ameaça a todos? 
Incrementar o setor turístico é prioridade, 
principalmente com a realização de obras de 
infraestrutura. Nesse sentido, nós temos um 
projeto que devemos começar este ano, que é 
a obra da Orla da Rua da Frente que eu tenho 
certeza que nós vamos atrair muita gente para 
a Barra. Isso vai ser geração de emprego e 
renda. Já na próxima semana, vamos começar 
a obra da Praia da Costa, um local muito bem 
frequentado nos finais de semana, mas que não 
tem infraestrutura. Fizemos parceria com todos 
os empreendedores que estão chegando lá no 
sentido de que priorizar a mão de obra seja da 
Barra. Para isso,já estamos desapropriando 
uma escola para se monte alí o Centro de 
Capacitação de Mão de Obra,porque às vezes 
as empresas tem boa vontade mas não tem 
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mão de obra qualificada. Estamos para licitar 32 
máquinas de costura industrial para começar 
m pólo de confecções da Barra, a exemplo de 
Itabaianinha e Tobias Barreto.Nós estamos 
criando esse polo visando as mães que são 
costureiras e hoje estão desempregadas. Com 
isso gera renda para a família. A localização 
da Barra ajuda a viabilizar qualquer projeto 
or conta d. Hoje nós já temos uma Feira de 
Artesanato que é realizada todo mês e atrais 
centenas de pessoas nos três dias do evento. O 
detalhe: só participam artesãos locais, artistas 
locais e os produtos vendidos são da deliciosa 
culinária da Barra. Então, hoje nossa maior 
preocupação é trazer e prego e renda. Agora, eu 
faço questão de dizer que o setor Educação ode 
ser considerado a prioridade das prioridades 
em nosso governo, porque entendemos que 
todas as pessoas têm direito de ter acesso a um 
ensino público gratuito e de boa qualidade. É 
um sonho que eu tenho certeza que vou realizar 
aqui no nosso município. Eu não vou deixar 
minha administração sem antes implantar 
na Barra a chamada Educação Integral. É um 
compromisso que eu assumo e vou cumprir. 
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Por isso, quero levar esse tipo de Educação, 
principalmente para as pessoas mais carentes. 
Nós vamos agora implantar o nosso Centro de 
Educação Integral na Escola Maria Raimunda, 
com doze salas e, ao mesmo tempo, também 
inaugurar o Centro de Formação Profissional.

Isso tudo é possível fazer até o término de 
sua atual administração? Sim, perfeitamente 
possível e estamos trabalhando duro para isso. 
Agora mesmo já vou começar algumas obras 
de infraestrutura, como a Praça do Barrão, 
onde teremos mais espaço para a juventude 
praticar esportes, assim como fazer a Praça 
do Terminal, que tenho certeza vai ficar linda. 
Na Saúde, estamos adquirindo uma Unidade 
Médico Odontológica para levar médicos e 
dentistas para os bairros e povoados e vou 
construir ainda este ano duas UBS, sendo uma 
no bairro Olimar e outra no Bairro Baixo.

Como Alberto Macedo vê o futuro da 
Barra dos Coqueiros que vai deixar para 
seus filhos, netos e a população de um modo 
geral? O futuro da Barra é bastante promissor. 
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Eu tenho certeza de que daqui a alguns anos 
a vida das pessoas vai ser transformada para 
muito melhor. Isso porque, em breve, ela vai 
ter em breve o maior per capita de Sergipe. 
Os números que me são apresentados 
pelos especialistas no assunto mostram 
uma certeza: a Barra dos Coqueiros vai ser 
o município sergipano que vai apresentar 
maior crescimento e desenvolvimento do 
Estado. E mais: os meus contatos com 
os empreendedores da Barra são muito 
animadores, porque quando eu apresento os 
números projetados para o futuro, o otimismo 
cresce mais ainda em todos. Outras ações que 
estão sendo implantadas vão ajudar a muitas 
famílias e os comerciantes a terem melhores 
condições financeiras e de vida. Exemplo: 
estamos indo a todas as casas de comércio 
com o objetivo de convencer, e estamos 
conseguindo, os comerciantes a optarem pelo 
MEI e, com isso, poder participar das vendas 
dos produtos da cesta básico que o município 
distribui todo mês e que logo o valor de cada 
uma delas será transformado em cartão para 
que o dinheiro desse benefício fique no em 
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nossa cidade. Então, para isso fizemos uma 
parceria com o Sebre-Sergipe criando a 
Casa do Empreendedor, uma iniciativa que 
está dando certo. Hoje a prefeitura investe 
mensalmente cerca de 500 mil reais, dinheiro 
que circula dentro do município e vai para as 
mãos do povo e depois para os comerciantes 
locais. É um dinheiro que ia para fora da Barra, 
mas que de agora em diante vai ficar aqui e 
fomentar o desenvolvimento e uma melhor 
distribuição de renda para a população. 
Outra coisa importante dessa parceria com 
o Sebrae é a formação profissional dos 
trabalhadores em geral, pois nós fazemos o 
cadastramento de todos eles, qualificamos 
e quando houver necessidade de mão de 
obra para tocar a demanda da Prefeitura, 
serão esses profissionais a serem 
chamados para trabalhar. 

Sem dúvida, a Educação é uma ferramenta 
que transforma a sociedade sem precisar de 
guerra, de pegar em armas. Ou seja, faz uma 
verdadeira revolução pacífica que somente o 
povo e a cidade são beneficiados.    
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O açúcar branco refinado ou sacarose 
é considerado um dos piores alimentos. É 
purificado com cal (o mesmo produto usado 
para pintar paredes) e para eliminar o excesso 
de cal é tratado com dióxido de carbono e 
depois com ácido sulfúrico para eliminar a cor 

AÇÚCAR BRANCO 
“UM ASSASSINO SILENCIOSO” (PARTE III)
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escura e, em seguida, é filtrado e descolorado 
com carbono animal e, finalmente, é tratado 
com azul ultramarino proveniente do alcatrão 
(aquele mesmo produto usado para asfaltar 
estradas). Permanece uma substância 
cristalina, branca, sem vitaminas, sais 
minerais, enzimas e oligoelementos e pode 
causar estresse pancreático, fermentações 
intestinais, gases, alteração da flora bacteriana, 
picos glicêmicos, obesidade, fraqueza, 
problemas visuais, cáries, osteoporose, perda 
de cabelo, sistema endócrino prejudicado e 
pode paralisar os movimentos peristálticos 
intestinais, gerar acidez gástrica, alterar o 
sistema endócrino, remover cálcio dos ossos e 
causar câncer de estômago e intestino. 
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O açúcar branco refinado retarda as funções 
digestivas e bloqueia a função das enzimas. 
Consequentemente o estômago é forçado 
a produzir quantidades cada vez maiores 
de ácido clorídrico, e o pâncreas atrofia ao 
receber o excesso de ácido produzido e o fígado 
fica incrustado por não poder eliminar essa 
substância. O açúcar branco tira vitaminas e sais 
minerais do nosso organismo para equilibrar 
o pH do sangue devido ao seu forte poder 
acidificante, causando enfraquecimento dos 
ossos, cárie, artrose, osteoporose, almofadas 
gordurosas, celulite, retenção de água, alteração 
da flora bacteriana, colite e diarreia.

Além disso, o consumo constante de açúcar 
refinado interfere nas células do sistema 
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neurovegetativo, provocando estados ansiosos, 
insônia, agitação, neuroses, ataques de pânico, 
comportamentos agressivos e violentos, 
dificuldade de aprendizagem e concentração.

O açúcar branco refinado, por ser uma 
substância altamente acidificante, além de 
criar um ambiente próprio ao desenvolvimento 
de bactérias, leveduras, bolores e fungos no 
organismo, é capaz de produzir acetaldeído 
(toxina altamente cancerígena). Quanto 
mais açúcar branco o corpo recebe, mais 
microrganismos prejudiciais se desenvolvem.

Além disso, o açúcar branco pode danificar 
nossa composição genética, isso porque uma 
única dose do produto pode comprometer 
as nossas células por cerca de dez dias. O 
açúcar branco refinado rouba cálcio e cromo 
para a sua digestão. Como todas as drogas, dá 
falsa euforia, excitação seguida de depressão, 
irritabilidade e necessidade de sempre mais 
açúcar. É rapidamente assimilado pelo sangue 
porque carece de outros componentes 
nutricionais: enzimas, minerais, vitaminas, 
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proteínas, água. O pâncreas deve reequilibrar 
o aumento repentino do açúcar no sangue e 
isso causa estresse hormonal e diminuição 
das defesas imunológicas. O açúcar branco 
refinado é um produto inanimado: sem 
substâncias vitais e minerais, remove 
uns e outros do corpo, em particular as 
vitaminas do complexo B necessárias ao bom 
funcionamento das células cerebrais cuja 
deficiência pode causar problemas mito sérios.

Uma pesquisa clínica conduzida com 
menores particularmente briguentos 
realizada em 14 prisões dos Estados Unidos, 
mostrou que ao eliminar o açúcar branco 
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da sua dieta, as brigas diminuíram em 40%. 
Uma experiência semelhante foi conduzida 
na Inglaterra com 50 presidiários, cujos 
resultados foram quase semelhantes. 

Outra pesquisa realizada na Virgínia, também 
nos Estados Unidos e com 276 jovens infratores 
na prisão, mostrou uma redução de 50% no 
comportamento violento após a suspensão 
do consumo de açúcar branco: ao cancelar 
a eficácia das vitaminas do complexo B, o 
funcionamento adequado das células cerebrais 
é prejudicado ao tornar os mais irritáveis 
indivíduos mais sujeitos ao estresse e agressão.

O açúcar branco refinado não contém 
nenhum elemento nutricional e age como uma 
verdadeira droga, produzindo dependência 
química e crise de abstinência. Na verdade, o 
verdadeiro açúcar de que nosso corpo precisa 
é apenas os das frutas e hortaliças. A frutose é 
o real, único combustível da máquina humana. 
Quando sentir necessidade de algo doce, 
o melhor é consumir uva, mamão, abacaxi, 
melancia ou qualquer uma das frutas doces. 
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Advogada e teóloga por formação, Ana 
Luiza Silva de Carvalho também ocupa, hoje, 
o posto de primeira-dama do município 
de Itabaianinha, de onde é secretária de 
Assistência Social e do Trabalho. Casada 
com o prefeito da cidade, Danilo Alves de 
Carvalho, há sete anos - ao todo, são nove 
de relacionamento-, ela ganhou o título de 
primeira-dama em 2017, quando o marido foi 
empossado prefeito.

“Naquela ocasião,  eu refletia e me 
questionava, o que faz uma primeira-
dama? Eu sabia que o conceito padrão de 
primeira-dama não me contentaria, não era 
meu perfil estar em chás e eventos que não 

UMA PRIMEIRA-DAMA 
QUE PEDIU LICENÇA AO 

“FIGURINO TRADICIONAL”
Por Tanusa Oliveira, do JL Política
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envolvessem a 
vida dos menos 
favorecidos, 
pois, antes dessa 
função, eu estava 
nos bastidores 
sendo voz para 
muitos deles”, diz 
Ana Luiza.

Por isso, não 
demorou muito 
para que ela 
encontrasse o 
seu papel ali. “Fiz 
questão de ir em cada canto de Itabaianinha 
e conhecer de perto cada problemática 
social. Hoje, recebo agradecimentos por 
ter de forma empática segurado na mão e 
dado direção aqueles  que já estavam sem 
esperança. Eu sou uma primeira-dama que 
pedi licença ao “figurino tradicional” e fui 
lutar com as famílias itabaianinhenses por 
uma nova história para a vida das pessoas”, 
garante Ana Luiza. Nesses seis anos, ela 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Ana Luiza de Carvalho: plantar 
a semente de esperança na vida
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aprendeu que ninguém faz nada sozinho, que 
a escuta é valiosa e permite saber onde a 
dor aperta, pois fazer o que não é necessário 
é perda de tempo. “Minha  equipe e aliados 
absorveram essa visão e juntos não perdemos  
a oportunidade de escrevermos um novo 
capítulo nas duras histórias de cada usuário 
que passa pelo nosso caminho”, ressalta.

Ana Luiza se considera uma primeira-
dama daqueles que perderam a voz - ou 
se desmotivaram a falar. “Poder ouvir seus 
problemas e dificuldades me motiva a buscar 
parcerias para dar soluções e jamais acreditar 
que aquela situação é impossível de se 
resolver. Então, com a experiência desses anos, 
tenho convicção de que ser primeira-dama 
não é um título ou uma mera função, mas uma 
grande oportunidade de estar com as pessoas 
e dizer a elas que podemos juntos construir 
uma nova realidade”, analisa. 

Um dos projetos que ela desenvolveu 
junto à comunidade foi o “Laços de Amor”, 
que, segundo a primeira-dama, marcou 
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um grande tempo e propósito, por ser um 
projeto voltado para mulheres com câncer. 
“Pudemos acolher e trabalhar os três pilares: 
alma, corpo e espirito, fortalecendo-as 
neste momento desafiador”, revela. Outro 
projeto significativo foi a “Feirinha Cultural”, 

 Ana Luiza: “Tenho que conciliar os divergentes papéis 
que nós mulheres assumimos numa sociedade”
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voltada à geração de emprego e renda para 
as famílias mais vulneráveis, cadastradas 
na Secretaria. “Montamos uma estrutura 
para que vendessem e demonstrassem o seu 
produto de forma personalizada, gerando 
renda e incentivo na divulgação”, lembra.

A Secretaria comandada por ela também 
promoveu o “Mãos Unidas Contra a Fome” 
projeto premiado pelo selo ODS. “Em um 
período pandêmico, pudemos acolher e suprir 
as necessidades especiais com doações  de 
cestas básicas para aquelas famílias em risco 
social”, detalha. 

Diversos outros projetos já foram 
executados pela pasta, que, segundo Ana 
Luiza, demanda uma rotina árdua. “Tenho 
que conciliar os divergentes papéis que 
nós mulheres assumimos numa sociedade, 
porém é bastante recompensadora, pois 
permite passar em cada lugar e plantar 
a semente de esperança na vida das 
pessoas. Gosto de estar em campo e dividir 
experiências em  cada visita”, admite. 
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PREFEITURA DE 
SÃO CRISTÓVÃO 

CRIA SECRETARIA 
DE DEFESA SOCIAL  

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Foi aprovada na noite na última quinta-
feira, 28 de abril, a Lei que altera a estrutura 
administrativa e organizacional da Prefeitura 
de São Cristóvão. As mudanças afetam 
diretamente algumas secretarias que mudam 
seus nomes e o escopo das suas áreas de 
atuação. A lei também cria a Secretaria 
Municipal de Defesa Social (SEMDS) sob 
a qual vão estar subordinadas a SMTT e a 
futura Guarda Civil Municipal.

 
A SEMDS vai propor e conduzir a política 

de defesa social do Município, com ênfase 
na prevenção da violência e realização de 
programas sociais. Para o prefeito Marcos 
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Marcos Santana faz 
mudanças na estrutura 

administrativa pela 
melhorar funcionamento 

da Prefeitura Municipal
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Santana a criação dessa nova estrutura 
vem atender os anseios da população no 
campo da segurança pública. O prefeito 
ainda lembrou que já havia sido aprovada 
pela Câmara Municipal a criação da Guarda 
Municipal, “cuja implantação foi adiada por 
causa da pandemia do coronavírus, fomos 
obrigados, pelo estado de emergência, 
a suspender o concurso  público, agora 
vamos dar continuidade e atender a essa 
necessidade”. Outro órgão que teve uma 
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grande transformação foi a Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que passou parte de suas funções 
para outras pastas e foi substituída pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho. A SEMDET se 
responsabiliza pela implementação das 
ações estratégicas de desenvolvimento 
econômico autossustentável.

 
Uma das ações é fomentar a atração 

de empresas de acordo com Programa 
de Desenvolvimento Econômico de São 
Cristóvão (PRODESC) e aumentar a oferta de 
trabalho e renda aos munícipes. Essa pasta 
responde também pelas áreas de agricultura, 
pesca. Além desses dois destaques, a lei 
redefine a organização de cada um dos 
órgãos e entidades, estipula suas funções e 
funcionamento, além de identificar o perfil 
profissional e sua respectiva remuneração.

 
AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DIZEM 
RESPEITO AS SEGUINTES SECRETARIAS: 

Secretaria de Governo e Relações 
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Comunitária, que passa a chamar Secretaria 
Municipal de Governo e Gestão e, além 
das competências que já faziam parte do 
seu escopo como  coordenar o controle de 
movimentação de material e patrimônio do 
município, prestar apoio e assistência direta e 
imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto 
às atividades de articulação institucional com 
órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, Estadual e Federal e com outras 
instituições, passa também a coordenar 
a execução da política de administração 
de recursos humanos, e supervisionar a 
realização de compras e aquisições de bens e 
serviços de forma centralizada.

 
A Secretaria da Fazenda passa a chamar 

Secretaria da Fazenda, Orçamento e 
Planejamento e além da administração 
financeira, contábil e da política fiscal, 
passa a realizar o controle na execução 
da programação orçamentária, exerce 
a administração tributária, e cuida da 
política fiscal e extrafiscal, dentre outros. 
Já a Secretaria Municipal de Assistência 
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Social e Trabalho passa a chamar Secretaria 
Municipal de Assistência Social e tem por 
competência gerir as políticas públicas 
nas áreas de assistência social, direitos 
humanos, inclusão produtiva, geração 
e transferência de renda e segurança 
alimentar, com ênfase na gestão da 
Política Municipal de Assistência Social e 
do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, articulando os serviços, programas, 
projetos e benefícios da rede de Proteção 
Social com vistas ao enfrentamento das 
vulnerabilidades e riscos sociais.

 
Por último, a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 
passa a chamar Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e tem como competência 
coordenar, supervisionar e fiscalizar os 
planos, programas, projetos e atividades 
de preservação, proteção, conservação, 
controle e de uso de recursos ambientais 
no município, participar do planejamento de 
políticas públicas e elaborar as diretrizes da 
Política Municipal de Meio Ambiente.
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PREFEITURA DE BARRA 
REÚNE ESTUDANTES PARA 

DEBATER DIVERSOS TEMAS 
Convocar a juventude para debater 

temas como cidadania, educação, trabalho, 
participação política, saúde, esporte, lazer, 
segurança, protagonismo e cultura é um 
dos objetivos da Prefeitura de Barra dos 
Coqueiros. Por isso, a Gestão municipal, 
deu início na quarta-feira, 27, ao I Congresso 
Municipal da Juventude (COMJU) que tem 
com tema “Políticas Públicas: O Protagonismo 
Juvenil”, que seguiu na quinta, dia 28. O 
evento aconteceu na Quadra Poliesportiva da 
Escola Municipal João Cruz.

Essa ação foi organizada pela Secretaria 
Municipal de Educação. O Congresso reuniu 
na abertura do evento alunos da rede pública e 
particular. “É gratificante ver que o jovem tem 
interesse sobre políticas públicas e quer ser 
o protagonista da sua história. O nosso 1° dia 
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de Congresso foi maravilhoso, e tenho certeza 
que cada jovem que participou saiu com 
pensamentos enriquecidos. Amanhã tem mais! 
Vamos com tudo jovem Barracoqueirense”, 
comentou a presidente do I COMJU.

Compuseram a mesa do Congresso: 
o prefeito de Barra, a primeira dama e 
secretária executiva de Assistência Social, o 
secretário de Educação, a secretária Executiva 
da Educação, o representante da Câmara 
de Vereadores, o coordenador Especial 
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Iniciativa da Prefeitura de Barra dos Coqueiros 
foi aplaudida pelos estudantes do município
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da Juventude – Secretaria Estadual da 
Juventude, presidente do Conselho Municipal 
de Educação, a coordenadora Pedagógica.

Palestraram no evento: o coordenador da 
Juventude do Estado, Eduardo de Oliveira; o 
secretário de Meio Ambiente, Edson Aparecido; 
o secretário de Cultura, Diego Araujo; da 
APABB; Edvaldo Inácio; a coordenadora do Fora 
da Escola Não Pode!; Ana Paula; representantes 
da Secretaria de Indústria e Comércio, Davi e 
Pedro; e para encerrar o primeiro dia teve a fala 
do secretário de Educação.

SEGUNDO DIA - Na quinta-feira, 28, 
os estudantes e demais participantes do 
I COMJU, tiveram cinco eixos temáticos 
para discutir. Fram eles: 1° tema: Estatuto 
da Juventude da Juventude, Constituição 
e Justiça, Direitos humanos.  2° tema: 
Conjuntura Política e Participação Social. 3° 
tema: Educação, Esporte e Lazer. 4° tema: 
Protagonismo Juvenil, empreendedorismo, 
Geração de emprego e renda e o 5 ° tema foi 
Meio ambiente, turismo e cultura.
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PREFEITURA DE 
LAGARTO REALIZA 

COM SUCESSO 
7º ENCONTRO 

CULTURAL 
A Prefeitura de Lagarto, através da 

Secretaria da Cultura, da Juventude e do 
Esporte (SECJESP), comemorou os 142 anos 
de município, com uma vasta programação 
cívica, esportiva, artística, religiosa e cultural. 

O “7º Encontro Cultural”, iniciou no dia 
19 e terminou no dia 22. Pela primeira vez 
na Praça do Rosário, diferente de outras 
edições, o evento deste ano foi um sucesso 
de público e organização. Começando 
às 16h e se estendendo até às 23h, com 
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exposições fixas e várias atrações musicais, 
folclóricas e teatrais que se revezaram no 
palco Mestre Dezinho Rezador.

A programação contemplou várias atrações 
culturais, a exemplo do que ocorreu na terça-
feira, 19: Antenor Nunes; Grupo Folclórico 
Ciranda de Roda; Maculelê Cordão de Ouro 
Chama Eu; Ninho, O eclético; Grupo Reisado; 
Talentos do Forró; Apresentação de Ballet com 
Luana Santos; Leozinho Moreira; Musical Valter 
Souza e Izildy e Helder Nascimento. Na quarta, 

As quadrilhas juninas, como sempre, deram 
um show à parte de graça e beleza

FOTOS DIVULGAÇÃO
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20: Cangaçeiros de Zé Padeiro; Jeff Seixas; 
Grupo Folclórico Samba de Coco; Zé Bahia; 
Caninhas Verdes – Grupo Arryba Saya; Emanoel 
do Acordeon; Esquete Baú de Leitura; Grupo 
Taieiras; Grupo de Capoeira na Cadência do 
Jogo ; Banda Freestyle e Rapaziada do Samba.

Já na quinta, 21,as atrações foram: 
Deondivem; Banda de Pífano São José; Grupo 
Parafusos; Versus Uni; Grupo de Capoeira 
Filhos de Angola e Regional; Aloisio do Tanque; 
Experimento Cênico “Sensações”; Quadrilha 
Unidos em Arrastapé; Fabrício Sandes; 
Quadrilha Junina Raio da Silibrina; Violão 
de Ouro e Walasse Dhii Mamãe. E na sexta-
feira, 22: Osvaldinho do Acordeon; Aula de 
Dança com Arthur Lacerda e Ítalo Silva; Dj 
William; Grupo Folclórico Roda de Samba; Beto 
Show; Grupo de Capoeira Filhos de Angola e 
Regional; Grupo Carimbó; André Fernandes; 
Banda Sensação – Na pegada do Vaqueiro e 
encerrando com Paulo Santos. 

Para a prefeita Hilda Ribeiro, o Encontro, 
que valorizou as mais diversas manifestações 
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artísticas e culturais da nossa terra, se 
consolidou no calendário cultural da cidade 
e se fixa definitivamente na programação do 
aniversário. “Em nome do secretário Adriano 
Fontes, quero parabenizar toda a equipe 
Secjesp pelo empenho na organização e 
condução dos trabalhos. Agradecer a cada 
um dos artistas e brincantes envolvidos que 
abrilhantaram nosso evento. Assim como aos 
agentes da Guarda Municipal por garantir 
a ordem e a tranquilidade dentro e fora 
da Praça. E enfim, ao povo de Lagarto que 
atendeu nosso convite e acolheu tão bem 
esse Encontro”, destacou a gestora.

A festa cultural reuniu milhares de pessoas 
nos quatro dias do grande evento 
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THIAGO CARVALHO QUER 
ATENDER AOS ANSEIOS 

DAS CIDADES DO INTERIOR 
Ele é da cidade 

sergipana de 
Itabaianinha, 
está filiado 
ao Partido 
Progressistas 
(PP-11), e o seu 
projeto político 
de chegar à 
Câmara Federal 
nasceu do anseio 
das pequenas 
e médias 
cidades do 
interior por uma 
representação 
política, em Brasília, cujo trabalho leve em 
conta as inúmeras necessidades daquelas 
pequenas localidades e pras quais os recursos 
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Thiago Carvalho está confiante no seu 
projeto de chegar à Câmara Federal
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federais são tão esperados. Estamos falando 
de Thiago Carvalho, pré-candidato declarado a 
deputado federal nas eleições deste ano.

Para ele, esse seu projeto nasceu da 
constatação de que esses investimentos 
precisam ser menos concentrados em 
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Lagarto, em Itabaiana, em Aracaju, por 
exemplo, e cheguem a Pedrinhas, a Riachão 
do Dantas, a Arauá, a Tomar do Geru, a 
Cristinápolis, a Santa Rosa de Lima, e a 
tantos outros que tanto sofrem com as 
mais diversas adversidades imagináveis, 
enquanto os grandes se fartam no banquete 
das emendas parlamentares federais. Já foi 
secretário municipal em duas oportunidades, 
entre as quais destaca a recente passagem 
na Educação de Itabaianinha, quando 
ajudou a elevar o seu município ao patamar 
de melhor sistema educacional público de 
Sergipe. Presidiu a entidade que representa 
os secretários municipais de educação 
de Sergipe (UNDIME-SE) e foi tesoureiro 
nacional da UNDIME. 

O pai Thiago Carvalho tem quatro filhos, que 
ele considera “bênçãos”, filho de dona Creuza 
e Joaldo Lima de Carvalho, conhecido como 
Joaldo da Laranjeira, esposo de Genikele, 
irmão de sete, advogado, e tem 39 anos. O 
pai foi vereador e prefeito de Itabaianinha 
por três vezes e o seu irmão, Danilo Alves de 
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Carvalho, está prefeito pelo segundo mandato 
consecutivo, graças, segundo ele, ao bom 
trabalho à frente da Prefeitura.

Sobre o atual quadro sucessório em 
Sergipe em todos os níveis de disputa, 
especialmente para a Câmara Federal, ele 
diz que as novidades legais têm sido um 
desafio à parte, mas estamos conseguindo 
vencê-lo. No geral, a eleição está bem mais 
disputada do que a de 2018, mas estamos 
conversando muito com os que foram 
ignorados nestes quatro anos e mostrando 
que podemos melhorar em muito a 
realidade dos que acreditarem no projeto. 
Confiante diz: “Vamos vencer!”.

Com relação ao governo, diz que ainda 
não se definiu junto com qual agrupamento 
vai caminhar nessas eleições. E esclarece: 
“Estamos aguardando as definições de todas 
as possíveis chapas, ouvindo a quem se dispõe 
conversar para, mais adiante, tomarmos a 
melhor decisão pra Itabaianinha, pra o Sul e o 
Centro-Sul e pra Sergipe inteiro”, concluiu.
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PAULO DE 
NEÓPOLIS 
Pense num cara de 
bem com a vida, 
amante das coisas 
boas e da vida, fã 
de carteirinha do 
rei Roberto Carlos 
e esposo fiel da ex-
candidata a prefeita 
de Neópolis, a elegante e simpática Cláudia 
Passos. Aliás, os dois formam um casal “quase 
que perfeito” e, com certeza merecem nota 9,9 
porque perfeito só Deus, que só ele merece 
nota 10.  Mas, contas à parte, Paulo empresta 
seu nome e competência à Codevasf há muito 
anos e é um cara que se orgulha da profissão e 
do trabalho que realiza em prol de Sergipe na 
bela região ribeirinha do Estado.  

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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NETO BATALHA ESTADUAL
O vereador de primeiro 
mandato Neto Batalha está 
apostando firme em sua 
candidatura a deputado 
estadual já este ano. Apesar de 
exercer seu primeiro mandato 
parlamentar como vereador 
de São Cristóvão, ele se considera preparado 
para assumir o importante cargo na Assembleia 
Legislativa de Sergipe. Para alcançar esse 
objetivo, ele trabalha muito no seu principal 
reduto eleitoral, que é São Cristóvão, mas 
tem buscado em outros municípios votos 
necessários para dar tranquilidade na sua 
empreitada. A coluna deseja sucesso!

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

PAULINHO TAMBÉM 
Outro jovem político de São 
Cristóvão que também tem 
pretensões de chegar a 
Assembleia Legislativa de 
Sergipe é o atual vice-prefeito 
do município e ex-vereador, 
Paulo Júnior. Esse conta com 
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A BELA EUGÊNIA 
TEIXEIRA 
Ela tem nome e 
sobrenome, é filha de 
Estância e viúva do 
saudoso ex-deputado 
e ex-vice-governador 
de Sergipe, José Carlos 
Teixeira, não tem tempo 
para perder com coisas 
sem sentido e se chama 
Eugênia Teixeira. Uma 
mulher iluminada que adora viver a vida, viajar 
sempre e curtir momentos descontraídos e, se 
possível, dançando uma boa música. Aliás, no 
último sábado, ela fez acontecer mais uma noite 
agradável na varanda do seu belo apartamento 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

o apoio decisivo do bem avaliado prefeito 
Marcos Santana, que preferiu apostar todas 
as fichas no seu apadrinhado em detrimento 
de um nome de sua família Há quem dissesse 
que ele iria lançar o nome de uma de suas 
filhas, mas ele optou mesmo foi manifestar 
apoio ao seu vice. É isso aí! 
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LUCIANO ALVES 
EM PORTO
Luciano Alves é um 
sergipano de Frei Paulo que 
hoje empresta seu nome e 
competência ao município 
de Porto Seguro, na Bahia, 
considerado um dos maiores 
destinos turísticos do 
Brasil. Luciano tem se destacado na equipe do 
prefeito Jânio Natal, especialmente por idealizar 
e implantar projetos importantes, como o mais 
recente, o “Gari na Universidade”, que visa colocar 
os servidores da limpeza do município nas Escolas 
de Ensino Superior. Antes, ele já havia colocado 
em prática, sempre com o aval do prefeito Jânio 
Natal, outros dois projetos inovadores: o que 
coloca os guris no mundo da informática e o “Gari 
na Escola”. É isso aí! Um sergipano que eleva o 
nome do nosso Estado lá fora.
 

na Atalaia Velha. Sempre de bem com a vida, ela 
não nega o sangue político nas veias e, de vez em 
quando, dá suas opiniões sobre temas polêmicos 
e atuais de Sergipe e do Brasil. E viva ela!
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ANIVERSÁRIO 
DE LIÉGE PORTO 
Quem fez 
aniversario no 
sábado, dia 30, foi a 
bela e competente 
odontóloga Liége 
Porto. Feliz da 
vida por motivo 
duplo: pela data 
especial e também 
porque embarcou 
ontem para São 
Paulo aonde vai 
concluir os cursos 
de Dentística e 
Harmonização.  
O pai coruja 
Ariston Porto, secretário de Turismo da Barra 
dos Coqueiros, fez questão de homenageá-la 
no Cinform Online e ainda dizer que ela está 
montando seu consultório na Praça do Minigolfe, 
em Aracaju. A comemoração foi em família e 
cercada de parentes e amigos. A coluna te deseja 
felicidades mil Liége e sucesso na carreira.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

5/5|SOCIAL | GERAL



EDIÇÃO 238

MOSTRA A CARA
O DRAGÃO



Email: comercial@cinformonline.com.br

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

Elenaldo Santana (79) 99949-9262

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

ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 154

ÍNDICE
 155 155 O DRAGÃO MOSTRA A CARA

 168 168 ESPAÇO CAR+  

TOQUE       E ACESSE

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


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 155

Por Luiz Humberto Monteiro Pereira
AutoMotrix

O DRAGÃO 
MOSTRA A CARA

Com sede em Shenzhen, na China, a BYD 
(iniciais da expressão em inglês “Build Your 
Dreams”, que significa “Construa Seus Sonhos”) 
foi criada em 1995 para atuar na geração de 

2/14
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Design futurista e tecnologias de ponta 
são os destaques do BYD Han EV, novo 
sedã de luxo importado da China

Lançamento nacional do sedã grande elétrico BYD Han EV

FOTOS MARIO VILLAESCUSA
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energia solar, no armazenamento de energia e na 
mobilidade elétrica. Tornou-se um dos maiores 
fabricantes mundiais de baterias de lítio-ferro e 
de veículos elétricos e híbridos plug-in. Em 2021, 
emplacou 730.093 automóveis em todo o planeta. 
É líder global de vendas de ônibus elétricos – já 
entregou mais de 70 mil unidades pelo mundo – 
e comercializou mais de 13 mil caminhões 100% 
elétricos nos Estados Unidos, no Canadá, Brasil, 
na Austrália, China e em outros países. Chegou ao 
Brasil em 2015, quando inaugurou sua fábrica de 
chassis de ônibus elétricos em Campinas (SP). 

Em 2019, desembarcaram no país as primeiras 
unidades do furgão elétrico eT3, importado da 
China. Em março deste ano, chegou das linhas de 
montagem chinesas o primeiro automóvel da BYD 
lançado no Brasil: o utilitário esportivo elétrico de 
sete lugares Tan EV. Agora, é a vez do sedã grande 
elétrico Han EV, que se propõe a brigar com modelos 
“verdes” e a combustão top de linha de marcas 
de luxo, como o Porsche Taycan, o BMW Série 7 
e o Mercedes-Benz Classe S. Também trazido da 
China, o novo BYD começa a ser comercializado no 
mercado nacional a partir de julho. 
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 Preço de sedã de luxo o Han EV já tem – 
exatos R$ 539.990. É um dos modelos elétricos 
mais vendidos no mercado chinês, com mais 
de 140 mil unidades comercializadas desde o 
seu lançamento, em 2020. Simultaneamente à 
apresentação dos primeiros automóveis da BYD, 
a rede nacional de concessionárias da marca 
está sendo estruturada e já abrange alguns 
grandes grupos automotivos, como Eurobike, 
Saga, Servopa, Iesa, Águia Branca, GNC, Parvi, 
Dahruj e Itavema. Com mais de 20 cidades 
confirmadas, a expectativa é estar nos 45 
principais municípios brasileiros até o final deste 
ano e atingir cem concessionárias até 2023. “O 
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Han EV cria um novo conceito em automóveis 
premium elétricos no mercado brasileiro. É um 
modelo avançado, com soluções inovadoras 
e à frente de seu tempo”, afirma Stella Li, vice-
presidente Executiva Global da BYD, que veio 
prestigiar a apresentação do Han EV no Brasil. 

 Com quase 5 metros de comprimento, o sedã 
elétrico da BYD adota a linguagem de design 
Dragon Face (cara de dragão), que leva a assinatura 
do renomado diretor de design alemão Wolfgang 
Egger (ex-Audi). A proposta é pouco modesta 
– combinar o melhor das estéticas oriental e 
ocidental. Com sua vistosa grade dianteira e 
capô marcado por dois grandes vincos que se 
conectam aos faróis full-led, o estilo futurista 
faz lembrar os modelos da concorrente norte-
americana Tesla. As linhas laterais são bastante 
fluídas, reforçando o aspecto aerodinâmico, e 
as luzes traseiras seguem o padrão visual da 
parte frontal. O porta-malas de 410 litros tem 
acionamento elétrico e conta com sensor de 
movimento dos pés para a abertura da tampa. Por 
dentro, para encarar os adversários que escolheu 
e estão entre os automóveis mais requintados do 
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mundo, o Han EV não economiza. Com evidente 
influência do moderno design italiano de carros 
de luxo, revestimentos sofisticados e elegantes 
aparecem harmoniosamente distribuídos por 
todo o habitáculo. O sedã da BYD tem tração nas 
quatro rodas e é equipado com dois motores 
elétricos, um em cada eixo (222 cavalos no frontal 
e 272 cavalos no traseiro), proporcionando uma 
potência combinada de 363 kW (494 cavalos) e 
torque máximo conjunto de 69,3 kgfm. Atinge a 
velocidade máxima de 186 km/h e acelera de zero 
a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. 

O sedã Han EV foi o primeiro modelo a receber 
a inédita bateria Blade, tecnologia desenvolvida 
pela própria BYD, projetada para aumentar 
a segurança do componente. Equipado com 
uma bateria de 76,9 kWh, o modelo tem um 
recarregamento rápido – pelos dados da BYD, 
tem de 30% a 80% da capacidade da bateria em 
25 minutos, exigindo apenas dez minutos de 
recarga para até 135 quilômetros de autonomia. 
Totalmente carregada, segundo a BYD, oferece 
autonomia de 500 quilômetros, no ciclo NEDC 
(New European Driving Cycle).
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 O Han EV será vendido no Brasil em uma versão 
única, que reúne tecnologias em alta na indústria 
automotiva contemporânea. O piloto automático 
adaptativo com Stop & Go acelera e desacelera 
o veículo automaticamente para acompanhar o 
carro a sua frente, sem o motorista precisar intervir 
nos pedais. O sistema Electronic Stability Program 
(ESP) é responsável por controlar a trajetória do 
carro e evitar a perda de controle, mesmo com 
mudanças repentinas de direção. O Sistema 
de Detecção para Abertura de Portas monitora 
as condições traseiras do veículo e dá sinas de 
alerta sobre pontos cegos, evitando incidentes 
durante a abertura das portas. Há também o 
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Alerta de Tráfego Cruzado, para monitorar os 
pontos cegos. Sistemas de aviso de colisão frontal, 
de identificação e proteção de pedestres e de 
aviso de saída de faixa também são de série no 
sedã elétrico. Além disso, nove airbags (frontais, 
laterais, de cortina e de joelho), sensores de 
estacionamento (frontal e traseiro) e sistema de 
visão 360 graus (são seis câmeras distribuídas pelo 
veículo) complementam o pacote. 

EXPERIÊNCIA A BORDO
Sinais interiores de riqueza

 O Han EV investe em painéis de madeira 
de verdade, assentos de couro legítimo, 
acabamentos em alumínio e outros materiais 
nobres que se espalham pelo interior de uma 
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forma elegante, em uma combinação que ressalta 
o luxo e o aspecto futurista. Mas o que “rouba a 
cena” no interior do sedã da BYD é a apoteótica 
tela multimídia DiLink de 15,6 polegadas – 
tamanho equivalente à tela de um laptop 
convencional. Sensível ao toque, o multimídia 
conta com um inusitado recurso de rotação 
elétrica – pode ser posicionado na horizontal ou 
na vertical, por meio de um toque em um botão 
no volante ou de um comando na própria tela. 
E as imagens que aparecem no “telão” são em 
altíssima definição, inclusive as do sistema de 
câmeras 360 graus. Já o quadro de instrumentos 
de 12,3 polegadas é digital e personalizável.

 Os bancos elétricos dianteiros contam com 
sistema de aquecimento e ventilação. O do 
motorista é ajustável em oito posições. Para 
os passageiros, inclusive os de trás, os bancos 
oferecem quatro ajustes. Na parte traseira, ao 
baixar o encosto do assento do meio como se fosse 
um descansa-braço, os ocupantes encontram 
uma tela multifuncional por meio da qual podem 
controlar o sistema de som e o ar-condicionado 
dual zone com sistema de purificação com 
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filtro PM2.5 e ionizado, que tem saída para os 
bancos traseiros. Como convém aos veículos 
destinados a gente rica, normalmente proprietária 
de smartphones “top” de linha, o sedã oferece 
carregamento sem fio (por indução) para celulares.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Marketing de influência

A apresentação nacional do Han EV aconteceu 
em território carioca, em um circuito de hora e 
meia pela Zona Sul do Rio de Janeiro, partindo 
do Posto 6, em Copacabana. Foi possível rodar 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 164 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

11/14

cerca de cem quilômetros. Se o teste tivesse 
de ser resumido em duas palavras, seriam 
“passou rápido”. O Han EV é aquilo que as 
pessoas costumam chamar de “carraço”. Bonito, 
imponente, confortável e extremamente divertido 
de se dirigir, o sedã da BYD desfilou pelas ruas 
e avenidas cariocas e chamou a atenção não 
apenas pelo visual, mas também pelo jeito suave, 
silencioso e veloz com que trafega. A dupla de 
motores elétricos é a mesma adotada no SUV 
Tan – porém, no sedã rende 23 cavalos a menos, 
com o mesmo torque. As retomadas vigorosas 
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proporcionadas pela entrega instantânea de 100% 
do elevado torque de 69,3 kgfm são capazes de 
cativar a simpatia e arrancar sorrisos igualmente 
instantâneos, mesmo em motoristas acostumados 
com os esportivos com motores a combustão. 

 Nas largas pistas do Aterro do Flamengo, deu 
para ensaiar algumas arrancadas e experimentar 
trechos sinuosos em velocidades um pouco 
mais elevadas. Também houve ocasião para 
alternar os modos de direção – o “Eco” economiza 
energia e o “Sport” otimiza o desempenho. A 
frenagem regenerativa recarrega as baterias 
automaticamente sempre que o motorista freia 
ou tira o pé do acelerador. Em todas as ocasiões, o 
sedã da BYD esbanjou equilíbrio e transmitiu uma 
agradável percepção de consistência construtiva. 
Tirando o elitizante preço de R$ 539.990, que tira o 
modelo dos planos da maioria dos mortais, é difícil 
achar algo de inadequado nesse sedã.

 Disponível nas cores preto, azul, vermelho 
(do modelo testado), branco e cinza, o Han EV 
tem garantia de cinco anos para o veículo e 
de oito anos para as baterias. Contudo, para 
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encarar marcas de luxo de consolidado prestígio 
– especialmente as alemãs Mercedes-Benz, 
Audi, BMW e Porsche –, a BYD precisará ir além 
de oferecer uma longa garantia. Mais do que os 
atributos dinâmicos e tecnológicos dos modelos 
concorrentes, a BYD enfrentará o preconceito 
local contra os automóveis chineses, estimulado 
por algumas marcas de lá que se aventuraram 
no mercado brasileiro e sumiram sem deixar 
boas lembranças. A estratégia de disputar 
inicialmente os segmentos automotivos mais 
elitizados pode não render imediata visibilidade 
nas ruas nacionais à BYD, mas talvez ajude 
a reduzir as desconfianças em relação aos 
modelos “made in China”. Afinal, os padrões 
de consumo da elite financeira normalmente 
atraem a atenção e acabam inspirando muita 
gente, em todas as classes sociais. 

Motor: dois elétricos, um em cada eixo 
Potência: 494 cavalos Torque: 69,3 kgfm 
Tração: integral Direção: elétrica
Suspensão: independente MacPherson na 

FICHA TÉCNICA | BYD HAN EV
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dianteira e multilink na traseira Freios: discos 
ventilados Pneus: 245/45 R19 Bateria: 76,9 kWh 
Tempo de recarga: 12 horas (Wallbox 7 kWh) 
Dimensões: 4,98 metros de comprimento, 1,91 
metro de largura, 1,49 metro de altura e 2,92 
metros de entre-eixos Peso: 2.170 kg Porta-
malas: 410 litros Preço: R$ 539.990

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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NOVIDADES DE OUTRORA
Depois de dois anos marcados pela pandemia da 
Covid-19, com as edições de 2020 e 2021 suspensas, 
o Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) de 
Águas de Lindoia – estância hidromineral distante 
160 quilômetros da capital paulista – promoveu a 

Por Daniel Dias

Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindoia

FABRICIO JUNQUEIRA/DIVULGAÇÃO
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PODER ASTECA
Acaba de desembarcar no Brasil, diretamente do 
México, o Jetta GLI, considerado pela Volkswagen 

sétima edição da maior feira de veículos antigos do 
país, realizado no último fim de semana. O evento 
teve mais de 400 mil visitantes. Entre os milhares 
de veículos presentes no jardim da Praça Adhemar 
de Barros, estiveram várias raridades de clássicos, 
originais, restaurados, “hot rods”, “streets” e 
gigantes caminhões antigos. Um chamou a atenção 
especialmente, o Schwimmwagen 1944, carro 
tipo anfíbio, que tem a facilidade de se locomover 
tanto em terra firme quanto em rios, lagos ou até 
no mar. Os Schwimmwagen foram muito utilizados 
por tropas alemãs para desembarques de ataque 
em praias durante os conflitos. A exposição 
dos Alfa Romeo é uma homenagem a Fábio 
Steinbruch, colecionador, piloto amador e um 
dos maiores incentivadores do antigomobilismo 
no Brasil, vítima de um acidente de moto em 
2012. Steinbruch escreveu os livros “Automóveis 
no Brasil - Marcas que o Tempo Não Apaga” e 
“Memórias Sobre Rodas - O Automóvel no Brasil 
na Virada da Década de 60 para 70”.
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como a versão mais potente do sedã surgido 
a partir do Golf, em 1979. A nova configuração 
custa R$ 216.990. O Jetta GLI é equipado com 
o motor 2.0 350 TSI, com quatro compressores, 
turbocompressor e injeção de escape, com 231 
cavalos de 4.700 a 6.200 rotações por minuto 
e 35,7 kgfm de torque de 1.500 a 4.600 giros, 

Volkswagen Jetta GLI
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CINEMA A BORDO
A nova geração do BMW Série 7 traz tecnologias 
jamais vistas no segmento de alto luxo, com 
motorização com sistema híbrido leve, versão 
100% elétrica, tecnologias do iX e até uma 
enorme tela para entretenimento dos ocupantes 
do banco traseiro. Além de versões híbridas 

acoplado à nova transmissão automática DSG 
de 7 marchas. Conforme a marca alemã, o carro 
acelera de zero a 100 km/h em 7,7 segundos e 
pode chegar à velocidade máxima de 249 km/h. 
O motorista tem à disposição três modos de 
condução – “Eco”, “Sport” e “Individual”. O sistema 
de direção progressiva tem assistência elétrica e 
relação variável, capaz de modular a assistência 
em função da velocidade e do ângulo de esterço. 
Dentro, o Jetta GLI recebe o VW Play, central 
multimídia de 10,1 polegadas, 100% desenvolvido 
no Brasil, com conectividade sem fio para Apple 
CarPlay e Android Auto, vários aplicativos para 
download, modo valet e conexão Wi-Fi via 
smartphone. Todas as configurações do carro 
e da cabine são feitas diretamente no VW Play, 
integrando os controles em um único lugar. 
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leve com o mesmo sistema 48V do SUV X7, o 
Série 7 está disponível pela primeira vez com 
dois motores elétricos, um em cada eixo, que 
geram uma potência de 551 cavalos, com 
autonomia de 625 quilômetros no ciclo WLTP. 
Com bateria de 101,7 kWh e capacidade de 
carregamento rápido, o novo Série 7 obtém até 
170 quilômetros com apenas dez minutos de 
recarga. Em seguida, o modelo terá também uma 
configuração de 669 cavalos. A nova geração 
do grande sedã tem direção autônoma Nível 3. 
O Série 7 vem equipado com o sistema Driving 
Assistant Professional, que engloba uma série de 
assistentes, como o Controle de Velocidade de 
Cruzeiro Ativo e o Lane Keeping Assistant, capazes 
de manter o carro na estrada com precisão sem 
interferências do motorista, mesmo em situações 
de para e anda de congestionamentos.

Novo BMW Série 7
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CAMINHO DE VOLTA 
Após ter anunciado a retirada de linha no Brasil 
do Fit, do WR-V e do Civic – interrompendo 
temporariamente também a produção nacional 
do HR-V –, a Honda promete novas investidas 
relacionadas ao seu modelo mais vendido 
no país. O novo HR-V fabricado no Brasil será 
apresentado no início do segundo semestre 
deste ano, além de sua versão comercializada 
nos Estados Unidos – de maior porte – e que 
será vendida no mercado brasileiro com outro 
nome. Antes de qualquer especulação contra 
a vinda do HR-V “ianque”, a Honda afirma que 

Honda HR-V norte-americano
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“PONY CAR” CONECTADO
A Ford deu início à venda da linha 2022 do 
Mustang Mach 1 no Brasil, com preço inicial de 
R$ 523.950. O novo Mach 1 é a quarta geração 
do clássico lançado originalmente no final dos 
anos 60. Equipado com o motor Coyote 5.0 V8 
mais potente da linha, com 483 cavalos, vem 
com transmissão automática de 10 marchas 
e componentes de performance trazidos dos 
modelos Bullitt, Shelby GT350 e Shelby GT500. 
“O Mustang é um símbolo de liberdade em 
todo o mundo, empolgando os fãs pelo design, 
potência impressionante e história. No Brasil, 
não é diferente. O Mach 1 tem como atrativo 

os dois modelos têm públicos específicos, não 
concorrendo um contra o outro. Por ser maior, 
o SUV feito na América do Norte baterá de 
frente com o Jeep Compass, o Toyota Corolla 
Cross e o Volkswagen Taos. Já o novo HR-V 
nacional terá quatro configurações, duas com 
o motor 1.5 i-VTEC produzido no Brasil e outras 
duas com o inédito 1.5 Turbo Flex montado a 
partir de componentes importados, ficando na 
faixa de 180 cavalos de potência.
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adicional o fato de ser uma edição especial. É um 
carro digno de colecionador”, comemora Daniel 
Sinzato, gerente de Marcas da Ford. A linha 2022 
do superesportivo chega com cinco novas cores 
perolizadas: Cinza Catalunha com faixas pretas e 
destaque em vermelho, Verde Fuji, Laranja Delhi, 
Azul Estoril e Roxo Zolder, as últimas combinando 
faixas pretas com destaque em branco. Além 
de bancos de couro perfurado com refrigeração 
e aquecimento e tecnologias avançadas de 
assistência ao motorista, o novo Mach 1 é o 
primeiro Mustang conectado com comandos 
remotos pelo aplicativo FordPass. 

Ford Mustang Mach 1 no Brasil
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CONECTIVIDADE LIVRE
A S10 e o Trailblazer chegam à linha 2023 com 
novidades em conectividade. A versão High Country 
da picape e a Premier do SUV passam a contar com 
Spotify nativo e um ano grátis de OnStar e Wi-Fi. O 
cliente ainda recebe o “Sem Parar” com 12 meses 
de mensalidade gratuita. A principal vantagem 
de ter o serviço de streaming Spotify baixado 
diretamente no MyLink é que o usuário não precisa 
mais usar o plano de dados do smartphone para 
acessar músicas, notícias e podcasts diretamente no 

Pneu Continental feito de garrafas PETs

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 177

10/11

CASCA DURA 
A frota de veículos blindados no Brasil cresceu 
40% no ano passado. Mesmo com a pandemia 
ainda em curso, o país teve 20.024 carros 
blindados em 2021, de acordo com a Associação 
Brasileira de Blindagem (Abrablin). Esse é o 
maior volume desde 1995, quando a entidade 
passou a fazer a pesquisa. A estimativa é de que 
a frota blindada no país tenha ultrapassado 
285 mil unidades. A partir de 2020, a Volvo Cars 
passou a oferecer blindagem de fábrica em 
seus SUVs, feita pela Carbon, de Barueri (SP). 
Para Marcelo Silva, presidente da Abrablin, o 

sistema de áudio e internet do veículo. Para fazer o 
download, basta clicar no ícone do app que aparece 
na aba “Aplicativos” na tela do multimídia. O último 
passo é parear o Spotify do veículo a uma nova 
conta ou a uma já existente, trazendo todas 
configurações e históricos. A primeira aparição 
pública da linha 2023 da picape e do SUV está 
ocorrendo na Agrishow, uma das maiores 
feiras de tecnologia agrícola do mundo e mais 
importante da América Latina, realizada de 25 a 
29 de abril, em Ribeirão Preto (SP).
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expressivo aumento da procura pela blindagem 
automotiva pode ser explicado pelo retorno das 
atividades comerciais e da circulação de pessoas 
nas ruas após a fase de redução da pandemia. “É 
quando a criminalidade também passa a atuar 
mais intensamente, a sensação de insegurança 
cresce e faz com que mais pessoas recorram à 
blindagem como alternativa de mais proteção. 
Observamos ainda que esse mercado foi 
impulsionado por um público formado tanto por 
pessoas sem recursos disponíveis para adquirir 
um veículo zero-quilômetro quanto por quem 
tem mais condições financeiras”, revela Silva. A 
blindagem mais praticada atualmente no Brasil é 
a de Nível III-A, que sai em torno de R$ 67 mil. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Blindagem da Volvo
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O boletim epidemiológico divulgado no dia 
22 de abril aponta que Sergipe está com uma 
curva ascendente de transmissão da dengue, 
Chikungunya e Zika, os dados foram coletados 
no período de 02 de janeiro a 02 de abril pela 
Secretaria de Saúde do Estado (SES) em 
relação ao ano passado. Os registros mostram 
um aumento de 35.4% de Dengue, 67% de 
Chikungunya e 62.2% de Zica. Os condomínios 

60% de aumento de casos em 
Sergipe só neste trimestre 
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devem ficar atentos para os acúmulos de água em 
lajes, fosso de elevadores, ralos, casa das bombas 
e barriletes, além de mobiliário que acumulam 
água e brinquedos infantis. Tudo deve ser limpo. 
É nos ambientes residenciais que se concentra 
a maior quantidade de focos dos mosquitos e os 
moradores devem também fazer sua parte. A 
prevenção à Dengue pode ser feita com práticas 
simples que evitam a reprodução do mosquito 
transmissor, através da eliminação de objetos 
que acumulem água parada, Precisamos de 
todos nessa luta. Faça a sua parte!

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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1 – Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e 
barris de água.
2 – Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha 
a lixeira sempre bem fechada.
3 – Não jogue lixo em terrenos baldios.
4 – Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, 
mantenha-as sempre com a boca para baixo.
5 – Não deixe a água da chuva acumular sobre a 
laje e calhas entupidas.
6 – Encha os pratinhos ou vasos de planta com 
areia até a borda.
7 – Se for guardar pneus velhos em casa, retire 
toda a água e mantenha-os em locais cobertos, 
protegidos da chuva.
8 – Limpe as calhas com frequência, evitando que 
galhos e folhas possam impedir a passagem da 
água.
9 – Lave com frequência, com água e sabão, os 
recipientes utilizados para guardar água, pelo 
menos uma vez por semana.
10 – Os vasos de plantas aquáticas devem ser 
lavados com água e sabão, toda semana. É 
importante trocar a água desses vasos com 
frequência.
11- Piscinas e fontes decorativas devem ser 
sempre limpas e cloradas.
12- Sempre que possível evite o cultivo de plantas 
como bromélias ou outras que acumulem água em 
suas partes externas.Clique aqui cartilha da Fiocruz

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

http://www.fiocruz.br/ioc/media/Cartilha_completa_aedes.pdf
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O 1º Encontro de Síndicos com o Parlamento 
aconteceu na tarde do dia, 26, no plenário 
da Assembleia Legislativa de Sergipe. O 
evento foi promovido pelo deputado estadual 
Georgeo Passos (Cidadania) em parceria com 
profissionais e sindicatos da área condominial.

Os participantes do encontro debateram 
as dificuldades da gestão condominial. “Os 

I ENCONTRO DE 
SÍNDICOS COM O 

PARLAMENTO 

DIVULGAÇÃO
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condôminos têm passado por momentos 
difíceis nos últimos anos. Cobranças 
abusivas, exigências e burocracias. Por 
isso, colocamos o parlamento à disposição 
para debater e ajudar na resolução dessas 
demandas”, frisou Georgeo. “É um setor 
que representa 1/3 da população aracajuana 
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(grande Aracaju). Discutimos políticas 
públicas em torno do setor condominial, que 
tem mais de 1.200 condomínio e emprega 
mais de 12 mil pessoas (empregos diretos)”, 
pontuou Sandoval Júnior, Presidente do 
Sindicato de Habitação de Sergipe (Secovi).

Georgeo destacou a importância da união 
de forças para lutar por melhorias no setor 
condominial. “Nosso encontro cumpriu com 
seu objetivo. Ouvimos síndicos, advogados, 
representantes do mundo condominial, da 
Deso, Agrese e Corpo de Bombeiros. É a 
primeira de várias que iremos realizar, visando 
contribuir com as melhorias necessárias nos 
condomínios sergipanos”, disse.

O advogado Alexandre Sobral na sua fala 
declarou que não só as taxas condominiais 
estão aumentando, mas as incumbências, 
o que tem trazido um reflexo muito negativo 
para o meio condominial que está sendo 
impactado com ações sem ouvir o mercado. 
“Esse encontro aqui na Assembleia abrindo 
uma conversação entre o Parlamento e o meio 
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condominial é importante para que antes que 
se aprovem as leis, seja conversado para que 
se reflita quanto aos impactos e efeitos que 
podem causar não só na parte de convivência, 
mas a parte financeira com relação às políticas 
públicas” declarou Dr Alexandre.

“A Casa Legislativa nos recebe enquanto 
síndicos ou profissionais da área condominial 
para nos ouvir e quem sabe atender nossa 
demanda de maneira assertiva. De forma que 
todos os moradores de condomínios tenham 
um olhar do poder público”, disse Tiago 
Jesus, síndico profissional.

 
 Além do Dep. Georgio Passos, do Presidente 

do SECOVI/SE - Sandoval Júnior e do Dr 
Alexandre Sobral estiveram presentes à mesa o 
Presidente da Associação dos Condomínios do 
Bairro Jardins -Sérgio Souza, o Coronel Fábio 
Cardoso da Diretoria de Atividades Técnicas do 
Corpo de Bombeiros,  Dr Pablo, Dra Jackeline 
Silveira, representante da OAB/SE, O Deputado 
Ibraim Monteiro além de diversos síndicos e 
empresários do setor condominial.



ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 188 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 189

Todos nós sabemos que qualquer “barulho” 
pode causar incomodo, imagine isso com 
frequência prolongada, pode ser insuportável. 

Não é nem imaginar, não é! Sabemos que em 
condomínios o convívio entre vizinhos pode ser 
estremecido por conta do ruido excessivo. 

Cito alguns desses ruídos mais comuns: 
Obras de construção e reformas, som de 
aparelhos eletrônicos altos, latidos de 
cachorro, ruídos de sapatos com salto 
alto, fogos de artifício e até os gritos de 
crianças são alguns dos muitos motivos 
para reclamações. Pois bem, o excesso de 

POLUIÇÃO AMBIENTAL 
SONORA “BARULHO” 
EM CONDOMÍNIOS”
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ruido em um determinado ambiente pode se 
enquadrar em poluição ambiental sonora, 
sim. Veja como isso acontece. 

Há uma resolução do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA) nº 1/90 prevê como 
tolerável a emissão de ruídos de no máximo 55 
decibéis durante o dia e 50 durante a noite para 
áreas externas (áreas comuns abertas, como por 
exemplo a churrasqueira) e 45 decibéis durante o 
dia e 40 durante a noite para ambientes internos 
(unidades provativas/ salão de festas). 

Além dela, há também Normas Técnicas 
Brasileiras as NBR’s que estabelecem níveis de 
ruídos considerados aceitáveis, NBR 10.151.

Cabe destacar que a poluição sonora 
também é crime previsto no artigo 54 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1.998. 

A legislação prevê que “causar poluição de 
qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais 
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ou a destruição significativa da flora: Pena - 
reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

Mas, como mitigar tão situação, o primeiro 
passo para o caso de condomínio em específico, 
seria investir em comunicação orientativa e 
punição corretiva. Como medida de comunicação, 
recomendo que durante as assembleias a 
participação de profissional habilitado para 
discorrer e esclarecer pontos importantes sobre o 
assunto pode trazer bons resultados. 

A distribuição de cartilhas educativas com 
informações objetivas pode ser eficiente e 
envio de cards educativos em grupos de 
conversas também.

Como medida corretiva e punitiva, o 
estabelecimento de normas e regras que 
devem ser cumpridas por cada condômino 
e estabelecer valores de multa para 
quem descumpri-las. Por fim, faço um 
alerta importante a poluição sonora pode 
desencadear problemas de saúde em 
pessoas e em animais ou anomalias, em 
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especial os domésticos, como aumento dos 
batimentos cardíacos (pressão arterial) é um 
deles, danos auditivos e até surdez, dor de 
cabeça (enxaqueca), aumento da crise de 
ansiedade, entre outros. 

Portanto, faça sua parte e cuide do Meio 
Ambiente, assim estará cuidando de você e 
do seu vizinho!

4/4conviver

lGabriela Almeida   - Química, tecnóloga em 
Saneamento Ambiental, Pós-Graduada em Gestão 
Ambiental, Mestre e Doutora em Biotecnologia Industrial 
e Ambiental, Consultora Ambiental, Palestrante e 
Comentarista técnica ambiental de rádio e TV
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O grande diferencial de uma câmera 
inteligente é poder contar com inteligência 
artificial. Na prática, isso significa ir além da 
captação simples de imagens e partir para a 
análise automática do que é monitorado. Elas 
podem ampliar a segurança em empresas 
e gravam imagens de alta definição, que 
proporcionam nitidez e riqueza de detalhes.

A tecnologia de ponta abre espaço para 
uma série de possibilidades para reforçar 
a segurança de condomínios, empresas, 
indústrias e espaços públicos. 

CÂMERAS INTELIGENTES 
VÊM GANHANDO ESPAÇO 

NOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS NO BRASIL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

TECNOLOGIA
LANDER MOURA

conviver 1/5

@lander.engenheiro

http://www.cinformonline.com.br
https://www.instagram.com/lander.engenheiro/


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 194

2/5conviver

CÂMERA INTELIGENTE X 
MONITORAMENTO TRADICIONAL

A inteligência artificial (IA) é uma tendência 
em diversos setores, entre eles o de 
videomonitoramento. Essa tecnologia imita 
a inteligência humana, com capacidade de 
raciocínio, aprendizagem, reconhecimento de 
padrões e aplicação na análise de situações 
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e solução de problemas. No sistema de 
monitoramento tradicional, as imagens das 
câmeras são transmitidas para uma central. Lá, 
um profissional é responsável por acompanhar 
e encontrar sinais suspeitos, que possam 
representar um risco para a segurança.

Caso algo fora do comum ocorra, o 
profissional deve tomar uma ação para evitar 
danos materiais, furtos e outros crimes. Esse 
processo, no entanto, é bastante sujeito a 
falhas, uma vez que a atenção humana é 
limitada. Por isso, aliar o monitoramento 
tradicional com a inteligência artificial é um 
simplificador do trabalho desses especialistas.

As câmeras inteligentes têm muitas funções 
e utilidades, tanto para grandes projetos de 
segurança quanto para os mais simples. A seguir, 
veja algumas das funções dessa tecnologia.

1. RECONHECIMENTO FACIAL
Um dos recursos de inteligência artificial 

com maior procura é o reconhecimento 
facial. Grandes empresas e governos têm 
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aplicado a tecnologia para fazer controle 
de acesso em áreas restritas e encontrar 
criminosos, por exemplo.

2. BANCO DE DADOS 
DE BIOMETRIA FACIAL

Há a possibilidade de integrar um banco 
de dados de biometria facial — como as fotos 
e informações de cadastro do RH de uma 
empresa — ao sistema de monitoramento. Com 
isso, a câmera consegue reconhecer e alertar 
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caso alguém procurado ou que não tenha 
autorização de acesso esteja presente no local.

3. REDUÇÃO DE ALARME FALSO
O alarme falso é um dos grandes problemas 

de um sistema de segurança, uma vez que 
compromete a confiabilidade e leva a ações 
desnecessárias. Uma câmera inteligente evita 
essas situações, pois é capaz de diferenciar 
quando, por exemplo, é um animal de 
pequeno porte e não um humano que rompeu 
a barreira de segurança.

Contar com inteligência em monitoramento 
é contar com o que há de mais inovador 
nesse ramo. As possibilidades são muitas, e 
colaboram para potencializar a segurança, 
confiabilidade e assertividade dos sistemas. 

lLander Moura - Engenheiro de Produção
Pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho
Especialista soluções de tecnologia para condomínios
Especialista em Portaria Remota, Síndico Profissional com 
Especialização de Síndicos Profissionais e Gestores de 
Condomínios, Palestrante de Tendências Tecnológicas na área 
Condominial, Colunista Conviver-Cinform
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Quando se pensa em valorização do 
apartamento, é muito comum vislumbrar obras 
de melhoria nele. Claro que esta situação é 
importante. Mas, como o síndico pode ajudar 
nesta questão? No primeiro momento, pode se 
pensar em até na ajuda da corretagem. Porém, 
o fator primordial não é este! O edifício em mau 
estado gera um ciclo vicioso de depreciação, 
aumentando o número de vacância e venda 
das unidades, onde o proprietário acumulará 
prejuízos, além, das insatisfações constantes 
dos moradores, tornando sua recuperação 
cada vez mais difícil e muito mais custosa. 

Dentro desse contexto, o que é observado 
é o uso de alternativas reativas com pouco 

COMO O SÍNDICO PODE 
VALORIZAR A SUA 
UNIDADE PRIVATIVA?

1/4conviver
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critério técnico, e as vezes, até sem nenhum 
critério. Situações estas, que podem vir até 
piorar as condições daqueles problemas, 
proporcionando oportunidades de acidentes 
junto aos moradores, inclusive. 

A edificação possui um valor social 
fundamental. Ela cria não só uma relação 
de morada privativa, ela cria também, novas 
relações sociais de uso, junto a capacidade 
tecnológica envolvida. Para tal, a governança 
condominial é fundamental para se fazer 
manter e conservar o empreendimento. Para 
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que a unidade privativa possa ser valorizada 
adequadamente, ou pelo menos, se manter 
valorizada, se faz então necessário um trabalho 
conjunto entre o proprietário e o síndico. 

A manutenção predial não pode ser feita 
de modo improvisado, esporádico ou casual. 
Ela deve ser entendida como um serviço 
técnico perfeitamente programável, ou seja, 
preventivo, e como um investimento na 
preservação do valor patrimonial, a norma 
da ABNT 5674 é enfática neste sentido. Este 
investimento chamado manutenção, deve se 
fazer presente na planilha orçamentária anual.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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O programa de manutenção corretiva e 
preventiva das edificações, além de serem 
singulares, possuem as suas particularidades, 
são extremamente importantes para a 
segurança e qualidade de vida dos moradores, 
e são essenciais para a manutenção dos níveis 
de desempenho ao longo da vida útil projetada. 

Ou seja, é inviável, sob o ponto de vista 
social e econômico, e inaceitável, sob o ponto 
de vista técnico, transformar essas edificações 
em produtos não duráveis! 

O efeito dessa situação é único, é o 
prejuízo para o dono da unidade privativa, 
que não consegue vender ou alugar pelo 
valor justo de mercado o seu imóvel, face a 
perda da qualidade de vida condominial e da 
insegurança, proporcionada pela ausência das 
manutenções prediais corretas. 

lEng. Leonardo Medina- Prof. Universitário, Especialista 
em Engenharia Condominial, Patologia e Diagnóstico das 
Construções e de Estruturas de Concreto, Perícias de 
Engenharia e Ensaios não destrutivos em edificações.
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Alexandre Sobral, Jackeline Silveira e Jackeline 
Fernandes deram um curso de imersão durante 
dois dias (06 e 07 de abril) para capacitar os 
funcionários da Uniserv Terceiriza da Empresária 
Paula Oliveira. O intuito foi humanizar e capacitar 

HUMANIZAR E CAPACITAR

1/4conviver

O I Chá da Tarde do Residencial Palm Ville foi 
um encontro bastante positivo, cheio de afeto 
e aprendizado com muitas dinâmicas, bate-
papo, sorteios e alegria. Foi incrível poder ver a 
interação entre os moradores proporcionando o 
estreitamento de laços afetivos. Este primeiro foi 
dedicado às mulheres. O próximo mês tem mais!

CHÁ DA TARDE NO PALM VILLE
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Profissionais de gestão condominial têm 
compromisso marcado nos dias 13 e 14 de 
maio. Acontecerá na cidade de São Paulo o 
Congresso Nacional de Síndicos/Encontro 
Nacional de Administradoras, será sua 4ª 
edição. O evento é promovido pelo Portal 
Síndiconline e apoiado pela Confederação 
Nacional de Síndicos – CONASI. O Professor 

2/4conviver
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a equipe para melhor atender os moradores dos 
condomínios. Foram abordados temas como 
a Lei Geral de Proteção de Dados; A Lei de 
Proteção dos Animais; A Lei Contra a violência 
Doméstica e Comunicação Assertiva. Show!
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No último dia 18/04 o CRA/SE promoveu um 
Encontro com as administradoras condominiais 
e síndicos profissionais com o intuito de 
conscientizar o público presente do papel do 
Administrador na gestão condominial. O Grupo 
de excelência em Administração Condominial 

Sérgio Craveiro com 30 anos de atuação no 
meio condominial está à frente da organização 
do evento que reunirá as principais empresas 
do setor, com lançamentos, soluções, 
possibilidades e os mais variados recursos 
para síndicos e condomínios. O primeiro dia 
será voltado às administradoras condominiais, 
e o segundo ao público em geral, 
principalmente aos síndicos que se deslocam 
de todo país para prestigiar o congresso, se 
atualizar e se inteirar das principais novidades.

CRA/SE PROMOVE ENCONTRO
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(GEAC) que tem à frente Marcelo Lucas visa 
contribuir com estudos e divulgar boas práticas 
da administração para a gestão condominial. 
Na oportunidade foi proposto a criação de um 
selo de qualidade para as empresas que estão 
registradas e regularizadas no CRA/SE, com 
intuito de fortalecer e dar ainda mais credibilidade 
ao administrador e sua profissão. O evento 
teve apoio do Sicoob, da Porter Grup, do Papo 
Condominial e da Secov/SE.
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A expressão “pensamento positivo” pode ser 
definida como uma orientação para o lado positivo 
da vida. É a forma como se pensa sobre a vida 
e sobre as outras pessoas, da mesma maneira 
como você nota o mundo ao seu redor. Refletir 
sobre suas emoções interfere na maneira como 
você pensa. Sendo assim, quanto mais positiva 
for a abordagem, resolver os problemas simples 
do cotidiano e lidar com momentos estressantes, 
como o distanciamento social, por exemplo, vai se 
transformando em algo menos doloroso e pesado.

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

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 211

EDITORIAL 4/8

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

Pratique a Autoaceitação: assim como 
precisamos aceitar algumas situações da vida 
que não podem ser modificadas, também 
precisamos aceitar que alguns pensamentos 
e emoções desprazerosos irão nos visitar às 
vezes, e que está tudo bem. 

A autoaceitação pode ser uma estratégia 
cognitiva importante para evitar que estes 
pensamentos e sentimentos negativos tomem 
conta de nós, pois quanto mais focamos em não 
pensar em alguma coisa, mais pensamos naquilo. 
Os pensamentos e sentimentos não serão 
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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. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

8/8EDITORIAL

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 215

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!
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ITABAIANA VAI RECEBER 
MAIS UMA EDIÇÃO DO 
FORRÓ DAS ANTIGAS 
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Festa será realizada neste sábado 
com Calcinha Preta e Limão com Mel

Cavaleiros do Forró tem público fiel em Sergipe

Para alegria dos forrozeiros raiz, Itabaiana vai 
ser palco do Maior Festival do Forró das Antigas do 
Brasil e vai receber grandes atrações para recordar 
a melhor época do forró eletrônico que faz sucesso 
há 30 anos. O show será realizado no dia 7 de maio, 
a partir das 21h na Praça de Eventos.
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A festa vai ser comanda pela banda Calcinha 
Preta, Limão com Mel, Cavaleiros do Forró, Taty 
Girl e Mara Pavanelly. O evento é realizado pela 
Teo Santana Produções e Luau Produções com a 
assessoria de imprensa da Navarro Comunicação.

CAVALEIROS DO FORRÓ
A banda Cavaleiros do Forró está de volta 

a Itabaiana e vai apresentar o show baseado 
no ‘DVD Inesquecível’ que mergulha no 
forró das antigas. Com mais de 300 músicas 
gravadas e cantadas em 4 mil shows feitos em 
2 mil cidades de 22 estados brasileiros. Rico 
em simbolismo, o DVD marca a entrada da 
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banda no estilo “forró das antigas” e faz uma 
homenagem que não se encerra nos 20 anos 
de história do grupo, mas se estende ao mundo 
forrozeiro. Ainda na abertura do DVD, a banda 
relembra momentos históricos do forró, como 
o lançamento da música Asa Branca, em 1947; o 
surgimento do chamado forró eletrônico com a 
banda Mastruz Com Leite, em 1990; e o próprio 
nascimento da Cavaleiros do Forró, em 2001. No 
total, 26 artistas já cantaram na banda, dentre 
eles a forrozeira Solange Almeida, ex-Aviões do 
Forró; Inácio Alexandre, morto em 2004, Eliza 
Clivia (1979-2017) e Gabriel Diniz (1990-2019) 
foram outros vocalistas da banda. No primeiro 

CAPA DA SEMANA
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Limão com Mel promete muito romantismo
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DVD da Cavaleiros do Forró, gravado em 2004, 
no estádio Machadão, em Natal, o grupo fez 
uma homenagem comandada pela então 
cantora Eliza Clivia para o cantor falecido. Neto 
Araújo e Ramon Costa, que substituiu Inácio, 
também participaram da homenagem. 

CAPA DA SEMANA
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Calcinha Preta é uma das atrações mais esperadas

CALCINHA PRETA
Uma das atrações mais esperadas é a banda 

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

INGRESSOS
Os ingressos estão sendo vendidos em Aracaju 

na TS Store (Shopping Riomar e em Itabaiana na 
Usina do Som, Natibel Store, Ita Cell, Cebolinha 
Beer e Chopp Mania. Podem ser adquiridos 
também através do site clicando aqui.

Taty Girl vai recordar 
antigos sucessos

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

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

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

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

uFazer esfoliação alguns dias antes para remover 
as células mortas da pele;

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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uEvitar o uso de cremes 
hidratantes ou óleos antes da 
depilação;
uApós a depilação, evitar 
exposição solar no mesmo dia; 
uNão usar produtos que 
contenham álcool na fórmula, 
entre outros cuidados.

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

PROGRESSIVA SEM FORMOL – A escova 
progressiva é um método de alisamento de cabelos 

3/6
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que reduz o volume e o frizz. Quando ela é feita sem 
formol, não ocorrem diversos efeitos colaterais, como, 
por exemplo, queimaduras no couro cabeludo, queda 
de cabelos, ardência nos olhos, falta de ar, dor de 
cabeça, enjoo, vômitos entre outros.

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

4/6
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alguns cuidados que devem ser seguidos para 
fazer o método durar por mais tempo nos fios e 
para manter a saúde capilar.

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

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

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

5/6
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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

6/6
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SOCIEDADE

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) 
realizou uma Audiência Pública e debateu a 
‘Lei Municipal da Liberdade Econômica’ com 
representantes do setor produtivo na última 
sexta-feira, 29 de abril, na Câmara Municipal 
de Aracaju. Desde o início do seu mandato, o 
parlamentar tem defendido que o emprego 
deve ser uma das prioridades do poder público. 
Durante a audiência explicou os benefícios 
do Projeto de Lei da sua autoria que pretende 
melhorar o ambiente de negócios para os 
pequenos empresários, microempreendedores, 
ou pessoas físicas que exercem atividades 
econômicas e que não conseguem prosperar 
devido à elevada carga burocrática que 
aumenta os custos do negócio. l
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Dando sequência a 
um trabalho que vem 
conquistando maior 
projeção na música 
sergipana, o cantor 
Pablo Dez lançou, no 
último dia 12, o CD ‘No 
Balanço do P10’, seu 
mais novo álbum de 
estúdio. Recheado de 
hits como ‘Dançarina’, 
‘No Ouvidinho’ ‘Batom 
na Camisa’ e ‘O Que É 
Amor pra Você’, o disco 
adaptou faixas de gêneros distintos para uma 
pegada do forró diferenciado que marca o estilo 
do cantor. O artista apresenta ao público quatro 
novas músicas, sendo três de sua autoria: ‘No Seu 
Colchão’, ‘F*** de Ex’ e ‘Falta do Carai’. A primeira 
do disco, ‘Me Bloqueia Aí’, é um dos principais 
lançamentos do disco e já conquista espaço nas 
rádios do estado. A faixa é composição de Shylton 
Fernandes, que escreveu sucessos como ‘Malvada’ 
‘Toma Toma Vapo Vapo’, ‘Revoada no Colchão’, ‘Eu 
Quero Tchu, Eu Quero Tcha’ e ‘Galopa’. l
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Registro! O empresário Joãozinho de Solinha é 
o aniversariante desta quinta-feira, 6 de maio 
e no dia seguinte é a vez do ex-governador 
de Sergipe, Jackson Barreto, celebrar a vida 
também. Muito queridos, os amigos taurinos 
vão receber o carinho dos amigos, familiares 
e colegas de profissão. Parabéns, taurinos! 
Eles estiveram reunidos há alguns meses, em 
Lagarto. Parabéns e muito sucesso! l
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A maior banda cover da Coldplay na América 
Latina, a Coldplayers fará show exclusivo em 
Aracaju, no dia 7 de maio, às 22 horas, na Vibe 
Eventos (antigo Suburbia), localizado no bairro 
Coroa do Meio. O show contará também com 
a participação da banda sergipana Cartel de 
Bali e do DJ Marraia. No palco sergipano, a 
banda cover apresentará todos os grandes 
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O cirurgião vascular Dr. Fellipe 
Menezes estreou na semana 
passada, o “Papo com 
Vascular”, que será uma série 
de lives em seu instagram @
drfellipemenezes. Especialista 
em Flebologia,  que é o 
estudo das doenças venosas, 
o médico promete muitos 
conteúdos especiais sobre 
saúde vascular, cuidados, 
tratamentos, curiosidades, 
dúvidas e muito mais, Para 
Fellipe, a participação do 
público será fundamental 
para esclarecer tudo sobre 
as varizes, doença que atinge 
30% da população mundial. l
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sucessos do Coldplay como Viva La Vida, Clocks 
e Paradise, além dos últimos hits da banda 
como Higher Power, A Sky Full of Stars e muitas 
outras, que são reproduzidas com fidelidade 
musical, projeções visuais e muitas luzes 
coloridas num show de tirar o fôlego. l
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A nutricionista 
e especialista 
em clínica 
funcional, 
Thayslene 
Oliveira, esteve 
em São Paulo 
participando 
do maior 
congresso da 
área esportiva 
o “Arnold 
Conference”. 
O objetivo 
do evento 
foi elevar 
o nível do 
conhecimento 
relacionado 
à saúde no esporte no país. A nutri atua em 
Sergipe no espaço Leide Freitas e também 
na clínica Dra. Gessika Martins. Com certeza, 
vem muitas novidades para os pacientes e 
seguidores da nutricionista. Acompanhe no 
Instagram (@thayslenenutri) l
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Quem comemorou 
os seus 80 Anos 
bem vividos ao 
lado da família 
e de sua filha, a 
competente médica 
endocrinologista, 
dr. Aline Pinho, foi 
o senhor Gilberto 
Carvalho. A médica 
foi a sua cidade Natal 
- Fortaleza - para 
matar a saudade 
e comemorar esta 
data tão importante. 
Parabéns , sr. 
Gilberto. l
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O Hospital Primavera sai mais uma vez na 
frente e realiza o primeiro procedimento de 
gastrostomia percutânea guiada por Raio-X 
do estado de Sergipe. O procedimento 
minimamente invasivo, que ocorreu no no 
setor de Hemodinâmica do Hospital, contou 
com parte da equipe formada pelo radiologista 
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intervencionista, Dr. Thiago 
Fabiano, do endoscopsita, 
Dr. Lucas Marques e 
do anestesiologista, Dr. 
Geraldo Oliveira. Essa 
técnica consiste na 
introdução de uma sonda 
diretamente no estômago 
sem a necessidade de uma 
incisão cirúrgica. Segundo 
o médico radiologista 
intervencionista, Dr. Thiago 
Fabiano, o angiógrafo, 
aparelho da sala de 
hemodinâmica, emite raios-x que atravessam 
o corpo humano e atingem um receptor. O 
computador analisa esses dados para criar 
imagens em tempo real, assim é possível identificar 
o ar contido no estômago e puncioná-lo diretamente 
na barriga. Em seguida, através de pequenos 
furos no estômago, o mesmo é fixado na parede 
abdominal (manobra chamada de gastropexia) para 
só depois introduzir a sonda de gastrostomia com 
total segurança. Cinco horas após o procedimento o 
paciente recebeu alta hospitalar. l

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 238 - 2/5/2022 – 235

9/13SOCIEDADE

A Scopum Investimentos 
e a Genial Investimentos 
simplesmente realizaram o 
Encontro mais importante 
para discutir e intensificar a 
troca de ideias para  a solução 
das questões econômicas  
e os investimentos mais 
propícios nos setores público 
e privado. O Encontro ocorreu 
no último dia 27 - terça-feira 
-  com investidores, gestores 
públicos e  autoridades nos 
temas discorridos. l
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Além de Kleidir Barbosa, Operador do Mercado 
de Financeiro, Partner Genial Investimentos, 
participaram do evento também José Roberto de 
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Projeto odontológico que ajuda mulheres vítimas 
de violência doméstica chega em Sergipe.  A 
violência contra mulher é uma das principais 
violações de direitos humanos, afetando não 
só sua integridade física, mas também a sua 
autoestima. Visando sanar tais impactos, a Turma 
do Bem (TdB) através do programa Apolônias do 
Bem oferece tratamento odontológico integral e 
totalmente gratuito às mulheres que vivenciaram 
situações de violência e tiveram a dentição 
afetada durante algum tipo de agressão. O 
dentista e coordenador do projeto em Sergipe, Dr. 
Martin Mansilla, explica como funciona as ações.l

Lima , Márcio Siqueira, Patrick Butler (sócio Scopum) 
e  Matheus Castro (assessor chefe Scopum). l
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O diretor geral do CINFORM ONLINE, Edvar 
Caetano, prestigiou o lançamento do livro em 
homenagem ao ex-governador de Sergipe, 
João Alves Filho, e recebeu o carinho da 
escritora, Déborah Pimentel. O livro ‘João Alves 
Filho – A Saga de Um Político Nordestino’ 
foi lançado no dia 11 de abril no Museu da 
Gente Sergipana, em Aracaju. A obra também 
é assinada pelo historiador e sociólogo Igor 
Salmeron, membro do Movimento Cultural 
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Para incentivar a participação na política, o 
diretório ‘Mulher’ do Partido Liberal de Sergipe 
(PL Mulher) realizou na última sexta-feira, 29 de 
abril, o ‘Inspire-SE’, no Aquárius Hotel, localizado 
na Orla da Atalaia, em Aracaju com palestras de 

Antônio Garcia Filho da Academia Sergipana 
de Letras, que fez leituras e pesquisas que 
subsidiaram a obra, tornando-se co-autor. l
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Lícia Melo foi empossada como presidente do 
PL Mulher na semana passada e foi convidada 
após ser reconhecida pelos serviços prestados 
em Sergipe. Ela é empreendedora social e ativista. 
Muito atuante em Sergipe, se destaca como 
defensora das causas em favor da vida, além 
do combate à todas as formas de violência e na 
defesa da família. l
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Liliane Ventura e Luciana Couto. Foi o primeiro 
evento realizado pela nova gestão do PL Mulher 
sob o comando de Lícia Melo. l
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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 
oficialmente os festejos juninos de Sergipe chega 
a sua 37ª edição e está de volta após o controle 
da pandemia. A festa será realizada a partir das 
18h da sexta-feira, 7 de maio, na Praça de Eventos 
dos Mercados Centrais de Aracaju. O Forrozão é 
uma realização da TV Sergipe, FM Sergipe e G1, 
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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 

2/11ROTEIRO CULTURAL
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com organização da Teo Santana Produções, 
assessoria de imprensa da Navarro Comunicação, 
patrocínio da Maratá e apoio da Fleximídia e 
Publicart. A festa vai ser comandada pela Calcinha 
Preta, Devinho Novaes, Márcia Fellipe, Limão 
com Mel, Taty Girl, Cavaleiros do Forró, Matheus 
Fernandes, Tayrone e Adelmário Coelho. Uma 
mega estrutura vai receber milhares de forrozeiros 
em mais de 10 horas de muito arrasta-pé. l
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no Teatro Tobias Barreto com classificação livre. 
A realização local é assinada pela N Produções. 
Oswaldo vai se apresentar em show intimista, 
revezando a viola de 12, o violão de 6 e o piano. 
Neste espetáculo, além da música que dá título 
ao show e outras novas composições, como 
“Não há Segredo Nenhum”, o músico vai recordar 
grandes sucessos também. 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

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 
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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, 

3 de junho, a partir das 20h30 no Teatro Tobias 
Barreto, em Aracaju. A censura é de 14 anos e o 
show vai seguir todos os protocolos e decretos 
governamentais para garantir a segurança 
de todos. Neste show 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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Walk of Life e Romeo and Juliet. É um show 
único e emocionante que revive a inesquecível 
e mágica atmosfera da banda britânica formada 
na década de 1970. “Money for Nothing”, “So Far 
Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo 
and Juliet” e muitas outras canções memoráveis 
interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), 
Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor 
Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), 
Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra) e 
Andy Treacey (bateria). Os ingressos para a única 
apresentação em Aracaju já estão sendo vendidos 
através do site furandoafila.com.br, com preços a 
partir de R$ 100. Os ingressos para o show estão 
sendo vendidos na bilheteria do Teatro Tobias 
Barreto e também na Loja Hitz (Shopping Jardins) 
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e Site Guichê Web. Usuários Unimed têm 
desconto especial. Outras informações através 
do número (79) 3179-1490. l

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 
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realização local da N Produções. Em sua nova 
turnê, Voz e Violão, os fãs irão se surpreender ao 
ouvir clássicos como “Olhar 43” e “Rádio Pirata” 
em versões mais despojadas, cruas, viscerais, que 
remetem ao folk e ao blues, pais do rock’n’roll. 
Também vão descobrir novas nuances em baladas 
como “A Cruz e a Espada” e “Tudo por Nada“. No 
set list do show ainda estão os hits “Dois“, “London, 
London” e “Flores Astrais“, sucesso do Secos & 
Molhados. E haverá um feat super especial, Zeeba, 
na faixa “Eu Não Sei“, parceria dos dois, lançada no 
“Novo Álbum” de 2016.“Voz e Violão” tem arranjos 
nunca vistos, executados com muita emoção por 
Paulo Ricardo e Ícaro Scagliussi. l

EXTERNATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Para celebrar os 58 anos do Externato São 
Francisco de Assis, a instituição vai realizar mais 
uma edição da ‘Festa da Família’ no dia 14 de 
maio, a partir das 14h, na sede, em Aracaju. O 
evento vai ser comandado por Fábio Lima, Zanny 
– A Braba do Piseiro e ainda com o Coletivo 
Mulheres no Samba (com roda de samba) e 
participações especiais de Soayan e Júlia Cristina, 
além da presença vip da miss teen Aracaju, 
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Yasmin Vitória. A 
Festa da Família 
será apresentada 
pelos jornalistas 
Fredson Navarro, 
Denise Gomes e 
Marcele Machado 
e os ingressos 
já podem ser 
adquiridos da 
sede do Externato 
por apenas R$ 
20. Será uma linda festa da solidariedade com 
uma mistura de ritmos. Uma das atrações mais 
esperadas é a cantora Zanny, a Braba do Piseiro, 
que vai apresentar seu novo show com muito 
alto astral e tem de tudo: axé, sertanejo, forró, 
arrocha e a sensação do momento que é o 
piseiro. O cantor Fábio Lima promete emocionar 
o público com todo o seu talento e repertório 
eclético com o melhor da MPB. A novidade da 
festa é a participação do Coletivo Mulheres no 
Samba (com roda de samba). Os ingressos estão 
sendo vendidos por R$ 20 (até o dia 30 de abril – 
o segundo lote começa no dia 1º de maio por R$ 
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25) na sede do Externato São Francisco de Assis 
que fica na Avenida Edézio Vieira de Melo, 585 – 
Suissa, Aracaju. Outras informações através do 
número (79) 3224-3509. l

‘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 
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Teatro Tobias Barreto. A produção local é da 
RD Produções com assessoria de imprensa 
da Navarro Comunicação. A apresentação vai 
contar com hits cantados e vistos por milhões de 
pequenos e que poderão ser agora assistidos de 
pertinho no palco do teatro. “Pão Pão Pão Pão 
Pão de queijo, isso é tudo que eu desejo...” Que 
pessoa com ou sem uma criança em casa nunca 
escutou essas linhas?! Esta e muitas outras 
músicas divertidas fazem parte da obra musical 
de Bolofofos, projeto iniciado, em 2014, pelo 
brasileiro Eduardo San Marino. Com mais de 2 
bilhões de views na internet, Bolofofos conquista 
fãs de todas as idades com uma fórmula simples: 
músicas alto-astral e que não deixam ninguém 
de fora, pois as composições são pensadas 
levando-se em conta a diversão da família inteira. 
Com ritmos da cultura pop e humor inteligente, 
Bolofofos cantam de maneira bem-humorada 
situações e emoções do dia a dia. Pensando 
nisso, a produção do projeto decidiu levar as 
personagens Bunny - a coelhinha, Rick - o leãozinho, 
Sophie - a gatinha, Pow - o polvinho e Pipi - o bebê 
corujinha para o palco em um show recheado das 
principais músicas do canal do Youtube. l
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DJAVAN
Ícone da música popular 
brasileira, @djavanoficial 
retorna à capital sergipana 
após seis anos e vai se 
apresentar no Teatro 
Tobias Barreto com a turnê 
“Vesúvio” em sessão única 
no dia 13 de maio, às 21h30. 
“Vesúvio” também é o 
nome do vigésimo quarto álbum de sua carreira. 
O repertório do espetáculo mistura sucessos do 
novo trabalho e antigas canções da carreira do 
artista. Músicas do 24º álbum: “Solitude”, “Cedo ou 
Tarde” e “Vesúvio”, além dos clássicos sucessos 
“Se”, “Flor do Medo”, “Eu te devoro” e “Samurai”, 
entre outras. No palco, Djavan é acompanhado 
do guitarrista Torcuato Mariano e os pianistas 
Paulo Calasans e Renato Fonseca, além do 
baixista Arthur de Palla e o baterista Felipe Alves. 
O espetáculo é assinado pelo próprio compositor, 
possui cenário de Suzane Queiroz, projeto de luz 
de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato. 
A turnê “Vesúvio” já passou por vários estados do 
Brasil, além da Argentina, Chile e Europa. l
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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’
A potência cultural das artes cênicas e da 
dramaturgia como ferramenta de conscientização 
e transformação social é a principal proposta de 
Tribos & Teatro, desenvolvido pela Rede Parceiros 
Voluntários. O projeto irá contemplar educadores 
e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
ao 3º ano do Ensino Médio, de quatro cidades 
brasileiras, e uma delas é Aracaju. O objetivo é, 
através do acesso a informações sobre cultura, 
especialmente as artes cênicas, ampliar a visão 
de mundo e o fortalecimento das identidades, 
por meio de vivências culturais, como oficinas 
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RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! 
A loja tem os melhores trajes para homens, 
mulheres e crianças. Peças com muito bom gosto, 
sofisticação e o melhor atendimento da cidade. A 
visita pode ser agendada com antecedência para  
a sua maior comodidade. Alugue seu traje  Rictheli 
que fica localizada na Avenida Hermes Fontes, 
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e espetáculos teatrais. A metodologia propõe 
o compartilhamento de conhecimentos, ideias 
e experiências de forma interativa, por meio 
de capacitações online e presencial de forma 
gratuita. 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. Outras informações através da T3 l
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VAI VOANDO LIMA TURISMO
Sergipe recebeu a franquia da agência ‘Favela 
Vai Voando’ que chegou em parceria com a 
‘Lima Turismo’. A loja fica localizada na Avenida 
1 - número 149 – no Conjunto João Alves, em 
Nossa Senhora do Socorro. Referência no turismo 
nacional desde 2009, a agência se destaca com a 
proposta de fazer pacotes de viagens para todos 
os públicos com destino para qualquer local 
do Brasil com passagens aéreas ou de ônibus 

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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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 
@VaiVoandoLimaTurismo.l

ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca 
comemora o sucesso do Arrumadíssimo 
Cozinha Afetiva com a grande demanda nos 
finais de semana. Agora Dally começa a ir 
mais longe e assumir comando do cardápio 
de eventos. Então é uma ótima opção para 
garantir que a festa de confraternização 
ou aniversário vai contar com o melhor da 
culinária. o cuidado, bom gosto e tempero de 
Dally fazem toda a diferença e quem contrata 
aprova e quer mais. Tudo feito com muito 
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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 
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Playboyzinho e Rodrigo Bomfim passam sempre 
por lá antes dos shows e lives. Lembrando que a 
barbearia conta ainda com a manicure Vera. O Rei 
Barbearia fica localizado na Rua Deozano Vieira 
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli da 
Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo o 
agendamento do seu horário através dos números 
(79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l

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 
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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

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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