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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, 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 8

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

Faz tempo que essa Associação dos 
Tribunais de Contas do Brasil condena o mau 
exemplo do TCE-SE, por manter em cargos 
comissionados servidores sem qualquer 
vínculo com a Corte de Contas, o que fere, 
segundo a Associação, os princípios legais 
tão fortemente pregados e defendidos pelo 
próprio órgão público.

Foi assim que entrou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI), cujo processo rola 
desde 2020, como se vê em matéria publicada, 
em primeira mão em Sergipe, no portal 
CinformOnline e que é replicada nesta edição.

O MAU EXEMPLO 
DO ÓRGÃO 

FISCALIZADOR
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A nomeação de comissionados a que se 
refere a ação não atinge a todos, aplica-se 
tão somente aos que exercem cargos de livre 
nomeação para exercício de atividades-fim 
do Tribunal, ou seja, fiscalização de contas de 
entes públicos.

Na leitura da Lei, vê-se que essas funções 
competem a servidores aprovados em 
concurso público, detentores de estabilidade 
funcional e livres, portanto, de eventuais 
inferências ou interesses estranhos ao 
interesse republicano.

Desfazer-se dessas amarras históricas não 
será tarefa fácil para o TCE, porque existe ali 
uma estrutura montada há décadas. Contudo, 
está na sua presidência um homem que parece 
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A nomeação de comissionados 
a que se refere a ação não atinge a todos, 
aplica-se tão somente aos que exercem 
cargos de livre nomeação para exercício 

de atividades-fim do Tribunal
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talhado para esse desafio, em face de sua 
vasta experiência no serviço público.

Além disso, transparece gozar da isenção 
necessária para executar essa decisão do 
STF, se realmente for necessário, já que, no 
Brasil decisões da Suprema Corte podem ser 
contestadas, modificadas, alteradas. 

A decisão foi tomada, por unanimidade, 
na última sexta-feira e agora aguarda-se a 
publicação dos atos, entre outras providências, 
o que ocorrerá, se não houver intercorrências, 
entre hoje e amanhã.

A bomba já foi lançada e esta semana 
promete ser abalada por fortes emoções no 
tão pacífico cenário sergipano.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Receba o seu jornal CinformOline 
digital GRÁTIS  toda semana através 

do WhatsApp, às segundas-feiras 
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Em todas as campanhas políticas 
presidenciais do Partido dos Trabalhadores, 
um dos pontos que mais chamavam a atenção 
era o desempenho do marketing. Isso até o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 
já que, no pleito de 2018, até pelo desgaste da 
legenda junto à opinião pública, era muito difícil 

OPINIÃO
1/25

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

COM O VERMELHO 
“DÉMODÉ”, LULA 

E PT APOSTAM NO 
VERDE E AMARELO
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“emplacar” nacionalmente o “desconhecido” 
Fernando Haddad. Com o retorno de Lula à 
disputa este ano, esperava-se um “recomeço”, 
mas as recentes falas polêmicas e outros 
“contratempos internos” deixam transparecer 
que alguns problemas persistem. 

Para se ter uma ideia, recentemente, o 
marketeiro da pré-campanha de Lula foi 
demitido e, em meio a isso, o petista deu 
sucessivas declarações polêmicas sobre o 
aborto, a classe média, a guerra entre Rússia e 
Ucrânia e sobre os profissionais da Segurança 
Pública. Falas tão indevidas que, nos dias 
posteriores, ele sempre surgia com “corrigidos 
e desmentidos”, além de desnecessários 
pedidos de desculpas. São erros tão contínuos 
que fica a impressão que o marketing do PT e o 
ex-presidente não anda em boa “sintonia”. 

Mas como se já não bastasse a histórica 
contradição em ter o ex-governador e ex-
presidenciável Geraldo Alckmin (agora PSB) 
como seu pré-candidato a vice, o lançamento 
da chapa, nesse sábado (7), em São Paulo, 
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chamou a atenção deste colunista em dois 
aspectos: o primeiro deles foi a fala “virtual” de 
Alckmin defendendo o prato “Lula com chuchu”, 
trazendo à tona a polêmica fala dos petistas 
contra o ex-tucano, “batizado” de “picolé de 
chuchu” por seus adversários. Se brincar, nem 
Lula contava com essa “fala” durante o ato...

O outro aspecto que chamou a atenção 
deste colunista e de muitos outros espalhados 
pelo País foi a “jogada do marketing” que 
“disfarçou” o tradicional “vermelho” do PT deu 
mais “ênfase” ao verde e amarelo, talvez em 
alusão à bandeira nacional, mas cores que são 
diretamente vinculadas ao atual presidente 
da República, Jair Bolsonaro (PL). Talvez para 
confrontar o discurso de que “a nossa bandeira 
jamais será vermelha”, talvez por reconhecer 
que a cor se encontra “démodé” junto à opinião 
pública. Tudo é marketing...

Em síntese, Lula e seu marketing podem buscar 
as mais diversas “respostas” para os inúmeros 
questionamentos, mas de nada adianta ele 
mudar a cor de sua campanha, de nada adianta 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 20

4/25

ele indicar um nome vinculado ao “segmento 
empresarial” e ao “centro”, se o seu discurso, o seu 
pensamento, a sua linha continua sendo voltada 
para o “lulopetismo”. Está claro que há muita 
rejeição a ele e ao PT ainda, e Bolsonaro tem 
sabido tirar muito proveito disto. Por enquanto, de 
“novo”, o “velho” Lula só tem o marketing. O resto 
continua sendo mais do mesmo...

CINFORMANDOOPINIÃO
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VEJA ESSA!
Depois da confirmação da pré-candidatura 
do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL), essa semana, não se 
fala outra coisa nas redes sociais de Sergipe: 
há uma nítida polarização entre Valmir e o 
também pré-candidato Fábio Mitidieri (PSD). 

E ESSA!
Para este colunista não há viabilidade nas 
pré-candidaturas de Rogério Carvalho (PT) 
e Alessandro Vieira (PSDB), considerando 
que Valmir de Francisquinho deverá 
assumir uma linha mais “bolsonarista” e 
de oposição ao atual agrupamento que 
comanda o governo de Sergipe. 
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ALÔ CUMBE!
Esta semana ocorrerá a licitação que tem 
causado muita expectativa no meio empresarial. 
Apesar do “burburinho”, a informação é que 
tudo tem andado dentro da normalidade e, 
pelo “andar das ocorrências no município”, os 
licitantes não terão nenhuma surpresa! É o que 
se espera de uma gestão séria e transparente...

EXCLUSIVA!
Está dando o que falar nas rodas políticas e 
empresariais o volume de recursos recebidos, 
do orçamento secreto, pelo município sergipano 
de Arauá! Alguns políticos estranharam porque 
ficou muito “desproporcional” em relação a outras 
cidades, que se apresentam até com melhor 
capacidade de absorver esses investimentos. 
Alguns empresários chamam a atenção para 
supostos direcionamentos em contratações, 
como também pelas “metodologias” usadas nas 
licitações do município...

ROGÉRIO COM LULA
O pré-candidato do PT sergipano esteve em 
São Paulo, nesse sábado, para prestigiar o 
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lançamento da pré-candidatura de Lula para a 
presidência da República, além de tirar mais um 
“retrato” ao lado do ex-presidente, buscando 
uma associação em Sergipe. Não seria mais 
fácil trazer Lula para o nosso Estado?
 
INTERPELAR JUDICIALMENTE
Durante reunião administrativa, o colegiado 
do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
(TCE/SE), juntamente com o Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas, decidiu, 
por unanimidade, através da Coordenadoria 
Jurídica, interpelar judicialmente o senador da 
República, Rogério Carvalho (PT), a respeito 
de recentes manifestações contra membro do 
Tribunal junto a setores da imprensa sergipana.
 
MARCOS OLIVEIRA
Com a confirmação das pré-candidaturas do 
ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) para 
governador e de Talysson Costa (PL) para 
deputado federal, em Itabaiana não se fala 
outra coisa: o pré-candidato do agrupamento 
para deputado estadual é o do presidente 
da Câmara de Itabaiana, vereador Marcos 
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Oliveira. A informação é que ele também 
faria uma “dobradinha” com o empresário 
José Arinaldo, ex-prefeito de Frei Paulo e pré-
candidato a deputado federal.

FALANDO NELE
Só chama a atenção deste colunista um 
detalhe: o vereador Marcos Oliveira foi eleito 
em 2020 pelo DEM, que na fusão com o 
PSL, deu origem ao União Brasil, partido que 
está apoiando a pré-candidatura de Fábio 
Mitidieri para governador. Há quem diga 
que Marcos filiou-se no PL, recentemente. 
Considerando que a “janela” não atendia a 
troca para vereadores, e como perguntar não 
ofende, isso pode, Arnaldo?

NA OAB I
O pré-candidato a governador Valmir 
de Francisquinho (PL) foi recebido pelo 
presidente da OAB Sergipe, Danniel Costa. 
Eles conversaram por cerca de 30 minutos 
na sede da Ordem. Valmir é bacharel em 
Direito e essa foi a primeira vez que ele 
esteve no “Palácio da Cidadania”. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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NA OAB II
Danniel ressaltou o papel democrático 
da Ordem, que estará de portas abertas 
para receber todos os pré-candidatos ao 
Governo de Sergipe. “Aqui é uma casa 
plural e democrática. E o nosso papel, como 
defensores da sociedade, é ouvir a todos 
e sempre procurar defender pautas que 
valorizem a advocacia, protejam a constituição 
federal e os direitos sociais”, frisou. 

NA OAB III
Valmir de Francisquinho falou da sua alegria em 
ser recebido pelo presidente da OAB. “Aproveitei 
para ressaltar a importância da Ordem na 
defesa da Constituição e dos interesses 
da sociedade. Falamos sobre uma pauta 
importante para a categoria que é a Advocacia 
Dativa, na qual nos comprometemos em 
aprofundar o tema e buscando uma melhoria 
nos honorários praticados atualmente”, disse. 

OLHA A RENASCER!
Essa semana chegou a informação para 
esse jornalista, sobre um suposto dossiê 

CINFORMANDOOPINIÃO
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que está nas mãos de uma autoridade do 
Estado, que avaliou como “indefensáveis” 
as práticas utilizadas naquele órgão! 
Documentos e depoimentos comprovam que 
vários prestadores de serviço receberam 
pagamentos em espécie e que vários outros 
receberam sem sequer ir trabalhar! A 
pergunta que não quer calar é a seguinte: será 
que a Renascer não faz parte da estrutura 
governamental ou será que a legislação já 
permite essas modalidades de pagamento? 
Enquanto isso, protegidos do presidente não 
estão nem aí com as investigações e curtem a 
vida com passeios internacionais! É mole?

FABRÍCIO MEDEIROS I
O sergipano Fabrício Juliano Mendes Medeiros 
é o segundo da lista indicada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) para assumir a vaga 
renunciada pelo ministro Carlos Mário da 
Silva Velloso ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O anúncio foi feito pelo presidente da 
Corte, ministro Luiz Fux. O jurista, que obteve 
oitos votos, concorre à vaga destinada aos 
advogados a serem nomeados pelo chefe do 

CINFORMANDOOPINIÃO
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Poder Executivo entre os integrantes da lista 
tríplice elaborada pelo Supremo, ao lado de 
mais dois candidatos: André Ramos Tavares e 
Vera Lúcia Santana de Araújo, ambos com nove 
e sete votos respectivamente.
 
FABRÍCIO MEDEIROS II
Natural de Aracaju, ele é mestre em 
direito e políticas públicas pelo Centro 
Universitário de Brasília (UniCEUB), e 
especialista em direito constitucional 
processual pela Universidade Federal de 
Sergipe. O experiente advogado também 
já foi assessor de ministro do STF e do 
TSE, e assessor jurídico na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, em Brasília. 
Mestre em Direito e especialista em Direito 
Constitucional Processual, no seu currículo 
também consta a experiência como 
professor do Instituto Brasiliense de Direito 
Público e no Uniceub.

ENCONTRO NO TCE I
Composto por diversas instituições e entidades 
com trabalhos voltados à melhoria do ensino 

CINFORMANDOOPINIÃO
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público sergipano, o grupo Pacto pela Educação 
terá um novo encontro nesta segunda-feira 
(9), às 10h, no plenário do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/SE). Em meio à programação, 
haverá a apresentação do “Panorama 
Educacional dos municípios sergipanos”, 
elaborado pelo gabinete da senadora Maria do 
Carmo, com uma visão geral da educação em 
cada município de Sergipe, além da proposição 
de alternativas para possíveis melhorias.

ENCONTRO NO TCE II
“Não tenho dúvida de que vai ser um dia 
produtivo e de muito aprendizado; juntos 
esperamos encontrar novos caminhos que 
levem ao aprimoramento da educação ofertada 
à população sergipana”, destaca a conselheira 
Susana Azevedo, que é a idealizadora do 
encontro juntamente com o procurador-geral 
do Ministério Público de Contas (MPC), João 
Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. 

EMPENHO
No Pleno da última quinta-feira (6), a conselheira 
e o procurador-geral registraram o empenho 
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do conselheiro presidente, Flávio Conceição, na 
organização do encontro e reforçaram o convite 
a todo o colegiado. “Convidamos a todos para o 
evento onde será apresentado esse magnífico 
estudo”, destacou Bandeira de Mello. 

PARTICIPANTES
Além de TCE e MP de Contas, o Pacto 
pela Educação é integrado ainda pela 
União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), União Nacional 
dos Conselhos Municipais de Educação 
(Uncme), Federação dos Municípios do 
Estado de Sergipe (Fames), entre outras 
instituições parceiras no regime de 
colaboração entre Estado e municípios.

BOMBA!
Não chamem para a mesma mesa de 
negociação o prefeito Edvaldo Nogueira e os 
agentes de endemias, como também com os 
representantes do magistério. Os professores 
cobram o reajuste do piso salarial e os 
agentes a integralidade do piso. A proposta 
já foi aprovada na Câmara Municipal e o 
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veto parcial do prefeito foi derrubado. Mas, 
mesmo assim, o gestor continua negando o 
direito dos trabalhadores. O desgaste dentro 
da Secretaria de Saúde é gigante...

DESCASO NA FEIRA I
A coluna vai avisar aqui antes que o pior 
aconteça: na última quarta-feira (4), na 
tradicional feira livre do Conjunto Augusto 
Franco, em Aracaju, por toda a manhã, os 
feirantes que têm freezers alugados pela 
empresa responsável ficaram sem energia e 
algumas mercadorias ficaram prejudicadas. 

DESCASO NA FEIRA II
E o pior é que cada feirante teve que 
pagar o aluguel do freezer, normalmente, 
sem qualquer explicação pela empresa 
responsável. Agora o mais grave: por conta 
do período chuvoso, e em meio a tantas 
gambiarras no meio da feira, por muito 
pouco um feirante não foi eletrocutado. O 
período chuvoso só está começando e o 
risco é que o pior aconteça, seja feirante, seja 
consumidor. Com a palavra a Emsurb... 
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INVESTIMENTO FEDERAL
O ministro do Desenvolvimento Regional, 
Daniel Ferreira, anunciou R$ 7,5 milhões 
em investimentos para a segurança hídrica 
do estado de Sergipe. Um dos anúncios é a 
retomada da reforma de canais dos perímetros 
de irrigação Propriá e Betume. O Governo 
Federal vai investir R$ 4 milhões nas obras, 
que serão retomadas pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf), instituição vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Alô Baixo São Francisco!
Serão beneficiados os municípios de Propriá, 
Cedro de São João, Telha, Neópolis, Ilha das 
Flores e Pacatuba. A expectativa é de que 
sejam gerados cerca de 2,4 mil empregos 
diretos, indiretos e induzidos. O MDR também 
anuncia o início da instalação, a partir de 
junho deste ano, de 454 cisternas nas cidades 
de Poço Redondo, Porto da Folha e Monte 
Alegre de Sergipe. Os investimentos federais 
nessa ação, que também será realizada pela 
Codevasf, são de R$ 3,5 milhões.
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GUSTINHO RIBEIRO I
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto 
que estabelece o piso nacional de enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras 
(PL 2564/20). O deputado federal Gustinho 
Ribeiro votou favorável ao projeto. Agora, 
conforme a proposta aprovada, o valor mínimo 
inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750, 
a ser pago pelos serviços de saúde públicos 
e privados. Para o deputado federal Gustinho 
Ribeiro, esta categoria esteve na linha de frente 
e encarou a maior e mais dolorosa guerra da 
saúde pública, a pandemia da Covid-19.

GUSTINHO RIBEIRO II
“Hoje fizemos justiça com esses guerreiros 
que enfrentaram a pandemia, arriscaram suas 
vidas para salvar milhões de brasileiros. Ao 
garantir o pagamento do piso da enfermagem, 
a Câmara presta uma homenagem retribuindo 
todo comprometimento, garra e coragem 
destes profissionais”, afirmou Gustinho Ribeiro.

ANDRÉ MOURA I
Este projeto foi apensado pelo senador 
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Fábio Contarato através do Projeto de 
Lei 459/2015, de autoria do ex-deputado 
federal André Moura. “Enquanto deputado, 
ouvimos as categorias, instalamos as 
comissões provisórias necessárias, 
fizemos um grande trabalho, apresentamos 
o projeto no Congresso e defendemos 
amplamente sua aprovação. Fico muito 
feliz em ver que finalmente foi aprovado”, 
comemora o ex-deputado.

ANDRÉ MOURA II
O projeto aprovado pelos deputados 
define como salário mínimo inicial para 
os enfermeiros o valor de R$ 4.750, a ser 
pago nacionalmente pelos serviços de 
saúde públicos e privados. “O piso significa 
reconhecimento, valorização e dignidade para 
os importância para as pessoas de todo o 
mundo”, lembra André Moura.

PROFESSOR BITTENCOURT I
O vereador Professor Bittencourt (PDT) 
destacou o projeto de criação da Reserva das 
Mangabeiras, autorizado pelo prefeito Edvaldo 
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Nogueira e que terá como finalidade: preservar 
as mangabeiras existentes no local. O espaço 
de conservação terá uma área superior a 
94 mil metros quadrados e integra o projeto 
habitacional irmã Dulce dos Pobres, que será 
erguido no bairro 17 de março.
 
PROFESSOR BITTENCOURT II
“Eu acompanhei muito de perto todo o processo 
daquela ocupação das mangabeiras. O processo 
de intervenção do poder público municipal, de 
busca de recursos para a realização daquelas 
obras, de financiamento para a construção 
de 1.102 casas. E ali, naquela área, existirá 
uma preservação de aproximadamente 94 
mil metros quadrados. Para o processo de 
construção da obra das residências foi retirado 
algo em torno de 70 a 80 mangabeiras e serão 
plantadas, de imediato, 200 e quantas mais 
espécimes forem necessárias de modo a 
restituir quaisquer que sejam ou precisem ser 
retiradas daquele espaço”, destacou.

MÃES CONTABILISTAS I
A Associação Comercial e Empresarial 
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de Sergipe (Acese/Itabaiana) sediou o 1ª 
Encontro das mães contabilistas Sergipe, 
promovido pelo Conselho Regional de 
Contabilidade de Sergipe (CRC-SE). O intuito 
do evento foi promover um bate-papo entre as 
contabilistas que atuam na cidade de Itabaiana 
e no agreste sergipano, além de realizar uma 
troca de experiências e ouvir relatos da união 
da vida pessoal e profissional.

MÃES CONTABILISTAS II
O bate-papo teve como tema ‘O poder da 
força da mulher do agreste’ contou com 
a participação da presidente do CRC-SE, 
Salete Barreto, e das profissionais Meirivan 
Mendonça, Edvânia Alves de Souza, Osana 
Carlo, Josefa Neide e Meire Mendonça. O 
diretor da Acese/Itabaiana e delegado do 
CRC da região, Raoni Chagas, falou sobre 
o evento. “Alusão ao empoderamento das 
mulheres contabilista do agreste, mostrando 
a importância dentro da classe empresarial e 
dentro da gestão. O CRC tem uma presidente e 
várias presidentes mulheres que levantam essa 
bandeira e, ainda dentro do evento, divulguei 
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a campanha Elas são Livres para Sorrir, onde 
as mulheres são mal interpretadas somente 
porque sorriem para atender bem”.

CAPACITAÇÃO
O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe 
(CES/SE) e a Fundação Estadual de Saúde 
(Funesa) da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) estão capacitando os conselheiros 
estaduais de saúde titulares sobre o papel do 
conselheiro e a importância do fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira 
etapa do treinamento ocorreu na sexta-feira 
(6), na sede do CES/SE.
 
OSCAR ROCHA
O vice-presidente do CES/SE, Oscar Rocha, 
fez a abertura da capacitação e disse que 
este é um momento muito importante 
para o controle social sergipano. “A atual 
composição do Conselho Estadual de Saúde 
de Sergipe foi renovada em mais de 90%, ou 
seja, são conselheiros novatos, no primeiro 
mandato. Nós precisávamos entender de 
uma forma mais didática sobre qual é o 
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papel do conselheiro de saúde e qual sua 
contribuição para o fortalecimento do SUS 
em Sergipe”, explicou Oscar.
 
MÓDULOS
A Funesa elaborou a capacitação que 
está dividida em quatro módulos. Este é o 
primeiro momento e os demais acontecerão 
em 20/05, 03/06 e 17/06. Este treinamento 
foi ofertado para os 32 conselheiros 
titulares e na próxima oportunidade será 
disponibilizado para os suplentes também. 

LAVÍNIA ARAGÃO
“A Funesa, através da Escola de Saúde 
Pública, fica muito feliz em contribuir 
com este importante momento de 
qualificação do controle social de Sergipe, 
na perspectiva de estar fortalecendo estes 
conselheiros que tanto atuam na defesa do 
SUS. Inclusive é previsto, no próprio SUS, 
a política de educação permanente que 
foque no controle social”, frisou a diretora 
geral da Funesa, Lavínia Aragão.
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JOAQUIM DA JANELINHA I
O vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha, 
esteve com o prefeito municipal Edvaldo 
Nogueira, para tratar de algumas demandas 
referentes ao conjunto Augusto Franco 
(Farolândia); dos loteamentos Paraíso do Sul, 
Suvaco da Gata, Jardim Recreio (Santa Maria); 
e do também bairro São Conrado. 
 
JOAQUIM DA JANELINHA II
“Saímos de lá com a garantia de grandes 
obras para essas comunidades; a exemplo 
de uma reforma na Praça da Juventude, 
de serviço de ‘paliativos’ no loteamento 
Aningas, localizado também no conjunto 
Augusto Franco; entre tantas outras já 
traçadas”, enfatizou o vereador.

KITTY LIMA I
Conforme denúncia da deputada estadual 
Kitty Lima (Cidadania), essa semana, há 
mais de um mês que a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Amélia Leite, no bairro Suíssa, 
encontra-se sem o profissional médico. 
Sem contar que a unidade, segundo ela, 
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também se encontra sem diretor. “A saúde 
é o bem mais precioso de qualquer pessoa, 
um direito do cidadão assegurado pela 
Constituição Federal e dever dos gestores 
públicos em garantir e proporcionar 
políticas públicas eficazes e de qualidade 
direcionadas ao setor à sua população”. 

KITTY LIMA II
A denúncia da deputada Kitty Lima ocorre 
após a parlamentar buscar atendimento para 
seu irmão na unidade de saúde, localizada no 
bairro onde mora. Ao chegar ao local, Kitty foi 
informada que não havia médico realizando 
atendimentos, fato que a levou buscar 
explicações da administração da UBS que, 
para sua surpresa, também está sem diretor.

KITTY LIMA III
“A situação da UBS Amélia Leite é 
um absurdo e um total desrespeito à 
população usuária dos serviços de saúde 
pública do município. Sou moradora do 
bairro Suissa e sempre frequentei esse 
posto de saúde que, para minha surpresa, 
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está nessa completa falta de gerência 
por parte da gestão do prefeito Edvaldo 
Nogueira. Ficar sem médico há mais de um 
mês é rir da cara do usuário que procura 
a unidade para cuidar de sua saúde, isso é 
inaceitável”, afirma Kitty.

QUER EXPLICAÇÕES
Diante de toda a situação constatada, 
Kitty Lima enviará ofícios à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) cobrando 
explicações sobre a ausência de médico 
no Amélia Leite e o motivo da unidade de 
saúde estar atualmente sem gestor. “Isso 
é um desrespeito com a população, com 
o contribuinte que paga seus impostos e 
que espera que a prefeitura faça sua parte 
garantindo a efetividade dos serviços 
básicos. Edvaldo Nogueira brinca de ser 
prefeito, faz promessas que não cumpre e 
sua administração desastrosa tem afetado 
diretamente e de forma negativa a vida dos 
aracajuanos. Não se brinca com a saúde 
de ninguém, prefeito, respeite o povo e vá 
trabalhar de verdade”, alfinetou Kitty.
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ALÔ POÇO REDONDO!
A Ideal Comércio e Serviços está com 
vagas abertas para as áreas de vendedor, 
gerência em Recursos Humanos (RH) 
e assistente administrativo, em Poço 
Redondo. Os interessados devem possuir 
experiências nas áreas. Os candidatos 
deverão enviar o currículo para 
idealcomercioeservicos@yahoo.com

CIRURGIA ROBÓTICA I 
Uma recuperação tranquila, rápida e 
segura. Assim foi definido o procedimento 
ao qual foi submetido um paciente com 
câncer de pulmão, o primeiro a ser operado 
através da plataforma robótica em Sergipe. 
“Meu pai recebeu alta com menos de 48 
horas após a finalização da cirurgia, e o que 
é melhor: foi para casa tranquilo, sem dor”, 
enfatizou o comerciante Manoel Conde 
Sobral Neto.

CIRURGIA ROBÓTICA II
Segundo ele, o pai se submeteu a primeira 
cirurgia no pulmão há 12 anos e a recuperação 
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foi bastante dolorosa e lenta. “Foi muito 
agressiva, uma cirurgia aberta e meu pai 
sentia muitas dores. Bem diferente desta 
robótica agora. Quando fomos buscar meu pai 
no hospital, ele estava tranquilo, sem oxigênio 
e sem dor”, enfatizou Manoel Neto.

CIRURGIA ROBÓTICA III
No retorno para o cirurgião torácico 
Rodrigo Pires Lima, que integra a equipe 
da Clínica Onco Hematos / Rede AMO - 
Assistência Multidisciplinar em Oncologia 
e foi responsável por conduzir a primeira 
cirurgia robótica torácica em Sergipe, a 
família do paciente era só gratidão. “Ver 
meu pai ter essa recuperação rápida, só 
temos que agradecer todo o tratamento 
que tivemos por parte do Dr Rodrigo”, 
ressaltou a filha Arycelia Sobral, que 
acompanhou o pai Elder Silveira Sobral, 
com a mãe Célia Vieira Sobral e os irmãos 
Elder Júnior e Manoel Neto.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com
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ELEIÇÕES 2022:
VALADARES FILHO 

NÃO DESCARTA 
PRÉ-CANDIDATURA 

AO SENADO
 lDefinição será do pré-candidato a 

governador, Rogério Carvalho, em sintonia 
com o agrupamento de oposição

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

Considerando que a disputa para o Senado 
Federal se encontra bem disputada e “aberta”, 
o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) 
foi procurado pela reportagem do CINFORM 
ON LINE e confirmou que está à disposição do 
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seu agrupamento, 
liderado pelo 
pré-candidato 
a governador, 
Rogério Carvalho 
(PT), para 
disputar a cadeira 
de senador da 
República em 
2022. Valadares 
disse que as 
conversas dentro 
do grupo estão 
ocorrendo e que o projeto político do petista 
em Sergipe está em perfeita sintonia com o 
projeto nacional que terá a chapa Lula (PT) e 
Geraldo Alckmin (PSB). 

Questionado se existe fundamento sobre a 
sua pré-candidatura a senador da República, 
Valadares Filho respondeu, sem titubear: “sou 
um homem público de desafios e sou de grupo! 
Portanto, meu nome está à disposição do 
agrupamento (para disputar o Senado). Vamos 
aprofundar as conversas com os demais 

POLÍTICA
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partidos e verificar as possibilidades. Política 
é a arte do diálogo. Mas tudo será coordenado 
pelo nosso pré-candidato Rogério Carvalho”. 

Valadares Filho ponderou que é possível 
que a chapa encabeçada por Rogério Carvalho 
seja anunciada em breve. “É possível que 
isso ocorra ainda em Maio, mas não é certo 
ainda. Essa discussão será aprofundada com 
os demais partidos do agrupamento”, disse, 
não descartando que a vaga de vice pode ser 
indicada pelo MDB. “Tanto o MDB que está 
chegando, quanto os demais partidos podem 
indicar. Isso ainda está em aberto. Vamos 
intensificar as discussões agora”. 

Sobre a pré-candidatura do advogado 
Henri Clay Andrade para o Senado Federal, 
Valadares Filho pontuou que “Trata-se 

POLÍTICA
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de um grande nome e muito qualificado. 
A REDE e o PSOL estão conosco nesta 
caminhada e são muito importantes para 
o nosso projeto. Vamos dialogar, vamos 
buscar as alternativas”, disse, pontuando 
que não tem receio de disputar com outros 
pré-candidatos ao Senado cujos nomes já 
estão “ventilados”: “não temos que escolher 
adversários. Vamos fazer a nossa parte, o 
nosso trabalho e seguir em frente”

Por sua vez, sobre a pré-candidatura do ex-
prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho 
(PL) para o governo, Valadares Filho entende 
que não se pode avaliar com precipitação. 
“Acho que é muito cedo ainda; temos muito 
tempo pela frente para fazermos uma 
avaliação mais concreta. A meu ver, nosso 
pré-candidato Rogério Carvalho chega com 
um projeto bem robusto e extremamente 

POLÍTICA
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consolidado. Com o apoio de Lula tenho 
certeza que ele vai despontar em breve”. 

Animado com a chapa Lula e Alckmin, 
Valadares Filho chamou a atenção da 
reportagem para um aspecto em Sergipe 
que pode fazer a diferença: “veja que há uma 
sintonia total na coalizão nacional montada 
para a chapa Lula e Alckmin e aqui em Sergipe, 
nesse projeto liderado por Rogério Carvalho. 
Os mesmos partidos estão bem alinhados e 
com um discurso unificado”, disse, lembrando 
que seu pai, o ex-senador Valadares (PSB), é 
pré-candidato a deputado estadual em 2022. 

Meu nome está à disposição do 
agrupamento (para disputar o Senado)”

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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“NÃO EXISTE PRÉ-
CANDIDATURA INDEPENDENTE 
E ESTOU CONQUISTANDO MEU 

ESPAÇO”, DISSE LAÉRCIO
O deputado federal Laércio Oliveira, PP, 

afirmou em entrevista para o jornalista Narciso 
Machado, na manhã desta sexta-feira, 6, que 
não acredita em pré-candidatura independente 
e trabalha para ser o candidato do bloco para 
disputar o Senado da República. “Um espaço 
como esse tem que ser conquistado, não 
pode ser impositivo”, afirmou.

“Muita gente pergunta: e se você 
não for o escolhido, vai com uma pré-
candidatura avulsa? Eu quero permanecer 
no agrupamento político comandado pelo 
governador Belivaldo Chagas, PSD. Por tudo 
que fiz e faço, pelo respeito com todos e 
por minhas ações estarem em sintonia com 
o que deseja o Governo do Estado”, disse 
Laércio. O Progressista reforçou que não 
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disputará a reeleição e lembrou que reuniu 
correligionários, em solenidade que lançou 
pré-candidatos a deputado estadual e federal, 
e avisou da disposição de concorrer ao Senado.

“Tudo que eu prezo na vida é a palavra. Eu 
reuni um grupo de políticos que confiaram na 
minha palavra e eu disse publicamente que 
a partir daquele momento a cadeira que eu 
ocupo na Câmara dos Deputados, através do 
Progressistas, seria ocupada por um daqueles 
que estavam ali”, afirmou.

DIVULGAÇÃO

2/2POLÍTICA
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Laércio 
Oliveira
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SENAC HUB DE 
APRENDIZAGEM ACONTECE 

NO SHOPPING JARDINS
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Nesta segunda-feira, 09, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) realiza oficinas de Técnicas de 
Esmaltação, Spa das Mãos e Pés e Marketing 
Digital, no Shopping Jardins. Estas oficinas 
fazem parte da programação do Hub Senac 
de Aprendizagem, uma ação educacional 
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em parceria com o Shopping Jardins, que 
consiste em realizar Oficinas de Moda, 
Beleza, Gestão&comércio, Informática e 
Marketing, em um espaço moderno e com 
recursos tecnológicos no shopping. 

As matrículas estão sendo feitas online 
ou de forma presencial com a nossa 
equipe. O Hub se encontra próximo à 
praça Ipê no shopping. O investimento é de 
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R$30 (qualquer oficina) e o aluno ganha 
certificado de participação, válido em todo 
território nacional. As oficinas são baseadas 
nos cursos profissionalizantes do Senac e 
ministradas pelos instrutores da instituição.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

09/05: 
Técnicas de Esmaltação –  14h às 17h 
(matrícula online)
Spa das Mãos e Pés – 18h às 21h (matrículas 
encerradas) 
Marketing Digital – 14h às 17h (matrícula 
online)  e das 18h às 21h (matrícula online)

10/05:
Penteados – 14h às 17h (matrícula online)
Criando Artes Para Mídias (Photoshop) – 
14h às 17h (matrícula online)
Automaquiagem – 18 às 21h (matrícula online)
Power Bi – 18h às 21h (matrícula online)

Confira a programação desta semana (09 -15/05). 
Clique no link AZUL para fazer sua matrícula online: 

PROGRAMAÇÃO

http://www.cinformonline.com.br
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70480&turmaid=33919&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70489&turmaid=33871&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70489&turmaid=33871&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70489&turmaid=33872&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70524&turmaid=34052&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70510&turmaid=33873&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70523&turmaid=34057&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70500&turmaid=33874&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
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11/05: 
Spa das Mãos e Pés – 14h às 17h 
(matrícula online)
Qualidade no Atendimento – 14h às 17h 
(matrícula online)
Técnica de Esmaltação – 18 às 21h
Marketing Digital – 18h às 21h (matrícula online)

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

13/05:
Noções Básicas de Cuidados com a Pele – 
14h às 17h (matrícula online)
Marketing Pessoal – 14h às 17h 
(matrícula online)
Spa das Mãos e Pés – 18 às 21h 
(matrícula online)

http://www.cinformonline.com.br
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70484&turmaid=34064&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70831&turmaid=35463&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70480&turmaid=34071&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70489&turmaid=33876&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70830&turmaid=35470&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70510&turmaid=33873&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70500&turmaid=33878&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70830&turmaid=35471&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70620&turmaid=34080&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70493&turmaid=33879&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70484&turmaid=34103&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
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Criação de Cartões de Visita (Digital) – 18h 
às 21h (matrícula online)

14/05:
Noções Básicas de Primeiros Socorros– 14h 
às 17h (matrícula online)
Automaquiagem – 18h às 21h 
(matrícula online)
Youtube (Mães e filhos) – 14 às 17h 
(matrícula online) 18h às 21h (matrícula online)

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

Para conferir a programação completa até o 
dia 31 de maio, os interessados podem acessar 
o site  (se.senac.br).  

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

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70508&turmaid=33880&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70521&turmaid=34108&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70523&turmaid=35656&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70522&turmaid=33881&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70522&turmaid=33882&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70523&turmaid=34113&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70523&turmaid=34115&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70509&turmaid=33883&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=70509&turmaid=33884&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=2&recursofinanceiroid=2
https://www.se.senac.br/noticias/senac-realiza-hub-da-aprendizagem-e-inovacao-no-shopping-jardins-de-2-a-31-de-maio
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Nove alunos do curso de Medicina da 
Universidade Tiradentes (Unit) foram 
aprovados no Programa Clinical Experience 
Abroad: Clerkship for Medical Students. 

ALUNOS DE MEDICINA SÃO 
APROVADOS EM PROGRAMA 

DE INTERNATO NOS EUA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

 lO Programa Clinical Experience 
Abroad: Clerkship for Medical Students 

receberá nove sergipanos.

ASCOM UNIT - RAQUEL PASSOS

GERAL 1/6

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 60

2/6

Juntamente com mais seis estudantes 
do Grupo Tiradentes, eles irão cursar 
quatro semanas de internato em Boston 
(Massachusetts, Estados Unidos). O programa 
acontece em parceria com a Rede de Clínicas 
do Cambridge Health Alliance (CHA).

“Esses alunos já estão em prática profissional 
dentro dos espaços de saúde da Unit e agora 
terão a oportunidade de vivenciar um grande 
centro que é referência em saúde, inclusive. 
Conhecerão não só todas as práticas e 
tecnologias que são desenvolvidas nos locais 
que visitarão, mas também as linhas de pesquisa 
e fazer esse networking, vislumbrando o 
engrandecimento profissional e oportunidades 
futuras quando logo em breve serão médicos”, 
explicou a supervisora de internato da Unit, a 
professora Dra. Wanessa Lordêlo.

Uma das aprovadas do programa, 
Catarina Fagundes Moreira está perto de 
concluir o curso e conta que está com 
expectativas positivas quanto à viagem. 
“Essa experiência vai ajudar bastante em 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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várias áreas da minha vida, tanto pessoal 
quanto profissional. Qualquer viagem para 
fora do Brasil é engrandecedora e essa 
então, que é para ficar um mês estudando 
fora. Ter contato com coisas que aqui no 
Brasil não tenho contato vai ser importante. 
Vou poder criar contatos e aprender coisas 
que lá são diferentes”, acredita.

Às vésperas de viajar, a aluna Juliana 
Monroy Leite se sente preparada para 
viver a experiência. “Esse foi um mês de 
preparação mental para absorver o máximo 
do que for ensinado lá. Como eles lidam 
com as pessoas, como interagem entre si e 
com a equipe, que é algo muito importante, 
para poder trazer para cá uma experiência 
positiva”, acredita a futura médica.

Segundo a estudante Débora Silva Pereira, 
participar do programa é a realização da 
primeira de uma série de desejos que 
ela possui. “Desde o início da graduação 
eu pretendo fazer algo voltado para o 
internacional. Então surgiu essa oportunidade 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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de fazer um internato fora e coincidiu com o 
meu desejo de fazer uma residência médica 
em cirurgia também fora do País”, conta.

O reitor da Unit, professor Jouberto 
Uchôa de Mendonça, deu o recado: “levem 
uma câmera fotográfica com vocês para 
documentar todos os bons momentos que 
tiverem lá. Façam amizades e aproveitem 
tudo o que irão aprender. Lembrem-se 
também: vocês estão indo para uma cidade 
desconhecida, então, tenham cuidado. E no 
que precisarem, contem sempre comigo e com 
a Universidade Tiradentes para ajudá-los nessa 
jornada que com certeza, será maravilhosa”.

4/6
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O PROGRAMA
O Programa Clinical Experience 

Abroad: Clerkship for Medical Students 
é o resultado da parceria entre o Grupo 
Tiradentes e a Rede de Clínicas do 
Cambridge Health Alliance (CHA). Ele é 
oferecido para discentes regularmente 
matriculados nos cursos de Medicina 
da Universidade Tiradentes (Sergipe), 
do Centro Universitário Tiradentes de 
Alagoas e da Faculdade Tiradentes de 
Jaboatão dos Guararapes, objetivando a 
vivência de internato em Massachusetts, 
Estados Unidos, para aquisição de novos 
conhecimentos, competências e habilidades 
pertinentes à área médica, no exercício 
pleno do protagonismo estudantil global.

“Os estudantes farão um mês de 
atividades observacionais junto aos médicos 
e professores daquela instituição. Eles 
passarão por hospitais, pela Universidade de 
Massachusetts (UMass), terão treinamentos 
em língua estrangeira para aprenderem 
melhor o vocabulário médico utilizado fora do 
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Brasil. Além disso, terão acesso às bibliotecas, 
poderão fazer Pesquisa e terão uma grade de 
horários com diversas atividades”, explica a 
assessora de relações internacionais do Grupo 
Tiradentes, Julia Gubert. Em 2022, serão três 
turmas. A primeira embarca para Boston em 
maio, a segunda em setembro e a terceira em 
outubro, cada uma delas com cinco estudantes 
aprovados no processo seletivo. Ao final das 
quatro semanas, eles terão a equivalência do 
período de internato cursado nos EUA.

Buscando democratizar o acesso à 
internacionalização, os alunos aprovados 
receberão uma bolsa de estudos de apoio à 
experiência internacional. 

“Todos os aprovados ganham bolsa. Eles 
são selecionados com uma bolsa de ajuda de 
custo de R$ 6 mil, pois a instituição entende 
que é uma forma de incentivo, considerando o 
custo de vida da cidade. Isso torna o processo 
mais democrático e traz os estudantes mais 
para perto das oportunidades que a instituição 
oferece”, conclui a assessora.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Já ouvi, de algumas pessoas nos meus 62 de 
idade, as seguintes frases ao elogiarem meu 
trabalho na área da gestão:

– Você trabalha muito bem a Cultura 
Popular!

– Neu, você é bom com os grupos 
folclóricos!

– Para ser Secretário de Estado precisa 
ter mais visão de gestão e não só da Cultura 
Popular, não é?

E por aí vai. Imagina-se, então, quando o 
comentário não é elogio e, sim, crítica ou 

A RÉGUA DO 
IMENSURÁVEL

1/8

NEUFONTES

CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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desdém de quem nunca construiu nada para o 
setor e não aprendeu a respeitar o trabalho e 
as pessoas. Se é verdade que sou bom com a 
Cultura Popular, fico muito satisfeito, pois a esse 
segmento vem da nossa identidade e é de suma 
importância para Sergipe. Então, vejamos.

O nosso estado, proporcionalmente, tem 
a maior quantidade de grupos em atividade 
e a maior diversidade do país. Os principais 
grupos de teatro do estado, que se destacam 
nacionalmente, trabalham com temas da Cultura 
Popular. Grupos e artistas sergipanos da música, 
consagrados no país, têm no seu repertório a 
nossa cultura popular. Temos o melhor Largo 
do país com monumentos em homenagem à 
Cultura Popular. E o maior encontro de Cultura 
Popular acontece aqui, em Laranjeiras. Sendo 
assim, se sou o melhor, já fico muito contente.

Fui Secretário de Cultura de Laranjeiras, a 
convite de Ione Sobral, uma Prefeita com visão 
ampliada e sensível, conhecedora do potencial 
do seu município, e que acredita. Laranjeiras 
só voltará a se desenvolver quando investir na 

2/8| CULTURAGERAL
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cultura ela sempre diz isso. Por lá, permaneci 
durante cinco anos. Virei cidadão laranjeirense 
e levo, para onde for, a cidade, seu povo no 
coração e na mente. Trabalhei muito pela 
Cultura Popular, sim. E continuo trabalhando. 
Em Laranjeiras, a maior riqueza da cidade é 
seu patrimônio material e imaterial. Não falo só 
pela tradição lúdica que todo mundo acha linda, 
mas pela economia e sustentabilidade que esse 
patrimônio representa para o município.

A cidade e seu povo respiram Cultura 
o gestor que tiver um pouquinho de 
inteligência e boa vontade, perceberá isso, 
imediatamente, ao assumir, jogando todas 
as cartas de investimento, nesse segmento, 
como a Prefeita Ione fez.

Sinto-me satisfeito com os projetos realizados 
em Laranjeiras. Construímos a base de políticas 
públicas com o Sistema Municipal de Cultura, 
o Plano Municipal (com estratégia para dez 
anos), o Conselho Municipal, o Fundo de 
Cultura, o Cadastro dos grupos, Conferências, 
política de editais e a Lei dos Mestres (o único 
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município brasileiro a possuí-la). Também 
criamos alternativas, como rodas de conversa, 
que serviram de modelo para o Ministério da 
Cultura utilizar em outros municípios brasileiros. 
Foi um grande aprendizado, um complemento 
importante de tudo que já tinha aprendido em 
mais de 40 anos de vida na área cultural.

Em Laranjeiras, entendi que as políticas 
públicas da Cultura são as mais importantes 
para qualquer população, pois se 
transversalizam em todos os setores, sendo 
protagonista na Educação, Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e principalmente, no Turismo. 
Então não acredito em gestores que passam 
por cima da cultura como mero coadjuvante, a 
cultura é, e sempre será protagonista.

Assim, se faz necessário pensar Cultura pelo 
víeis da Economia. Os estudos econômicos da 
Cultura não são nenhuma novidade para quem 
trabalha e formula políticas públicas para o 
setor. Já no início do século XX, economistas 
norte-americanos começaram a indagar sobre 
os processos de criação, produção, distribuição 
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e consumo de bens e serviços culturais. A partir 
de então, foram realizados estudos em diversas 
partes do mundo. O processo de investigação 
constatou que a Cultura não era só rentável 
para o setor privado, como também para o 
conjunto de atividades, produtos e serviços, 
entendendo que representavam uma fonte de 
recursos para as próprias finanças do estado.

Em Sergipe, sobretudo nos municípios 
culturalmente mais representativos, muitos 
gestores não levam em conta ou não acham 
importante o setor produtivo da Cultura, e alguns 
ainda falam de Cultura de Mercado sem entender 
do assunto. Na Cultura de Mercado a tentação 
de transformar ricas manifestações culturais em 
commodities baratos, bolinadas por profissionais 
de maneira vil e linear, irá reproduzir um conjunto 
de regras que só interessa à manutenção de 
um sistema perverso de poder. Esse sistema é 
sustentado pelo domínio dos meios de produção e 
distribuição de conteúdo cultural. Nessa condição, 
o consumo  consolida-se como a forma de 
expressão mais forte e presente, principalmente 
nas grandes cidades. A própria arte passa a ser 
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ressignificada e vista como meio de produção e 
objeto de consumo, correndo o risco de perder a 
capacidade de revelar e traduzir a alma humana, 
suas contradições e riscos. O que interessa é 
sempre o nome da atração e não toda tradição e 
identidade cultural do povo.

Muitas são as falhas do mercado cultural, 
resultantes da existência de gargalos de 
financiamento à produção, de concentração 
da distribuição e das dificuldades de acesso. 
Por isso, há necessidade de criação de 
instrumentos de incentivo e formação, além 
da participação do setor privado, abrindo o 
caminho para a política de desenvolvimento. 

Precisamos de financiamento urgente. 
Em um estado que falar de lei de incentivo 
é uma afronta ou doença contagiosa, uma 
Capital que tem a segunda lei de incentivo, 
criada no país, abandonada pelo próprio 
criador, as dificuldades de gestão aumentam 
significativamente. A atividade cultural pede 
agentes preparados e dispostos a pensar. 
Precisamos de escolas de formação técnica, 
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de profissionais e gestores capacitados que 
estudem as possibilidades mais complexas, 
múltiplas e coerentes com as questões 
propostas pela sociedade. Esses agentes 
terão que formatar uma nova agenda política 
para lidar com os desafios do mundo atual, 
articular a transversalidade nos setores 
governamentais, sociedade e mercado, com 
o intuito trabalharem alinhados em torno dos 
compromissos firmados. Esses agentes têm o 
papel de desvendar a Cultura como ponto de 
partida, meio de construção e eixo central dos 
novos paradigmas de desenvolvimento.

Os gestores culturais precisam estar 
muito atentos e participarem ativamente do 
mercado da Cultura, mas sem estarem a ele 
subordinados. Essa é uma das questões éticas 
mais difíceis, ligadas ao cotidiano dos gestores 
culturais em nosso estado.

Um dia, ouvi dizer que “a Cultura importa”. 
Karl Marx afirma que se a história do 
desenvolvimento econômico nos ensina 
alguma coisa, é que quase toda diferença 
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está na Cultura. Marx propunha o papel de 
centralidade da Cultura para a compreensão 
de qualquer tipo de desenvolvimento, mas, 
fundamentalmente, o econômico. Devemos 
pensar Cultura como um farol voltado para 
o caminho de luz, para as novas formas de 
expressão e convivência, a fim de podermos 
construir, a partir do conhecimento disponível, 
as soluções para o fazer cultural. Construção 
tão necessária nesse nosso estado tão rico de 
diversidade cultural.

Como não criamos uma régua que medisse 
a imensurável riqueza que a Cultura e sua 
produção simbólica representam, ela mesma 
provou que é mais promissora do que a 
produção material dessa sociedade consumista.

Mesmo que a economia se aproprie de tudo, 
com seu apetite em medir a existência sob as 
sólidas bases dos números, a Cultura é quem 
determina qual é essa existência que se pode 
traduzir, inclusive na régua do imensurável.

8/8| CULTURAGERAL

lNeu Fontes – Cantor, Compositor, Publicitário e Gestor Cultural.
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No último 5 de maio, o município de 
Maruim completou 168 anos não só de 
emancipação política, mas de muita luta, 
resistência e histórias para contar. Uma 
cidade que tem como marcas registradas a 
cultura e sua tradição. 

O LEGADO 
HISTÓRICO DE 

MARUIM 
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O povoamento da cidade originou-se 
numa região chamada Mombaça, onde se 
localizava o “Porto das Redes” e a “antiga 
Alfândega de Sergipe”, no encontro do 
Rio Sergipe com o Rio Ganhamoroba. A 
historiadora Lúcia Marques, especialista no 
tema, aponta que os moradores deixaram 
a localidade devido à grande quantidade de 
mosquitos transmissores de doenças. 

Dessa forma, a povoação de Maruim 
passou a situar-se às margens do bravio 
Ganhamoroba, nas proximidades da capela 
erguida em louvor a São Vicente (1742) ainda 
no século XVIII, cujo local também estava 
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localizado o antigo Engenho Maruim de Baixo, 
propriedade do Sr. Manoel Rodrigues de 
Figueiredo. O local era bem mais confortável e 
permitia melhores condições para a expansão 
do comércio e da agricultura. 

Em meados de 1835 com a independência 
política e anos depois com a elevação à 
categoria de cidade, Maruim adquire grande 
importância econômica, proveniente de sua 
potencialidade açucareira. O significativo 
legado histórico e econômico à sociedade 
sergipana, deixado por Maruim, vai do Império 
à República Brasileira. 

Com um solo produtivo e promissor ao cultivo 
da cana-de-açúcar (uma das maiores riquezas 
em meados do século XIX), a cidade chegou a 
possuir grandes engenhos, como o Engenho 
Pedras. Os portugueses predominavam, mas 
chegaram alemães, italianos, ingleses e suíços. 
Entretanto, é o coronel Gonçalo Rollemberg 
do Prado quem se destaca econômica e 
politicamente, detendo os maiores engenhos e 
governando a cidade por muito tempo. 
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Percebe-se que no final do século XIX, 
tamanha era a força econômica de Maruim de 
modo que empresas e indústrias instaladas no 
município possuíam filiais em outros estados 
e países da Europa. Países como Alemanha, 
Inglaterra e França mantinham comércio regular 
com firmas localizadas no município, a exemplo 
da Casa Inglesa, Schramm e Cia, A. Fonseca, A 
Casa Cruz, Maynart e Irmãos e Soares & Prado.

Salienta-se que a empresa alemã “Schramm 
e Cia” tinha filiais em capitais como Recife, 
Salvador e Rio de Janeiro. O proprietário 
era Ernst Schramm, no qual a ocasião do 
falecimento de sua esposa Adolphine, passou a 
responsabilidade para o sobrinho Otto Schramm. 
Este último, chegou a ser nomeado cônsul. 

A influência dessa família fez com que um 
consulado alemão fosse instalado em Maruim 
com cerca de trinta alemães, os quais fundaram 
uma colônia. Em 1850, a cidade ainda contava 
com consulados da Inglaterra, Noruega e Suécia. 
Todos eles influenciaram na vida econômica, 
política, social e cultural do município. 
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A necessidade constante em difundir a ideia 
de civilização, marcada pela instrução de um 
povo nas artes e na ciência, foi o pensamento 
que norteou a criação de instituições como 
o Gabinete Leitura, permitindo a circulação 
de novas ideias e valores e a difusão de obras 
literárias e artísticas, trazendo prosperidade 
moral e material para a sociedade. Desse 
modo, a civilização seria capaz de esclarecer o 
espírito e conceder o bem-estar. 

O Gabinete de Leitura de Maruim teve 
como mentor o cônsul Otto Schramm. As 
cartas de sua tia Adolphine revelam que, 
em 1860, já possuía em sua residência 
um rico acervo que possivelmente, todo 
ou parcialmente, fora transferido para a 
biblioteca do Gabinete. Estamos tratando 
de um espaço de sociabilidade, com 
um vasto capital cultural, não só para 
Maruim, mas de referência para Sergipe. 
Tanto quanto Província do Império como 
em Estado da Federação, haja vista a 
importância desse espaço em ocasião dos 
acalorados debates liberais republicanos. 
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Em meio aos momentos distintos de glória 
e decadência - desde o Império à República - 
infere-se que Maruim é uma cidade centenária, 
de notória importância histórica, cultural e 
econômica para Sergipe. 

No aspecto religioso, os maruinenses 
sempre foram fervorosos na fé. Assim, o maior 
símbolo da fé católica em Maruim é a Igreja 
Matriz erguida em homenagem ao Senhor 
Bom Jesus dos Passos, localizada na principal 
praça da cidade que leva o nome do Barão 
João Gomes de Melo - Barão de Maruim. A 
construção foi iniciada em 1848 e concluída 
em 1862 apresentando um estilo clássico 
barroco. A igreja possui uma única nave com 
dois altares laterais, dois púlpitos em madeira 
trabalhada e capela do Sagrado Coração de 
Jesus. Lá estão os restos mortais de pessoas 
ilustres como o Barão de Maruim, Pe. José 
Joaquim de Vasconcellos, Coronel José de Faro 
Rollemberg e o Governador Pedro Nogueira. 

As manifestações populares sempre tiveram 
grande significado para o povo dessa cidade. 
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Começando o calendário pela procissão de 
Senhor dos Passos que era comemorada 
inicialmente no primeiro dia do ano; e hoje, 
por decisão paroquial, comemora-se em 21 de 
janeiro. A festa de Reis, no Bairro São José e 
Bom Jesus dos Navegantes, no Bairro Lachez. 
O carnaval também agitava os maruinenses, 
sobretudo na década de 1940 e 1950 com os 
blocos Chic e Santa Cruz nos Micaremes, além 
dos penitentes na sexta-feira da Paixão. 

O São João era um verdadeiro ritual a céu 
aberto: um mastro (qualquer tipo de árvore) 
era posto na direção da janela e a fogueira 
à frente da porta de casa. O milho assado 
na brasa ou cozido e a canjica não podiam 
faltar. A quadrilha junina e o Batalhão das 
Flores resultavam numa grande festa. Não 
tinha quem ficasse parado ao ver as belas 
moças dançarem pelas ruas de Maruim, 
guiadas pela porta estandarte e pelo pirrô (um 
típico mestre-sala). A Festa de Cruz de Bela 
acontece anualmente em novembro e constitui 
outra manifestação que marca o folclore e 
religiosidade popular no município. 
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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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É comum os cinco primeiros dias do mês de 
maio, todos os anos, ser um período de grande 
satisfação para os maruinenses que festejam 
neste período o aniversário de sua cidade. 
Maruim apresenta uma história que está viva 
no coração do seu povo através das águas 
do Rio Ganhamoroba, da magnífica Igreja 
Matriz, em cada procissão de Senhor dos 
Passos, da festa de Cruz de Bela, do Parque 
Otto Schramm, da carne do sol com farinha de 
mandioca, depois da feira livre aos sábados ou 
mesmo na Festa do Mastro. 

Parabéns Maruim! 
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Entrada do município de Maruim, por Carlos Aristóteles
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PRESENTE-MÃE-PRESENTE
Sempre que alguém me compara com a 

minha mãe eu levo um baita susto. Primeiro 
porque pra mim ela é uma pessoa incomparável 
e depois porque nunca alcancei o seu tamanho 
e penso que jamais alcançarei. Faz 22 anos que 
ela se ausentou e continuo me referindo a ela 
como se aqui estivesse porque pra mim ela está. 
Está presente nos olhos de meu quinto irmão, 
nos cabelos agora brancos e tão semelhantes 
aos dela do quarto, na firmeza às vezes dura 
e cortante do mais velho ou no cuidado que o 
mais novo tem no trato com todas as pessoas 
à sua volta. Está presente também na extrema 
dedicação e competência da mais nova e na 
inteligência arguta do terceiro irmão. Fisicamente 

GERAL
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2/3Cantinho da GERAL |

ela está presente na semelhança com o quinto 
e a última filha. Essa semelhança às vezes me 
desconcerta! Quando estamos juntos ou quando 
estamos separados é sempre ela que nos une, 
que nos faz ser. Ela é o fio de Ariadne que não 
permite que nos percamos. A sua permanência é 
maior que tudo isso. Para mim, ela é onipresente.
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 Porque ela é presente nos dois sentidos: 
como permanência e como dádiva. 

Como dádiva, ela fez brotar em cada um 
de nós as certezas que carregamos apesar 
de todas as dificuldades da vida, porque nos 
fez acreditar que sim, nós podemos. Como 
dádiva, ela nos fez percorrer caminhos áridos 
inculcando em cada um a necessidade de fazê-
lo, se pretendíamos alcançar o arco-íris. Como 
dádiva, empurrou pra longe os nossos medos 
e nos mostrou que a vida é pra ser encarada 
de frente e de preferência com altivez. Como 
dádiva, ela caminhou conosco mesmo quando 
os seus pés estavam cansados e feridos e só 
nos soltou quando cada um achou, na sua 
arrogância juvenil, que não necessitava mais 
dela. Como dádiva adubou a nossa existência 
como a chuva molha a terra e a faz produzir. 
Por isso, hoje somos muitos e somos vários.

Presente-Mãe-Presente! Como dádiva e 
como permanência. 

Cantinho da GERAL |

lEdnalva Freire Caetano – É pedagoga e mestra em Educação pela UFS
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Em mais uma semana de escândalos, fomos 
assaltados por denúncias envolvendo estupros 
e violências cometidas por garimpeiros ilegais 
que atuam, sob a conivência de nosso Estado, 
em terras pertencentes, desde sempre, aos 
povos originários do Brasil.  

 Desta feita, para estarrecimento geral de 
todos aqueles que ainda carregam consigo 
algum grau de humanidade em nosso 

OS INDÍGENAS DO 
BRASIL E NOSSA 

BARBÁRIE
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desalmado Brasil, a ex-ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, ao comentar 
sobre o estupro de uma criança indígena 
yanomami, perpetrado por garimpeiros 
ilegais que atuam em “áreas de proteção 
permanente”, banalizou a violência histórica e 
cotidiana cometida ininterrupatmente contra 
os povos originários do Brasil, ao afirmar que 
lamentava, mas que isso “acontece todo dia”. É 
exatamente isso o que nos choca. 

 Conforme lembrava o saudoso político e 
indigenista, Darcy Ribeiro, “O Paraíso Terrestre, 
que os primeiros navegadores que chegaram 
ao Brasil viram nos índios, na inocência de sua 
vida bela, alegre e farta, foi convertido, para eles, 
num verdadeiro inferno.” (RIBEIRO, 2008, p. 74)

 Os habitantes originários e legítimos 
proprietários do território que chamamos 
Brasil, continuam sendo saqueados, 
violentados, estuprados e envenenados por 
mercúrio oriundo da mineração ilegal e do 
agrotóxico de nosso equivocado modelo de 
produção agrícola. 

2/4GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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 No país dos paradoxos, o rico Estado 
Brasileiro convive, sem vergonha, com a 
miséria e o sofrimento de enormes parcelas 
da população. Diferentemente de nossos 
silvícolas ancestrais que, segundo Darcy 
Ribeiro (2008, p. 60), “viviam uma vida farta 
em que ninguém era pobre demais para não ter 
casa e comida; nem rico demais para que lhe 
sobrasse o que faltava a outro”, vivemos hoje 
no país das desigualdades. Enquanto enormes 
parcelas de nosso povo, se alimentam de 
ossos e sobrevivem na miséria, alguns poucos 
cidadãos enriquecem com o ouro alheio.

 A polêmica envolvendo, estupros, 
assassinatos e desaparecimentos de indígenas, 
coincide com notícias de outros crimes, como 
o contrabando de ouro proveniente de terras 
indígenas. Em notícia, divulgada em sites e 
jornais, na última quarta feira (4), 78kg de 
ouro foram apreendidos pela Polícia Federal 
no interior de São Paulo. Estranhamente, para 
dizer o mínimo,  o carregamento estava sendo 
escoltado por policiais, incluindo um policial de 
alta patente, ligado ao governo tucano de São 
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Paulo. Já o ouro, aparentemente proveniente 
da mineração ilegal da amazônia, conforme 
fora divulgado na mídia, “pertenceria” a um 
empresário que teria se reunido várias vezes 
com o presidente Bolsonaro e com ministros 
de seu “governo”.

 O mais chocante é que a repetição 
continuada de crimes contra o meio 
ambiente e contra as populações indígenas 
de nosso violento Brasil são rapidamente 
desculpados e atenuados por discursos 
condescendentes de muitos  “cidadãos 
de bem”, que se apressam em dar seu 
assentimento ao ecocídio e ao genocídio 
permanente promovido por nossa  cotidiana 
barbárie e falsa civilização. Dizia Darcy, ao 
final do século passado, e somos obrigados a 
repetir em nosso tempo: “É preciso parar!”

RIBEIRO, Darcy. Brasil: Terra de índios. 
In: Utopia Brasil. São Paulo: Hedra, 2008. 
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lEvaldo Becker  - É Professor de Ética e Filosofia Política do Departamento de 
Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Doutor em Filosofia pela Universidade de 
São Paulo - (USP) e Pós-Doutor em Filosofia pela Université du Québec à Trois-Rivières 
- (UQTR), Canadá. evaldobecker@gmail.com
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O INTERIOR E AS 
MUDANÇAS NOS 
PARLAMENTOS 

Duas verdades são cristalinas para as eleições 
deste ano: mudanças significativas na Câmara 
Federal e na Assembleia Legislativa, assim 
como a demonstração de força dos políticos do 
interior. Até o pleito de 2018 nós tínhamos uma 
realidade estabelecida, mas desde 2020 que 
não temos mais as tradicionais coligações para 
a definição das vagas da disputa proporcional, 
que fortaleceu os partidos políticos, mas que 
tem sido um “pesadelo” para muitos pré-
candidatos, a maioria dele já com mandatos, 
nas Assembleias e na Câmara Federal.

TONIALCÂNTARA
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Para que o leitor tenha uma percepção dessa 
situação, em primeiro lugar, o exemplo do 
resultado das eleições para vereador de Aracaju, 
em 2020, é uma boa referência porque tivemos 
na Câmara Municipal uma renovação superior 
a 63%, na primeira disputa sem as coligações. 
Essa tendência deve se repetir agora em 
2022 e como consequência de alguns fatores. 
Recentemente o impacto disso se percebeu 
durante a tradicional “janela eleitoral”, intervalo 
em que a Justiça permite a troca de partido por 
mandatários sem o risco de penalidades.

Quanto à força política e eleitoral das 
lideranças do interior, especialmente dos 
chamados grandes colégios eleitorais como 
Itabaiana, Lagarto e Itabaianinha, apenas 
para citar esses três, isso é indiscutível. A 
cada eleição, por exemplo, se consolidam 
as lideranças regionais, com grande poder 
de fogo e penetração em vários municípios 
de uma região. Gustinho Ribeiro na outrora 
“terra do fumo e da macaxeira” e Valmir de 
Francisquinho na “terra dos caminhoneiros” 
são bons exemplos. 
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Por outro lado, um movimento que está se 
tornando cada vez mais natural nesse período 
é a concentração de mandatários em poucas 
legendas, aumentando consideravelmente a 
concorrência por vagas, já que alguns partidos 
preferiram apostar na formação de grupos 
com nomes ainda não experimentados ou sem 
muita expressão. Outro aspecto importante, 
que deve ser levado em consideração é 
o fato de alguns políticos apostarem em 
não concorrer à reeleição e buscarem 
outros cargos proporcionais ou disputar os 
concorridos espaços nas chapas majoritárias.

Vamos agora aos números: na Assembleia 
Legislativa, por exemplo, dos atuais 24 
deputados estaduais, alguns já anunciaram 
pré-candidaturas para deputado federal: 
Rodrigo Valadares (União Brasil), Zezinho 
Guimarães (PL), Talysson Costa (PL), Capitão 
Samuel (PP) e Francisco Gualberto (PSD). 
Neste cenário, as deputadas Janier Mota 
(PSD) e Goretti Reis (PSD), além do deputado 
Vanderbal Marinho (PSD) já confirmaram 
que não irão disputar a reeleição. Em síntese, 
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automaticamente já teremos uma renovação 
em torno de 35% dos atuais mandatários.

Mas com a concentração de deputados em 
partidos como o PSD, PDT, PP, PL e União Brasil, 
não será novidade se alguns dos 16 restantes 
também fiquem prejudicados e não consigam 
a reeleição nas urnas. Outro fator complicado 
tem sido a euforia de prefeitos municipais que 
estão lançando pré-candidaturas próximas e 
regionalizadas que, com boa estrutura financeira 
e política, podem surpreender nas urnas. Isso 
vai contribuir ainda mais para que novos nomes 
passem a compor o parlamento estadual. Mas 
isso também vai ocorrer na Câmara Federal...

Dos oito parlamentares eleitos em 2018, 
pelo menos três deles estarão fora da 
disputa este ano: Fábio Mitidieri (PSD) 
disputará o governo do Estado e Laércio 
Oliveira (PP) o Senado Federal; já Valdevan 
90 (PL), recentemente cassado pelo Justiça 
Eleitoral, ainda tenta reverter a decisão e 
deve apresentar um nome para disputar uma 
cadeira na Câmara dos Deputados. A previsão 
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CADÊ AS MULHERES? 
Essa é uma pergunta que deve, ou deveria, 
estar na cabeça das mulheres pensantes 
de Sergipe quando o assunto é eleições em 
Sergipe, e também no Brasil. As convenções 
que vão referendar os verdadeiros candidatos 
(por enquanto só pré-candidatos) será entre 
20 de julho e 5 de agosto, mas já podemos citar 
sete nomes de pré-candidatos a governador do 
Estado: Fábio Mitidieri, PSD; Rogério Carvalho, 
PT; senador Alessandro Vieira, PSDB; Valmir 
de Francisquinho, PL; João Fontes, PTB; Elinos 
Sabino, PSTU, e Jorge Alberto, PROS. São 
todos homens, o que justifica perfeitamente o 
título da nota. E mais: parece que não temos 
mulheres competentes e com possibilidades 
de chegar ao mais alto cargo executivo do 
estado. Apenas uma indagação. Com a palavra, 
as mulheres inteligentes de Sergipe. 

é que a renovação será superior a 50% desta 
vez! Nada contra as mudanças, mas desde 
que elas venham para melhor. Mas esta será 
uma decisão exclusiva do eleitorado. Ou seja, 
se não combinar com o povo, nada feito. 
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GUSTINHO TIRANDO ONDA
Há quem diga que o deputado federal 
Gustinho Ribeiro (Republicanos) tirou onda 
com os adversários após a deputada estadual 
Goretti Reis (PSD) anunciar que desistiu de 
disputar a reeleição. Para Gustinho, o recuo 
da pessedista escancara a decadência da 
oposição em Lagarto. Ele disse ainda ser este 
“um momento de fragilidade do agrupamento 
dos irmãos Sérgio e Fábio Reis”. Diferente de 
seus adversários, o deputado federal prepara 
a pré-candidatura da mãe Áurea Ribeiro 
(Republicanos) para a Assembleia Legislativa. 
Áurea é esposa do conselheiro do Tribunal de 
Contas de Sergipe, Luiz Augusto Ribeiro.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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MACHADO APOSTA EM VALMIR
O ex-deputado federal José Carlos Machado 
(PL) está apostando no sucesso nas urnas do 
conterrâneo e pré-candidato a governador 
Valmir Francisquinho (PL). Segundo 
Machadão, para assumir o governo estadual 
é necessário ser um bom político e um ótimo 
gestor, “e eu acredito que Valmir possui essa 
capacidade”. Para provar o que diz, Machado 
cita as duas gestões de Francisquinho como 
prefeito de Itabaiana. É, ser prefeito é uma 
coisa. Governador é outra coisa.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VICE PAULINHO OTIMISTA 
O vice-prefeito de São Cristóvão e ex-
vereador Paulo Júnior está otimista quanto 
a sua campanha para deputado estadual em 
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outubro próximo. Para isso, tem trabalhado 
muito no seu principal reduto eleitoral, que é a 
quarta cidade mais antiga do país, e também 
percorrido outros municípios da chamada 
Grande Aracaju e também de outras regiões. 
Paulo Júnior conta com o total apoio do 
prefeito de sua cidade, Marcos Santana, que 
na foto aparece ao lado do seu apadrinhado 
político quando ele participava de uma sessão 
na Câmara de Vereadores de São Cristóvão. A 
coluna aposta no seu sucesso!   
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UMA JUSTA HOMENAGEM 
Na segunda-feira 2 de maio, a Assembleia 
Legislativa de Sergipe entregou, em caráter 
póstumo, a “Medalha da Ordem do Mérito 
Parlamentar”, ao industrial Luciano Vieira 
Nascimento. A solenidade ocorreu no gabinete 
do presidente Poder Legislativo e contou 
com a participação de familiares e amigos 
do homenageado. Durante a solenidade, o 
presidente Luciano Bispo enalteceu a vida e 
o trabalho realizado em Sergipe pelo amigo e 
empresário Luciano Nascimento. A medalha, 
a maior condecoração da Casa Legislativa, 
foi aprovada por unanimidade no ano de 
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ADAILTON SOBRE VALMIR 
Ao falar esta semana em 
entrevista ao jornalista 
Jozailto Lima sobre o 
lançamento de Valmir de 
Francisquinho como pré-
candidato ao governo, 
o prefeito de Itabaiana, 
Adailton Souza, do PL, foi 
taxativo: “O modelo de gestão de Itabaiana 
será uma referência para Valmir como futuro 
governador”. E mais: “A pré-candidatura de 
Valmir de Francisquinho foi lançada com a 
força do povo. Algo que nunca mais tínhamos 
visto em Sergipe. Talvez só com Marcelo Déda”. 
E arremata: “Valmir é um homem que veio 
do povo. É um homem simples, trabalhador e 
mostrou a sua capacidade administrativa no 
município de Itabaiana”. É, falou tá falado!

2009, por solicitação do ex-prefeito de São 
Cristóvão e ex-deputado estadual Armado 
Batalha. Na foto, Luciano, Armando e o filho do 
homenageado, João Nascimento. Sem dúvida, 
uma justa e merecida homenagem.
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JOAQUIM PODE 
SER VICE
O partido 
Solidariedade 
avança na aliança 
com a federação dos 
partidos PT, PCdo B, 
PV, que ainda conta 
com o PSB, além 
da possibilidade 
também do MDB, 
formando uma frente fortíssima de oposição. 
E mais: indicar o nome do pré-candidato a vice 
governador na chapa de Rogério Carvalho. Para 
isso, o ex-vereador Vovô Monteiro pretende 
discutir o assunto com o senadore indicar o ex-
coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe 
, o empresário Joaquim Ferreira. Segundo o 
presidente do 77, trata-se de um empresário 
vitorioso e extremamente visionário, líder 
empresarial respeitada pelo seu compromisso 
com o desenvolvimento do estado e presidente 
da empresa que está construindo a maior 
usina solar em Sergipe, localizada no município 
de Canindé do São Francisco.
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Em decisão unânime, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram o 
pedido do Município de Aracaju de cobrar o 
IPTU no Povoado Mosqueiro, localizado em 
São Cristóvão. Com a decisão, a capital terá 
de devolver o tributo recolhido. O voto da 
ministra-relatora Carmém Lúcia foi proferido e 
acompanhado pelos demais membros da Corte 
durante julgamento na pauta da sessão virtual de 
21 a 28 de maio, mas veio à tona recentemente.

Segundo a decisão, a ministra-relatora 
Carmém Lúcia apontou não concordar com o 
recurso de embargos de declaração interposto 

STF DIZ QUE ARACAJU 
NÃO PODE MAIS COBRAR 

IPTU DO MOSQUEIRO
Por Toni Alcântara
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por Aracaju e embasou as justificativas em 
conformidade com jurisprudências anteriores 
da Casa, inclusive do Tribunal de Justiça 
de Sergipe. Dessa maneira, o STF negou 
os pedidos de Aracaju para que a decisão 
passasse a gerar efeitos a partir do exercício 
financeiro subsequente à definição dos limites 
por georreferenciamento.

Conforme apontado, o objetivo de Aracaju 
era fixar um marco temporal para encerrar 
a cobrança do imposto assim como a 
interrupção dos serviços prestados na região.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

A decisão foi da ministra-
relatora Carmém Lúcia do 
Supremo Tribunal federal

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 103

| GERAL 3/4

NÃO DEFINIU LIMITES - A Procuradoria-
Geral do Município de Aracaju encaminhou 
nota esclarecendo que, ao julgar os referidos 
embargos declaratórios, o STF apenas 
apreciou a matéria constitucional veiculada 
nas razões recursais, como está explicitado 
na decisão proferida pela Corte. “Ou seja, 
o STF não fixou os limites do território do 
município de Aracaju”, apontou.

Isso significa que a decisão não disciplinou 
o território ou marcos territoriais que 
separam os municípios de Aracaju e São 
Cristóvão, pois o recurso extraordinário trata 
somente da impossibilidade da modificação 
de limites territoriais sem plebiscito, único 
motivo pelo qual esse recurso chegou ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Entretanto, conforme decisão da 
Presidência do TRF da 5ª Região, em sede 
cautelar, a região em litígio permanece sob 
a responsabilidade do Município de Aracaju 
até que o IBGE cuide de georreferenciar e 
estabelecer efetivamente os limites entre a 
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capital sergipana e o município vizinho. Diante 
dessa atribuição, a cobrança do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) é realizada 
legalmente pelo Município de Aracaju. 

Do ponto de vista prático, o que pode 
decorrer dessa decisão é a execução fiscal, 
que gerou esse recurso, voltar a tramitar 
no juízo de primeiro grau, onde está a parte 
executada, e que suscita a legitimidade de o 
Município de Aracaju para cobrar o tributo, 
vai ter que demonstrar que o seu imóvel não 
está no Município de Aracaju, mas sim no 
território do Município de São Cristóvão.
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Os pesquisadores têm razão em se 
preocupar com as consequências do consumo 
excessivo de sal para a saúde. Isso porque 
parece que, a cada ano, esse mau hábito 
é responsável por dezenas de milhares de 
acidentes cardiovasculares, vários dos quais 
fatais. O sódio do sal pode ter, portanto, vários 
efeitos negativos à saúde.

A ingestão excessiva de sódio leva a 
problemas de retenção de água. Algumas 
das consequências disso são estéticas. 
Por exemplo, mulheres que retêm água 
são mais propensas à celulite. Além 

UM VENENO PARA A SAÚDE 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
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disso, o sal, por causar ressecamento do 
tecido, pode acelerar o envelhecimento 
da pele, assim como o sol ou o cigarro. A 
substância também ataca, então, os tecidos 
internos. Isso porque ao fazer com que 
percam a elasticidade natural, aumenta o 
risco de desenvolver edemas e de sofrer 
de hipertensão, daí o risco de acidentes 
potencialmente fatais. Ficou claramente 
demonstrado que o consumo excessivo de 
sal pode causar insuficiência cardíaca ou 
renal em algumas pessoas.

A pesquisa também relacionou a ingestão 
excessiva de sódio à osteoporose. O sal 

| GERAL 2/6
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pode, em última análise, promover o 
aparecimento de certos tipos de câncer 
no sistema digestivo. Algumas pessoas 
são particularmente sensíveis aos efeitos 
negativos do sal; aqueles que são propensos 
a inflamação de qualquer tipo ou que têm 
histórico de doenças cardiovasculares e 
hipertensão devem evitá-lo ao máximo.

Responsável pelo controle da quantidade de 
líquidos que ficam dentro e fora das células, 
o sódio - elemento que compõe o sal de 
cozinha -, acarreta uma série de problemas à 
saúde, como retenção de líquidos, aumento da 
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pressão arterial e, como já dissemos, de riscos 
de AVC – o Acidente Vascular Cerebral, que 
pode ser hemorrágico e fatal. 

O excesso de sódio, entretanto, pode 
ocasionar diversos malefícios à saúde, com 
destaque para o aumento da pressão arterial. 
Isso ocorre porque o excesso da substância 
no organismo estimula a vasoconstrição, e, 
consequentemente, a elevação da pressão 
arterial. Além disso, altas doses do ingrediente 
também estão associadas ao surgimento de 
quadros como pedras nos rins.

Outra consequência do alto consumo de 
sal é o aumento da retenção de líquidos, que 
leva ao ganho de peso. Para compensar o 
excesso de sódio, o organismo retém mais 
água, promovendo o inchaço do corpo. A pele 
também sofre com a retenção de líquidos, 
passando a apresentar uma aparência 
desidratada e cansada. Dessa forma, para 
reequilibrar o organismo e mantê-lo hidratado 
é importante ter um consumo elevado de água 
- em torno de dois litros ao longo do dia.

| GERAL 4/6

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 109

Atualmente, a média da ingestão de 
sódio da população mundial atingiu níveis 
alarmantes devido ao aumento do consumo 
de produtos industrializados. Assim, de 
modo a diminuir o uso diário da substância, 
é importante procurar alternativas mais 
saudáveis e naturais, como o sal marinho e 
do himalaia, que não passam pelo processo 
de refinamento e mantêm outros nutrientes 
na composição. O ideal, entretanto, é evitar 
ao máximo o consumo de sal. 

TIPOS DE SAL MAIS COMUNS
uO sal de cozinha refinado é o mais utilizado. 
Passa por processamento, para retirada de 
impurezas, assim ocorre redução dos minerais. 
É extremamente prejudicial à saúde.
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uSal grosso: não passa pelo processo 
de refinamento e por esse motivo evita o 
ressecamento dos alimentos.

uO sal marinho é um produto mais puro que 
o sal de cozinha comum, pois não passa por 
processos de refinamento.

uO rosa do Himalaia também não passa pelo 
processo de refinamento e é rico em minerais. 
Tem menos sódio que o sal marinho, mas a 
diferença é insignificante.

O light obtêm-se a partir da mistura de 50% de 
cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. 
Perigo para os indivíduos com restrição de 
potássio, como aqueles com doenças renais.
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 FROTA DE ÔNIBUS 
DE CANINDÉ RECEBE 
MAIS UM REFORÇO

Na última segunda-feira 2, o Município 
de Canindé de São Francisco recebeu mais 
um reforço para compor a Frota Escolar que 
atende os estudantes do Município. Um ônibus 
0km, equipado com 59 assentos e plataforma 
de elevação para cadeirantes, garantindo 
mais conforto, segurança e acessibilidade aos 
estudantes que utilizam o serviço. 

A entrega do veículo foi fruto da parceria 
entre o Governo do Estado e o Município, 
através do Programa Estadual de Transporte 
Escolar (PETE). 

 
“Agradecemos ao Governo do Estado 

pela entrega do veículo ao nosso Município 
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Por SILAS SANTOS | ASCOM da Prefeitura de Canindé de São Francisco
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e destacamos o empenho e o nosso 
compromisso com os estudantes que 
dependem do transporte escolar para chegar 
às Escolas, no sentido de sempre oferecer um 
transporte de qualidade, seguro e acessível 
para todos”, ressalta o prefeito, Weldo Mariano. 

 
No total, a Prefeitura de Canindé de São 

Francisco dispõe de 67 veículos para a 
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O ônibus é equipado com 59 assentos e plataforma de elevação 
para cadeirantes, garantindo mais conforto e segurança
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Frota Escolar, sendo 14 veículos de inteira 
responsabilidade do Município (custos com 
combustível, motoristas, manutenção e revisão) e 
outros 53 veículos, locados, e de responsabilidade 
da empresa prestadora do serviço. 

A Frota realiza o transporte escolar de 
estudantes da rede de ensino municipal 
e estadual, residentes na Sede e também 
em todos os povoados e assentamentos do 
Município. De acordo com o coordenador de 
transporte escolar, Marlon Erickson Alves, toda 
a frota é rigorosamente vistoriada diariamente.

 “Temos uma rotina diária, através da nossa 
equipe, com a conferência da quilometragem, 
verificação dos fluídos lubrificantes e de 
freio, do sistema de arrefecimento, além de 
itens de segurança obrigatórios como cintos, 
iluminação, vida útil de pneus, enfim, todos 
os veículos são verificados antes de saírem 
para suas rotas e sempre que atingem as 
quilometragens de manutenção, os itens são 
substituídos de acordo com a indicação do 
fabricante”, explica o coordenador. 
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REPAROS NA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA SEGUE POR TODA 
CIDADE DE PORTO SEGURO 

A Secretaria de Serviços Públicos de Porto 
Seguro, na Bahia, segue a contemplar várias 
localidades do município com os devidos 
trabalhos de manutenção pública. Desde o início 
da gestão do prefeito Jânio Natal, a equipe da 
Superintendência de Iluminação da Secretaria 
de Serviços Públicos segue realizando vários 
serviços, com ações de manutenção e reparos 
das lâmpadas e postes sendo um destes 
serviços prestados à população. 

Na última semana, diversos mutirões de 
reparos foram realizados, dando destaque para 

Diversos mutirões de reparos de lâmpadas foram 
realizados em várias localidades de Porto Seguro
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a Praça dos Pataxós, o bairro Fontana I, Avenidas 
Adno Musser e Getúlio Vargas, Cidade Histórica 
e Pindorama. Os locais que receberam reparos 
na rede de iluminação, contaram com ações de 
troca de lâmpadas, fios e outras necessidades 
para manter as ruas seguras e iluminadas. 
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As estradas do município diariamente estão 
recebendo um amplo trabalho de checagem 
noturna em busca de possíveis lâmpadas 
queimadas, para que assim possa ser feito sua 
substituição. De acordo com o secretário de 
Serviços Públicos, Luciano Alves, os trabalhos 
estão sendo realizados conforme cronograma 
estabelecido pela equipe de iluminação. 

“São muitos os pontos que estão com 
lâmpadas queimadas, então pedimos 
a compreensão da população para que 
aguardem, pois as equipes que estão fazendo a 
manutenção, seguem um cronograma, e todos 
os locais que estão sem iluminação pública 
receberão os devidos reparos”, afirmou.

É valido mencionar que a Secretaria de 
Serviços Públicos possui canais digitais para 
fazer solicitações de reparos na iluminação 
pública e demais problemas. Basta entrar em 
contato através do WhatsApp (73) 9 9814-
0187 e adiantar o atendimento com o Sesp 
eletricista, o nosso atendente virtual, ou pelo 
Instagram @sec_sespub.
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LÍDER DA OPOSIÇÃO 
EM ITABAIANINHA 

QUER SER FEDERAL
O jovem 

vereador do 
município de 
Itabaianinha 
Jônatas 
Soares de 
Oliveira 
Domingos, 
conhecido 
como 
professor 
Jônatas, 
confirmou 
sua pré-
candidatura 
ao cargo de 
deputado 
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O vereador de Itabaianinha professor 
Jônatas, confirmou sua pré-candidatura 
a deputado federal
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federal pelo partido Partido Social 
Democrático (PSD). Ele tem apenas 35 
anos, é natural de Itabaianinha, formado em 
Licenciatura em História, conseguiu superar as 
dificuldades do homem do campo. 

Prova disso foi a sua aprovação em concurso 
na rede pública municipal de Itapicuru, na 
Bahia, e na rede estadual de Sergipe. Começou 
a participar de atos partidários em 2016, 
quando coordenou a campanha do Professor 
Gleinyson. Em 2020, foi candidato a vereador, 
sendo eleito vereador do município de 
Itabaianinha com 513 votos.

Atualmente, professor Jônatas é líder da 
oposição e vem construindo uma trajetória 
política transparente, com ações no Ministério 
Público e de diálogo com a população e o 
poder público. Ele resume assim quem é ele: 
“Sou professor, evangélico, vereador, estudante 
de Direito e o meu mandato como líder da 
oposição na Câmara Municipal de Itabaianinha 
confirma a confiança que o povo depositou no 
meu trabalho”.(Fonte: Assessoria) 
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UM SEMINÁRIO 
IMPORTANTE
O tema é “Desafios 
do Sistema Único de 
Assistência Social” 
e será realizado nos 
dias 17, 18 e 19 de 
maio no Aquários 
Praia Hotel, na Orla de 
Aracaju. A realização 
e organização é 
da SÍNTESE, uma 
empresa conceituada, bem avaliada nesse 
tipo de evento e que já atua no mercado há 
vários anos sob o comando da competente 
Rosemeire Rodrigues de Souza (foto). A 
primeira palestrante será Rosângela da Silva 
Ribeiro que abordará o tema “Gestão do SUAS: 
Planejamento e Gestão Social”, que estará 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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VIVA A APAE DE 
ITABAIANA 
O aniversário da Apae 
de Itabaiana e dia das 
mães será festivamente 
comemorado no 
próximo dia 10 de maio, 
das 19 às 22 horas, na 
praça do Chiara Lubich, 
na cidade serrana. A 
programação contempla várias atividades, 
a exemplo da Feira de Artesanato, uma roda 
de conversa presidida pela presidente Ilenoi 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

presente em todos os dias do seminário. 
No dia 18, será a vez do professor Maurício 
Bodnachuk que falará sobre “Perspectivas 
da Gestão do SUAS” e, encerrando o evento a 
palestrante Arimateia Oliveira que discorrerá 
sobre o tema “Gestão Orçamentária e 
Financeira no SUAS: Execução de Recursos 
e Emendas Parlamentares - SIGTV”. A partir 
das 15:30 horas desse dia começa a entrega 
dos certificados aos participantes. A coluna 
deseja sucesso ao evento!
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ANIVERSÁRIO DA 
BELA CLÁUDIA
Apesar de seus 
“vinte e poucos 
anos”, ela continua 
bonita, charmosa e 
chamando atenção 
por onde passa. 
Estou falando da 
simpática Cláudia 
Rita, que curte a 
vida como poucas, 
mas não prega boas 
em ninguém. A coluna registra seu aniversário 
que aconteceu na última quinta-feira, dia 5 de 
maio, uma data especialíssima para ela, para 
os filhos e todos os seus familiares e os muitos 
amigos que ela tem em São Cristóvão e em 

Costa e com a participação da psicóloga 
Carla Maira e outras profissionais. Tem ainda 
apresentações culturais e as artes manuais 
realizadas pela APAE Itabaiana estarão sendo 
mostradas na Feira de Artesanato. Vale a pena 
conferir. A coluna vai marcar presença.
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outras cidades. Informaram à coluna que a 
“bebemoração” foi até tarde da noite. É isso aí, 
Cláudia, tem que comemorar mesmo. Afinal, 
ninguém sabe quando o nosso coração vai 
parar de bater. Parabéns e felicidades mil!

DRA. CARLA E 
A EXPOSIÇÃO 
A Comissão da Verdade 
Sobre a Escravidão 
Negra em Sergipe da 
OAB/SE, realizou na 
última sexta-feira, 6 
de maio, das 14h às 
19h, no auditório da 
Caixa de Assistência 
dos Advogados de 
Sergipe, a exposição 
“Afro Latino Brasileira 
- Lélia Gonzalez”. O evento teve a presença 
da advogada Clara Ferreira, Secretária Geral 
Adjunta da OAB-SE (foto). A exposição retratou 
a atuação de Lélia Gonzalez no movimento 
negro do Brasil, ela que é pioneira e líder 
ativista, militante no movimento negro do 
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SECRETÁRIA DE CANINDÉ EM EVENTO
A secretária de Assistência Social do município 
sergipano de Canindé do São Francisco, 
Edilma Lins, participou na cidade de Juazeiro 
do Norte, no Ceará, do 22º Encontro Regional 
do CONGEMAS Nordeste, onde o principal 
assunto tratado e discutido é o futuro da 
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Brasil e feminista, com importantes debates 
sobre o racismo e o sexismo enfrentados pela 
filósofa, antropóloga, escritora, professora 
e intelectual brasileira. Uma ideia louvável 
da OAB de Sergipe, que tem à frente hoje o 
competente advogado Daniel Costa. 
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assistência social no Brasil. Acompanharam a 
secretária as Assistentes Sociais as assistentes 
sociais Mathilla Regia é Joelma Teles (foto). 
As três consideraram o evento extremamente 
importante, além da troca de experiências entre 
as profissionais da área social dos diversos 
estados representados no encontro.   
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Líder do segmento de utilitários esportivos em 
abril, Fiat Pulse cresce embalado pela versão Drive 

CVT, a mais barata com câmbio automático
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira
AutoMotrix

O VALOR DO PREÇO

Quando chegou ao mercado, há seis meses, 
o Pulse já dava todas as pistas de ser uma 
aposta vencedora da Fiat. Desde o lançamento 
do primeiro utilitário esportivo compacto da 
marca italiana no Brasil, com cinco versões de 
acabamento e duas opções de motorização, 
ficou claro que o estreante motor 1.0 GSE 
turbo, apresentado comercialmente com 
a denominação Turbo 200, era o destaque. 
Ganhou “status” de estrela nas campanhas 

2/12
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Teste do Fiat Pulse Drive 1.3 CVT
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publicitárias de lançamento junto com a versão 
Impetus, a mais equipada do SUV. Contudo, nas 
concessionárias, boa parte dos interessados 
na Impetus Turbo 200 encontrou um obstáculo 
– o preço da configuração “top”, que na época 
era R$ 115.990 e atualmente já parte de R$ 
125.590. Assim, muitos dos que pensavam em 
comprar um Pulse Impetus acabam optando 
pela versão Drive – que, segundo o site da Fiat, 
começa em R$ 89.990 com câmbio manual e 
em R$ 98.290 com o automático CVT. Como o 
câmbio automático tornou-se um item altamente 
desejável no segmento de SUVs, o Pulse Drive CVT 
se transformou em um puxador de vendas. Com 
poucas diferenças estéticas exteriores e movido 
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pelo motor 1.3 Firefly Flex aspirado, o Drive CVT 
aparentemente aproveita melhor o preço, cerca 
de 22% menor que o da Impetus. Contudo, a 
diversidade de versões ajudou o Pulse a ganhar 
gradativamente posições no mercado. Começou o 
ano na quinta posição no segmento de utilitários 
esportivos compactos. Em abril, com os números 
finais de vendas mensais ainda em consolidação, 
assumiu a liderança entre os SUVs, com 5.507 
emplacamentos. Superou o Volkswagen T-Cross 
(4.544), Chevrolet Tracker (4.381), o Hyundai Creta 
(4.245) e o Jeep Renegade (4.141), que disputaram 
o protagonismo no segmento mais novidadeiro 
do mercado brasileiro nos últimos tempos.

 Com seus 4,09 metros de comprimento, 1,57 
metro de altura, 1,77 metro de largura, 2,53 
metros de entre-eixos e um estilo desenvolvido 
pela equipe do Design Center South America da 
Stellantis, o Pulse tem alguma personalidade 
nas suas linhas. Porém, é difícil não associá-lo 
a um Argo “anabolizado” – o hatch compartilha 
a plataforma com o SUV. A ampla grade frontal 
estampa o logo da marca, com a singela “Fiat 
Flag” (pequena bandeira italiana estilizada) no 
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canto inferior direito. Na Drive, alguns cromados 
das versões mais caras dão lugar a acabamentos 
em preto. Os faróis de leds são afilados, com 
friso cromado de lado a lado. Abaixo, fica uma 
segunda entrada de ar, com nichos para os faróis 
auxiliares de neblina de leds das configurações 
Audace e Impetus – item ausente nas Drive, que 
ostentam uma tampa preta no local. O para-
choque elevado amplia o ângulo de entrada. O 
aspecto “musculoso” é preservado na lateral, 
com grandes arcos em torno dos para-lamas 
e rack longitudinal no teto. As portas da linha 
Pulse são idênticas às do Argo. As rodas de liga 
leve de 16 polegadas (as das versões “tops” são 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 131

6/12

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

de 17) e a suspensão elevada valorizam o design 
de utilitário esportivo. Na traseira, as lanternas 
tridimensionais em leds têm perfil elevado e o 
spoiler do teto amplia a sensação de tamanho. 

 Mas a maior diferença das versões Drive e Drive 
CVT para as demais está sob o capô. Elas são 
equipadas com o motor 1.3 Firefly Flex de quatro 
cilindros aspirado, de 107 cavalos de potência 
e 13,7 kgfm de torque, já adotado em outros 
modelos da linha Fiat. As configurações Audace e 
Impetus trazem o novo motor 1.0 flex tricilíndrico 
com turbocompressor e injeção direta, que rende 
130 cavalos e 20,4 kgfm com etanol. As versões 
com o 1.3 Firefly recebem o câmbio manual de seis 
marchas ou o automático de sete velocidades.

 Em termos de equipamentos, o Pulse Drive 
CVT vem com quatro airbags, ar-condicionado 
digital e automático, sensor de estacionamento 
traseiro, vidros elétricos nas quatro portas, travas 
elétricas, retrovisores externos com ajuste elétrico, 
volante multifuncional, central multimídia com 
tela de 8,4 polegadas com conexão para Android 
Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de 
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cabo (traz entradas USB e USB do tipo C). Como 
opcionais, há três tipos de pacotes. O Pack 
Multimídia incorpora tela de 10,1 polegadas para 
a central e sistema de navegação nativo. O Pack 
Plus agrega carregamento do smartphone por 
indução e câmera de ré. O Pack Connect Me aplica 
o sistema Connect Me e a navegação inteligente 
embarcada. Todavia, com os opcionais, o Pulse 
Drive CVT perde uma de suas características 
mais atraentes – ser um SUV com câmbio 
automático “sub 100”. Está cada vez mais difícil 
encontrar modelos com essa configuração 
por menos de R$ 100 mil. Ficar abaixo dessa 
“barreira psicológica” certamente é um dos 
fatores que embalam as vendas da versão.

EXPERIÊNCIA A BORDO
Sem tanta pompa

 O espaço interno do Pulse é correto para um 
utilitário esportivo compacto. Os revestimentos 
da versão Drive são bem mais simples que os 
da Impetus, e os bancos têm apoio lombar e 
boa ergonomia, mas são revestidos em tecido – 
sem o couro artificial adotado na “top”. O forro 
do teto é em preto e há apliques em tons cinza 
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nas maçanetas internas. O painel é simples, 
porém, tem computador de bordo completo. 
O multimídia tem tela de 8,4 polegadas e 
manopla de câmbio tem uma borda prateada, 
mesmo tom usado ao redor dos comandos do 
volante, que não tem couro e nem aletas para 
trocas de marchas. Abriga, no entanto, o botão 
que aciona o modo “Sport”, os comandos do 
som e do computador de bordo. 

 O acionamento da ignição do Pulse Drive 
CVT é por chave e a coluna de direção não 
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tem regulagem de profundidade, somente de 
altura. O porta-malas tem 370 litros, razoável 
para o segmento. Na traseira, o espaço é bom 
para dois adultos – um terceiro fica sempre 
com os pés sobre o túnel central. Para quem se 
dispuser a pagar mais, os pacotes de opcionais 
podem agregar parte de conectividade e dos 
recursos das versões mais caras. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR
Razões não emocionais

 A versão Drive CVT não é a mais instigante do 
Pulse, mas é compreensível que esteja entre as 
mais vendidas do modelo. O motor 1.3 Firefly Flex 
aspirado de quatro cilindros é um velho conhecido, 
já com as novas normas de emissões do Proconve 
L7. Por conta disso, é ligeiramente mais fraco em 
relação ao 1.3 Firefly que já equipa outros modelos 
da marca, como o hatch Argo, o sedã Cronos e a 
picape Strada. No Pulse, gera potência de até 98 
cavalos com gasolina e 107 cavalos com etanol e 
torque de 13,2 kgfm com o primeiro combustível e 
13,7 kgfm com o segundo. Com esses números, a 
Fiat aponta uma aceleração de zero a 100 km/h em 
12,2 segundos com gasolina e 11,4 segundos com 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 135 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

10/12

etanol. Nas acelerações, pelos dados da Fiat, 
o Pulse Impetus fez de zero a 100 km/h em 9,9 
segundos. Já em termos de consumo, a Drive 
CVT se dá bem. Conforme o Inmetro, fica em 9,2 
km/l com etanol e em 12,9 km/l com gasolina 
na cidade e em 10,4 km/l com etanol e em 14,3 
km/l com gasolina na estrada.

 Na Drive CVT, todo o conjunto é mais focado 
em conforto do que em performance. A direção 
elétrica tem boa resposta e a leveza adequada e 
os freios respondem bem quando solicitados. É 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 136 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

11/12

possível ativar o botão “Sport” no volante, mas 
não há aletas para trocas manuais das marchas 
– elas podem ser feitas apenas na alavanca de 
câmbio. O modo “Sport” faz com que o motor 
passe a trabalhar em uma faixa de giros um 
pouco mais elevada. A direção elétrica se torna 
mais firme, o acelerador fica mais sensível e as 
retomadas se tornam ligeiramente mais ágeis. 
Controles de tração e estabilidade ajudam 
a manter a postura equilibrada do modelo. 
Em termos de suspensão, os engenheiros da 
Fiat optaram pelo conforto, entretanto, não 
abriram mão da consistência do conjunto. O 
SUV absorve bem as irregularidades do piso. 
Os bons ângulos de entrada (20,3 graus), de 
saída (31,4 graus) e distância em relação ao 
solo (22,4 centímetros) ajudam a transpor 
lombadas e valetas sem sustos. Apesar de mais 
“básica”, a Drive CVT traz itens valorizados pelo 
consumidor do segmento, como farol de leds e 
rodas de liga leve. Pelas informações obtidas em 
algumas concessionárias, embora esteja longe 
de ser um carro barato (nenhum carro novo é), 
a relação custo/benefício do Pulse Drive CVT 
aparentemente está convencendo muita gente.
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MOTOR: flex, dianteiro, transversal, 4 cilindros, 
8 válvulas, 1.332 cm³
POTÊNCIA: 107/98 cavalos a 6.250 rpm
TORQUE: 13,7/132 kgfm a 4 mil rpm
CÂMBIO: CVT, 7 marchas, tração dianteira
VELOCIDADE MÁXIMA: 177 km/h 
DIREÇÃO: elétrica
DIÂMENTRO DE GIRO: 10,7 metros
SUSPENSÃO: independente MacPherson na 
dianteira e eixo de torção na traseira
FREIOS: disco ventilado na dianteira e tambor 
na traseira
PNEUS: 195/60 R16 
RODAS: liga leve, 16 polegadas
PESO: 1.187 kg
DIMENSÕES: 4,10 metros de comprimento, 
1,77 metro de largura, 1,57 metro de altura, 1,52 
metros de entre-eixos
PORTA-MALAS: 415 litros
TANQUE: 52 litros
PREÇO: R$ 98.290

FICHA TÉCNICA
PULSE DRIVE 1.3 CVT
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PEQUENO AVANÇO DE SINAL
Com dois feriadões, abril fechou com um aumento 
de apenas 0,57% nas vendas de carros de passeio 
e comerciais leves em relação ao mês anterior, com 
135.678 unidades emplacadas. Os números ainda 
não estão consolidados, mas, em comparação 
a abril de 2021, houve queda de 17,2%. No 
acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, 
foram comercializados 510.211 veículos nos dois 
segmentos, com recuo de 22,9% ante o mesmo 
período de 2021. Entre os modelos, a Fiat Strada 

Por Daniel Dias
AutoMotrix

Fiat Strada Volcano
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UM CLÁSSICO AO ALCANCE DA MÃO
O novo 911 Sport Classic é o segundo dos quatro 
veículos para colecionadores que a Porsche 
apresentou a partir da sua estratégia “Heritage 
Design”. Um total de 1.250 exemplares do 

manteve a liderança, com 8.309 unidades vendidas 
em abril, seguida pelo Hyundai HB20 (6.766), pelo 
Fiat Mobi (6.153), pelo Chevrolet Onix (5.784), pelo 
Fiat Pulse, que estreou no “Top Ten”, com 5.736 
emplacamentos, pelo Fiat Argo (5.708), pelo Onix 
Plus (sedã), com 5.421, pela Fiat Toro (5.309), 
pelo Jeep Compass (4.944) e pelo Volkswagen 
T-Cross (4.733). Com cinco modelos entre os dez 
primeiros mais vendidos, a Fiat continuou com 
muita tranquilidade na liderança de abril nos dois 
segmentos, com 34.319 unidades comercializadas 
e uma participação de mercado de 25,2%. A marca 
italiana ficou na frente da General Motors, com 
21.131 vendas e “market share” de 15,5%, da Toyota 
(16.250 e 11,9%), da Hyundai (14.081 e 10,3%), da 
Jeep (10.777 e 7,9%), da Volkswagen (9.416 e 6,9%), 
da Renault (7.983 e 5,8%), da Honda (4.160 e 3,07%), 
da Nissan (3.389 e 2,5%) e da Caoa Chery (3.251 e 
2,4%). (colaborou Marcelo Cavalcante)
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modelo de edição limitada da Porsche Exclusive 
Manufaktur reviverá o estilo dos anos 60 e início 
dos 70. Assim como em seu antecessor direto, o 
911 Sport Classic – com base no 997 apresentado 
em 2009 –, a aparência desse modelo foi inspirada 
no 911 original (1964 a 1973) e no 911 Carrera 
RS 2.7 de 1972. “Os modelos ‘Heritage Design’ 
representam os conceitos mais emocionantes 
da estratégia de produtos da Porsche. Essa 
abordagem única faz com que o departamento 
de design Style Porsche trabalhe com a Porsche 
Exclusive Manufaktur para reinterpretar modelos 
e equipamentos icônicos do 911 dos anos 50 
até os 80 e para reviver os recursos de design 
daquelas décadas”, comemora Alexander Fabig, 

Porsche 911 Sport Classic
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ESTRATÉGIA DE ATAQUE 
Um dos “sobrenomes” mais conhecidos na 
linhagem da picape Nissan Frontier no Brasil 
está renovado e apareceu pela primeira vez em 
público na Agrishow 2022, realizada na semana 
passada em Ribeirão Preto (SP). A nova Attack 
segue o desenvolvimento de toda a família da 

vice-presidente de Individualização e Clássico da 
Porsche. 0 911 Sport Classic será oferecido para 
pré-vendas no Brasil ainda no primeiro semestre 
de 2022. De acordo com a marca alemã, preços e 
prazo de entrega serão comunicados em breve.

Nissan Frontier Attack
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NOVIDADES DE TODOS OS TIPOS
O SUV Everest – derivado da Ranger – deve 
ser produzido na América do Sul, conforme 
revelou Daniel Justo, CEO da Ford para a região, 
durante a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). “A 
fábrica de Pacheco, na Argentina, terá como 
foco a Ranger e seus derivados. O Everest está 
em estudo e negociações, mas poderia dizer 
que o SUV é a bola da vez”, revelou Justo. 
A produção da nova Ranger envolverá um 

Frontier, recentemente reestilizada. No design 
externo, a Attack se destaca das demais pelos 
grafismos exclusivos e vários detalhes de 
acabamento em preto, como as rodas de aro 17, 
maçanetas externas, os retrovisores, estribos, o 
rack de teto e os faróis com máscara negra. Por 
dentro, o acabamento também tem detalhes 
específicos para a versão. A nova Frontier tem 
duas configurações de motor a diesel, uma com 
dois turbos, de 190 cavalos e 45,9 kgfm de torque, 
e outra com 163 cavalos e 43,3 kgfm. O propulsor, 
adequado às normas de emissões L7, conta 
com sistema Redutor Catalítico com Arla 32. O 
propulsor é capaz de rebocar 3.500 quilos.
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MIRANDO O FUTURO
A Jaguar Land Rover acaba de anunciar a criação 
da “Inovação Aberta no Brasil”, com foco em 
acelerar a transformação da empresa trabalhando 

investimento na Argentina de US$ 600 milhões 
(quase R$ 2 bilhões). Na mesma oportunidade, 
o executivo da Ford confirmou a chegada da 
F-150 – o veículo mais vendido nos Estados 
Unidos há mais de 40 anos – ao Brasil em 2023. 
Enquanto isso, Jim Farley, presidente e CEO da 
Ford Motor Company, anunciou que a produção 
da F-150 100% elétrica se iniciou na América 
do Norte. A versão “verde” da picape já tem 
mais de 200 mil pedidos nos Estados Unidos. 
(colaborou “Minuto Motor”/Argentina)

Ford Everest
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com startups. A iniciativa contribuirá para apoiar 
a visão de “Luxo Moderno” para o negócio, seus 
parceiros e clientes. O projeto contará com startups, 
scaleups (empresas que trabalham na criação de 
empregos) e organizações externas com ênfase 
nas áreas de eletrificação, conectividade, serviços 
digitais, empresa inteligente, manufatura, cadeia 
de suprimentos e sustentabilidade. Além disso, a 
marca anunciou o lançamento de um “hub” de 
inovação inédito no Reino Unido em parceria com 
a incubadora e aceleradora Plug and Play Tech 
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MAIOR E MAIS PODEROSA
A nova geração da Amarok está se aproximando. 
Tanto, que a própria Volkswagen divulgou fotos da 
picape reestilizada camuflada em pista de testes. 
A segunda geração do modelo será fabricada, pelo 
menos na primeira fase, apenas na África do Sul, 
de onde será exportada para o resto do mundo, 
incluindo, naturalmente, o Brasil. Embora a nova 

Center, que estará localizado próximo às instalações 
da Jaguar Land Rover e se beneficiará da rede 
global de 30 mil startups e scaleups presentes 
atualmente no ecossistema da plataforma para 
criar empregos e oportunidades para a economia 
digital. No Brasil, a empresa revelou a parceria 
com o Cubo Itaú e a Firjan, que darão acesso ao 
ecossistema de startups da América Latina.

Volkswagen Amarok
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BARREIRA DE PROTEÇÃO
Em tempos de disparada dos preços dos 
combustíveis, fazer uma boa manutenção 
do veículo é fundamental para se evitar 
problemas e outros gastos que poderão ocorrer 
se componentes simples, como o filtro de ar, 
não forem trocados. Responsável por filtrar as 
impurezas do ambiente externo, essa peça é 

Amarok tenha sido desenvolvida na Alemanha e 
na Austrália, ela compartilhará a plataforma com a 
Ford Ranger, graças ao acordo global que ambas as 
montadoras fecharam em 2018. Além das imagens, 
a Volkswagen confirmou que a Amarok 2023 será 
um pouco maior em comparação à versão atual, 
com o objetivo de melhorar o espaço interno, 
ficando com 5,35 metros de comprimento (dez 
centímetros a mais) e uma distância de entre-
eixos de 3,27 metros (17,5 centímetros a mais). 
Aumentará ainda a capacidade de carga e reboque, 
com 1,2 tonelada e 3,5 toneladas respectivamente. 
Quanto às opções de motorização, terá uma a 
gasolina e quatro a diesel. Os motores serão 2.0 
e 3.0 litros, com opções turbo, twin-turbo e V6.  
(colaborou “Minuto Motor”/Argentina)
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um aliado do bolso dos motoristas, pois está 
diretamente relacionado à saúde do motor e pode 
influenciar inclusive no consumo do combustível, 
conforme alerta a Tecfil, maior fabricante de filtros 
automotivos da América Latina. Os filtros de ar do 
motor agem como uma barreira contra detritos 
que podem chegar à câmara de combustão. “Ele 
é parte vital no processo de filtração de partículas 
do ar indesejadas para o motor. Caso o motorista 
perceba um sintoma ou vários deles, é importante 
levar o veículo para uma revisão”, ensina Plínio 
Fazol, gerente de Marketing e Novos Produtos da 
Tecfil. Os principais sintomas de problemas nos 
filtros são: consumo excessivo de combustível, 
aquecimento do motor, perda de potência e 
aumento de gases poluentes pelo escapamento.
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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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POSITIVIDADE 
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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.
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para resolver uma questão. Entender o que 
está sob o nosso controle e agir a fim de 
melhorar ou, ao menos, não piorar a situação. 
Já as Preocupações Improdutivas são 
apenas ruminações sobre questões que não 
estão sob o nosso controle. Não podem ser 
transformadas em ação e manter-se focado 
nelas apenas traz mais sofrimento. Devemos 
buscar, então, dedicar nosso tempo e energia 
a resolver os problemas que estão ao nosso 
alcance. Para todo o resto, só nos resta aceitar.

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

A autoaceitação pode ser uma estratégia 
cognitiva importante para evitar que estes 
pensamentos e sentimentos negativos tomem 
conta de nós, pois quanto mais focamos em não 
pensar em alguma coisa, mais pensamos naquilo. 
Os pensamentos e sentimentos não serão 
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eliminados por completo, mas ao acolhermos, 
darmos espaço para que eles existam, podemos 
entender que eles têm alguma função relacionada 
a nossa proteção. Podemos então, diminuir o 
desespero e ter comportamentos mais realistas.

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

O papel das emoções positivas: um estudo 
sobre os benefícios das emoções positivas 
publicado na Revista Contexto Clínico traz os 
múltiplos papéis dessas sensações positivas, 
como por exemplo: ajudam na recuperação do 
estresse, porque desfazem os efeitos tóxicos das 
emoções negativas; ampliam temporariamente 
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o pensamento e as tendências de ação e, 
desta forma, facilitam a construção de recursos 
psicológicos ao longo da vida. Assim, auxiliam 
no manejo em saúde mental, bem como na 
promoção da saúde física, podendo ter um 
papel de aumentar a resiliência em grupos de 
risco para recidivas de doenças do coração e de 
outros problemas de saúde.

Pensamento e Saúde: pesquisas demonstram 
que pessoas mais dispostas a ver o lado bom 
das coisas também estão mais dispostas a cuidar 
da saúde e consequentemente se alimentar 
melhor, praticar mais exercícios físicos. Períodos 
longos de estresse e raiva fazem o organismo 
secretar mais cortisona que diminui a ação 
do sistema imunológico, pois é um hormônio 
imunossupressor. 

“As glândulas supra-renais, aliás, parecem ser 
um dos principais termômetros do pensamento 
positivo no nosso corpo, pois sua função consiste 
basicamente na liberação de hormônios. Isso 
acontece como resposta ao nível de estresse a 
que fomos expostos”.
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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. 
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Costumamos pensar, de maneira geral, nas 
mesmas coisas e da mesma forma. É como 
se estivéssemos “viciados” em determinados 
tipos de pensamentos e eles estarão presentes, 
independente da nossa vontade.  

A boa notícia é que podemos mudar o nosso 
cérebro, treinarmos para pensarmos de uma 
maneira mais positiva. Transformar um hábito 
pode não ser fácil nem simples, mas é possível. 
Basta ter persistência e paciência com o seu 
processo de desenvolvimento pessoal.

Nem sempre estaremos 100% em 
pensamentos positivos, e está tudo bem. Afinal, 
não somos máquinas. Mas é imprescindível que 
possamos nos permitir abrir espaço no nosso dia-
a-dia para alimentar essas ideias impulsionadoras 
de bem-estar. Os dias continuam sendo 
desafiadores, e manejarmos esses desafios com 
a mente mais aberta e tranquila, tende a arejar e 
facilitar nossas tomadas de decisões.

Lembre-se de respeitar os seus limites e fazer 
o que é possível para você no momento!

EDITORIAL 8/8
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Festa vai ser realizada neste sábado, 
14 de maio, no Mansion Eventos

Uma das festas mais conhecidas de Sergipe 
volta com atrações nacionais e nomes da 
música regional que vão do piseiro ao forró 
raiz. A festa que será realizada neste sábado, 
14 de maio, no Mansion Eventos , em Aracaju, 
é uma realização da OAB/ CAASE com 
organização da Téo Santana Produções. 

“Eu fico muito feliz, depois dessa pandemia a 
gente poder se confraternizar, será uma festa para 
a advocacia e também para a família sergipana. 
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Terá espaço kids e a 
expectativa de quem 
será uma grande festa 
já foi vista durante o 
lançamento”, comemora 
o empresário Téo 
Santana. 

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

“Estou muito feliz em participar da festa 
pela primeira. A gente tá vindo com a música 
‘Sequência de Botadão’, que disputa as primeiras 
colocações em todo o Brasil e virou dancinha do 
Tik Tok. Tem também ‘Botadinha na Malandra’ 
novo sucesso, então vamos misturar vários 
ritmos para alegrar o pessoal. Ninguém pode 
perder”, convida Matheus Moraes. 
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o autêntico forró

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 239 - 9/5/2022 – 160

3/4

A Banda Magníficos promete relembrar 
músicas que contam a história do forró 
eletrônico.  “Nós temos essa essência de um 
forró de curtir, dançar e se apaixonar. Vamos 
fazer um. grande show em maio. Estamos com 
um repertório diferenciado que vai do baião, 
arrasta-pé, além dos grandes sucessos da 
Magníficos”, contam os vocalistas da banda.

“O Forró da Advocacia já faz parte do calendário 
dos grandes eventos de Sergipe e, acredito, 
que com o apoio que estamos tendo será uma 
festa muito bonita”, diz Danniel Costa presidente 
da OAB/SE. Já Marília Menezes, presidente da 

CAPA DA SEMANA
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Teo Santana promete uma grande festa  
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CAASE revela 
que além das 
bandas que vão 
animar o público 
“a festa também 
terá espaços de 
convivência. Muita 
regionalidade 
e claro que 
como o país do 
forró teremos 
apresentações de 
quadrilha junina”. 

CAPA DA SEMANA

Cantores da banda Magníficus vão recordar sucessos

Luan Estilizado vai 
lançar novos sucessos
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TENDÊNCIAS: OS LOIROS NO MUNDO – O 
loiro varia entre estilos e tonalidades: quentes, 
neutras e frias, tornando a tendência mais 
democrática, de forma a combinar com todos 
os gostos e tons de pele. A verdade é que 
hoje em dia há uma infinidade de opções para 
quem quer deixar os fios descoloridos. Apesar 
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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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A VI Tour o Enem, o Sonho & Você já tem datas 
marcadas para suas estreias.  São Paulo é a 
primeira  capital a receber a  nova aula show do 
professor Fabiano Oliveira. Um pouco de Sergipe 
será mostrado além-fronteiras.  Vale lembrar que a 
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aula show já passou por Belém do Pará e diversas 
outras cidades sergipanas.  Para o lançamento 
nacional da nova turnê,  conceituada como 
“Bloquinho do ENEM – Projetando vidas!”, está 
sendo preparada uma  mistura de  aprendizagem 
de conteúdos do ENEM com temas transversais 
de Projeto de vida,  como combate à violência 
nas escolas e preconceitos. Em Sergipe, a estreia 
está marcada para o dia 13 de Maio, na cidade de 
Canindé.  A primeira escola a receber a VI Tour  
“Bloquinho do Enem” será o Centro de Excelência 
Dom Juvêncio. O EP conta com 12 músicas inéditas, 
produzidas pelo cantor Moah Ribeiro e será 
distribuído, gratuitamente,  nas plataformas digitais 
para professores e alunos das escolas brasileiras. 
Pedrinhas e Aracaju já estão na agenda.  Enfim, 
pegue o seu bloquinho anote tudo  e participe 
dessa nova forma de ensinar e aprender. l

A ‘Rota Caminhos da Serra de Itabaiana’ que foi 
lançada em 2020 foi selecionada pelo “Projeto 
Experiências do Brasil Rural” do Ministério do 
Turismo. A rota passou a ser reconhecida como 
a primeira de turismo rural de Sergipe. O projeto 
do Ministério do Turismo fomenta e apoia o 
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desenvolvimento do turismo em áreas rurais, 
por meio de um trabalho focado nos produtos 
associados ao turismo, e que se encontrem 
dentro de rotas turísticas. Essas rotas devem 
pertencer às cadeias agroalimentares do café e/
ou da farinha de mandioca e/ou do mel e/ou 
da cachaça, que contemplem a diversidade de 
produtos e serviços turísticos a serem trabalhados 
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O maior fenômeno do trap do país, Matuê, vai 
fazer seu primeiro show em Aracaju no dia 8 de 
julho durante um grande festival que será lançado 
em breve e promete reunir uma multidão de 
fãs. No show de estreia na capital sergipana, o 
artista vai fazer o lançamento do seu novo álbum 

por tal projeto nas diferentes regiões do país. 
A Rota Caminhos da Serra de Itabaiana, com 
idealização da turismóloga, Ellen Carvalho, foi 
selecionada através da farinha, remetente as 
casas de farinha que existem na região, inclusive 
tem uma na praça de eventos de Itabaiana. l
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“Máquina do Tempo” que já atingiu quase 5 
milhões de reproduções em 24 horas. Já a canção 
que dá nome ao álbum chegou ao primeiro 
lugar do ranking, com 897 mil plays. Com letras 
acompanhadas de rimas que retratam realidades 
sociais, ele lançou “Quer Voar” e voltou a ocupar 
o primeiro lugar no Spotify Brasil. Em menos de 
24 horas de lançamento, a nova faixa do cantor já 
contava com mais de 851 mil streams. O trapper 
(mistura de rap, música eletrônica e barulhos 
repetitivos) conseguiu quebrar o recorde de melhor 
estreia de álbum no Spotify Brasil. Todas as sete 
faixas musicais do novo trabalho entraram no Top 
15 da parada das mais ouvidas da plataforma. l

Receba o seu jornal CINFORMONLINE 
digital GRÁTIS  toda semana através do 
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Representando o Poder Legislativo de São 
Cristóvão, o vereador Neto Batalha esteve em 
Brasília para participar de um evento nacional em 
defesa dos municípios brasileiros. A Marcha é um 
encontro de mobilização democrática e reuniu 
gestores municipais e autoridades de todo o 
país. “O evento não tem partido e nem ideologia. 
Viajamospara discutir temas que influenciam 
o desenvolvimento das regiões que cada 
parlamentar representa, no meu caso a quarta 
cidade mais antiga do Brasil” l
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O advogado 
criminalista 
Armando 
Batalha Júnior 
ministrou 
palestra voltada 
para estudantes 
de direito da 
Universidade 
Federal de 
Sergipe. O 
palestrante 
falou sobre 
Compliance 
e Direitos 
Humanos na empresa, dois temas cada vez 
mais presentes no cotidiano dos trabalhadores 
brasileiros. Armando foi um dos convidados do 
VII Congresso Internacional de Estudos Jurídicos 
e II Encontro da Rede de Direitos Humanos 
e Transnacionalidade. Além de palestrante, 
Armando Batalha Junior é presidente da Comissão 
de Estudos Permanentes sobre Compliance da 
OAB-SE e autor da Lei do Compliance em Aracaju 
quando exerceu o cargo de vereador em 2019. l
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O Projeto Mulheres 
Guerreiras é um 
programa voltado 
exclusivamente para o 
público feminino, com o 
objetivo de desenvolver 
competências 
e habilidades 
voltadas para a 
prevenção, através 
da apresentação de 
técnicas e táticas, 
que ampliarão 
substancialmente a 
segurança feminina. No workshop que acontece 
no dia 12 de maio, às 19h no auditório do SESC 
Atalaia, abordaremos temas relacionados à 
conduta preventiva de segurança, autodefesa, 
direção defensiva, defesa pessoal e muito mais! 
Mulheres que almejam passar por um processo 
de transformação de mentalidade, conhecer 
e superar seus limites físicos e psicológicos, 
desenvolver autoconfiança e capacidade de ação, 
não podem ficar de fora deste evento, que é 
gratuito e com vagas limitadas. l
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A veterinária Candice Garcia, especialista 
em felinos, está super empolgada com a 
receptividade dos gateiros com o novo horário de 
funcionamento da sua clínica, a Toca dos Gatos, 
que fica no bairro Salgado Filho, em Aracaju. 
O estabelecimento, que é o único em Sergipe 
dedicado exclusivamente aos felinos, funciona de 
segunda a sexta-feira, até às 22h, e aos feriados 
e finais de semana, até às 20h, inclusive com a 
opção de internamento. Os tutores que fazem de 
tudo pelo bem-estar dos seus gatos aprovaram! l
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O comunicador estourado 
da city, Abrahão Crispim 
Filho no próximo dia 
14, completa mais uma 
primavera. O quarentão 
é respeitado por onda 
passa. Filho do ex-vereador 
Abrahão Crispim e da 
enfermeira Rossilar Diana 
irá comemorar a data em 
família. Felicidades! l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Em meio aos desafios 
da pandemia e com 
ousadia, a dentista Laryssa 
Lira inaugurou há um 
ano, o consultório de 
Ondontologia Humanizada, 
em Cristinápolis, região Sul 
de Sergipe. Ao completar 
um ano no dia 10 de maio, 
a jovem formada há 7 anos, 
já guarda na bagagem a 
realização de muitos sonhos. 
Primeiro ela se formou na capital em odontologia, 
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Em agosto, Sergipe será palco do Destination 
Wedding. O Evento deve reunir os principais 
profissionais do mercado de casamentos do 
Brasil. Na foto , a jornalista Priscila Andrade 
que também atua no ramo de eventos , ao 
lado dos cerimonialistas Rosane Prado e 
Jaeder Barretos nome mais requisitado dos 
casamentos de luxo no país. l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

depois segue para novas experiências no 
atendimento em clínica popular, volta para cidade 
onde viveu, e passa a atender na unidade público 
e agora realizada profissionalmente conquista o 
consultório próprio, na cidade que tanto ama. l
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Foi lançado no dia 2 de maio um Road Show 
pela AceleraSE Ventures . O objetivo é 
conectar os players de interesse do mercado, 
de cada lado da parceria, a fim de divulgar o 
trabalho da AceleraSE Ventures. A aceleradora 
rodará por todo o estado para se reunir com 
startups, investidores e futuros clientes em três 
municípios: Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora 
da Glória. O lançamento da AceleraSE Ventures 
ocorreu em fevereiro de 2022 com foco em 
startups dos setores de agronegócio, energias e 
mineração. Nestes meses, a AceleraSE Ventures 
já trouxe bons resultados para o ecossistema de 
inovação sergipano. O estado está com amplo 
mercado para a Venture Builder que irá levar os 
negócios de Sergipe para o mundo. l
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O curso de Engenharia Civil da Fanese foi avaliado 
pelo MEC pela primeira vez e recebeu a nota 4. É 
a primeira turma do curso e o resultado é muito 
expressivo. A Fanese está sob nova direção com a 
chegada de Alberto Almeida e continua inovando 
e investindo na qualidade dos cursos de graduação 
e pós-graduação. O MEC também avaliou a Fanese 
como a melhor faculdade particular de Sergipe. O 

A Dra Isabela Aragão 
está de volta com 
mais uma edição do 
Beauty Day. O evento 
dedicado ao cuidado da 
autoestima feminina, 
com procedimentos 
como botox, clareamento 
dental, design de 
sobrancelha, massagem 
relaxante e depilação 
a laser, promete ser 
sucesso novamente! O 
encontro vai rolar no próximo dia 14 de maio 
no Horizonte Jardins, sala 409. Garanta já a sua 
vaga! Mais informações (79) 9 9889-9822 l
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processo de avaliação in loco 
foi importante para o MEC 
conhecer de perto a estrutura 
e qualidade do ensino. “O 
Reconhecimento é uma 
importante validação do nosso 
diploma e a nota 4 traduz 
as potencialidades do curso, 
deixando evidente que temos 
uma formação de qualidade”, 
comemora o novo diretor 
Alberto Almeida. l

Alegria, celebração e união marcaram a festa 
de aniversário dos 30 anos da CHIP, empresa 
sergipana voltada à soluções em infraestrutura 
de tecnologia da informação com forte 
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atuação no Norte/Nordeste do Brasil. O 
evento aconteceu no Rooftop Dautore, 
e reuniu todo o time de profissionais, ex-
colaboradores, parceiros, familiares e amigos 
em uma noite de muita confraternização, 
música e gratidão. A festa contou com o 
cerimonial de Hudson Mauad, buffet David 
Britto e a animação ficou com o DJ Cafu. l

O comunicador Abrahão Crispim Filho com as 
integrantes do Conexão Gloriense, Karol Menezes 
e Mel Nunes. Em 2019, o site foi reconhecido 
como um dos melhores portais sergipanos. 
O prêmio foi concedido pela Associação dos 
Portais de Notícias Independentes de Sergipe, no 
Suburbia Eventos, em Aracaju. l
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O vice-prefeito de São Cristóvão e pré-candidato a 
deputado estadual, Paulo Júnior, PV, participou na 
última segunda-feira, 02 de maio, da missa com os 
homens, na Paróquia Santa Teresinha, no bairro Novo 
Horizonte, também em Lagarto. Registro ao lado do 
padre Carlos Alberto, pároco da comunidade. l

Dias atrás, foi apresentado a 
sociedade aracajuana a nova 
sede da Sacel Imobiliária 
sob o comando da CEO 
do grupo, Fabiana Araújo. 
Seu nome é sinônimo de 
competência e referência 
no mercado imobiliário, 
segurança e seguros. l
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O Dr. Lucas Cacau, Fisioterapeuta e diretor 
executivo da Assobrafir, participou da 
organização e como palestrante do XX SIFR 
- Simpósio Internacional de Fisioterapia 
cardiorrespiratória, realizado em Florianópolis 
nessa semana passada. Foram mais de 2000 
Fisioterapeutas participantes de todo o mundo; 
a maior e mais tecnológica versão de todos os 
congressos dessa Associação. l
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O Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) 
assinou contrato de gestão por mais cinco anos 
com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). 
O acordo possui o objetivo de dar continuidade 
à parceria entre o Poder Público Estadual e o 
Parque, que é uma Organização Social Estadual 
(OS), que visa a promoção do desenvolvimento 
científico e tecnológico local e regional. l
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‘BOLOFOFOS’
Após se consagrar fenômeno na internet com 
sucesso absoluto em visualizações no Youtube, 
‘Bolofofos’ segue nas plataformas dos streamings 
e começa carreira nos palcos com produção 
inédita ‘Bolofofos - Show Oficial’. A montagem 
infantil vai ser apresentada em Sergipe no dia 
15 de maio, a partir das 17h no Teatro Tobias 
Barreto. A produção local é da RD Produções com 
assessoria de imprensa da Navarro Comunicação. 
A apresentação vai contar com hits cantados e 
vistos por milhões de pequenos e que poderão 
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ser agora assistidos de pertinho no palco do 
teatro. “Pão Pão Pão Pão Pão de queijo, isso 
é tudo que eu desejo...” Que pessoa com ou 
sem uma criança em casa nunca escutou essas 
linhas?! Esta e muitas outras músicas divertidas 
fazem parte da obra musical de Bolofofos, 
projeto iniciado, em 2014, pelo brasileiro Eduardo 
San Marino. Com mais de 2 bilhões de views na 
internet, Bolofofos conquista fãs de todas as 
idades com uma fórmula simples: músicas alto-
astral e que não deixam ninguém de fora, pois 
as composições são pensadas levando-se em 
conta a diversão da família inteira. Com ritmos 
da cultura 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.  Os ingressos 
estão sendo vendidos na Bilheteria do Teatro, 
Cenceito Soluções Esportivas (Shopping Jardins) 
e através do site Centraldoingresso.aju.br – outras 
informações através do número (79) 3213-0988.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, 
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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

MARIA GADÚ
A cantora Maria 
Gadú está de volta 
a Aracaju e vai 
celebrar seus 20 
anos de carreira 
com o show ‘Quem 
sabe isso quer dizer 
amor’ que será 
apresentado no dia 
3 de junho, a partir 
das 20h30 no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. 
A censura é de 14 anos e o show vai seguir todos 
os protocolos e decretos governamentais para 
garantir a segurança de todos. 
Neste show 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, 
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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, 

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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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, 

Walk of Life e Romeo and Juliet. É um show único 
e emocionante que revive a inesquecível e mágica 
atmosfera da banda britânica formada na década 
de 1970. “Money for Nothing”, “So Far Away”, 
“Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” 
e muitas outras canções memoráveis interpretadas 
ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer 
(guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), 
Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase 
(teclados), Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey 
(bateria). Os ingressos para a única apresentação 
em Aracaju já estão sendo vendidos através do site 
furandoafila.com.br, com preços a partir de R$ 100. 
Os ingressos para o show estão sendo vendidos 
na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e também 
na Loja Hitz (Shopping Jardins) e Site Guichê Web. 
Usuários Unimed têm desconto especial. Outras 
informações através do número (79) 3179-1490. l
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a partir das 21h no dia 1º de junho. É mais uma 
realização local da N Produções. Em sua nova 
turnê, Voz e Violão, os fãs irão se surpreender ao 
ouvir clássicos como “Olhar 43” e “Rádio Pirata” 
em versões mais despojadas, cruas, viscerais, que 
remetem ao folk e ao blues, pais do rock’n’roll. 
Também vão descobrir novas nuances em baladas 
como “A Cruz e a Espada” e “Tudo por Nada“. No 
set list do show ainda estão os hits “Dois“, “London, 
London” e “Flores Astrais“, sucesso do Secos & 
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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, 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$ 
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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$ 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

ESPETÁCULO INFANTIL DA FOCUS CIA
Com direção, texto, concepção e coreografia de 
Alex Neoral, o espetáculo Bichos Dançantes, 
primeira obra infantil da Focus Cia. de Dança (RJ), 
chega a Aracaju para ÚNICA apresentação no 
Teatro Tobias Barreto por meio do patrocínio da 
Petrobras através da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, no dia 14 de maio de 2022, sábado, às 
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17h. O trabalho, que estreou em setembro no Rio 
de Janeiro, conta com vozes de grandes artistas, 
como Reynaldo Gianechini, Lucinha Lins, Evelyn 
Castro, Gabriel Leone, José Loreto e Mateus 
Solano, entre outros. Além dos espetáculos, 
a companhia realizará o Projeto Escola com 
atividades gratuitas para os alunos do Escola 
Municipal de Ensino Infantil Benjamin Alves de 
Carvalho. A criação de um espetáculo direcionado 
ao público infantil era desejo antigo de Alex 
Neoral, diretor artístico e coreógrafo da Focus Cia 
de Dança. E assim, através da Chamada Petrobras 
Cultural de Artes Cênicas para Crianças, como 
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mais um desafio cumprido com excelência pela 
companhia, nasceu Bichos Dançantes, com o 
intuito de reforçar o comprometimento com a 
comunicação e um maior acesso de todos à arte.
Este trabalho é um convite ao entretenimento 
para crianças de todas as idades, de 0 a 100 
anos, e é também uma oportunidade de 
compartilharem um momento lúdico e de 
aprendizado através da arte e da dança. l

RICKY VALLEN EM ARACAJU
 Dono de uma das vozes mais poderosas da 
música contemporânea brasileira, o cantor 
Ricky Vallen, que atualmente é destaque 
nas tardes de sábado do SBT, no quadro 
Shadow Brasil do Programa Raul Gil, se 
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SÃO PEDRO DE CAPELA
Depois de dois anos sem a realização, o 
melhor São Pedro do Brasil está de volta. Zé 
Vaqueiro, Xand Avião, Unha Pintada, Eric Land, 
Mari Fernandez e Nattan são algumas das 
atrações nacionais desta edição.

apresenta em Aracaju dia 28 de maio no 
Teatro Tobias Barreto. Os ingressos podem 
ser adquiridos na bilheteria do teatro ou 
através do GUICHÊ WEB. O espetáculo traz 
um repertório baseado em grandes clássicos 
da MPB. O setlist, que pode variar conforme 
pedidos e interação do público, traz ainda 
sucessos da carreira como “Sei Lá”, “Vidro 
Fumê”, “Pra Ser Amor”, “Nada Demais” – que 
fez parte da trilha sonora da novela “Guerra 
dos Sexos” e a inédita “Banho de Espuma”. 
Mais que um cantor extremamente afinado, 
Ricky Vallen imprime emoção e dramaticidade 
às canções, características marcantes em 
suas interpretações. O cantor tem dois CD’s 
e um DVD e foi o Primeiro artista brasileiro a 
ser indicado em uma das quatro categorias 
principais do Grammy Latino Awards em 2007. l
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31/05 (terça-feira) – Sarandaia
uJeane Lins e Dedé Brasil
uBrasas do Forró.

16/06 (quinta-feira) – Marcação do Mastro
uKelly Silva 
uVitinho Campos

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
OFICIAL COMPLETA: 
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18/06 (sábado) 
uAlisson Lima
uAmor Cigano

30/06 (quinta-feira) 
uCorreia dos Oito Baixos
uLuanzinho 
uXand Avião 
uEric Land. 

01/07 (sexta-feira) 
uRaulzinho do Acordeon 
uXandy e Nanda 
uKlessinha
uUnha Pintada 
uZé Vaqueiro

02/07 (sábado) 
uMestrinho 
uÁvine Vinny
uMatheus e Kauan
uMari Fernandez 
uSamyra Show

03/07 (domingo) – Cortejo do Mastro
uNattan l
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NAVARRO COMUNICAÇÃO
A Navarro Comunicação ganhou uma nova 
identidade visual assinada pelo design 
diagramador José Altemar da @Altemar.oliv! 
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 
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 
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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 Consultoria (79) 991464477 l

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 
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agência se destaca com a proposta de fazer 
pacotes de viagens para todos os públicos 
com destino para qualquer local do Brasil com 
passagens aéreas ou de ônibus e hospedagem 
nos melhores estabelecimentos com preços 
baixos. Agora é possível viajar e se programar 
para pagar em até 12 vezes no boleto (sem 
consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de 
crédito. Visite a loja e comece a planejar as 
suas próximas viagens. Outras informações 
através do número (79) 9 8155-0163 e do 
Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo. l

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 
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ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca 
comemora o sucesso do Arrumadíssimo 
Cozinha Afetiva com a grande demanda nos 
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crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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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 
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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 
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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marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 
para atender a todos. Os cantores Gustavinho 
Playboyzinho e Rodrigo Bomfim passam sempre 
por lá antes dos shows e lives. Lembrando que a 
barbearia conta ainda com a manicure Vera. O Rei 
Barbearia fica localizado na Rua Deozano Vieira 
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli da 
Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo o 
agendamento do seu horário através dos números 
(79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l
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MALHARIA 
VEOMAR
Localizada 
no Centro de 
Nossa Senhora 
da Glória, 
a Malharia 
Veomar se 
destaca na 
produção de 
confecção de 
fardas, abadás 
e camisas 
personalizadas, 
jalecos, pijamas, 
baby-doll e 
máscaras que agora são acessórios obrigatórios 
e todos precisam usar para se proteger contra o 
novo coronavírus. Em pouco tempo, a malharia se 
tornou referência e passou a atender demandas 
de todo o estado. O segredo do sucesso é o 
bom gosto, cuidado e comprometimento da 
proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e 
siga o Instagram @malharia_veomar l
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CESTAMOR AJU
A Cestamor Aju acaba de ser inaugurada em 
Aracaju como uma opção de presentear com 
carinho e muito sabor em cestas artesanais de 
café da manhã, lanche da tarde e opções de 
frios e vinhos e cervejas. Além das cestas finas, 
também organiza kits recepções de maternidade 
e executivos. Os pedidos podem ser feitos 
via direct no Instagram @cestamoraju , pelo 
WhatsApp (79) nn99135-3135 ou através e-mail 
cestamor.aju@gmail.com. l
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