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Para o senado, Danielle Garcia, Eduardo 
Amorim, Valadares Filho e Jackson Barreto 
competem no topo pela vaga única, tendo 
como sombra Laércio Oliveira, que, de todos os 
pré-candidatos é o que faz uma pré-campanha 
mais visível.

A ECM Pesquisas, que utiliza a equipe 
original do DATAFORM, ouviu eleitores em 
40 municípios, com 3.100 questionários, 
margem de erro de 1,76%, considerando 
aspectos demográficos e distribuição 
geográfica, entre os dias 9 a 15 de junho, 
registrando a pesquisa, no Tribunal Superior 
Eleitoral, sob número SE – 07437/2022.

PESQUISA 
ECM/DATAFORM 

REVELA SURPRESAS 
EM SERGIPE
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Claro que a data das eleições está distante, 
e muita água ainda vai rolar por baixo da ponte. 
Existe a questão pendente de quem será o 
candidato do governo ao senado, se será mesmo 
André Moura ou se Belivaldo vai liberar, deixando 
que cada um conquiste o seu eleitorado.

Por seu lado, Lula e Rogério já se decidiram 
por Valadares Filho, depois da realização desta 
pesquisa. Um ponto forte de Valadares Filho é 
que, entre todos os candidatos que estão no alto 
da disputa, detém o mais baixo índice de rejeição.

Os pré-candidatos dividem preferência do 
eleitorado, dependendo da região da pesquisa. 
Assim, quando se analisam os dados cruzados, 
em algumas regiões prevalece Danielle, em 
outras, Valadares e em outras Eduardo ou 
mesmo Jackson Barreto. 

É preciso ressaltar o altíssimo índice dos 
que não sabem em quem vai votar para 
senador (41,72%), mesmo na pesquisa 
induzida, que é aquela em que o entrevistador 
citou os nomes dos pré-candidatos.
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Já entre os pré-candidatos proporcionais, 
muitas surpresas para deputado federal, bem 
como entre os estaduais.

Para federal, só para se ter uma ideia, 3 
nomes novos estão entre os 6 primeiros 
lugares, superando velhos conhecidos da 
população. Como essa pesquisa é espontânea, 
nomes tradicionais, como o de Laércio Oliveira 
aparece em excelente posição, se ele fosse 
candidato a deputado federal, enquanto nomes 
tradicionais não se reelegeriam, se as eleições 
fossem na semana da pesquisa. 

Para deputado estadual, por exemplo, um 
nome muito pouco conhecido no Estado, 
embora ele seja vice-prefeito de uma 
importante cidade do interior, desponta em 
primeiro lugar, enquanto nomes tradicionais 
não se reelegeriam.

Em Lagarto, município de disputa tradicional 
entre Saramandaia e Bole-Bole, Ibrahim 
Monteiro demonstra força mesmo diante de 
nomes fortes como Sérgio Reis e Áurea Ribeiro. 
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Entre os políticos tradicionais, um 
nome forte é o do atual deputado Gilmar 
Carvalho, ocupando o quarto lugar entre os 
pré-candidatos em intenções de voto. Se 
Talysson de Valmir, segundo colocado, não for 
candidato, Gilmar ocupa o terceiro lugar. 

 Vale salientar que pesquisa eleitoral retrata 
um momento e que a pesquisa espontânea 
para candidatos proporcionais não leva em 
conta, necessariamente, sua densidade 
eleitoral em determinado colégio, uma vez 
que se ouvem eleitores em quantidade 
proporcional à população de cada município.

Ou seja, pesquisa para deputado não é tão 
precisa quanto para presidente, senador e 
governador, porque, às vezes, um candidato a 
deputado sai eleito apenas com os votos do 
seu município, o que não se revela em uma 
pesquisa ampla, de alcance estadual. 

É preciso ressaltar o altíssimo índice dos que 
não sabem em quem vai votar para senador (41,72%), 
mesmo na pesquisa induzida, que é aquela em que o 
entrevistador citou os nomes dos pré-candidatos.
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Lideranças petistas em Sergipe chegaram 
a apostar todas as “fichas” que a presença do 
ex-presidente Lula (PT), nos atos eleitorais 
recentes realizados no Centro de Convenções 
de Aracaju e em São Cristóvão, promovido 
pela Prefeitura Municipal, poderia alavancar a 
pré-candidatura do senador Rogério Carvalho 
(PT) ao governo do Estado, mas na prática 
não foi bem isso o que ocorreu. Mais de uma 

OPINIÃO
1/27

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

VISITA DE LULA NÃO 
IMPULSIONOU A 

PRÉ-CANDIDATURA 
DE ROGÉRIO 
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semana após os eventos, o petista segue sem 
“empolgar” o eleitorado sergipano. 

A presença de Lula não agregou, por 
exemplo, em termos de lideranças políticas 
que pudessem se somar ao projeto de Rogério. 
Vale ressaltar que a quantidade de militantes 
de que participaram dos dois atos gerou 
muita discussão entre, aliados e adversários 
nas redes sociais. Mas, sem entrar no mérito 
desta discussão, este colunista reconhece 
que a grande maioria das pessoas que foram 
prestigiar os atos tinham como única pretensão 
de prestigiar o ex-presidente da República. 

É inegável que, principalmente no 
Nordeste, Lula tem sim seu apelo popular, 
e atrai sim sua militância. E também é 
verdade que o ex-presidente anunciou 
Rogério Carvalho como seu pré-candidato 
a governador, mas isso não representou 
uma “mudança de cenário”, não colocou 
o senador sergipano como “protagonista” 
na disputa pelo governo do Estado. Ficou 
clara sim a dependência que Rogério tem 
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de Lula e que irá precisar muito de sua 
interferência em Sergipe para que ele seja 
mais competitivo. O atual cenário político 
está bem desenhado: os pré-candidatos João 
Fontes (PTB), Rogério Carvalho e Alessandro 
Vieira (PSDB) ainda não demonstraram 
“densidade política” neste início de pré-
campanha; por sua vez, o deputado federal 
Fábio Mitidieri (PSD) conta com o apoio do 
maior agrupamento político do Estado, com 
o apoio de fortes lideranças, da capital e 
do interior; outro nome que ganhou muita 
visibilidade é o ex-prefeito de Itabaiana 
Valmir de Francisquinho (PL). 

Valmir que, inclusive, vinha “atrapalhando” 
o crescimento dos demais pré-candidatos 
da oposição, e diferente dos demais, estava 
conquistando o apoio de algumas lideranças 
políticas, mas hoje tornou uma grande 
incógnita, após ter seu recurso negado pelo 
TSE e ver mantida sua inelegibilidade por 
oito anos, decisão que, em tese, impede sua 
pré-candidatura a governador. Para se ter 
uma ideia, o impedimento de Valmir parece 
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ter repercutido mais em Sergipe do que o 
apoio de Lula a Rogério Carvalho...

É bem verdade que ainda é muito cedo, que 
ainda teremos os registros das candidaturas 
e o início da campanha eleitoral, no rádio e tv 
e, principalmente, nas ruas. Mas é inegável 
que a pré-candidatura de Rogério, caso ele 
tenha reais pretensões de vencer a disputa, vai 
precisar ir muito mais além, vai precisar de mais 
“conteúdo”, tem que ser mais propositiva; muito 
mais do que a fala de Lula dizendo que lhe apoia. 
Ou teria o ex-presidente perdido a credibilidade 
junto aos sergipanos? Eis a questão...

CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VEJA ESSA!
Assim que sua inelegibilidade ratificada pelo 
TSE, o pré-candidato a governador, Valmir 
de Francisquinho (PL), passou a agir dentro 
do previsível: adotou uma linha “vitimista” 
tentando transferir a responsabilidade pelo 
resultado negativo para seus adversários. 

E ESSA!
É natural que exista uma lamentação inicial 

http://www.cinformonline.com.br
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pelo impedimento de Valmir. Ele já estava 
percorrendo o Estado, como pré-candidato, 
construindo e costurando alianças políticas. 
Sem contar que se trata de uma indiscutível e 
expressiva liderança do Agreste. A insatisfação 
de alguns é mais do que esperada...

ROGÉRIO NO JOGO
Apesar da leitura deste colunista de que a 
visita de Lula não influenciou no potencial e 
na densidade eleitoral de Rogério Carvalho, 
este colunista reconhece que sem Valmir de 
Francisquinho no “circuito”, ele tem “campo 
aberto” para poder crescer na disputa contra o 
pré-candidato governista, Fábio Mitidieri (PSD). 

PLANO DE A A Z
Que ninguém se engane: essa história de 
Valmir de dizer que não tem “plano B” não 
cola! Para um político que conta nos bastidores 
com um estrategista como Edivam Amorim, 
certamente ele tem planos de “A a Z”. 

PARA PRA VER?
Aliados e defensores da pré-candidatura 
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de Valmir de Francisquinho, após seu 
impedimento, asseguram que ele buscará 
uma liminar em BSB para poder registrar 
sua candidatura e tentar disputar o governo, 
mesmo que depois tenha que substituir o 
“cabeça de chapa”. Será?

EXCLUSIVA!
A coluna recebeu a informação que o 
agrupamento também cogita lançar o 
médico Eduardo Amorim (PL) ou a vereadora 
Emília Corrêa (Patriotas) como vice, neste 
cenário (de troca de candidato); há quem 
diga que Valmir não faria isso por Emília. 
Outros asseguram que Amorim não abre mão 
de disputar o Senado. 

COM BELIVALDO
Uma informação que muitos leitores (e 
eleitores) talvez não tenham conhecimento: 
nos bastidores da política, há alguns meses, 
cogitou-se a continuidade da composição 
de Valmir e Talysson com o agrupamento 
governista. O problema é que os líderes 
do governo Belivaldo não aceitaram o 
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condicionante: Eduardo Amorim disputaria 
o Senado. Se a turma aceitasse, talvez hoje 
todos estariam no mesmo palanque...

LAÉRCIO OU JB?
Na base aliada dois nomes continuam 
trabalhando para disputar o Senado Federal: 
Laércio Oliveira (PP) e Jackson Barreto 
(MDB). O primeiro parece mais fortalecido, 
tem mais estrutura e um partido estruturado, 
além do viés bolsonarista; o segundo, Lulista 
declarado, vem com uma legenda tradicional, 
mas desarrumada em Sergipe e não parece tão 
fortalecido como nas eleições anteriores. 

DOIS SENADORES?
Do lado governista há quem assegure que 
o agrupamento terá dois pré-candidatos a 
senador; por sua vez, Laércio Oliveira declara 
convicção de que será o “escolhido” para 
representar o grupo na disputa. 

LAÉRCIO PARA GOVERNO?
Diante de uma possibilidade de ruptura, há 
quem defenda que Valmir de Francisquinho 

CINFORMANDOOPINIÃO
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apoie uma pré-candidatura de Laércio para 
governador. O discurso já estaria definido: 
lideraria o palanque do presidente Jair 
Bolsonaro em Sergipe. 

BOMBA!
Mas chega a informação para este colunista 
que o agrupamento liderado por Valmir de 
Francisquinho teria um “plano A”, mas um “B”, um 
“C” e um “D”, que pode surpreender muita gente. 
Vão dizer que se trata de muitas especulações, 
mas o “jogo está aberto” e até os registros junto 
à Justiça Eleitoral, tudo poderá acontecer...

OLHA O PTB!
Nesta segunda-feira (27), às 16 horas, haverá 
uma reunião da Executiva Estadual do PTB 
Sergipe com o objetivo de discutir as ações 
desenvolvidas para a gestão do partido no 
novo cenário político, estadual e nacional, além 
do planejamento de ações voltadas para as 
eleições de outubro próximo. 

OLHA A FEIRA!
Já passou da hora de o Ministério Público 

CINFORMANDOOPINIÃO
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Estadual, através da promotoria responsável, 
retomar com as fiscalizações nas feiras 
livres, públicas e particulares, da Grande 
Aracaju. Este colunista já vem alertando 
há algum tempo sobre as condições de 
conservação de muitos alimentos, com os 
freezers quebrados e/ou desligados. 

GAMBIARRAS
Este colunista é consumidor e frequenta, 
semanalmente, as feiras livres e, no caso 
do Augusto Franco, por exemplo, verifica 
com frequência a insatisfação dos feirantes 
que pagam mais caro pelas bancas e ainda 
sofrem sem clientes e com gambiarras para 
iluminar a feira. E com a chegada do inverno, 
o risco de acidentes e choques elétricos 
é ainda maior. Mas o Ministério Público 
parecer não ver nada disso...

SEM PREPARO
Pior é que nem os funcionários que circulam 
nas feiras, para dar informações e garantir 
a funcionalidade dos serviços, não estão 
preparados para controlar determinadas 

CINFORMANDOOPINIÃO
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situações. A cobrança das bancas é regular, 
mas quando há um problema de falta de 
energia, por conta das gambiarras, às vezes 
os feirantes passam um turno inteiro tendo 
que comercializar seus produtos de forma 
indevida. Falta fiscalização...

TEBET EM SERGIPE
A pré-candidata à Presidência da 
República, senadora Simone Tebet 
(MDB), veio a Sergipe para uma agenda 
com o pré-candidato ao Governo de 
Sergipe, Alessandro Vieira (PSDB). Ela 
veio conhecer o tradicional festejo junino 
sergipano em Aracaju e, nesta segunda-
feira (27), além de entrevistas, fará 
reuniões importantes sobre os recursos 
minerais do Estado e visitará o Porto de 
Sergipe, localizado na Barra dos Coqueiros.

PALANQUE GARANTIDO
A Federação PSDB/Cidadania fechou apoio 
à senadora Simone Tebet do MDB, e, desta 
forma, ela terá palanque em Sergipe com a 
pré-candidatura do senador Alessandro Vieira.

CINFORMANDOOPINIÃO
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MARIA DO CARMO I
De 2,3%, para 5%: foi esse o aumento na taxa 
de abandono no ensino médio brasileiro entre 
os anos de 2020 e 2021. Esse é só um dos 
reflexos do impacto da pandemia de covid-19 
na educação do País, revelado por dados do 
Censo Escolar 2021, realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 

MARIA DO CARMO II
“A crise sanitária nos acertou em cheio em 
termos educacionais. Nossas instituições 
de ensino foram pegas de surpresa e não 
estavam preparadas para as necessidades 
do ensino remoto. Isso gerou uma série 
de consequências negativas, que, agora, 
demanda união e empenho para criação de 
políticas públicas que a amenizem”, defendeu a 
senadora Maria do Carmo Alves (PP). 

MARIA DO CARMO III
A parlamentar lembrou que o Censo Escolar 
de 2021 também apresentou outro dado 
alarmante: cerca de 650 mil crianças de até 

CINFORMANDOOPINIÃO
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cinco anos de idade deixaram a escola entre os 
anos de 2019 e 2021. Segundo o levantamento, 
no período, o número de matrículas na 
educação infantil teve redução de 7%. 

MAIORES IMPACTOS
“Se não agirmos com rapidez e de forma 
estratégica agora, essa realidade trágica, que já 
revela seus efeitos adversos hoje, causará ainda 
maiores impactos à sociedade brasileira a longo 
e médio prazo. É um efeito em cadeia. Por isso, 
atuamos incansavelmente no Senado Federal 
para mitigar danos e sequelas causados pela 
pandemia”, destacou Maria, ressaltando que o 
trabalho deve se dar colaborativamente entre 
Governo Federal, Estados e municípios.

GEORGEO PASSOS I
Mais uma vez o deputado estadual Georgeo 
Passos (Cidadania) apelou ao Governo do 
Estado, através do DER/SE, para realizar o 
recapeamento asfáltico da rodovia que liga 
a BR 101 ao município de Aquidabã. “Não 
é o primeiro ano que falamos sobre essa 
precariedade da rodovia que dá acesso a 
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Aquidabã. Já tem mais de seis anos que a 
gente fala sobre o problema nessa Casa. Uma 
pista muito ruim, com muitos buracos. O 
governo faz o tapa-buracos, vem as chuvas 
desmancha”, relatou Georgeo.

GEORGEO PASSOS II
O parlamentar espera que o processo de 
licitação seja concluído, para o governo 
adiantar a ordem de serviço e iniciar a obra. 
“Também saindo de Aquidabã, o trecho que 
liga Graccho Cardoso a Feira Nova está ruim. 
Principalmente, onde estourou um cano 
e cedeu o asfalto. Está muito perigosa a 
travessia”, ressaltou Passos.

PATRIMÔNIO
Georgeo aproveitou para registrar a realização 
da 52ª edição do Casamento do Matuto de 
Aquidabã. “O evento é reconhecido como 
Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado 
de Sergipe, através de um projeto de lei de 
nossa autoria. Uma festa que leva milhares 
de pessoas a cidade de Aquidabã”, disse o 
deputado ao parabenizar os organizadores.
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NETO BATALHA I
Preocupado com a demissão de servidores 
públicos aposentados de São Cristóvão, o 
vereador Neto Batalha (PP) apresentou uma 
medida para impedir os atos da Prefeitura 
local. Trata-se de um Projeto de Decreto 
Legislativo que prevê a suspensão imediata 
de uma comissão criada para analisar o 
Programa de Desligamento Voluntário (PDV) 
na cidade histórica.

NETO BATALHA II
Esta comissão segundo Neto Batalha, é 
formada por cinco mulheres ocupantes 
de cargos em comissão (CC). “Todos 
aqui na Câmara sabemos que esse grupo 
tem opinado pela demissão sumária dos 
servidores aposentados pelo Regime 
Geral Previdência Social, numa clara 
desobediência aos limites estabelecidos em 
lei”, esclarece o autor do projeto.

NETO BATALHA III
A demissão de servidores estáveis depende 
de sentença judicial ou de processo 
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administrativo, de acordo com o vereador.  
“Não sou eu que estou dizendo que a 
Prefeitura está errada. É a própria Constituição 
Federal e a Lei Orgânica do nosso município. 
Isto é, o prefeito Marcos Santana age em total 
descumprimento à legislação e a vontade 
própria de dezenas de trabalhadores que 
derramaram suor durante vários anos em favor 
do funcionalismo público local. Um absurdo 
sem precedente!”, lamentou.

FÁBIO HENRIQUE I
Durante o pronunciamento na Câmara 
Federal, o deputado Fábio Henrique (União/
SE) cobrou a mudança na política de 
Preço de Paridade de Importação (PPI) da 
Petrobras, que anunciou novos reajustes 
no preço da gasolina (5,2%) e no preço do 
diesel (14,2%) na semana passada.

FÁBIO HENRIQUE II
A Câmara já havia aprovado um Projeto 
de Lei Complementar (PLP 18/22) que 
limita em 17% a aplicação de alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 30

16/27CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Serviços (ICMS) no preço dos combustíveis. 
Ainda assim, segundo o parlamentar, “os 
acionistas da Petrobras, em sua maioria 
empresários internacionais, continuam 
lucrando com reajustes incontroláveis, às 
custas do suor do povo brasileiro”.

FÁBIO HENRIQUE III
Em Sergipe, por exemplo, é cobrado 29% de 
ICMS sobre os combustíveis, com a vigência 
do PLP 18/22 o valor terá uma redução de 
12%. “É questão de matemática, mas essa 
conta não bate. Se não muda o PPI, de nada 
vai adiantar a nossa luta”, disse.

CANAL XINGÓ I
O deputado federal Laércio Oliveira esteve com 
o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, e 
com o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Daniel de Oliveira. Também participaram 
também os deputados federais Fábio Mitidieri 
e Bosco Costa que declararam que a bancada 
de Sergipe tem interesse de destinar emenda 
para ajudar na execução da obra. “Temos 
que unir forças em torno dessa importante 
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obra que significa segurança hídrica para os 
sergipanos, em especial o sertanejo que sofre 
tanto com a seca”, afirmou Laércio.

CANAL XINGÓ II
A obra já foi licitada e o governo federal 
destinou os R$ 10 milhões iniciais para a sua 
execução. “Será ampliada a oferta de água, 
promovendo o desenvolvimento econômico 
associado a atividades produtivas em ramos 
como agropecuária e agroindústria”, afirmou o 
ministro. “A água será captada no reservatório 
da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV e 
poderá ser utilizada para abastecimento 
humano, atividades agropecuárias e 
agroindustriais. É muito importante para 
os sergipanos porque vai servir para 
abastecimento de casas e ajudar o homem 
do campo produção irrigada de alimentos e 
geração de riqueza”, afirmou o ministro Daniel.

CANAL XINGÓ III
A obra será executada pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba (Codevasf), instituição 
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vinculada ao MDR, e atenderá as cidades 
de Paulo Afonso e Santa Brígida, na Bahia, 
e Canindé do São Francisco, Poço Redondo, 
Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e 
Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.

A OBRA
A fase I vai da captação até o Reservatório 5 
(Capela), no município de Poço Redondo; a fase 
II sai do Reservatório 5 e vai até o Reservatório 8, 
no município de Porto da Folha; a fase III vai do 
reservatório 8 ao reservatório 11, no município de 
Monte Alegre, e a fase IV começa no reservatório 
11 e segue até o reservatório 12, no fim do canal, 
no município de Nossa Senhora da Glória. 

AÇÕES DO MDR
Essa obra faz parte de uma série de ações do 
MDR e entregas de obras de infraestrutura 
hídrica, preservação e recuperação de 
nascentes e cursos d’água, saneamento, 
irrigação, apoio ao setor produtivo e aos 
municípios, além de mudanças normativas que 
vão revolucionar a maneira como o brasileiro 
se relaciona com a água.
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GUSTINHO RIBEIRO I
Mais uma obra será realizada no município 
de Lagarto com recursos destinados pelo 
deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos). Foi 
assinada a ordem de serviço para a primeira 
etapa do calçamento da estrada que liga a 
rodovia SE-270 ao povoado Olhos D’Água. 
“É gratificante participar deste momento há 
muito tempo aguardado pelos moradores. 
Fico feliz em viabilizar o recurso necessário 
para que a gestão municipal execute, por meio 
do Calçar Mais, esta importante obra para 
povoados de Lagarto”, salientou Gustinho.

GUSTINHO RIBEIRO II
Para esta primeira fase do calçamento 
em paralelepípedo, que vai contemplar 
os povoados Tapera dos Gatos, Rio Fundo 
e Mariquita, o deputado destinou uma 
emenda no valor de R$ 1 milhão. “Tenho 
certeza que essa obra vai proporcionar 
mais qualidade de vida para a população, 
melhorando a mobilidade na região, 
inclusive para o escoamento da produção 
agrícola”, ressaltou Gustinho Ribeiro.
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MARIA MENDONÇA I
“Depois de dois anos, finalmente podemos 
voltar a celebrar, juntos, esse período festivo 
tão tradicional e caro a nós, sergipanos: o 
São João e o São Pedro. Porém, além de 
uma boa dose de alegria, a festança precisa 
envolver cuidado. A pandemia de covid-19 não 
acabou e a prevenção se faz necessária para 
garantirmos a saúde e a preservação da vida”. 

MARIA MENDONÇA II
É nesse clima de empatia que a deputada 
estadual Maria Mendonça (PDT) chamou a 
atenção para a recente alta no número de 
novos casos de contaminação por Covid-19, 
em Sergipe.  Há dois dias, a média móvel de 
registros de infecções - dos sete dias anteriores 
- foi de 69, conforme dados da Universidade 
Johns Hopkins. 14 dias antes, esse quantitativo 
estava em 17 (aumento de 305%).

MARIA MENDONÇA III
“Não podemos fechar os olhos para esses 
dados. E para freá-los, já sabemos o 
caminho: uso de máscaras em ambientes 
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fechados e em locais de aglomeração, 
higienização das mãos e, quando possível, 
manter-se a uma distância segura de outras 
pessoas. São ações simples, que, aliadas à 
vacinação, serão capazes de barrar novas 
altas nos casos de covid-19, garantirão um 
São João mais seguro aos sergipanos”, 
explicou a parlamentar. 

LUCIANO PIMENTEL I
Ciente da necessidade de realizar a recuperação 
da malha asfáltica da Rodovia Leudes Alves 
dos Santos (SE-204), que liga os municípios 
de Japoatã e Neópolis, o deputado estadual 
Luciano Pimentel (Progressistas) apresentou na 
Assembleia Legislativa a indicação nº 583/2022, 
que solicita a execução da Operação Tapa-
Buraco nesta via. De acordo com o parlamentar, 
durante suas viagens ao interior sergipano, 
ele observou que a rodovia necessitava de 
manutenção. Essa percepção foi confirmada 
posteriormente por munícipes de Neópolis.

LUCIANO PIMENTEL II
“Enquanto deputado, é meu trabalho 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 36

dialogar com a população para identificar 
problemas e buscar soluções através das 
nossas proposituras. Nesse sentido, a partir 
da conversa com amigos neopolitanos, 
percebi que a SE-204 realmente precisa 
de melhorias em sua estrutura para 
facilitar o escoamento das produções e, 
principalmente, garantir mais segurança e 
conforto para os condutores que utilizam 
essa rodovia”, destaca Luciano Pimentel. 
Aprovada a indicação segue para apreciação 
do Governo de Sergipe e do DER-SE.

DANIELLE GARCIA I
A delegada Danielle Garcia (Podemos), pré-
candidata a senadora, esteve na Câmara 
de Lagarto, para uma reunião com os 
vereadores. O objetivo foi ouvir as opiniões 
dos parlamentares sobre as demandas 
e desafios enfrentados pelo município. 
“O municipalismo é uma das bandeiras 
que defendemos e o Legislativo Municipal 
deve receber toda a atenção quando 
tratamos deste tema. São os vereadores 
que mais estão próximos da população, 
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acompanhando diariamente os problemas 
e buscando soluções. Por isso estamos 
buscando esse diálogo constante com os 
parlamentares”, afirmou a pré-candidata.

DANIELLE GARCIA II
Danielle Garcia defendeu ainda o 
fortalecimento dos municípios. “Pois os 
cidadãos vivem nos municípios e neles 
buscam serviços básicos essenciais na 
saúde, educação e diversas outras áreas”, 
salientou. “E é justamente por isso que 
defendemos a necessidade de ampliação 
da fatia dos recursos destinados aos 
municípios, para que possam garantir 
mais qualidade de vida para a população”, 
complementou Danielle Garcia.

TCE
A cultura e as tradições nordestinas 
tomaram conta do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SE) quando a Corte promoveu 
uma celebração junina por meio do seu setor 
de Cerimonial. Com a presença expressiva 
de colaboradores, a ocasião transformou o 
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Espaço Cultural da Casa em um verdadeiro 
arraial, que contou com animação de trio de 
pé de serra, comidas típicas e apresentação 
da quadrilha junina Século XX, uma das mais 
tradicionais do estado. 

FLÁVIO CONCEIÇÃO
O presidente do TCE, conselheiro Flávio 
Conceição, ressaltou a importância da 
retomada dos festejos presencias. “A festa de 
São João é uma tradição também do Tribunal, 
e este ano volta com mais alegria depois de 
uma pausa de dois anos”, disse o conselheiro. 

ADIRAILSON ARAGÃO 
Líder da quadrilha Século XX, Adirailson 
Aragão garantiu a animação ao lado dos 
componentes da companhia de dança 
nordestina. “Voltar os festejos e começar por 
aqui, pelo TCE, mostra que voltamos as coisas 
boas, que as coisas ruins ficaram no passado”, 
enfatizou o quadrilheiro. 

EDNA QUEIROZ
A analista de Controle Externo II, Edna Queiroz, 
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demonstrou sua alegria com a manhã junina. 
“Poder encontrar os colegas é muito bom. Hoje 
contemplamos a alegria que o mês de junho 
traz com essa integração”, finalizou. 

WALDSON DE MURIBECA
Apaixonado por Muribeca, sua terra, 
Waldson de Dina não abandona as 
tradições culturais de sua região. Seu 
compromisso é manter vivo o estilo de sua 
avó, que viveu intensamente seus 104 anos, 
construindo uma grande família, com filhos, 
netos e bisnetos no povoado Visgueiro. 
Dina cuidou e deu conselhos a várias 
pessoas da região e era muito respeitada 
pela simplicidade no jeito de ser. Waldson 
tem percorrido o município incentivando 
diversas manifestações culturais durante 
os festejos juninos.

ALÔ LARANJEIRAS!
O vereador Adriano Carvalho, que já está 
em seu terceiro mandato e é o atual vice-
presidente da Câmara Municipal, foi eleito 
o novo presidente da casa legislativa para 

25/27CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 40

comandar os trabalhos no período de 1º 
janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 
2024. Diversos políticos e lideranças locais 
prestigiaram a sessão, entre elas, o prefeito 
José de Araújo Leite Neto (Juca).
 
NOVA MESA
Com a eleição, a mesa-diretora a partir do 
próximo ano será composta da seguinte 
maneira: Adriano Carvalho (Presidente), 
Luciano dos Santos (Vice-presidente), 
Edvaldo Xavier – Neguinho de Carmem 
(1º Secretário) e José Carlos Sizino 
Franco – JJ (2º Secretário). Após a vitória, 
Adriano Carvalho fez um discurso de 
agradecimento na tribuna.
 
ADRIANO CARVALHO
“A partir de 1º de janeiro, estarei assumindo 
o comando desta casa, mas, como todos 
já me conhecem aqui, venho para somar e 
trabalhar com compromisso e transparência 
em prol dos vereadores, servidores e da 
população. A união de grupo é fundamental. 
Sei que este desafio não será fácil, porém 
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vou encarar com garra e determinação. 
Por isso, agradeço a todos os vereadores 
pelo voto de confiança, já que fui eleito por 
unanimidade”, disse Adriano Carvalho.

DECA DO CACUMBI
A coluna registra a lamentação e o apelo 
do comunicador e grande artista sergipano 
Irineu Fontes, anunciando o falecimento de 
seu amigo e Mestre, Deca do Cacumbi, de 
Laranjeiras. “Uma figura muito importante 
para Laranjeiras e para esse Estado sem 
memória e sem valorização da nossa 
cultura popular; mais uma história se vai. 
Seria muito importante que o governo do 
Estado desengavete a Lei dos Mestres do 
Estado aprovada no Conselho Estadual de 
Cultura e mande para Assembleia para ser 
aprovada e sancionada pelo governador. 
Vamos tratar melhor nossos Mestres e a 
nossa cultura popular”. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com

27/27CINFORMANDOOPINIÃO



ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 42

Receba o seu jornal CinformOline 
digital toda semana através do 
WhatsApp, às segundas-feiras 

A NOVA ERA DA NOTÍCIA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

ANO 4 - ED. 240 - 16/5/2022 – 42 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://WWW.cinformonline.com.br
http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 43

ELEIÇÕES 2022
VALMIR DIZ QUE PSD, 

ROGÉRIO E LULA 
TRABALHARAM PARA 

AFASTÁ-LO DA DISPUTA
 lFrancisquinho aposta em união com 

Emília Corrêa e descarta qualquer 
possibilidade de voto em pré-candidato do PT

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
conversou com o pré-candidato a governador, 
Valmri de Francisquinho (PL), que na última 
quinta-feira (23) teve seu recurso negado, por 
4x3, pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), e confirmada sua inelegibilidade, como 
também a perda do mandato do deputado 
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estadual (e filho de 
Valmir), Talysson 
Costa (PL). Na 
oportunidade 
Valmir assegura 
que sua assessoria 
jurídica está 
estudando o 
melhor recurso a 
ser apresentado 
contra a decisão 
e que seu 
agrupamento 
não tem um “PLANO B”. Ele descarta qualquer 
compromisso com o também pré-candidato 
Rogério Carvalho (PT) e acusa o PSD, o senador 
petista e o ex-presidente Lula (PT) de atuarem 
para impedir sua pré-candidatura. Confira a 
seguir, na íntegra, esta entrevista: 

 
CINFORM ON LINE: Iniciando a entrevista 

vamos à pergunta que não quer calar: após o 
resultado no TSE, qual a estratégia? Buscará 
uma liminar para tentar ser candidato a 
Governador ou já conta com um plano B?

ENTREVISTAPOLÍTICA
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VALMIR DE FRANCISQUINHO: Não existe 
um plano B. Estamos aguardando a publicação 
do resultado para, através da nossa assessoria 
jurídica, estudar o melhor recurso. Cabe 
ressaltar que ainda podemos recorrer, e iremos 
buscar o nosso direito até o fim. 

Existe alguma possibilidade de a 
vereadora Emília Corrêa ser a pré-
candidata do agrupamento diante do 
seu impedimento? Dra Emília ganhou 
nosso respeito e confiança. Trata-se de uma 
parlamentar combativa, ética e com muito 
respeito na classe política. Será uma grande 
alegria tê-la ao nosso lado, numa provável 
composição majoritária. Nem eu e nem ela, 
conversamos a respeito dessa possibilidade, 
até porque se trata de uma decisão recente. O 
que podemos afirmar é que está cada vez mais 
próxima essa união Valmir/Emília. 

É verdade que Eduardo Amorim poderia 
ser pré-candidato a vice numa chapa 
encabeçada por você e, a depender, vocês 
poderiam trocar de posição, ou ele disputará 
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o Senado de qualquer forma? Não existe nada 
disso. Nunca falamos sobre essa possibilidade. 

Você acredita na teoria de que seus 
adversários trabalharam contra a sua pré-
candidatura no TSE? Percebeu alguma 
interferência? Não é teoria, mas realidade. 
O PSD contratou os melhores advogados de 
Brasília para ser assistente de acusação. Não 
sou eu que estou dizendo, mas está nos autos. 
Qual interesse do PSD a não ser retirar de mim 
o direito de ser candidato a governador em 2 
de outubro? E Róbson Viana é PT, é Rogério 
(Carvalho) e também atuou como assistente de 
acusação. Todo mundo sabe que Lula foi intervir. 
Ele (Róbson) tem força com ele; Rogério 
mandou e participou ativamente de tudo isso.

Existe alguma possibilidade de recuo e 
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do seu agrupamento apoiar um dos outros 
pré-candidatos a governador? Nosso 
agrupamento permanece firme e cada vez 
mais unido. Seja Valmir ou outro nome, nós 
apresentaremos uma opção real de mudança.

Como ficará o presidente Jair Bolsonaro 
em Sergipe sem sua pré-candidatura? Sem 
você na disputa, o presidente irá para o 
palanque de João Fontes e do PTB aqui no 
Estado? O presidente terá o palanque do seu 
partido em Sergipe, no caso o PL. 

Quem serão seus pré-candidatos a 
deputado estadual e a deputado federal? 
Para deputado estadual iremos com Marcos 
Oliveira, presidente do Legislativo de Itabaiana. 
Nome novo, representa renovação na política 
e irá garantir que Itabaiana e a região Agreste 
mantenham seu espaço naquela Casa. Para 
Federal vamos aguardar a orientação do 
jurídico sobre o recurso de Tallysson de Valmir. 

Talysson vai recorrer da decisão também? A 
decisão sobre o mandato na Alese é imediata 
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ou ele pode seguir legislando enquanto 
recorre? Tomaremos juntos essa decisão sim. 

Existe algum compromisso seu ou de 
alguém do PL para apoiar Rogério Carvalho 
caso o impedimento se confirme? Nenhum.

Concluindo a entrevista como foi a 
recepção no aeroporto e em Itabaiana 
após o julgamento? Qual o sentimento das 
lideranças políticas? Pretende continuar 
percorrendo o Estado ou vai esperar uma 
liminar? A recepção no aeroporto mostrou que 
o povo está do nosso lado e percebeu o tamanho 
da injustiça que está sendo cometida contra 
mim e meu filho. Nossos compromissos de pré-
campanha estão todos mantidos. Segunda-
feira estarei em Porto da Folha, por exemplo, 
concedendo entrevista e conversando com as 
pessoas. Se os nossos adversários pensam que 
iremos desistir fácil estão enganados. 

ENTREVISTAPOLÍTICA

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

O presidente terá o palanque do seu 
partido em Sergipe, no caso o PL”
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Aparentemente, ele é um ilustre 
desconhecido do mundo político sergipano, 
mas ao se observar as entrelinhas e 
especialmente os bastidores de sua atuação 

1/71/11| GERAL

EDVALDO APOSTA CERTO NA 
VITÓRIA DE LUIZ ROBERTO 
PARA A CÂMARA FEDERAL

Por TONI ALCÂNTARA  | CinformOnline
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como homem público, o pré-candidato a 
deputado federal pelo PDT de Sergipe, Luiz 
Roberto, é um bom conhecedor do que é 
política e, mais ainda, do que é eleições em 
nosso Estado há pelo menos três décadas. 

Isso porque, tem gente que o conhece 
apenas como servidor da Petrobras, mais 
ainda quando ele ocupou a sua Gerência 
de Comunicação. Ledo engano! Esse Luiz 
Roberto que está se apresentando agora 
nestas eleições de 2022 como postulante a 
uma cadeira na Câmara Federal representando 
Sergipe, tem muita experiência administrativa 
e, sobretudo, conhece o emaranhado da 
burocracia de órgãos públicos federal e 
estadual. E mais: tem jogo de cintura de fazer 
inveja a muitos políticos calejados.  

Junte-se a isso, o fato dele ter sido escolhido 
como candidato por Edvaldo Nogueira, um 
político que dispensa comentários e que está 
na crista da onda como prefeito de Aracaju 
tem anos. Afinal, ele não iria “apostar suas 
fichas” num “ilustre desconhecido” ou em um 
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candidato que não reunisse as qualidades 
e o potencial para vencer um pleito com as 
dificuldades que o desse se apresenta em 
Sergipe. Esse, e os últimos. 

Para ratificar tudo isso e mais alguma 
coisa, na pesquisa para consumo interno 
feita recentemente pelo Instituto ECM/
Dataform, o nome de Luiz Roberto apareceu 
entre os primeiros nas intenções de votos 
manifestadas por mais de três mil eleitores 
sergipanos entrevistados, superando, inclusive, 
deputados federais com mais de um mandato 
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e aparentemente cotados para serem reeleitos. 
Mas, eleição tem dessas coisas. E essa 
pesquisa veio apenas ratificar que em outubro 
próximo outras surpresas podem acontecer 
após o anúncio oficial dos vencedores.     

NÚMEROS DA PESQUISA - O referido 
levantamento contemplou quarenta dos setenta 
e cinco municípios de Sergipe e utilizou 3.100 
questionários, a margem de erro considerada é 
de apenas 1,76%, com intervalo de confiança de 
95% e cujo trabalho de campo foi realizado por 
diversas equipes de pesquisadores no período 
entre os dias 9 até 15 de junho último. Em 
tempo: a pesquisa está devidamente registrada 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob 
número SE - 07437/2022.

Dentre os quarenta municípios pesquisados 
estão os maiores do estado em termos 
populacionais, eleitorais e de importância 
sócioeconômica, a exemplos de Aracaju, Nossa 
Senhora do Socorro, Lagarto, São Cristóvão, 
Barra dos Coqueiros, Estância, Tobias Barreto, 
Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, 
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Canindé do São Francisco, Poço Redondo, 
Nossa Senhora das Dores, Poço Verde e 
Umbaúba que, junto com os demais vinte e 
quatro, representam quase que o universo total 
de eleitores aptos a votar em Sergipe. 

Os principais analistas políticos de Sergipe 
apontam que o prefeito Edvaldo Nogueira não 
está “brincando de fazer política” e, muito 
menos, colocando em risco seu futuro político 
ao acreditar na vitória de Luiz Roberto para o 
Congresso Nacional e em outros deputados 
estaduais que, no futuro, vão formar o núcleo 
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do seu grupo político. Para o nosso leitor 
conhecer melhor o pré-candidato a deputado 
federal pelo PDT, a reportagem do Cinform 
Online MUNICÍPIOS fez oito perguntas. Eis as 
respostas de Luiz Roberto.                                                                                

                                                                                                                                                      
CINFORM ONLINE: O senhor tomou 
como surpresa a escolha do seu nome 
pelo prefeito Edvaldo Nogueira para ser 
candidato a deputado federal? 

Luiz Roberto: Não. Participamos de 
algumas reuniões, planejando um novo destino 
para o PDT, com a proposta de formação de 
um grupo forte para caminharmos juntos sob 
a liderança do prefeito Edvaldo  Nogueira. Foi o 
partido que mais cresceu na janela. Chegaram 
três deputados estaduais e um vereador 
em Aracaju. Juntos decidimos a nossa pré-
candidatura diante da importância de ter 
novamente um deputado federal do PDT. Dos 
secretários mais próximos de Edvaldo, todos 
gestores técnicos, talvez eu seja o com mais 
histórico na política, por conta da participação 
em várias campanhas. Isso foi decisivo para a 
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desincompatibilização e a escolha para a pré-
candidatura a deputado federal. 

                                                                                                                                                      
    Uma vez confirmado o seu nome, quais 
as primeiras e principais ações que o 
senhor colocou em prática? Tenho minha 
trajetória em vários segmentos. Fui servidor 
do Ministério da Fazenda, estudei no Colégio 
Salvador como bolsista durante 13 anos. 
Graduado em Direito pela Universidade 
Federal de Sergipe, na qual também estudei 
Química Industrial. Cheguei em 1983 saindo 
em 1990. Fui petroleiro por 32 anos, dos 
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quais 15 fui gerente de comunicação. Fui 
presidente do Confiança por seis anos e vice 
por três. Passei na Fundat e Emsurb cinco 
anos e quatro meses. As primeiras ações 
foram de resgate dessa história, iniciando 
diálogo com várias pessoas e esclarecendo 
também esse novo projeto do PDT. 

                                                                                                                                                      
     Qual a leitura que o senhor faz do 
resultado dessa pesquisa do ECM/Dataform 
a pouco mais de 3 meses das eleições? A 
pesquisa para cargos proporcionais é relativa 
mas aponta uma disposição do público 
entrevistado. Nesse caso, figurar entre os 
primeiros mais votados é um aceno positivo 
que estamos no caminho certo para atingir 
nosso objetivo. 

                                                                                                                                                      
    Essa boa notícia muda algo na sua 
estratégia de campanha sob o ponto 
de vista do marketing? Não. Mas nos 
impulsiona a prosseguir trabalhando, com 
foco em nossa campanha e nas dos outros 
pré-candidatos do PDT, pois somos um 
grupo, com o objetivo maior de atingirmos 
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o coeficiente, já que esse fato garante a 
eleição de um. Paralelo a isso estaremos na 
campanha dos majoritários do nosso grupo, 
como bons aliados que somos e esperamos 
a mesma reciprocidade dos outros partidos, 
afinal somos aliados. 

                                                                                                                                                      
     A sua atuação de anos na comunicação 
da Petrobras permitiu prestar muitos 
serviços a vários municípios de Sergipe, 
principalmente Aracaju. Isso favorece sua 
candidatura agora para deputado federal? 
Iniciei na empresa na área operacional, quando 
fui admitido, através de concurso público, em 
1987. Fiz carreira e em 2001 fui alçado à função 
de Gerente de Comunicação, permanecendo 
até 2015. Foram mais de 14 anos mantendo 
relacionamento com os diversos públicos 
de interesse da companhia, inclusive com 
os representantes de vários municípios 
sergipanos. A Petrobras modificou a forma de 
se relacionar seja com o público interno ou 
com os diversos públicos externos. A empresa 
passou a investir nas áreas social, ambiental, 
cultural e esportiva com mais efetividade e 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

9/11ENTREVISTAPOLÍTICA

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 58

contribuindo para o desenvolvimento desses 
segmentos e à frente dessas iniciativas 
estávamos eu e a nossa equipe. 

Quais os cargos públicos que o senhor 
exerceu em Sergipe ou fora daqui? Fui 
servidor da Procuradoria da Fazenda Nacional, 
Gerente de Comunicação da Petrobras, 
Presidente da Fundat e Presidente da Emsurb 
até deixar o cargo para ser pré-candidato.                                                                                                                                   
                                                   

O que o candidato Luiz Roberto vai 
divulgar durante a campanha para convencer 
o eleitorado sergipano? Ainda estamos em 
pré-campanha. Estamos dialogando com a 
equipe de marketing acerca dos principais 
assuntos a serem debatidos e expostos na 
campanha. Estamos de olho na mobilidade, 
sustentabilidade, esporte, juventude, 
desemprego, vulnerabilidades, diversidade, 
desenvolvimento econômico, ou seja, temas 
que são debatidos na Câmara dos Deputados. 

                                                                                                                                                      
    O fato de ser um nome novo na política 
e em eleição favorece sua candidatura 
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considerando o fato de que parte do povo 
está cansado dos políticos tradicionais? 
Tenho sentido isso nas idas a vários 
municípios do interior e aqui na capital. 
Muitas pessoas perguntam se sou candidato 
a reeleição e muitos nem sabem o nome dos 
nossos representantes na Câmara Federal ou 
em quem votou nas últimas eleições. Quando 
afirmo ser um “novato” como candidato a 
receptividade é grande. Por isso entendo ser 
um ponto forte na pré-campanha, pois indica 
claramente a renovação. 

Indica que a democracia permite isso, que haja 
alternância na representação. Que precisamos 
de pessoas novas com novas ideias. Que 
contribuam para o desenvolvimento do Estado e 
do Brasil nas diversas áreas e não se preocupem 
somente com a distribuição de emendas, que 
são importantes mas que precisam ser aplicadas 
gerando resultados concretos para sociedade. 
Precisamos discutir o processo legislativo na 
propositura de normas que impulsionem o Brasil 
e Sergipe e não somente o tal de orçamento 
secreto, quase uma perpetuação de cargo.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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SENAC SERGIPE 
APOIA FESTIVAL 

ENCHEFS/SE 2022
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A seleção de finalistas para o Festival 
Enchefs aconteceu dia 14 de junho, e o Senac, 
que é apoiador do festival aqui em Sergipe, 
cedeu as suas modernas instalações para os 
candidatos realizarem os pratos e drinks. 

Foram selecionados dois candidatos na 
modalidade cozinheiro e dois coqueteleiros 

Direção Regional Priscila Dias Felizola e equipe Enchefs Sergipe 2022
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para representar Sergipe na competição. A 
Diretora Regional do Senac, Priscila Felizola, foi 
uma das juradas da modalidade cozinheiro e 
ressaltou a importância de fomentar o turismo, 
“O turista precisa se sentir bem recebido, ter 
uma experiência inesquecível, interagindo com 
profissionais qualificados, e é esta a forma 
que podemos somar com Sergipe, preparando 
vocês para o mercado de trabalho através 
da qualificação, nós acreditamos também 
que apoiar eventos como o Enchefs também 
fortalece o segmento, e todo este conjunto de 
ações, corroboram com a nossa missão de ser 
Senac”, disse a diretora Priscila.

Bruno Dórea (Pres. da Abrasel), Bruna Dantas (Dólmã 2021) 
e a Diretora Regional do Senac Priscila Dias Felizola

O Festival Enchefs é um evento que 
reúne chefs, estudantes, consumidores, 
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empresários, profissionais e autoridades do 
BRASIL. Neste ano, acontecerá no Amapá 
entre os dias 9 e 12 de agosto, onde serão 
disputadas 02 das vagas para o Prêmio 
Nacional DÓLMÃ e receberão os Títulos de 
vencedores na categoria Chef Profissional do 
Festival ENCHEFS SE 2022.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

O Senac oferece uma variedade de 
cursos no segmento de gastronomia e 
hospitalidade. Conheça o catálogo de cursos 
do Senac em cursos.se.senac.br

Vem ser Senac! Cresça com a gente!

Durante as 
qualificações, 
os alunos 
do curso de 
Garçom do 
Senac Sergipe 
ajudaram a 
dinâmica
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EU, ESCRITOR – O ESCREVER...

GERAL

LEO MITARAQUIS  - ESCRITOR E CRÍTICO LITERÁRIO

1/5

Resolvi, há tempos, uma penca de 
complexos, desses bem comuns, os quais 
acometem meio mundo e metade da outra 
metade, compreendendo que, num dado 
momento da minha troncha adolescência, 
consolidei um status pessoal: ser uma farsa de 
mim mesmo. E isso em possibilidades diversas, 
sendo um delas, a de escritor, notadamente 
passeando pelos contos e pelas poesias. 
Firmou-se, dentre outras, a condição de poeta 
e de crítico. Ambas relacionadas diretamente 
com o ato de escrever.

No que concerne, pois, ao ato de 
representar por meio de caracteres ou 
escrita, não obstante manter em lento 
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cultivo, algumas ideias em prosa, tenho 
me dedicado ao poema. Publiquei um 
despretensioso livro “Sob a Régua do 
Expediente”, e levo a efeito, regularmente, a 
postagem de poemas no Story do Instagram. 
A visualização é até considerável, e um ou 
outro manifesta, via curtida/comentário, a 
aprovação. Há sempre uns coraçõezinhos, e 
isso me alegra, me estimula mesmo.

Contudo, não fui contemplado pelo 
entusiasmo transcendental e pela pulsão 
orgástica que, pelo que ouço d’outros e 
d’outras, se fazem peremptoriamente nos 
momentos únicos e arrebatadores que 
envolvem aqueles que se põem a deitar 
versos. Estado que representam, se não 
me engano, uma necessidade irresistível, 
dolorosa, esotérica de escrever.

Nos cafés com letras da vida, aqui e alhures, 
ouço testemunhos à mancheia sobre a indução 
sobrenatural que impele aos iluminados e 
iluminadas a comporem um poema. Quase que 
uma sessão de desdobramento astral.
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Pois é, o coitado aqui, árido, púmice, não 
pode contar com tais estados alterados da 
consciência. Nem com uma garrafa de conhaque, 
doses a doses vertidas na goela. Nem outra 
maravilha alcoólica, nem com as baforadas dum 
Finamore, no cachimbo, ou dum Cohiba Robusto 
levado metodicamente aos lábios.

Como diria o Rei do Balanço, Tim Maia, “devo 
admitir que sou réu confesso”. Os motivos, 
então, que me impelem à escrita? 

Hum... Primeiro, pois não há como ser 
d’outra maneira, porque quero. É o puro 
e simples ato da vontade. A seguir, esta é 
justificada pelo mais legítimo, mais sincero 
sentimento de vaidade, caso seja o escrito 
realizado sob o intuito de publicação, na 
ambígua expectativa de que será elogiado, 
execrado, compreendido, incompreendido. 
Tipo: o importante é contar com aqueles 
poucos minutos de fama.

O prazer, a satisfação estão inclusos? 
Ora, claro que sim. E ainda acrescento a 
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picante páprica da biografia do poema, ou 
seja, como ele nasceu. Provavelmente numa 
madrugada solitária, quando este poeta meia-
boca, tomado pelas angustiosas questões 
relacionadas ao sentido mesmo da vida, 
entornando taças e taças de vinho italiano, 
ou copos e copos de rum cubano, derramou, 
trêmulo, palavras sentidas, oriundas do mais 
obscuro recôndito do meu ser...

Só que não, tão ligados?
Componho meus poemas sem por uma 

só gota de álcool na boca. O faço enquanto 
atendo às demandas de trabalho, quando 
estico as pernas para aliviar, por vezes, o 
cansaço que agrilhoa meus tornozelos (céus, 
como ficou bonita a frase, poética, digna dum 
menestrel a tanger alaúdes).

Componho sem sentir necessidade de fazê-
lo. Ficar meses a fio sem escrever é apenas 
chato, pra mim. Tão somente isso. 

Essa coisa de rasgar vísceras e roupas, 
uivar internamente para a íntima lua (olha aí 
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outra frase boa, se quiserem, aproveitem), 
não rola véi, comigo. Escrevo, também e, 
talvez, principalmente, após a vontade, 
porque escrevo bem. Sem construir versos 
devidamente pensados e, se de início 
parecem tender ao hermetismo, a queimar 
ervas à Tot, saibam que não é, nem de longe, 
a intenção. Nada de abstração extrema, 
nada de viagem lisérgica. Sei bem o que 
estou a escrever e assumo total e racional 
responsabilidade por isso.

Bem, creio que baste. Continuarei a 
comparecer aos divertidíssimos saraus (ainda 
são chamados assim?), sempre que possível e 
eu o queira, para, além de ouvir e, até mesmo, 
participar da conversa sobre poesia, rir-me 
daquela “poeta louca”, daquele “poeta louco”, 
com jeito, mesmo sem terem ideia de quem 
seja, de Sílvio Brito, manifestarem-se em transe, 
tornando o evento numa sessão de exorcismo.

Eu, hein... Cruz credo, pé de pato, mangalô 
três vezes!

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

lLeo Mitaraquis - Escritor e crítico literário
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E o País do Forro está vivendo seu melhor 
momento, é tempo dos festejos juninos, época 
de acender a fogueira, comer milho, canjica 
e amendoim, dançar forró arrasta-pé, soltar 
buscapé, tirar do guarda roupa a camisa 
quadriculada, vestidos coloridos e rodados, 
tempos de festa e de muita alegria.

Minha mãe Susete é de Estância, traz no 
sangue e na mente toda a tradição junina, ela 
acende 4 fogueiras no mês de junho nos dias 
23, 24, 28 e 29, e uma no mês de março no 
dia de São José. E desde cedo acompanhava 
ela em todas as comemorações juninas, aqui 
e na Capital do Barco de Fogo. Lá aprendi 
como meu avô Dedé Sombrinha e com o 

O PAÍS DO FORRÓ

1/12

NEUFONTES

CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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amigo dele Damião, a soltar o buscapé, e 
tenho minhas cicatrizes para provar. 

Adoro a época junina e por muito tempo 
cantei nos melhores palcos dos nosso festejos: 
Estância, Areia Branca, Capela, Muribeca, 
Cristinapólis, Forró Caju, Gonzagão, Centro de 
Criatividade, Arraiá do Maranhão e Rua de São 
João, além de palcos da Bahia e Alagoas. 

Passei para a gestão pública, coordenei 
muitos festejos e acho que deixei minha marca 
por onde passei. E, foi na década de 90 que 
tudo começou, primeiro na Fundação Estadual 
de Cultura (Fundesc) e depois na Secretaria de 
Estado da Cultura, projetos como Gonzagão 
Forró e Arte, Festival Nosso Canto de música 
junina, programações no Gonzagão, Centro 
de Criatividade e Barracões Culturais, tempo 
de uma política de fomento da cultura onde 
quanto mais eventos melhor e assim podíamos 
priorizar os artistas sergipanos, a exemplo de 
Luiz Paulo, Erivaldo de Carira, Josa, Amorosa, 
Trio Passarada do Ritmo, Zé Rosendo e 
Marluce, Rogerio, Antonio Carlos du Aracaju, 

2/12| CULTURAGERAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 73

Grupo Repente, Negão do Xaxado, Ismael, 
Ararão, Trio Bem-te-vi, Lourival Mendes, 
Lourinho do Acordeom, Batista do Acordeom, 
Luiza Lu, e tantos outros. 

Fui convidado por João Augusto Gama 
através dos amigos, Antônio Rolemberg, Helvio 
Dórea e Manuel Vasconcelos, a coordenador 
e projetar a retomada do Forró Caju, evento 
criado pelo Jackson Barreto quando foi 
prefeito da cidade e que acontecia na praça 
Fausto Cardoso. Levamos o Forró Caju para 
os mercados e realizamos um dos maiores 
festejos de todos os tempos, foram 30 dias 
de festa com mais de 180 shows, quadrilhas 
e grupos de cultura popular, com uma média 
de público de 80 mil pessoas por dia, e já lá 
tentava mostrar a todos que não precisaríamos 
de tantos artistas nacionais para realizar 
o nosso São João, contratamos 5 artistas 
nacionais e todos os outros eram artistas 
locais. Resultado: um sucesso retumbante 
tanto de público, programação quanto de novo 
espaço para realizar os festejos. A ideia era de 
criar uma marca para a cidade de Aracaju.
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 Nos anos 2000, Fabiano Oliveira então 
Secretário de Cultura e Turismo, procurava 
uma ideia para a nova campanha publicitária 
para os nossos festejos juninos. Em uma 
reunião na agência Conceito surge a ideia 
do “Sergipe País do Forró” mais não era só 
uma campanha publicitária, e sim uma marca 
definitiva para os maiores e melhores festejos 
do Brasil que acontece nos 75 municípios 
sergipanos e por todos os seus moradores.

 A ideia vinha do refrão da música de Rogério 
“Chamego só” depois do sucesso da campanha 
rebatizada de “Sergipe é o país do Forró ”, 
o resultado foi um grande sucesso, sendo 
utilizada durante todo o governo de Albano 
Franco e por todo o ano, uma ideia virou um 
projeto de estado e não de governo. A marca 
tomou conta de todas as ações da Emsetur, foi 
camarote no carnaval da Bahia e virou também 
marcas para a venda de pacotes turísticos.

Como político e política pública nunca se dão 
bem, algum gaiato tentou matar uma marca tão 
boa e importante para os setores do turismo 
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e da cultura, tiraram o nome de “Sergipe País 
do Forró ” e colocaram “Se Deus é Brasileiro, 
São João é Sergipano”, pois bem, o sujeito só 
esqueceu dos outros santos juninos, São José, 
Santo Antônio e São Pedro, contando com ajuda 
de São Paulo,  a ideia foi um fracasso e morreu 
no primeiro ano, pois serviria até de tema dos 
festejos mais não de uma marca.

Passamos um tempo com a política 
mandando, usando a favor dela os nossos 
festejos e assim em 13 dias de eventos 
tínhamos 45 artistas nacionais ao preço médio 
de R$ 200.000,00 e 100 artistas sergipanos 
a R$ 5.000,00. Mandávamos para fora do 
estado R$ 9.000.000,00 e deixávamos R$ 
500.000,00. Na opinião de quem fazia era 
muito justo. Dinheiro público jogado no lixo.

Em 2015 convidado pelo Elber Batalha 
volto a Secretaria de Estado da Cultura 
como Secretário Adjunto da Cultura, em um 
momento de uma nova construção na gestão 
pública da cultura. Realizamos o primeiro 
Encontro Nordestino de Cultura dentro 
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do Arraiá do Povo. Instalamos o formato 
de editais dando preferência aos artistas 
locais e um conceito de tradição cultural, 
onde turistas e sergipanos receberia uma 
programação genuinamente sergipana e 
junina. Aldemário Coelho declarou no palco 
do Encontro Nordestino: - Esse palco me 
honra muito, pois vejo aqui a concretização 
de toda a minha luta pelo respeito e 
valorização da arte e do artista nordestino. 

Os artistas faziam manifestações em 
todo o nordeste: “Queremos nosso São João 
de Volta”, pois os grandes eventos juninos 
estavam se transformando em grandes 
festas sertanejas e de outros ritmos que não 
mais o nosso forró tradicional. 

Escrevi em 2017 um texto que transcrevo 
aqui: O coro dos sanfoneiros que lançaram 
a campanha “Devolvam o nosso São João”, 
encabeçada pelos músicos Joquinha Gonzaga 
e Chambinho do Acordeon, que denuncia 
uma descaracterização do São João nas 
programações dos festejos públicos, o cantor 
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e compositor Alcymar Monteiro defende uma 
maior valorização do forró e a participação 
dos artistas tradicionais dos festejos juninos 
no nosso São João. 

E aí, fico imaginando o que estamos 
fazendo a três anos com o Encontro 
Nordestino de Cultura, criamos um conceito 
para os festejos juninos coordenado pela 
Secretaria de Estado da Cultura com 
aprovação do Governador Jackson Barreto, 
buscamos exatamente essa ideia de 
valorização da cultura e da nossa identidade, 
política de Estado e não de governo. 

Estamos fortalecendo uma marca que foi 
criado a muito tempo que diz “Sergipe é o 
País do Forró” Cantada em verso e prosa pelo 
grande Rogério.

Sergipe é o país dos festejos juninos onde 
o nosso povo mais participa onde nossa 
gente mais se identifica. Sergipe tem cultura 
junina com seus folguedos e cultura popular. 
Bacamarteiros, Batalhões, Batucadas, 
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Caceteiras, Samba de Coco, Samba de Pareia, 
Violeiros, Cantadores, Cordelistas, Quadrilhas 
Juninas, trios, grupos e cantores da autêntica 
música nordestina que fazem parte dessa 
seara cultural. O Encontro Nordestino de 
Cultura englobou o Arraiá do Povo, o Arraiá do 
Gonzagão e esse ano o Arraiá Arranca Unha 
no Centro de Criatividade, e implantou uma 
nova fase de política pública criando o edital 
para escolha das atrações artísticas e culturais, 
privilegiando a autêntica cultura nordestina e 
principalmente a cultura sergipana com mais de 
85% dessas atrações sendo do nosso estado.

Nós (Sergipe) começamos esse movimento, 
são três anos apostando na nossa cultura e 
na nossa identidade, precisamos perder esse 
sentido de nanismo, de só acompanhar o que 
nos impõe, somo protagonistas a muito tempo 
da cultura desse país e não meros figurantes. 

Devolvemos o nosso São João a nossa gente, 
devolvemos a alegria aos sergipanos que passa 
para os visitantes que aqui chegam, devolvemos 
a autoestima aos nossos artistas. Que alegria 
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ver Mestrinho acabando o show em prantos 
de emoção de estar na sua cidade e ser tão 
aplaudido e ovacionado, provando definitivamente 
que Santo de Casa não faz só milagre, ver 
Amorosa de volta aos palcos e se sentir viva e 
querida por todos, sorriso e felicidade estampado 
nas faces dos nossos artistas, Casaca de Couro, 
João da Passarada, Sena, Correia dos Oito Baixo, 
Valtinho do Acordeon Helber Matheus sendo 
valorizados e prestigiados, e o prazer dos não 
sergipanos que aqui são tratados como tal, 
Fala Mansa, Jurandi da Feira e Rasta Pé. Hoje 
tem mais cultura popular, tem mais respeito 
as tradições e a identidade do nosso povo 
e até dia 30 esperamos todos para mostrar 
para o país a nossa força cultural.

“Viva Sergipe o nosso País do Forró e para os 
desavisados a Capitá é Aracaju sim senhor!”

 Relembrado os fatos. A nossa realidade 
atual é derivada de uma pandemia, e com ela 
vem os problemas possíveis, imagináveis e os 
inimagináveis. Temos obrigação de começar a 
pensar para todos, não só para os umbigos de 
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quem está no poder. A cultura foi muito afetada, 
o setor de entretenimento parou, mas estamos 
novamente prontos para festejar. É dia de festa, 
dia de sentir alegria e se divertir. É também 
sinônimo de crescimento de desenvolvimento 
da economia e de geração de emprego e renda. 
O País do Forró está de volta e faz girar uma 
cadeia de negócios de grandes proporções e 
que gera atividade econômica o ano inteiro. 

O momento lúdico da apresentação da 
quadrilha, do show de forró, dos cheiros 
e gostos que alimentam nossa alma, nos 
carregam de energia para o dia a dia da 
nossa vida, alimentam também o mercado de 
emprego e de serviços de tal modo, que hoje 
já temos um ramo de negócio genuinamente 
nordestino: “A economia do forró”.  As ações 
envolvidas englobam o turismo em todo seu 
setor. Investimentos dos governos estaduais 
e municipais, infraestrutura de parques de 
consumo e diversão, ambulantes, hotelaria, 
festas privadas, arrecadação de impostos, 
cache de artistas, costureiras, artesões, 
cozinheiras, brincantes, garçons e técnicos. 
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Uma quadrilha junina para dançar custa 
de R$ 150.000,00 a R$ 300.000,00, é a 
maior atração dos festejos e a que menos 
recebe investimentos, se o País do Forró tem 
40 quadrilhas e elas colocam em média R$ 
8.000.000,00 no mercado, ela merece uma 
parte desse investimento devolvida para 
elas, ou não? Só esse ano o poder público vai 
colocar em suas programações em torno de 
400 shows de artistas sergipanos sempre 
com baixos cache’s priorizando ainda o 
artista nacional que muitas das vezes não 
representam e nem acrescentam nada para 
a cultura nem para o nosso crescimento e 
desenvolvimento, muito pelo contrário, leva os 
nossos recursos embora do estado.

Então observe, em 400 shows teremos 
a participação em média de 10 músicos, 
cantores e técnicos, assim teremos 4.000 
pessoas envolvidas, e que recebem também 
em média, R$ 300,00 de cache, gerando uma 
renda de R$ 1.200.000,00 isso somado ao 
transporte, figurinos, estúdio para ensaios, 
instrumentos, alimentação, gravação etc. 
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lNeu Fontes – Cantor, Compositor, Publicitário e Gestor Cultural.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Podemos colocar sem nenhuma dúvida uma 
geração de renda para o estado de mais de R$ 
8.000.000,00, o dobro ou o triplo investido 
no setor. Vamos colocar números no nosso 
festejo, sem esquecer da lúdica.

A Assembleia Legislativa de Sergipe, pensou 
e elaborou com a Fundação Dom Cabral o 
Plano de Desenvolvimento Sustentável de 
Sergipe, um plano de estado e não de governo 
onde mostra com muita clareza, e a quem 
tiver a inteligência de ler e seguir, os nossos 
potenciais. E, entre os mais importantes 
setores está o turismo e dentro deste setor os 
festejos juninos, o nosso País do Forró.

Já temos tudo, agricultura, comidas típicas, 
tradição, história, arte e cultura popular, artistas, 
cantores, músicos, quadrilhas, fogos, Barco de 
Fogo, hotéis, receptivo, restaurantes, eventos 
e o amor do povo de festejar, só falta gestão 
profissional pensada e trabalhada com números 
e metas para beneficiar a nós sergipanos. Somos 
grandes, somos Sergipe, o País do Forró.
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As denúncias de corrupção envolvendo 
o ex-ministro da educação, o pastor Milton 
Ribeiro, tomam conta das páginas policiais 
desde o mês de março. Com vasto material 
comprobatório, o jornal O Estadão apontou 
tráfico de influência no Ministério da Educação 
(MEC). Teve quem afirmasse a existência de 
um gabinete paralelo no MEC.

O periódico noticiou que pastores 
evangélicos estavam facilitando a liberação 
de recursos para prefeituras. Em troca, os/as 

QUANDO A EDUCAÇÃO 
VIRA CASO DE POLÍCIA
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prefeitos os compensariam com determinados 
favores, como doação de bíblias, liberação de 
terrenos e barras de ouro. Em depoimento à 
Polícia Federal (PF), Milton Ribeiro alegou que 
o presidente do país tinha pedido que desse 
preferência na liberação dos recursos para as 
prefeituras indicadas pelos líderes religiosos.

O caso repercutiu e nacionalmente. Em uma 
de suas lives, Bolsonaro (PL) disse que colocava 
o rosto no fogo pelo ex-ministro, negando o 
conteúdo das reportagens. Pouco depois, o 
escândalo tomou grandes proporções a ponto 
de o presidente, a pedido da bancada evangélica, 
decidir pela demissão de Milton Ribeiro.

O forte apelo social e a farta documentação 
motivaram senadores/as a instalar uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
com o objetivo de investigar as denúncias. 
O presidente do Senado Federal, o senador 
Rodrigo Pacheco (PSD), disse que a PF e o 
Ministério Público Federal fariam o trabalho 
investigativo e que um CPI poderia ganhar 
uma conotação estritamente eleitoral. Moral 
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da história, ela não acabou saindo. Pois bem, 
na última quarta-feira, 22 de junho, a PF 
realizou uma operação e prendeu o ex-ministro 
da Educação. Com ele, os dois pastores 
evangélicos envolvidos nas denúncias de 
tráfico de influência também foram presos.

No dia seguinte, 23 de junho, o 
desembargador Ney Bello, do 1º Tribunal 
Regional Federal (TRF), ordenou a soltura 
dos detentos. Porém, o que parecia ser uma 
disputa judicial, ganhou relevos, digamos, 
curiosos. A PF abriu inquérito para averiguar o 
motivo de Milton Ribeiro e os demais pastores 
evangélicos envolvidos no escândalo de 
corrupção não terem sido transferidos para 
Brasília, como determinava a ação judicial.

Em nota, a associação dos policiais federais 
afirmou que houve interferência externa para 
que a transferência não ocorresse. Em seguida, a 
direção da PF disse que não tinha avião para fazer 
o transporte dos presos até a capital federal. 

Entre a prisão e soltura, o presidente 
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fez alguns depoimentos. Em um primeiro 
momento, disse que seu governo combate 
a corrupção e que, se o ex-ministro fez algo 
errado, deveria ser penalizado. Em seguida, 
em uma live, voltou a defender o ex-auxiliar e 
acusou a prisão como equivocada. 

Porém, segundo escuta telefônica realizada 
em 9 de junho, Bolsonaro (PL) afirmou a Milton 
Ribeiro que pressentia uma ação da PF de busca 
a apreensão, o que acabou acontecendo no dia 
22 de junho. A instalação da CPI ganhou força 
novamente. O Senador Randolfe Rodrigues 
(Rede), disse que conseguiu o número 
mínimo de assinaturas para o requerimento 
de abertura da CPI. Entre os/as senadores/
as que assinaram o requerimento estão os 
representantes por Sergipe, Alessandro Vieira 
(PSDB) e Rogério Carvalho (PT).

Fiz este sucinto relato para expor os fatos 
que julgo mais relevantes para a compreensão 
e reflexão. Outra justificativa é que estas 
informações nos ajudam a constatar uma 
grande crise ética no comando do MEC.
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Se antes a incapacidade técnica, os 
constantes cortes de recursos, os ataques 
constantes contra professores/as e a conversão 
do MEC em um alicerce da cruzada ideológica 
contra a ciência eram notórios, agora a crise 
educacional entrou em outro patamar. A postura 
do ex-ministro da educação ao beneficiar 
determinada crença religiosa, algo que contraria 
o caráter laico do estado, e as acusações 
de favorecimento político negam o espírito 
republicano que rege a Constituição Federal, o 
que caracteriza um grave crime de corrupção.

Espero que os órgãos públicos atuem em 
defesa da lisura do dinheiro público. De forma 
específica, aguardo que a educação brasileira 
possa voltar a respirar ares contemporâneos, 
onde o republicanismo, a laicidade e a 
efetivação da educação como um direito para 
todos/as se concretizem. Por fim, quero que a 
educação saia das páginas policiais e volte ao 
seu devido lugar, o local onde a esperança por 
dias melhores possam vir.
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FESTEJOS JUNINOS E 
OS NOSSOS ARTISTAS 

O mês junino está caminhando para o 
final em Sergipe e as atrações dos festejos 
juninos das cidades sergipanas estão 
lenado muito forró e folia para milheres de 
forrozeiros. Como podemos constatar, mais 
uma vez, a grande maioria dos artistas do 
ciclo junino, os forrozeiros, ficaram de fora da 
programação musical dos principais palcos 
das cidades do nosso Estado.

A gente sabe que a exclusão destes 
artistas não é de hoje. É um fato que vem 
acontecendo há alguns anos, porém cada 
vez mais crescente e acintoso. Os artistas 
forrozeiros são substituídos por artistas de 
outros gêneros musicais e por bandas que 

TONIALCÂNTARA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

1/9

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 92

2/9|FOCO NO INTERIOR

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

trazem em seus repertórios e ritmos nada 
que lembre o cancioneiro junino consagrados 
por nomes como Luiz Gonzaga.

O que se constata, na prática, é que este 
processo é uma concorrência desleal e 
prejudicial ao patrimônio imaterial, o forró, 
especialmente se considerarmos ser ele a 
expressão mais representativa do ciclo junino 
no Nordeste, considerada e reconhecida como 
uma das riquezas da nossa cultura popular 
construída ao longo dos anos por inúmeros 
artistas nordestinos, principalmente.

Simplesmente excluir os forrozeiros das 
apresentações musicais dos festejos juninos 
substituindo por artistas e bandas de outros 
estilos musicais é privar o povo de um direito 
a um laser educativo, sadio. O mês de junho 
no Nordeste sempre foi o período propício 
para celebração da alegria do viver e do 
conviver festivo através da dança do forró, 
das quadrilhas juninas, as fogueiras, os 
fogos, as bandeirolas enfeitando as ruas e os 
ambientes residenciais.
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O forró está sendo literalmente abandonado, 
destruído por uma programação musical 
alheia e alienante com bandas e artistas 
que se repetem na programação junina 
de várias cidades, como se no Estado e na 
região Nordeste não mais existissem os 
forrozeiros que são os principais intérpretes da 
musicalidade deste ciclo.

Não se trata aqui de ser contra este ou 
aquele artista e bandas que utilizam sua voz 
e seu corpo, sua arte como instrumentos de 
expressão para se divertir, para trabalhar e 
enfim multiplicar seus talentos e realizar-
se profissionalmente. O que é condenável 
é o caráter destrutivo de um bem cultural 
praticado por pessoas sem escrúpulo, ao 
arrepio da lei e da honestidade. 

Veja o que está acontecendo com muitos 
prefeitos de cidades de Sergipe e do Brasil 
que estão sob a mira dos Ministérios 
Públicos por causa de cachês absurdos 
de alguns artistas e bandas da música 
sertaneja. A compreensão deste problema 
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é obrigação de nossos governantes atuais e 
futuros. Com a palavra os senhores prefeitos.

EMÍLIA EM CANINDÉ
A vereadora de Aracaju, Emília Côrrea, esteve 
no último final de semana em Canindé de 
São Francisco (foto)acompanhada pelo pré-
candidato ao governo de Sergipe, Valmir de 
Francisquinho, e o pré-candidato ao Senado, 
Eduardo Amorim. Ao lado de lideranças 
locais, eles visitaram a feira e diversos 
estabelecimentos comerciais, quando 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 95

5/9|FOCO NO INTERIOR

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

FÁBIO CONDENA 
REAJUSTES 
Durante o pronunciamento 
na Câmara Federal, o 
deputado Fábio Henrique 
(foto) cobrou a mudança 
na política de Preço de 
Paridade de Importação 
da Petrobras, que 
anunciou novos reajustes 
no preço da gasolina 
(5,2%) e no preço do diesel (14,2%) na 
semana passada. A Câmara já havia aprovado 
um Projeto de Lei Complementar (PLP 18/22) 
que limita em 17% a aplicação de alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) no preço dos combustíveis. 
Ponto para o parlamentar sergipano!

conversaram com os moradores. Também 
deram entrevista a uma emissora local de rádio. 
Emília ressaltou a importância do investimento 
no potencial turístico do município, que possui 
uma das mais imponentes belezas naturais do 
país, que são os Cânions de Xingó. 
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VALE ESCLARECIMENTO
 O mundo político 
sergipano foi, de uma 
certa forma, surpreendido 
com o julgamento no TSE, 
que, por 4x3, manteve 
a inelegibilidade do ex-
prefeito de Itabaiana 
e pré-candidato a 
governador, Valmir de 
Francisquinho (foto), 
como também a perda 
do mandato do deputado 
estadual (e filho de 
Valmir), Talysson Costa 
(PL). Sem querer entrar no mérito do 
julgamento e nem fazer qualquer juízo de 
valor, é preciso esclarecer (para quem ainda 
não quer ou não enxergou) que tanto Valmir 
quanto Talysson já estavam condenados, desde 
agosto de 2019, por 5x2, pelo TRE de Sergipe, 
isso quando eram aliados do governo Belivaldo. 
Ou seja, quando o colegiado sergipano julgou, 
não existiram questionamentos de ordem 
política. Hoje é outra história.
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ADEUS A 
MESTRE DECA 
Morreu em 
Laranjeiras 
no dia de 
ontem 26, o 
Mestre Deca 
do Cacumbi 
(foto), cidadão 
de grande 
importância 
para a cultura 
de Sergipe. Ele começou a ser brincante do 
grupo ainda criança com o amigo e mestre 
Zezinho e Zé Macário. A morte do artista 
popular foi comunicada através do Vhatsapp 
pelo cantor e compositor Irineu Fontes. A 
morte do Mestre Deca do Cacumbi é mais 
uma história que se vai. Irineu Fontes defende 
que o governo de Sergipe desengavete 
o Projeto de Lei dos mestres do estado,  já 
aprovada no Conselho Estadual de Cultura, 
e mande para a apreciação da Assembleia 
Legislativa. “Vamos tratar melhor nossos 
mestres e a nossa cultura popular”, afirma Irineu.
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DANIELLE EM 
LAGARTO
Quem marcou 
presença 
na Câmara 
Municipal de 
Lagarto foi 
a delegada 
Danielle Garcia 
(foto), pré-
candidata 
ao Senado. 
Na conversa 
com os 
parlamentares 
lagartenses, a 
pré-candidata 
disse defender a bandeira do municipalismo, 
ressaltando que “são os vereadores que mais 
estão próximos da população, acompanhando 
diariamente os problemas e buscando 
soluções”. Ainda segundo ela, o fortalecimento 
dos municípios é fundamental, pois é junto às 
prefeituras que as pessoas buscam serviços 
básicos essenciais. Falou e disse.
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MARCELO E A 
ASSEMBLEIA 
Em entrevista a 
uma rádio local, 
o pré-candidato 
a deputado 
estadual 
Marcelo Sobral 
(foto) fez um 
resumo do que 
foi sua carreira 
de Procurador 
Municipal em 
Pirambu e em 
Itaporanga, 
e das bandeiras que pretende defender na 
Assembleia Legislativa de Sergipe. Disse 
que passou três anos atuando enquanto 
advogado e procurador em Pirambu, depois 
fui Procurador em Itaporanga até que me 
desimcompatibilizei em abril para poder 
disputar o pleito de 2022 candidatando-me 
ao cargo de deputado estadual e alçar esses 
novos voos para o povo de Itaporanga e para 
representar todos os sergipanos.
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PAULO JÚNIOR 
SURPREENDE E LIDERA 

PARA  A ALESE NAS 
PRÓXIMAS ELEIÇÕES 

Paulo Júnior e seu principal avalista 
político, o prefeito Marcos Santana
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Apesar de ter apenas 36 de idade, o atual 
vice-prefeito de São Cristóvão, Paulo Júnior, 
tem uma trajetória política de fazer inveja a 
alguns parlamentares sergipanos porque ela 
sempre foi marcada por vitórias e conquistas 
ano após ano e já se prolonga por quase uma 
década. Por conta disso, ele foi o escolhido 
pelo prefeito Marcos Santana para ser seu 
companheiro de chapa nas eleições de 2020, 
quando foi eleito vice-prefeito da quarta 
cidade mais antiga do país.

Depois disso, veio a decisão do agrupamento 
político do prefeito Marcos Santana em relação 
às eleições deste ano e novamente o nome de 
Paulo Júnior foi escolhido, agora como candidato 
a deputado estadual. Uma vez ungido pela 
situação, Paulo Júnior, hoje misto de vice-prefeito 
e candidato ao parlamento estadual de Sergipe, 
começou a desenvolver ações e iniciativas com 
o objetivo primordial de consolidar o seu nome 
nesse novo desafio político-eleitoral.

Tendo o prefeito Marcos Santana como 
o principal avalista da sua pré-candidatura, 
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Paulinho (como é mais conhecido) não perdeu 
tempo e passou a buscar em outros colégios 
eleitorais apoios para esse novo e grande projeto. 
Entre sua indicação e o último dia 23 de junho, 
quando o Instituto de Pesquisas ECM/Dataform 
fechou o relatório da pesquisa realizada entre 9 
e 15 de junho, veio a surpresa: Paulo Júnior é o 
primeiro colocado nas intenções de votos para 
deputado estadual nas eleições deste ano. 

Ele atingiu a fantástica marca de 64 
indicações e 2,06% do percentual total de 
intenções de votos, inclusive o único a atingir 
dois dígitos, já que o segundo colocado ficou 
com 1,97% das mesmas intenções de votos. 
Em outras palavras, Paulo Júnior pode estar se 
consolidando como um fenômeno de votos em 
disputas eleitorais, agora em outro patamar 
que não o de apenas vereador de uma cidade, 
que não deixa de ser importante, como São 
Cristóvão, com um contingente de quase 60 
mil eleitores e mais de 40 mil votos válidos 
nas eleições de 2020. Outro fato que merece 
registro na trajetória política de Paulo Júnior: 
o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, 
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esteve em Aracaju no mês de abril deste 
ano, junto com uma comitiva de vereadores 
sancristovenses, para prestigiar a filiação 
do vice-prefeito ao Partido Verde, que forma 
federação com o PT no Estado. 

Nesse dia, o prefeito fez a seguinte avaliação: 
“assim como Sergipe pode mais, com um 
governo progressista e inovador tendo Rogério 
Carvalho à frente, São Cristóvão também 
poderá muito mais tendo um deputado estadual 
filho da terra como Paulo Júnior”.

Para o atual gestor sancristovense, o 
município ter um deputado na Assembleia 
Legislativa não só representa uma conquista do 
seu eleitorado, “mas especialmente porque isso 
se transforma numa força política junto ao Poder 
Executivo Estadual, um canal de comunicação e 
de reivindicações dos anseios da população”. Em 
outras palavras, “isso, com certeza, vai também 
representar mais ações, recursos e benefícios 
destinados em favor das diversas comunidades 
carentes e mais obras de infraestrutura para São 
Cristóvão”, destacou Marcos Santana.    
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NÚMEROS DA PESQUISA - No levantamento 
feito pelo Instituto ECM/Dataform, que 
contemplou quarenta dos setenta e cinco 
municípios de Sergipe e utilizou 3.100 
questionários, a margem de erro considerada é 
de apenas 1,76%, com intervalo de confiança de 
95% e cujo trabalho de campo foi realizado por 
diversas equipes de pesquisadores no período 
entre os dias 9 até 15 de junho último. Em 
tempo: a pesquisa está devidamente registrada 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob 
número SE - 07437/2022.

Paulo Júnior tem uma trajetória 
político e eleitoral muito consistente
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Dentre os quarenta municípios pesquisados 
estão os maiores do estado em termos 
populacionais, eleitorais e de importância 
sócioeconômica, a exemplos de Aracaju, Nossa 
Senhora do Socorro, Lagarto, São Cristóvão, 
Barra dos Coqueiros, Estância, Tobias Barreto, 
Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, 
Canindé do São Francisco, Poço Redondo, 
Nossa Senhora das Dores, Poço Verde e 
Umbaúba que, junto com os demais vinte e 
quatro, representam quase que o universo total 
de eleitores aptos a votar em Sergipe. 

Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 
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PERFIL DE PAULO JÚNIOR - Paulo 
Roberto de Santana Júnior, Paulo Júnior, ou 
simplesmente Paulinho, 36 anos, é solteiro, 
tem 4 irmãos, atualmente exercendo o cargo 
de vice-prefeito de São Cristóvão. É filho 
do ex-vereador Paulinho dos Correios e de 
Edelzita Cardoso, servidor público do Estado, 
tendo ocupado por quatro meses a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente em 2011. É 
Bacharel em Direito e também graduando em 
Gestão e Direito Municipal. 

A trajetória de Paulo Junior contempla ainda 
o fato de ele ter sido o vereador mais votado 
nas eleições de 2012 e 2016 – nesta última 
alcançando a maior votação já registrada 
na história do município para um cargo no 
legislativo municipal, quando obteve 1.658 
votos (3,92% dos válidos). 

A história política de Paulo Júnior mostra sua 
participação decisiva em inúmeros projetos 
e ações do município, comprova a relevância 
dele no processo político-administrativo da 
cidade de São Cristóvão.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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DEPUTADO IBRAIN 
MONTEIRO TEM TUDO 

PARA SER REELEITO 
EM OUTUBRO  

Ibrain ao lado do pai Valmir Monteiro, 
seu grande incentivador na vida pública 
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Um ditado se torna real quando o assunto 
é política e, mais especialmente, quando 
se trata de eleições: “Contra números 
não existem argumentos”. Essa verdade 
se aplica perfeitamente ao deputado 
estadual lagartense Ibrain Monteiro, que 
pleiteia este ano novamente uma vaga na 
Assembleia Legislativa de Sergipe. Quanto 
aos números que atestam essa verdade e 
a realidade de hoje, o filho do ex-prefeito 
de Lagarto, Valmir Monteiro, tem todas as 
chances de continuar ocupando sua cadeira 
na Assembleia Legislativa de Sergipe 
conquistada há quase quatro anos.

Naquela oportunidade, exatamente no ano 
de 2020, Ibrahin Monteiro obteve 32.059 votos, 
representando 2.95% da votação total dos 
válidos e foi eleito aos 37 anos de idade pelo 
PSC na Coligação “Sergipe mais Forte”. Hoje, 
quando estamos a pouco mais de três meses 
do pleito deste ano, o nome do parlamentar 
tem aparecido nas últimas pesquisas 
mostrando sua força eleitoral e a quase certeza 
de uma nova vitória em 2 de outubro próximo.
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Na foto, Ricardo Nunes, presidente do 
PV, Valmir, Ibrain e o ex-presidente Lula 

Isso porque, na mais recente pesquisa 
realizada neste mês de junho pelo 
conceituado Instituto ECM/Dataform, 
vinculado ao jornal Cinform Online, 
considerado o semanário de maior 
credibilidade de Sergipe, o nome de Ibrain 
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Monteiro aparece entre os 24 primeiros 
colocados que aponta o seguinte: se as 
eleições fossem realizadas hoje, ele estaria 
com sua vaga assegurada na Assembleia 
Legislativa de Sergipe.

Dentre os dezenas de postulantes ao cargo de 
deputado estadual por Sergipe novamente este 
ano, já que ninguém hoje pode ser considerado 
efetivamente candidato, o nome de Ibrain 
Monteiro está exatamente numa boa posição 
com 11 citações aleatórias dos pesquisados e 
representando 0,35% das intenções dos votos 
computadas pelo ECM/Dataform. Ou seja, caso 
o pleito acontecesse no período da pesquisa, ele 
estaria entre os eleitos.

Mas isso não é graças apenas ao seu bom 
desempenho eleitoral, uma vez que deve-
se também e, primeiramente, à sua boa e 
destacada atuação nesses três anos e seis 
meses de mandato, sua identificação e luta pelos 
interesses maiores do povo de Lagarto, da região 
e do estado de Sergipe. Ou seja, ele colocou 
em prática o que aprendeu com o pai, Valmir 
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Monteiro (ex-prefeito e ex-deputado estadual), 
hoje ainda considerado a maior expressão 
política/eleitoral da cidade de Lagarto.

Esse “aprendeu com o pai” significa fazer 
bem o “dever de casa” e estar sempre perto 
da população, ouvindo seus reclamos e 
principais reivindicações, encaminhando e 
pedindo soluções, cobrando permanentemente 
do Governo do Estado melhorias para o seu 
município, para os demais da região e do estado 
de um modo geral. Nesse aspecto, os registros 
que estão nos anais da Assembleia Legislativa 
atentam essa atuação positiva do deputado. 

Da mesma maneira, o reconhecimento pela 
sua atuação parlamentar em benefício dos 
moradores da sede do município de Lagarto e 
dos principais povoados, a exemplos a Colônia 
Treze, Brasília, Brejo, Jenipapo, Gameleiro, 
Urubutinga, Araçás, Estancinha, Coqueiro, 
Boieiro, Mariquita, Tapera dos Modestos, 
Rio Fundo, Quilombo, Telha, Pururuca, Santo 
Antônio, Taperinha, Itaperinha, Tanque, 
Curralinho, Campo do Crioulo, Gavião, 
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Oiteiros, Brejo, Moita Redonda, Sobrado, Rio 
das Vacas, Olhos d’Água, Pindoba e tantos 
outros também importantes. Apesar dessa 
posição muito boa registrada pela pesquisa 
do ECM/Dataform e de outras realizadas 
anteriormente, o deputado Ibrain Monteiro 
se diz “confiante, mas cauteloso, atento 
aos anseios e desejos da opinião pública e 
respeitando sempre a vontade soberana do 
povo que, em última análise, é quem decide, 
vota e elege seus representantes para os 
diversos cargos eletivos”. 

Quando o assunto é eleição presidencial, 
tanto o pai Valmir Monteiro quanto o filho 
Ibrain estão “fechados” com a candidatura 
do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, a 
quem consideram o melhor presidente que 
o Brasil já teve e que, mesmo enfrentando 
vários obstáculos, “ele tem todas as 
condições para vencer o pleito deste ano 
contra o atual presidente Jair Bolsonaro”, a 
quem eles consideram “um enganador da 
população brasileira e o pior presidente a 
ocupar o Palácio do Planalto”.
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NÚMEROS DA PESQUISA - No levantamento 
feito pelo Instituto ECM/Dataform, que 
contemplou quarenta dos setenta e cinco 
municípios de Sergipe e utilizou 3.100 
questionários, a margem de erro considerada é 
de apenas 1,76%, com intervalo de confiança de 
95% e cujo trabalho de campo foi realizado por 
diversas equipes de pesquisadores no período 
entre os dias 9 até 15 de junho último. Em 
tempo: a pesquisa está devidamente registrada 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob 
número SE - 07437/2022.

Dentre os quarenta municípios pesquisados 
estão os maiores do estado em termos 
populacionais, eleitorais e de importância 
sócioeconômica, a exemplos de Aracaju, Nossa 
Senhora do Socorro, Lagarto, São Cristóvão, 
Barra dos Coqueiros, Estância, Tobias Barreto, 
Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, 
Canindé do São Francisco, Poço Redondo, 
Nossa Senhora das Dores, Poço Verde e 
Umbaúba que, junto com os demais vinte e 
quatro, representam quase que o universo total 
de eleitores aptos a votar em Sergipe. 
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NÚMEROS MOSTRAM 
DRA. LIDIANE COM 

GRANDES CHANCES 
DE VITÓRIA  

1/7
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Na foto, a Dra. Lidiane cumprimenta amigos e possíveis eleitores
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A pesquisa realizada pelo Instituto Dataform/
ECM no período de 9 a 15 de junho último 
em 40 dos 75 municípios sergipanos e com a 
utilização de 3.100 questionários revelou algumas 
surpresas, especialmente quando o levantamento 
envolveu os postulantes aos cargos proporcionais, 
ou seja, deputados federais e estaduais, a exemplo 
do registrado com a Dra. Lidiane, que vem a ser 
a primeira dama do município de Aquidabã, uma 
médica que tem uma história de vida pautada na 
retidão e nos bons exemplos.

Indo direto ao assunto, a medição das 
intenções de votos dos eleitores sergipanos 
faltando pouco mais de três meses para o 
pleito de 2 de outubro mostrou que a Dra. 
Lidiane (assim chamada e reconhecida 
no levantamento porque se trata de uma 
médica) se as eleições fossem realizadas 
entre 9 e 15 de junho, ela seria eleita 
deputada estadual tranquilamente e com 
uma margem considerável de segurança já 
que ficou na décima terceira posição numa 
corrida de dezenas de postulantes a apenas 
24 cadeiras no parlamento sergipano.
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Os desinformados ou pouco conhecedores 
dos bastidores da política sergipana estão a 
questionar o bom desempenho eleitoral da 
Dra. Lidiane, de modo especial por se tratar de 
um nome que não tem a visibilidade de vários 
caciques políticos ou políticos profissionais, 
às vezes figurinhas carimbadas em todas as 
eleições, proporcionais ou  não, realizadas no 
estado de Sergipe nos últimos anos. 

O fato é que a revelação do nome da primeirea 
dama de Aquidabã se deve a vários fatores, com 
destaque para a sua atuação como médica, 
mas também pelo seu perfil revolucionário, 
inovador e o modo particular de fazer política. 
Ou melhor, de conduzir a política por caminhos 
pouco convencionais. Nesse aspecto, podemos 
citar o fato de que ela, além de médica, é uma 
ativista que tem se posicionado em realação a 
diversos assuntos importantes, como o ROL da 
ANS, que é a Agência Reguladora vinculada ao 
Ministério da Saúde e responsável pelo setor 
de planos de saúde no Brasil. 

Nesse sentido, quando o Superior Tribunal 
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de Justiça (STF) retomou no último dia 8 de 
junho o julgamento da mudança de ROL da 
ANS, de exemplificativo para taxativo, a médica 
e ativista Dra. Lidiane Lucena, em forma de 
protesto, juntamente com outros ativistas se 
reuniram em frente ao Tribunal de Justiça de 
Sergipe, em Aracaju, para protestar.

Na verdade, essa é uma das facetas da 
personalidade e do caráter da Dra. Lidiane 
que, embora não seja “política de carteirinha” 
tem assumido postura de cidadã equilibrada, 
preparada e disposta a fazer valer os 
direitos e os desejos maiores da população, 
especialmente aquela mais carente e menos 
assistida pelo Poder Público. 

E para contribuir de forma mais efetiva 
é que colocou o seu nome, com o aval 
incondicional do seu marido, também médico 
e prefeito de Aquidabã, Mario Lucena, que 
aposta não só no seu bom desempenho nas 
eleições de outubro próximo, mas também 
na sua atuação a partir do próximio ano na 
Assembleia Legislativa de sergipe.    
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Nesse sentido, e 
diante de boatos de 
que a Dra. Lidiane não 
seria mais candidata, 
o próprio prefeito deu 
entrevista em uma 
emissora de rádio e 
disse taxativamente 
que “está mantida a 
pré-candidatura de 
minha esposa a uma 
cadeira na Assembleia 
Legislativa de Sergipe”. Na oportunidade, ele 
rebateu as críticas contra ela, por conta da 
sua pretensão política, situação avaliada pelo 
prefeito Mário como contrária à presença de 
mulheres nas eleições.

Indiferente a tudo isso, o fato é que o 
nome da Dra. Lidiane tem crescido e se 
consolidado como uma forte candidata a uma 
vaga no parlamento sergipano. Em busca 
desse objetivo, ela não tem descansado um 
minuto sequer. Recentemente fez campanha 
no município de Propriá, onde participou do 
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A primeira dama de Aquidabã, Dra. 
Lidiane, quer uma vaga na Alese
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projeto Família no Altar. Na oportunidade, 
esteve acompanhada do ex-deputado federal 
Pastor Heleno, e ainda foi muito bem recebida 
pela comunidade evangélica da região que se 
fez presente no evento.

Cabe finalmente destacar que o nome da 
Dra. Lidiane tem crescido na região do alto 
sertão sergipano devido ao trabalho que ela 
desenvolveu em Aquidabã e pelo seu estilo de 
fazer política e trato com a população. Sem 
dúvida, por todas essas razões, as chances 
dela chegar à Assembleia Legislativa no 
próximo ano, são reais.

NÚMEROS DAS PESQUISAS - Quanto aos 
números das pesquisas em que o nome da Dra. 
Lidiane apareceu, destacamos a realizada pelo 
Instituto Opinião, de Aracaju, que registrou o 
nome da primeira dama de Aquidabã entre os 
vinte e quatro que aparecem nas primeiras 
posiçlão. Em outras palavras, se as eleições 
fossem realizadas no mesmo período da 
pesquisa, ela estaria eleita para uma cadeira na 
Assembleia Legislativa de Sergipe.   
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O mesmo se repetiu agora, mais 
recentemente, no período entre 9 e 15 de 
junho, quando o conceituado Instituto ECM/
Dataform, vinculado ao jornal Cinform 
Online, considerado o mais importante 
semanário de Sergipe, apontou o nome da 
Dra. Lidiane na décima terceira posição entre 
os primeiros vinte e quatro concorrentes ao 
cargo de deputado estadual num parlamento 
formado por vinte e quatro integrantes. Ou 
seja: se as eleições fossem realizadas no 
período da pesquisa do ECM/Dataform, a 
Dra. Lidiane está eleita também.  

Nesse último levantamento foram 
contemplados quarenta dos setenta e cinco 
municípios de Sergipe e foram utilizdos 3.100 
questionários, a margem de erro considerada 
é de apenas 1,76%, com intervalo de confiança 
de 95% e cujo trabalho de campo foi realizado 
por diversas equipes de pesquisadores no 
período entre os dias 9 até 15 de junho último. 
Em tempo: a pesquisa está devidamente 
registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sob número SE - 07437/2022.
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“SERGIPE É RICO, 
TEM BELEZAS E O 

TURISMO GERA 
EMPREGO, 

RENDA E AVANÇO 
NA ECONOMIA” 

Com essa frase, o secretário de Turismo de 
Sergipe, Sales Neto, destaca nessa entrevista 
exclusiva ao jornalista Cláudio Vasconcelos, do 
Cinform Online Municípios, que o nosso estado 
tem um potencial turístico que ainda nçao está 
completamente explorado, mas que o atual 
governo Belivaldo Chagas tem estimulado, e 
muito, esse setor que gera emprego e renda 
para zentenas de sergipanos. Ele destaca 
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também o as belezas naturais e o rico arcevo 
cultural e folclórico que é visto em vários 
municípios, a exemplos de São Cristóvão, a 
quarta cidade mais antiga do país e Laranjeiras 
com seus casarões centenários. Veja a seguir o 
melhor a entrevista.  

CINFORM ONLINE MUNICÍPIOS - Fale 
sobre este novo desafio comandar uma 
pasta com tanta diversidades em um estado 
rico em belezas naturais?

Sales Neto - Sergipe é um Estado com muitas 
potencialidades. Além das belezas naturais, tem 
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O secreário Sales neto enaltece o potencial turístico de sergipe
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uma cultura forte e a culinária bastante atrativa, 
assim como roteiros bem definidos tanto na 
capital, como no interior, a exemplo do litoral 
sul, foz do São Francisco, dos Cânions de Xingó, 
cidades históricas, serras e praias. Portanto, 
temos um bom produto, um Estado arrumado 
com hospedagens que variam de hotéis de luxo 
a acomodações mais simples, e restaurantes 
e bares de praia para todos os bolsos. Então, 
comandar uma pasta como essa, com tanta 
diversidade é um desafio diário, afinal fazemos 
jus a política estadual de governo na área de 
turismo implementada pelo governador Belivaldo 
Chagas, por meio de ações que fomentam 
atividades relacionadas ao setor. O turismo é 
bastante inclusivo em termos mercadológicos, 
somos um destino pronto e preparado para 
receber turistas de todo o mundo, e estamos 
prontos para proporcionarmos ao turista que 
chega à Sergipe experiências inesquecíveis.

O senhor assumiu em um momento 
conturbado, mas com bastante atividades 
em andamento na área. Quais os primeiros 
passos que foram dados? Quando o 
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governador Belivaldo Chagas me deu essa 
missão, estabeleceu algumas tarefas, uma 
delas foi tornar a Secretaria de Estado do 
Turismo um órgão mais técnico. Quando 
olhamos o organograma oficial da Setur, de 
todas as áreas contidas no seu sistema de 
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governança apenas uma era direcionada à 
atividade fim da secretaria, ou seja, à atividade 
turística e as demais para a atividade meio. 
Assim, nos reunimos com nossos técnicos 
de Planejamento e eles se debruçaram em 
pesquisas nas demais Secretarias de Turismo 
do país e assim, conseguiram desenhar um 
novo organograma contemplando as áreas 
técnicas. Esse resultado apresentamos para 
o trade na reunião do Fórum de Turismo 
em agosto de 2019. Também construímos 
um projeto de lei que foi encaminhado para 
a Assembleia Legislativa para que essa 
estrutura funcional da Setur se tornasse 
um projeto de Estado e não apenas de um 
governo, afinal, o nosso propósito foi colocar 
pessoas capacitadas, com conhecimento 
técnico, para tocar as políticas públicas de 
turismo no âmbito estadual. 

CINFORM MUNICÍPIOS - Que diagnóstico 
é possível fazer do turismo sergipano hoje? 
Ao longo da nossa gestão à frente da pasta 
do Turismo, realizamos a prospecção dos 
atrativos turísticos do nosso Estado, tendo 
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em vista a divulgação do destino Sergipe 
para atrair mais visitantes, além da realização 
pelo Governo do Estado, de investimentos 
em infraestrutura rodoviária para acesso aos 
municípios que compõem os roteiros turísticos. 
Sergipe é um estado rico, com muitas belezas 
e peculiaridades, e o Turismo gera emprego, 
renda e avanço na economia. Tivemos acesso 
a algumas pesquisas que foram realizadas pela 
Secretaria de Estado do Turismo com recursos 
do Prodetur, pesquisas importantes, uma 
inclusive, uma pela Fundação Getúlio Vargas, 
e que nos colocou alguns diagnósticos em 
relação às necessidades do destino turístico, e 
ficou bem claro que um dos principais gargalos 
é relacionado à necessidade de se investir 
maciçamente em promoção. Então, isso fez que 
nós direcionássemos nossos esforços para que 
Sergipe pudesse ser divulgado nos principais 
Estados emissores, com participação nas mais 
importantes feiras de turismo do nosso país 
onde se encontram as principais operadoras e 
agentes de viagens. Fizemos em parceria com 
o Ministério do Turismo uma campanha dos 
principais Estados emissores que envolveu 
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outdoor, televisão fechada e emissoras de 
rádio nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia e Alagoas; fizemos um 
road show com o trade turístico também nos 
principais estados emissores aqui do Nordeste 
que envolveu a Bahia, Pernambuco e Alagoas; 
fizemos milha compartilhada com a Decolar, 
que é uma das principais plataformas de vendas 
de pacotes turísticos da atualidade, com a 
maior operadora de turismo da América Latina, 
que foi a CVC, numa parceria com a ABIH 
daqui de Sergipe; e com Azul Viagens. Então 
uma série de eventos foram realizados fora de 
Sergipe que é onde a gente precisa estar para 
divulgar o nosso Estado.

Quais as suas primeiras ações frente á 
Secretaria de turismo? Quando chegamos 
aqui tivemos algumas linhas de trabalho que 
foram implementadas, a exemplo do trabalho 
de prospecção de novos produtos, e daí 
surgiu inclusive, uma rota que já está numa 
fase bastante amadurecida, que é a Rota 
da Farinha. Tivemos também o desafio de 
reestruturar um bom relacionamento com o 
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trade turístico, e isso foi uma demanda que nos 
foi passada pelo governador Belivaldo Chagas. 
Temos pautado nosso trabalho pelo diálogo 
constante com todos os atores que formam a 
cadeia do turismo do nosso Estado, e fizemos 
uma série de ações promocionais nos Estados 
emissores de turistas para Sergipe. 

Como o senhor avalia a infraestrutura 
disponível, corpo técnico, promoção 
dos destinos sergipanos e o volume de 
visitantes que o Estado recebe? Sergipe já 

Os ricos casarões de São Cristóvão são uma atração à parte 
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é um Estado que possui uma infraestrutura 
adequada para receber turistas com produtos 
já formatados nas prateleiras das operadoras. 
Os principais produtos, o mais tradicionais 
são o city tour em Aracaju, as praias do Litoral 
Sul, o Cânions de Xingó, Crôa do Goré, Ilha 
dos Namorados, cidades históricas, a foz do 
Rio São Francisco, as serras e cachoeiras 
daqui do nosso Estado que também são 
produtos importantes. O Governo do Estado na 
gestão do governador Belivaldo Chagas vem 
investindo muito fortemente em infraestrutura, 
principalmente no que diz respeito as estradas 
e reformando uma extensa área de rodovias 
que é muito importante para o estado de 
Sergipe e para os sergipanos porque mexe com 
a economia do Estado de uma maneira geral, 
transporta as pessoas com mais conforto, 
com mais segurança mas também beneficia o 
turista que vem de carro, de ônibus, enfim, em 
excussão e que aqui se desloca para as várias 
regiões do Estado. Uma outra obra importante 
em infraestrutura é a Orla Sul que é um novo 
cartão postal aqui da nossa capital que está 
em andamento e quando ficar concluída vai 
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cumprir um papel muito importante no turismo 
do nosso Estado, o Centro de Convenções 
que encontramos com a obra paralisada, o 
entregamos e que vai também gerar muitas 
demandas no turismo de eventos.

Qual é a sua linha de trabalho na Secretaria 
Estadual de Turismo? Aqui a gente tem pautado 
o nosso trabalho pelo diálogo, pelas orientações 
técnicas e fazemos questão de manter e ampliar 
nosso quadro de turismólogos da Secretaria 
de Estado do Turismo, para que a gente possa 
estar sempre baseando nossas ações e uma 
gestão técnica. Acredito que o diálogo com o 
trade turístico e as decisões que são tomadas 
por essa orientação técnica dentro de um 
planejamento estratégico que foi desenhado 
pelo Governo do Estado tem feito com que 
consigamos alcançar bons resultados.

O governador Belivaldo Chagas colocou 
metas de sua gestão à frente da Secretaria 
de Turismo do Estado? Todas as secretarias 
de Estado têm metas e objetivos que 
foram implementadas pelo planejamento 
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estratégico que o governador Belivaldo Chagas 
implementou no Governo do Estado. Desde 
o início, o governador foi um entusiasta da 
implementação do planejamento estratégico, 
acompanhou toda criação e implantação, e 
nos cobra frequentemente os resultados a 
partir daquilo que foi determinado por esse 
planejamento, então não é apenas a Secretaria 
de Turismo, todo o governo tem essa obrigação 
de cumprir as metas que foram estabelecidos 
pelo governador Belivaldo Chagas por meio 
desse planejamento estratégico.

O seu gabinete tem recebido 
representantes de todas entidades da 
cadeia do turismo. Que tipo de propostas 
foram apresentadas? E como está esse 
diálogo? Nosso gabinete é de portas abertas. 
Nós recebemos todos os atores que compõem 
o trade turístico do Estado que nos trazem 
demandas diversas, obviamente com interesses 
relacionados a sua área de atuação, e o Governo 
do Estado procura atender aquilo que está 
dentro das nossas possibilidades. Nem tudo a 
gente consegue fazer, mas aquilo que a gente 
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entende que é importante e que está dentro das 
nossas possibilidades buscamos atender.

O que o senhor diria para as pastas de 
turismo do interior, que buscam auxílio da 
Setur  do Estado? Eu tenho tido um diálogo 
constante com os principais municípios que 
possuem fluxo de turismo aqui do Estado, 
inclusive, já fizemos encontros, coletivos e 
reuniões individuais, e a Secretaria de Estado 
do Turismo está sempre disposta a apoiá-los. O 
que a gente sempre conversa é a necessidade 
de que cada um faça sua parte. O turismo 
é uma engrenagem onde existem diversos 
membros que precisam trabalhar de forma 
harmônica para que tudo dê certo, então nós 
temos o poder público e a iniciativa privada, 
cada um seu papel; e dentro do poder público 
temos o governo federal, o governo estadual 
e os governos municipais que precisam 
entender corretamente o seu papel, que cada 
um faça o seu papel. Muitas vezes recebemos 
demandas aqui na Secretaria de Turismo que 
são obrigações dos municípios e que são coisas 
da obrigação do município, então a gente 
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explica, orienta que aquela demanda que está 
sendo buscada aqui na Setur deve ser resolvida 
pelo próprio município, e esse diálogo tem 
feito com que muita coisa aconteça. Uma coisa 
importante que a gente sempre orienta é que 
as equipes dos municípios possuam equipes 
técnicas independente das questões políticas 
ou de quem está à frente da secretaria de 
turismo dos municípios, que eles possam contar 
com a presença de turismólogos, guias de 
turismo para que possam estar orientando nas 
principais linhas de ações desses municípios.

Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 

CINFORMONLINE 
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Sergipe está pronto para receber 
turistas de todo o Brasil depois de 2 anos 
sem forró no estado presencial? Sim. 
Estamos mais do que prontos, estamos 
ansiosos. Os festejos juninos fazem parte 
da nossa cultura, da alma dos sergipanos e 
é algo que está muito enraizado na vida do 
nosso povo. Sergipe todo viveu um momento 
muito triste durante esses dois anos em 
que não pudemos comemorar os festejos 
juninos conforme a nossa tradição devido as 
questões relacionadas à pandemia, e agora 
com os índices da pandemia muito baixos 
tanto em internações, como contaminações 
e principalmente os óbitos devido ao que 
o Governo do Estado e os municípios 
realizaram por meio da vacinação, então 
neste ano a gente tem a permissão para 
fazer os festejos juninos. A população de 
Sergipe vai voltar a sorrir com os festejos 
juninos, as pessoas estão muito animadas e 
estamos preparados para mostrar pro Brasil 
e pro mundo aquilo que fazemos de melhor, 
e vamos mostrar que Sergipe continua 
sendo o país do forró.
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SÃO JOÃO DE 
LAGARTO BOMBOU 
COM O “FESTIVAL 

DA MANDIOCA”

Uma multidão tomou conta do espaço 
eservado para a Festa da Mandioca
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E o segundo dia do Maior e Melhor São 
João do Estado ficará marcado na memória 
de muita gente. A primeira atração, “Carlos 
Rabelo” já começou a aquecer as vezes da 
multidão, porque trouxe em seu repertório 

A prefeita Hilda Ribeiro agradeceu a presença 
de todos ao grande evento em Lagarto
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os clássicos de Bruno e Marrone (atração de 
ontem, 26, da Calcinha Preta entre outros…).

Mas em seguida já foi a vez de uma das 
atrações mais aguardadas da programação. 
Os irmãos César Menotti e Fabiano, depois 
que embalaram as milhares de vozes e 
corações do Tanque Grande com seus 
maiores sucessos, conseguiram fazer ecoar 
pela cidade inteira um coral com os maiores 
clássicos e ‘modões’ da música sertaneja raiz. 
Os shows seguintes ficaram por conta de: 
“Fogo na Saia”, “Paulo Santos”, “Avine Vinny” 
e encerrando com o “Forrozão Estrela de 
Couro”. A prefeita Hilda Ribeiro fez questão de 
destacar todo o aparato de segurança e saúde 
que foi colocado à disposição do evento. 

Segundo ela, tanto pela Polícia Militar e Civil 
quanto Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal 
de Lagarto, DTTU, Equipe de Seguranças 
contratados e uma ambulância do SAMU 
estacionada na área externa do evento com 
socorristas para qualquer eventualidade que se 
faça necessária. “Tudo funcionando”, destacou.
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PORTO SEGURO 
FECHA COM CHAVE 

DE OURO SEU 
SÃO JOÃO 

O grande show de Marcos & Belluti, no 
sábado 25, fechou com chave de ouro o 
São João de Porto Seguro, na Passarela 
da Cultura. Ainda animaram a noite Trio 
Virgulino, Marcos Val e Fabiano Araújo, nesse 
evento que entra para a história como o 
maior São João já feito na cidade!

O São João se estendeu por oito noites, 
distribuídas em duas semanas. Foram 32 
bandas, em mais de 60 horas de música e 
grandes shows, com artistas de renome e 
bandas locais, embalando 60 a 80 mil pessoas 
por noite! Novo produto turístico, nesta época de 
baixa temporada, o São João aumentou muito a 
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quantidade de voos, ônibus de turismo e número 
de visitantes. “Vimos a cidade cheia, a cadeia 
turística faturando e a economia aquecida; foi 
muito bom! Vamos trabalhar mais a divulgação 
do evento e nos preparar para algo ainda melhor, 
em 2023, tornando Porto Seguro o maior São 
João do Brasil”, afirmou o Prefeito Jânio Natal.

Jânio agradeceu a presença de todos os 
participantes dessa grande festa: “Vocês foram 
os responsáveis pelo sucesso do nosso São 
João! Quero registrar meu agradecimento 
especial a todos os trabalhadores envolvidos 
na organização, bem como às secretarias 
municipais, forças de segurança e equipes de 
produção. Este foi o começo de um projeto do 
tamanho que Porto Seguro merece”, finalizou.

O grande show de Marcos & Belluti encerrou 
com sucesso os festejos juninos de Porto Seguro
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PASTORES 
RECEBEM TÍTULOS 

DE CIDADÃOS EM 
FREI PAULO

FOTOS DIVULGAÇÃO

O deputado Dr. Samuel e diversos familiares 
dos homenageados num momento feliz e alegre

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 141

2/3| GERAL| GERAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Na noite do dia 18 do mês de junho, o 
Pastor Presidente da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus no Estado de Sergipe, 
Rev. Virginio de Carvalho Neto e sua esposa, 
Miss. Rosa Angélica receberam o Título de 
cidadãos frei paulistanos. 

O Rev. Virginio de Carvalho que já possui 
mais de 40 títulos de cidadania de municípios 
sergipanos, ressaltou a importância e o 

Miss. Rosa Angélica e Rev. Virginio de Carvalho Neto 
receberam o Título de Cidadãos Frei Paulistanos
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orgulho em receber o título cidadão frei 
paulistano ao lado da Miss. Rosa angélica.

“É uma honra e alegria está presente 
nessa solenidade que para mim tem grande 
significado, a partir de agora posso ser 
concidadão de uma gente tão especial”

As proposições foram feitas pelos 
vereadores Edson Alves, Maria das Dores e 
Rivaldo de Santana. O Presidente da Câmara 
Ver. Prof. Antônio Fernandes, que conduziu 
a solenidade, destacou a importância da 
Igreja e os trabalhos prestados pelo casal 
na obra Missionária e em solo sergipano. 
A solenidade contou com a presença do 
prefeito Anderson Menezes, o Pastor e Dep. 
Samuel Carvalho, Pastores de várias partes 
do estado e a Igreja Local. 

Na noite também foram feitas diversas 
homenagens a Sra. Madalena pelo seu centenário 
e trabalhos realizados em favor da Igreja e do 
Município de Frei Paulo, além disso foi conferido o 
título de cidadania ao Sr. Jonab da Silva.
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NO ARRAIÁ DA 
BARRA, QUADRILHA 
RALA-RALA VENCE 

CONCURSO  
A Quadrilha Junina Rala-Rala, do município 

de Maruim, foi a vencedora do Concurso da 
Barra dos Coqueiros. O anúncio foi feito pela 
primeira dama do município, Sueli Macedo, 

A Rala-Rala, de Maruim, foi a vencedora do 
Concurso de Quadrilhas da Barra dos Coqueiros

| GERAL
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acompanhada do secretário de Cultura, Diego 
Araújo, do presidente da Comissão julgadora, 
Roberto Fernandes dos Santos Júnior, e na 
presença dos demais jurados do concurso. E 
as premiações para a campeã, vice-campeã 
e terceira colocada será respectivamente nos 
valores de: R$ 3 mil; R$ 1,5 mil e R$ 1 mil.

A primeira dama do município e secretária 
executiva de Assistência Social, Sueli Macedo, 
enfatizou sobre o resgate da cultura nos 
festejos da Barra. “É um São João Cultural 
promovido aqui em Barra dos Coqueiros. 
Parabéns ao prefeito Alberto Macedo, e aos 
secretários de Cultura, Diego Araújo, e a de 
Governo, Taline Matias, pelo empenho na 
realização desse evento, onde a comunidade 
e turistas se divertem. E o São João contribui 
para a geração de renda para nosso povo”, 
ressaltou Sueli Macedo.

No sábado, 25, teve a apresentação 
das últimas quadrilhas que participam do 
concurso, que é realizado pela Prefeitura da 
Barra dos Coqueiros, através da Secretaria 
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Municipal de Cultura, à partir das 17h30. Na 
sequência tem shows de Dedé Brasil e Jeanny 
Lins, Gustavinho Sobral, Bete Evanny, Forró 
dos VIPs e Xique e Xique.

E quem pensa que a festa acabou, errou, 
o Arraiá da Barra só termina mesmo na 
terça-feira, dia 28 de junho. O encerramento 
acontece na Atalaia Nova, com shows de 
Pífano de Pife, da Banda Naureâ, de Mestrinho 
e de Luís Fernando. E aí, chama a turma e vem 
curtir o São João da Barra.

Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 

CINFORMONLINE 
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GLEYCE E A FILHA 
Um flash especial na competente Gleyce 
Almeida, funcionária da Prefeitura Muncipal de 
Itaporanga D`Ajuda. Na foto, ela está ao lado 
da filha que, por sua vez, segura com carinho a 
neta fofa e cheia de vida. 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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A GEAP E O SÃO JOÃO
A Fundação de Assistência ao Serviço 
Público de Sergipe - GEAP, realizou uma 
confraternização com seus colaboradores 
para festejar o São João. Na foto, destaque 
para Thalita Sarmento Vasconcelos, que vem 
a ser filha do nosso parceiro e colaborador 
do Cinform Municípios, o jornalista Cláudio 
Vasconcelos. E viva o São João!
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NETINHO EM DORES
Neto Guimarães, que vem a ser sobrinho 
da experiente Conselheira do Tribunal de 
Contas de Sergipe, Angélica Guimarães, foi 
destaque na comemoração dos 102 anos do 
município de Nossa Senhora da Dores. Em 
tempo: Netinho, como é mais conhecido, é 
forte candidato a deputado estadual e, em 
recente pesquisa, ele aparece em boa posição 
entre os primeiros colocados nas intenções 
de votos. A coluna deseja sucesso. 
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VISITA À RENASCER
Momento da visita do presidente da Asese, 
a Associação de Servidores do Estado de 
Sergipe, Iraldi Silva, que na foto aparece ao 
lado do jornalista Cláudio Vasconcelos e do 
presidenre da Fundação Renascer do Estado, o 
advogado Wellington Mangueira.
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O MESTRE PROMOTOR 
Na foto, o competentíssimo 
Promotor de Justiça 
Peterson Almeida, 
membro fundador da 
Coordenadoria Eleitoral 
do Ministério Público 
de Sergipe. Ele é mestre 
em Direitos Humanos 
pela Universidade 
Tiradentes e já foi delegado 
comissionado em Sergipe.    

REGISTRO HISTÓRICO 
Quem aparece nesse 
flash é Getúlio Soares, 
funcionário público 
Federal do Ministério da 
Agricultura em Sergipe.  
Nesse registro histórico 
especial para a coluna, no 
famoso Mercado Municipal 
de Manaus, uma obra 
arquitetônica valiosa e 
fundada no ano de 1882.
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O envelhecimento é um processo natural, 
mas escolhas de estilo de vida e dieta podem 
tornar melhor ou pior. Existem vários produtos 
no mercado que impedem o processo de 
envelhecimento, mas os benefícios são 
desfeitos pelos hábitos alimentares pouco 
saudáveis. As frutas em geral são consideradas 
os alimentos mais saudáveis para o ser 
humano em qualquer faixa etária. Além disso, 
são as melhores opções de alimentos 100% 
naturais. Então, confira agora Os 10 Alimentos 
Mais Saudáveis Para sua Saúde

OS 10 ALIMENTOS 
MAIS SAUDÁVEIS 
PARA SUA SAÚDE

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
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MORANGO 
Possuem grande quantidade de flavonoides, 
antioxidantes que previnem o envelhecimento 
precoce das células. Evita também o 
aparecimento de câncer e a oxidação do LDL 
(colesterol considerado ruim quando em 
excesso) que pode gerar a ‘placa de ateroma’ 
ou aterosclerose nas artérias, que causam o 
infarto e o derrame cerebral.

FOTOS DIVULGÃO
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SUCO DE UVA TINTO
É comprovado cientificamente que o consumo 
moderado de vinho reduz a pressão arterial. 
Alguns estudos mostraram que o suco de 
uva tinto é mais rico em flavonoides do que 

ABÓBORA
 Todos os tipos de abóbora podem ser 
consumidas sem medo, afinal, além de trazer 
benefícios ao funcionamento do corpo, produz 
saciedade. Elas são ricas em beta-caroteno e 
também em fibras.

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 154

| GERAL 4/10

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

o vinho tinto, melhorando os fatores de 
risco relacionados ao desenvolvimento da 
aterosclerose e reduzindo a pressão arterial.

CASTANHA DO PARÁ
 Elas finalizam perfeitamente doces, trazendo 
um toque especial ao sabor e ainda são 
benéficas à saúde. Uma castanha possui a 
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BRÓCOLIS
Além de ser rico em 
antioxidantes, possui 
alto teor de vitamina C, 
vitaminas do complexo B, 
mantendo assim mesmo 
após o cozimento, uma 
boa quantidade destas 
vitaminas que influem no 
metabolismo energético 
e na imunidade.

quantidade certa de selênio que necessitamos 
por dia e é considerado um dos alimentos mais 
saudáveis para sua saúde.
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SALMÃO
 Obter bastante proteína é essencial para 
queimar a gordura e ficar magro. Salmão é um 
alimentos que acelera o metabolismo pois é 
uma fonte de proteína magra que irá alimentar 
seus músculos e alimentar o seu metabolismo 
de alta qualidade, de acordo com Apovian. 
Como é que funciona, além de preencher sua 
barriga, para que você coma menos? Alimentos 
ricos em proteínas levam mais energia para 
que o seu corpo processe, o que significa que 
você está queimando gordura, mesmo quando 
você está comendo. O Salmão é rico em 
Ômega-3, que reduz o risco de ataque cardíaco 
e acidente vascular cerebral.
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GENGIBRE 
Se você ainda não conhece os benefícios do 
gengibre para o processo de emagrecimento, 
vamos lhe apresentar. Além disso, ele 
é um alimento termogênico e por isso 
acelera o metabolismo. Sua substância que 
potencializam a queima de calorias porque 
possui óleos essenciais que produzem calor e 
ativam a circulação.
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PIMENTA
 A pimenta ela rica em capsaicina (componente 
ativo da pimenta), ajuda a retirar e quebrar a 
gordura armazenada no tecido adiposo. Além 
disso, pode ser utilizada com moderação 
durantes as refeições.
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CEBOLA
A cebola acrescenta toneladas de sabor a 
qualquer receita, mas não vai adicionar à 
sua cintura. Cebola tem antoxantinas que 
promovem a queda da pressão arterial, além 
de promover níveis de colesterol saudáveis. 

BANANA
A banana possui fibras, potássio, vitaminas, 
antioxidantes e carboidratos. A fruta também 
previne doenças cardíacas, faz bem para 
a digestão, aumenta a saciedade e reduz 
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câimbras. Uma boa saúde consegue-
se em grande parte pelo que se come. 
Existem alimentos que são especialmente 
antioxidantes, super-vitaminados, que 
melhoram a memória e o aspecto da pele, 
baixam o mau colesterol, previnem o 
envelhecimento e muito mais. Além disso, 
tem ainda os minerais e óleos que ajudam 
a quebrar a gordura e a acelerar o seu 
metabolismo. Pesquisas mostram que uma 

| GERAL 10/10
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INFECTOLOGISTA ALERTA 
PARA A IMPORTÂNCIA DA 
DOSE DE REFORÇO CONTRA 
A COVID-19

Com o crescente aumento de novas infecções 
por covid-19 no Brasil, e em especial no Nordeste, 
o sinal de alerta foi ligado e uma quarta onda 
de novos casos em Sergipe está prevista para 

CADERNO   SAÚDE
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A baixa cobertura com a terceira e quarta dose é um fator agravante
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ocorrer no mês de agosto, conforme previsão da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Esse 
aumento deverá ocorrer, principalmente, devido às 
festividades de São João, quando muitas pessoas 
se aglomeram nos eventos que ocorrem em 
praticamente todo o Estado. 

Entre as medidas mais importantes que 
impactam diretamente na possibilidade de piora 
do quadro sanitário está a baixa imunização da 
população. Muitas pessoas relaxaram depois 
que tomaram a segunda dose do imunizante e 
não buscaram a dose de reforço. O Ministério 
da Saúde já apresentou uma preocupação em 
relação a isso. Dados do Tribunal de Contas da 
União mostram que o Brasil tem mais de 28 
milhões de doses de vacina contra a covid-19 
com prazo de validade prestes a vencer. 

Em Sergipe, segundo dados epidemiológicos 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 86,64% 
da população foi vacinada com a primeira dose 
e 78,88% com a segunda dose. Além disso, 
43,09% foi vacinada com a primeira dose de 
reforço e 27,52% com a segunda dose de reforço. 
O médico infectologista e professor da UFS e da 

3/7CADERNO   SAÚDE

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 165

Universidade Tiradentes (Unit), 
Dr Matheus Todt, acredita 
que a baixa cobertura com 
a terceira e quarta doses é 
um fator agravante devido à 
imunidade perder força com 
o passar do tempo. “Hoje 
sabemos que a proteção contra 
a covid-19 cai muito com o 
passar do tempo, sobretudo 
após seis meses. O reforço 
vacinal é importante para 
manter a imunidade adequada para proteção do 
paciente. A dose de reforço da vacina foi ofertada, 
incialmente, apenas para profissionais de saúde, 
idosos e pacientes com comorbidades graves. 
Hoje, todos com mais 18 anos que receberam 
a última dose há mais de quatro meses podem 
receber a dose de reforço”, comentou.

JANSSEN

A população com idade entre 18 e 39 anos, 
vacinada com a Janssen, já pode tomar o 
segundo reforço. A ampliação da faixa etária 
foi comunicada pelo Ministério da Saúde por 
meio de nota técnica.  A nota também autoriza 
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Dr Matheus Todt: “O reforço 
vacinal é importante para 
manter a imunidade”
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a população com 40 anos ou mais, que tenham 
recebido a última vacina também há quatro 
meses, a procurarem as unidades de saúde para 
a aplicação da terceira dose de reforço. 

É importante salientar que o imunizante da 
Janssen foi aplicado em dose única e as aplicações 
posteriores são consideradas doses de reforço, 
ou seja, objetivam trazer maior proteção contra o 
coronavírus. É normal que a proteção inicial de 
uma vacina caia com o tempo, por isso, manter o 
esquema vacinal em dia deve ser uma prioridade.
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Quem recebeu dose da 
Janssen já pode tomar o 

segundo reforço

CASOS

Os pesquisadores da UFS chamam a atenção 
para a explosão de casos novos de covid-19 no 
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Nordeste. “Subiram que nem foguete de São João”, 
disse o professor e coordenador da força-tarefa 
covid-19, Lysandro Borges. A média móvel de sete 
dias da taxa de crescimento de casos acumulados 
disparou, bem como o número de novos óbitos por 
dia na Região. Em Sergipe, o cenário também é de 
preocupação, com um crescimento na média móvel 
de casos nos últimos sete dias. 

O número de internações também preocupa. 
O último boletim epidemiológico divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde apontou que 158 
pessoas estão internadas em Sergipe devido 
às complicações da covid-9, sendo 48 na rede 
pública e 110 na rede particular. Destes, 79 estão 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A situação 
é mais crítica nos hospitais particulares. O Hospital 
São Lucas já ultrapassou a ocupação de 100%. A 
unidade disponibiliza 17 leitos de UTI adulta.

De acordo com Dr Matheus Todt, a preocupação 
com o aumento da covid-19 é real e precisa ser 
observada. “Temos acompanhado a evolução 
nacional do número de casos, com um aumento 
expressivo de novos casos, um aumento menor 
do número de hospitalizações e manutenção do 
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número baixo de óbitos. Mesmo assim, não podemos 
facilitar, pois cerca de 20% da população não 
está adequadamente imunizada e, portanto, está 
vulnerável às formas graves da doença”, explicou.

Mas será que a rede pública e privada de 
Sergipe estão se preparando para a possibilidade 
de aumento de internações? Segundo Dr 
Matheus, o sistema de saúde, tanto público como 
privado, poderá sofrer pressão nos próximos 
dias ou meses por conta do aumento de casos 
da covid-19. “Não acredito que teremos uma 
saturação dos hospitais como vimos no primeiro 
semestre de 2021, mas veremos alguma pressão 
no sistema de saúde, principalmente quanto a 
leitos pediátricos”, apontou.
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A proteção contra a covid-19 diminui com o passar do tempo
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SERGIPE AMPLIA VACINAÇÃO 

Com término da Campanha Nacional da Vacinação 
contra a Influenza dos grupos prioritários na última 
sexta-feira (24), a partir desta segunda (27), 
as doses remanescentes podem ser aplicadas 
em pessoas de outras faixas etárias que devem 
procurar os postos de vacinação dos municípios. 
A campanha, que até esta sexta foi direcionada a 
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NOTAS DA SEMANA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

FO
TO

S 
D

IV
UL

G
A

Ç
Ã

O FOTOS DIVULGAÇÃO

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 170

2/8CADERNO   SAÚDE

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

ONCO HEMATOS OFERTA CURSO DE LIBRAS

O curso tem o objetivo de levar um atendimento 
humanizado, a inclusão e responsabilidade 
social para os pacientes das clínicas. Estão 
participando do curso os profissionais da 
equipe multidisciplinar e recepção. O professor 
do curso, Jorge Fortes dos Santos, reforçou a 
importância de ter uma comunicação direta entre 
o profissional e o paciente surdo. “Sabemos que 
as pessoas surdas, por muito tempo, ficaram 

grupos mais vulneráveis, atingiu apenas 61% do 
público alvo, em Sergipe. Foram aplicadas 373.873 
doses de vacinas. Entre as crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos de idade (4 anos, 11meses e 29 
dias) a cobertura vacinal foi de 47%; as Puérperas 
39%; os trabalhadores da saúde 67% ; a cobertura 
vacinal dos Indígenas 96%; das gestantes 42%; e a 
cobertura vacinal dos idosos contra a influenza foi 
de 69%; já dos professores 56%.
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ENFERMEIRO RECEBE 
PRÊMIO DO HOSPITAL 
SÍRIO-LIBANÊS

Formado em enfermagem 
pela Universidade 
Tiradentes (Unit), Joathan 
Ribeiro foi reconhecido 
com a entrega do 
Prêmio Violeta Jafet de 
excelência no cuidado. 
A premiação é uma 
forma de reconhecer 
e homenagear os 
profissionais do Hospital 

excluídas da sociedade, de se comunicarem, 
porque os profissionais que atendiam nunca 
tinham acesso a essa comunicação direta. 
Então a ideia do curso é proporcionar isso, 
não ter a dependência de alguém para facilitar 
a comunicação entre um paciente surdo e 
o profissional. Agora os profissionais podem 
se comunicar diretamente com os pacientes 
surdos. Isso ajuda no entendimento de possíveis 
diagnósticos que serão dados e também evita 
alguns ruídos de comunicação”, explicou.
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ATENDIMENTO A QUEIMADOS 

Onze pessoas foram atendidas vítimas de 
queimaduras no Huse, os dados correspondem 
à véspera e ao dia de São João, 23 e 24 

Sírio-Libanês – São Paulo (SP) e Brasília (DF). 
Atualmente, Joathan atua como enfermeiro 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral 
adulto no complexo hospitalar Bela Vista, capital 
paulista. “Sendo essa instituição uma das mais 
renomadas da América Latina e do mundo, ser 
reconhecido pela mesma é saber que correspondo 
a um padrão elevado de assistência à saúde, com 
um cuidado centrado na pessoa e que prioriza a 
segurança do paciente”, diz o enfermeiro.
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respectivamente. Neste ano, como já era 
esperado, apresenta um crescimento em relação 
ao mesmo período de 2021. Na véspera de São 
João, dia 23, devido o acendimento de fogueiras 
e a queima de fogos, houve também o maior 
número de incidentes por queimaduras, onde 
11 pessoas foram vítimas no total, sendo nove 
por fogos de artifício e as demais apresentaram 
lesões por álcool, óleo e leite quente. Destas, 
cinco pessoas apresentaram maior gravidade 
sendo encaminhadas para a Unidade de 
Tratamento de Queimados (UTQ) onde recebem 
cuidados especiais, as demais foram medicadas 
e em seguida receberam alta hospitalar. A noite 
do dia 24 apresentou um percentual elevado de 
vítimas por queimaduras.

DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS

Os festejos juninos estão a todo vapor em 
Sergipe e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
está empenhada em intensificar as ações de 
prevenção. No Arraiá do Povo, festa tradicional 
que foi aberta no dia 22, e vai a 29 deste mês, a 
SES fará ação de prevenção contra as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Em um 
stand, na Orla da Atalaia, a partir das 19h, serão 
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ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SERGIPE

 O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/
SE) realizou a 257ª Reunião Ordinária, na última 
terça-feira, 21, no auditório da Fundação Estadual 
de Saúde (Funesa). Todos os meses os conselheiros 
de saúde se reúnem para debater temas relevantes 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Uma das 
pautas foi a apresentação da Segurança Alimentar 
e Nutricional no Contexto da Saúde em Sergipe. O 
nutricionista e referência técnica de Alimentação e 
Nutrição da Diretoria de Atenção Primária à Saúde 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ronaldo 
Cruz, fez uma explanação sobre o tema. Segundo 

disponibilizados cerca de 10 mil preservativos 
nos oito dias de evento. Além disso, na quinta-
feira, 23, e no domingo, 26, também serão 
viabilizados testes rápidos a partir das 19h.
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SAMU NOS FESTEJOS JUNINOS

Na última quarta-feira (22), véspera de São João, 
o Samu 192 Sergipe realizou  cinco atendimentos, 
sendo três clínicos, dois traumas e uma remoção 
pela Unidade de Suporte Avançado (USA). Na 
quinta-feira (23), no Arraiá do Povo, foram oito 
atendimentos e uma remoção com a USA. Já 
no Forró Caju, no primeiro dia de programação, 
foram 35 atendimentos no posto médico da 
Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), uma 
remoção com a USA e duas com a Unidade de 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

ele, dentro da Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição, a participação e o controle social estão 
inseridos, por isso a importância de apresentar o 
panorama do estado para os conselheiros.
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NOVA MATERNIDADE EM ARACAJU

Com a presença do ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, o prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na 
manhã do último sábado, 25, a estrutura física da 
primeira maternidade pública municipal de Aracaju, 
erguida no bairro 17 de Março, zona Sul. Fruto 
de um investimento superior a R$ 18 milhões, a 
unidade terá capacidade para realizar cerca de 500 
partos, por mês. O espaço físico da maternidade 
ocupa uma área superior a 76 mil metros quadrados 
com 50 leitos, duas salas de cirurgia, UTI neonatal, 
entre outros equipamentos. A previsão de 
inauguração é para agosto deste ano.

Suporte Básico (USB). Na sexta-feira (24) foram 
realizados no Arraiá do Povo, três atendimentos 
clínicos e uma remoção USA, já no Forró Caju a 
equipe realizou 18 atendimentos clínicos.

8/8CADERNO   SAÚDE
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CRIANÇAS PODEM 
DESENVOLVER PROBLEMAS 
CARDÍACOS, APONTA PEDIATRA

Receber o diagnóstico de uma doença 
cardíaca pode provocar um susto muito grande 
em qualquer adulto. Preocupação e medo são 
os sentimentos mais comuns. Agora imagina 
para os pais receberem a informação que seu 
filho ou filha tem um problema no coração? A 
cada 100 crianças nascidas no mundo, uma 
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Metade das crianças com doenças genéticas têm doença cardíaca 
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desenvolve problema cardíaco. Metade delas são 
consideradas graves e podem levar ao óbito se 
não diagnosticadas precocemente.

As doenças nos corações das crianças são 
classificadas em dois tipos: as congênitas, que 
são àquelas decorrentes de uma má formação 
da estrutura cardíaca que ocorrem durante o 
desenvolvimento fetal, desde o útero, sendo 
mais frequentes durante a gravidez. E existem 
as doenças adquiridas após o nascimento, em 
especial as miocardites (inflamação no músculo do 
coração, em sua maioria por viroses) e as lesões 
nas valvas secundárias às doenças reumáticas. 

De acordo com médico 
cardiologista pediátrico Dr 
André Luís Moura Sotero, 
que atua na Prefeitura de 
Aracaju e nas Maternidades 
Nossa Senhora de Lourdes 
e Santa Helena, vários 
fatores podem comprometer 
o funcionamento cardíaco, 
com destaque para os danos 
causados pelos remédios para 
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Dr André Sotero: “há 
doenças graves no 
coração em crianças sem 
qualquer sintoma”
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o tratamento do câncer. “80% das crianças 
que nascem com cardiopatia congênita não 
têm fator de risco suspeito. Metade das 
crianças com doenças genéticas têm doença 
cardíaca. Existe uma abertura entre duas 
cavidades e um vaso presentes na vida fetal 
e que devem fechar após o nascimento, 
portanto, toda criança um dia deverá fazer um 
exame chamado ecocardiograma. Contudo, 
o momento será determinado pelo pediatra”, 
comentou Dr André Sotero.

O ecocardiograma fetal é o exame que faz o 
diagnóstico das cardiopatias congênitas de maneira 
precoce. O melhor período para realização do mesmo 
é entre as semanas 22 e 26. Alguns tratamentos 
já são feitos nesta fase. Alguns casos precisam de 
correção cirúrgica nos primeiros dias de vida.

“Infelizmente, há doenças graves no coração 
em crianças sem qualquer sintoma, fato que 
reforça a importância do acompanhamento 
pediátrico. Quando da existência dos mesmos, 
cansaço, tontura, desmaios, baixo ganho de 
peso e cianose (criança que fica roxa) são os 
principais achados”, concluiu.
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A Nosso destaque 
da semana é 
a médica com 

Especialização em 
Clínica Geral, Dra 
Débora Larice de Sena 
Souza Guimarães, 
que atua no Hospital 
Municipal Nestor Piva, em Aracaju. Para Dra 
Débora, o momento mais marcante foi a sua 
graduação em Medicina, profissão que ela exerce 
desde 2018. “Para mim, exercer essa profissão é 
um ato amor ao próximo”, disse. Um dos grandes 
desafios enfrentados por ela foi atender durante 
a pandemia da covid-19. “Atuar na pandemia, 
para mim, foi um momento crítico, pois, não 
estávamos preparados para aquela situação e, 
ao mesmo tempo, foi desafiador, pois tivemos 
que aprender a cuidar das pessoas enquanto 
aprendíamos sobre a doença”, frisou a médica.

DRA DÉBORA LARICE
MÉDICA

CADERNO   SAÚDE
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Os primeiros sintomas costumam aparecer já na infância

1/4

JUNHO VERDE: MÊS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE A  ESCOLIOSE 

Dados da Organização Mundial de Saúde 
indicam que cerca de 6 milhões de brasileiros 
têm uma curvatura significativa de escoliose, 
que não consiste em uma doença, mas sim 
em uma alteração para alguns dos lados da 
curvatura natural da coluna vertebral. O mês 
de junho foi escolhido para conscientizar 
sobre a importância de uma avaliação já na 
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infância para que as possibilidades de êxito nos 
tratamentos sejam cada vez maiores. O objetivo 
é unir pessoas para criar uma consciência 
pública positiva sobre a escoliose, promovendo 
a educação e reunindo as pessoas afetadas 
pela doença. Em entrevista, a quiropraxista Dra. 
Letícia Gitaci alertou sobre os cuidados que 
devem ser tomados ao detectar o problema.   

  
A escoliose é considerada uma deformidade 

tridimensional da coluna vertebral em que a 
curvatura do plano central excede 10 graus. 
Pode se manifestar tanto na infância quanto na 
adolescência ou, em casos mais raros, na fase 
adulta, com maior prevalência entre as mulheres. 

“As escolioses afetam 3 a 4% da população e são 
decorrentes de diversas causas, afetando diferentes 
idades e populações. Em alguns casos ela pode ser 
detectada logo nos primeiros anos de vida – nos 
casos de escoliose congênita e escoliose idiopática 
infantil. Nas crianças maiores e adolescentes temos 
as escolioses idiopáticas juvenis e do adolescente, 
podendo ser encontrada até em idosos nos casos 
de escoliose degenerativa e escoliose idiopática do 
adulto. Doenças raras e síndromes neurológicas 
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como a paralisia cerebral 
e a mielomeningocele são 
causas importantes da 
deformidade na coluna”, 
explica Dra. Letícia.   

Os primeiros sintomas 
costumam aparecer já 
na infância, quando 
os músculos e ossos 
aumentam seu tamanho 
e o cérebro precisa 
se adaptar a essas 
mudanças. Porém é 
difícil que um olhar leigo 
note a curvatura nos 
estágios iniciais. “Mas 
é possível perceber observando sintomas como 
ombros ou quadris que parecem assimétricos; 
coluna vertebral encurvada anormalmente 
para um dos lados; sensação de desconforto 
muscular. Geralmente a escoliose na infância 
não causa dor. Se a criança sentir desconfortos 
associados à dores, é necessária uma avaliação 
médica criteriosa para verificar a existência de 
outras doenças mais graves”, afirma.   

Dra. Letícia Gitaci

DIVULGAÇÃO

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 184

  O tratamento é individualizado e depende 
de uma equipe multidisciplinar composta por 
quiropraxista, médico ortopedista e fisioterapeuta. 
“O tratamento é baseado no acompanhamento 
quiroprático e em exercícios específicos 
da fisioterapia. O tratamento cirúrgico só é 
determinado para os casos com deformidades 
maiores, progressivas, ou seguidas de dor, 
compressão neurológica, ou em casos que 
evoluíram com piora mesmo com o tratamento não 
cirúrgico. Muitas vezes são os pais ou familiares 
que percebem o aparecimento da doença, outras 
vezes o paciente sente dor, desconforto ou às vezes 
até vergonha de sua aparência”, finaliza. 
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A escoliose é considerada uma deformidade 
tridimensional da coluna vertebral
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Em períodos de grandes comemorações, é 
muito comum comprometer a dieta com exageros 
de alimentos ricos em açúcar e gordura e com o 
consumo de bebidas alcoólicas. Isso traz reflexos 
para o corpo quase que instantaneamente, 
causando entre outros sinais, inchaço, ganho de 
peso e aumento de oleosidade da pele.

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

EXAGEROU NOS FESTEJOS 
JUNINOS? DICAS PARA 
RECUPERAÇÃO PÓS FESTAS
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Mas, tenha calma porque nem tudo está 
perdido! Confira algumas dicas para fazer seu 
metabolismo voltar a ficar em equilíbrio:

-Beba bastante água - Normalmente quando 
se come e bebe em excesso, a ingestão de água 
é deixada de lado. O que é um grande erro, afinal 
a desidratação é uma das principais causas 
de ressaca e mal-estar. Além disso, manter a 
necessidade adequada de água é essencial para 
eliminar toxinas e líquido retido entre as células, 
resultando na diminuição do inchaço.

uFaça refeições leves - Após uma sobrecarga 
de álcool, tudo que o sistema digestivo e órgãos 
auxiliares (principalmente o fígado) menos 
querem é ter mais trabalho para digerir, absorver e 
metabolizar nutrientes. Até seu corpo se recuperar 
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totalmente, evite alimentos processados, ricos em 
gorduras e ricos em açúcares.

uEvite grandes restrições - Na tentativa de 
compensar o exagero, algumas pessoas adotam 
uma dieta super-restritiva, principalmente com 
alimentos fontes de carboidratos. O que pode 
levar a uma menor saciedade e causar fome, ou 
seja, o resultado é o oposto do desejado. O ideal é 
escolher as melhores fontes, ricas em fibras. Grãos 
integrais, legumes, verduras e frutas cítricas são 
ótimas opções.

uAumente a ingestão de frutas - Elas possuem 
uma boa quantidade de vitaminas e minerais 
antioxidantes e anti-inflamatórios que auxiliam o 
reequilíbrio do organismo.

uVolte à rotina de exercícios - Praticar no 
mínimo 50 minutos de exercícios diariamente, 
ajuda a eliminar os quilinhos que foram ganhos 
durante as festividades. Além de auxiliar na 
prevenção de doenças crônicas, como diabetes, 
dislipidemia, hipertensão arterial, entre outras.

Evelyn Mateus – Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Pós-Graduada em Nutrição Clínica e Esportiva pela FATELOS
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Caoa Chery lança no Brasil o subcompacto 
elétrico iCar e apresenta versões híbridas leves 
de Tiggo 5x Pro, Tiggo 7 Pro e Arrizo 6 Pro e a 

configuração Plug-in Hybrid do Tiggo 8 Pro
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira 
AutoMotrix

ATITUDE ENERGÉTICA 
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Automóveis 100% elétricos, modelos híbridos 
(nos quais o motor a combustão é auxiliado por 
motores elétricos) e   híbridos plug-in (combinam 
propulsores a combustão com elétricos que 
podem ser carregados em tomadas) ganham 
destaques nos lançamentos de todas as marcas. 
Atenta à tendência global, a Caoa Chery – criada 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 191

3/13

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

no Brasil em 2017 com a aquisição de 50,7% das 
operações nacionais da fabricante chinesa Chery 
pelo conglomerado brasileiro Caoa – resolveu 
sair na frente. Aproveitou o lançamento do seu 
primeiro modelo 100% elétrico, o subcompacto 
iCar, para apresentar as versões híbridas leves dos 
utilitários esportivos Tiggo 5x Pro e Tiggo 7 Pro 
e do sedã Arrizo 6 Pro e também a configuração 
Plug-in Hybrid do SUV grande Tiggo 8 Pro. Com os 
novos modelos, toda a linha comercializada pela 
marca contará com versões eletrificadas. “Somos 
uma das marcas que mais crescem no país graças 
a nossa capacidade de nos manter sempre em 
movimento. Estamos liderando a virada tecnológica 
da nossa indústria com a complementação do 
nosso portfólio, seguindo a tendência global de 
carros verdes”, comemora Marcio Alfonso, vice-
presidente de Operações da Caoa.

 O primeiro produto 100% elétrico da Caoa 
Chery chega às concessionárias no final de junho. 
Importado da China, onde é comercializado há 
cinco anos, o iCar está em sua quarta geração, 
já teve mais de 200 mil unidades vendidas e é 
atualmente o mais emplacado de seu segmento 
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no mercado chinês. Oferecido no Brasil em 
versão única Pro, o subcompacto aposta em um 
típico modelo urbano para aquecer o segmento 
de entrada dos carros elétricos no Brasil. De 
cara, o novo chinês chega tomando do Renault 
Kwid E-Tech o posto de carro elétrico mais 
barato do país. Oferecido por R$ 139.990, o novo 
subcompacto ficou exatos R$ 7 mil abaixo do 
preço do rival de Renault, também importado da 
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China, que parte de R$ 146.990. Na mesma briga 
está o JAC E-JS1, igualmente originário da China, 
com preço de R$ 164.900. 

 Chamado na China de EQ1, o iCar é equipado 
com uma bateria de quatro módulos com 27 
células, com capacidade total de 30,8 kWh, e um 
motor de 45 kW, equivalente a 61 cavalos, com 15,3 
kgfm de torque. Entre os principais diferenciais está 
o fato de ser um veículo concebido originalmente 
como um projeto elétrico e que, por isso, reúne 
características técnicas que envolvem desde 
a motorização até os materiais utilizados. Sua 
carroceria é composta por alumínio de aviação, 
combinado com polímeros de alta resistência. 
Graças a essa estrutura, apresenta redução 
de cerca de 20% a 30% no peso em relação às 
carrocerias tradicionais em aço – o subcompacto 
chinês pesa apenas 995 quilos. 

 Com a carroceria em duas cores, sendo o 
teto em preto, o iCar tem molduras das caixas de 
rodas, soleiras e para-choques em preto fosco. 
Os faróis de halogênio tipo projetor contam com 
ajuste elétrico de altura e as luzes de rodagem 
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diurna (DRL) são em leds. Há luzes indicadoras 
de direção nos para-lamas e nos retrovisores. O 
teto solar panorâmico tem vidro fixo e o aerofólio 
é na cor do carro, que traz ainda rack de teto 
decorativo e lanternas fumê com leds. As rodas de 
liga leve têm aro 15. O iCar oferece três opções de 
cores de carroceria: verde, cinza e branco. 

 Para chegar ao mercado brasileiro, o iCar 
recebeu adaptações na suspensão e no motor. 
Segundo a Caoa Chery, a autonomia é de 282 
quilômetros e a bateria pode ser carregada 
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completamente em apenas 36 minutos em 
estações de carga rápida (eletropostos), em pelo 
menos cinco horas em sistema de carregamento 
portátil e em onze horas com cabo emergencial 
em tomada de três pinos. O conector é do tipo CCS 
Combo 2, o mais comum no mercado nacional. 
A garantia é de oito anos para o sistema de 
propulsão elétrico e de três anos para o veículo.

 Dentro da proposta de eletrificar todos os 
modelos do seu portfólio até o final de 2023, a 
Caoa Chery começa a produzir, ainda neste mês, 
os primeiros carros nacionais com tecnologia 
híbrida leve de 48V, que chegarão às lojas em 
julho. Fabricados em Anápolis, os utilitários 
esportivos Tiggo 5x Pro Hybrid e o Tiggo 7 Pro 
Hybrid reunirão todo o pacote tecnológico de 
conforto e segurança das versões com motor a 
combustão com a nova motorização híbrida flex. 
No Tiggo 5x Pro Hybrid, o motor 1.5 turboflex 
com auxílio elétrico passa a render 160 cavalos e 
25,5 kgfm – são dez cavalos e um kgfm a mais na 
comparação com a versão “não híbrida”. Lançado 
em dezembro de 2021 com o motor 1.6 turbo de 
187 cavalos “herdado” do Tiggo 8, o Tiggo 7 Pro 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 196

8/13

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

ganha em sua configuração híbrida um conjunto 
mecânico igual ao do Tiggo 5x Pro Hybrid. 
Sempre com foco na economia de combustível, 
o mesmo “powertrain” híbrido moverá ainda o 
sedã Arrizo 6 Pro Hybrid, que a partir de agosto 
desembarca no Brasil em versão importada da 
China. Em pré-lançamento, o Tiggo 5x Pro Hybrid 
está sendo oferecido por R$ 169.990, o Tiggo 7 
Pro Hybrid, por R$ 199.990, e o Arrizo 6 Pro Hybrid 
por R$ 159.990. Também em agosto, chegará às 
concessionárias o Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, com 
preço de pré-lançamento de R$ 269.990. Com 
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capacidade para até 
sete passageiros, o SUV 
grande produzido em 
Anápolis passa a ser 
o único modelo desse 
tipo a ser vendido no 
Brasil a contar com 
uma transmissão 
híbrida dedicada 
(DHT). O motor 1.5 
turbo a gasolina 
trabalha associado a 
outros dois elétricos 
carregáveis em 
tomadas, gerando uma 
potência combinada 
de 317 cavalos e 
torque combinado 
de 56,6 kgfm. De 
acordo com a Caoa 
Chery, a autonomia 
no modo elétrico é 
de 77 quilômetros e 
o consumo médio 
combinado é de 42,7 
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km/l. A versão híbrida 
teve a dianteira 
redesenhada, com 
faróis mais afilados e 
grade hexagonal com 
elementos cromados 
na parte inferior. 

No ano passado, 
a fábrica da Caoa 
em Anápolis recebeu 
investimentos que 
possibilitaram a 
introdução das 
novas tecnologias 
no portfólio. Em 
maio de 2022, a 
marca sino-brasileira 
fechou a fábrica da 
cidade paulista de 
Jacareí, inaugurada 
pela Chery em 2014, 
e concentrou sua 
produção nacional 
em Anápolis. 
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Com o fechamento da unidade industrial no 
Estado de São Paulo, parou de produzir localmente 
o Tiggo 3X e o Arrizo 6 – o sedã passou a ser 
importado da China. A marca afirma que pretende 
preparar a fábrica de Jacareí para produzir apenas 
híbridos e elétricos, a partir de 2025. 

EXPERIÊNCIA A BORDO
Pequeno notável

 No interior do iCar, o design é contemporâneo, 
com um bom aproveitamento dos espaços. Com 
capacidade para quatro passageiros, o “carrinho” 
tem o acesso aos bancos traseiros acionável por 
comando eletrônico. O painel de instrumentos é 
em LCD, digital e colorido, e o multimídia de 10,25 
polegadas tem tela colorida sensível ao toque. 
O volante multifuncional vem com regulagem 
de altura e os bancos dianteiros têm regulagem 
elétrica. O modelo conta com duas entradas USB 
e oferece carregamento de celular wireless. A 
capacidade do porta-malas pode chegar a 380 
litros com os bancos traseiros rebatidos.

 O iCar traz de série monitor de pressão e 
temperatura dos pneus, câmera traseira e sensor 
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de estacionamento, freios a disco e suspensão 
independente nas quatro rodas, airbag duplo 
frontal, vidros elétricos, ar-condicionado com 
controle automático de temperatura, controle 
de estabilidade, assistente de saída em aclives e 
freio eletrônico AutoHold. O subcompacto elétrico 
oferece dois modos de condução – “Sport” e 
“Eco”. Equipado com kit de reparo de pneus, o 
iCar traz ainda cabo portátil de carregamento de 
emergência – 220V / 20A. 

http://www.cinformonline.com.br
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Motor: elétrico de 45 kW com bateria de lítio de 
30,8 kWh Potência: 61 cavalos Torque: 15,3 kgfm
Autonomia: 282 km (WLTP) Porta-malas: 100 
litros (2 ocupantes) / 380 litros (2 ocupantes) 
Carroceria: hatch subcompacto de duas portas 
Dimensões: 3,20 metros de comprimento, 
1,67 metro de largura, 1,55 metro de altura 
(sem rack) e 1,59 metro de altura (com rack) 
e 2,15 metros de distância de entre-eixos Vão 
livre em ralação ao solo: 12 centímetros 
Peso em ordem de marcha: 995 quilos Carga 
útil: 280 quilos Direção: assistência elétrica 
Diâmetro mínimo de curva: 4,55 metros 
(esquerda ou direita) Suspensão: dianteira e 
traseira independentes tipo MacPherson, com 
molas em espiral, amortecedores com ajuste 
duplo e barras estabilizadoras Freios: discos 
dianteiros e traseiros. Sistema de freio com 
antitravamento (ABS) e distribuição eletrônica 
da força (EBD) Rodas: liga leve de 15” Pneus: 
165/65 R15 Aceleração zero a 100 km/h: 12,8 
segundos Preço: R$ 139.990

FICHA TÉCNICA
CAOA CHERY ICAR PRO
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Por Daniel Dias
AutoMotrix
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Milivie 1
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LOUCOS POR FUSCA
A Milivie, fundada e comandada pelo inglês 
Jonathan Engler, decidiu reviver o Volkswagen 
Sedan – o popular e famoso Fusca. Para isso, 
integrantes da empresa foram catar exemplares 
do lendário “carrinho” pelo mundo. Serão 
produzidas – ou refeitas artesanalmente – 22 
unidades do chamado Milivie 1. O número é 
em homenagem aos mais de 22 milhões de 
Fuscas produzidos desde a década de 40. Cada 
Milivie 1 custará 570 mil euros (mais de R$ 3 
milhões), tornando-se a “brincadeira” mais 
cara da história da indústria automotiva do 
planeta. Com mais de mil horas de artesanato 
e engenharia consumidas na finalização de 
uma única unidade do Milivie 1, o resultado é 
um carro completamente novo, que aproveita 
apenas o monobloco de metal e as tábuas 
do piso do original. E mesmo esses dois 
itens são completamente modernizados 
tecnologicamente. Engler resolveu manter 
a refrigeração a ar do motor, no entanto, 
desenvolveu uma nova unidade de 2,28 litros 
de quatro cilindros, também feita a mão. Uma 
transmissão ZF 4HP Carrera foi totalmente 
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“CAVALLINO” NA TOMADA
A Ferrari está projetando que modelos 100% 
elétricos e híbridos representem 60% de sua 
produção de carros de rua até 2026 e 80% até 
2030, ano-limite estipulado por alguns países 
europeus – como o Reino Unido e a França 
– para a extinção de veículos a combustão. 
Para comandar a eletrificação dos modelos 
construídos em Maranello foi escolhido o italiano 
Benedetto Vigna, de 53 anos. “A eletrificação 
é uma forma de melhorar o desempenho dos 
carros da Ferrari”, afirmou Vigna. A Ferrari é uma 

reformulada para oferecer a condução 
envolvente e emocionante que será o “cartão de 
visitas” do novo carro, conforme Engler.

Ferrari 296 GTS
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PREPARAÇÃO DE PISTA
O Mustang Mach 1 – vendido no Brasil por R$ 
553.180 – é um caso raro de veículo homologado 
para andar nas ruas e estradas com configurações 
de competição. Seu motor Coyote V8 5.0, de 483 
cavalos de potência, permite uma aceleração de 
zero a 100 km/h em 4,3 segundos. Muito desse 
desempenho se deve a tecnologias exclusivas 
incorporadas ao clássico de edição limitada. 

das fabricantes mais conhecidas no mundo, e 
vem lentamente aderindo à eletrificação de seus 
veículos. A marca fundada por Enzo Ferrari – 
morto em 1988 com 90 anos de idade – comprou 
terrenos próximos a Maranello para a construção 
de uma terceira linha de produção, juntamente 
com um centro de pesquisa e desenvolvimento 
para a fabricação própria de baterias. Atualmente, 
a Ferrari produz dois modelos híbridos, o SF90 
e o 296 GTS, que contam com motores elétricos 
voltados para aumentar o desempenho do 
veículo, considerados híbridos leves pela baixa 
capacidade das baterias. A marca italiana já 
anunciou também que apresentará um carro de 
rua totalmente elétrico em 2025.
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Segundo a engenharia da Ford, são cinco os 
“segredos” de tamanho desempenho:

1. Sistemas de arrefecimento – O Mach 1 tem 
dois potentes radiadores para o arrefecimento do 
motor e do fluido da transmissão automática de 
10 marchas.

2. Suspensão adaptativa MagneRide – Tem 
suspensão do tipo MacPherson na dianteira 
e independente integral-link na traseira, com 
amortecedores de fluido eletromagnético 

Ford Mustang Mach 1
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PRIMEIRO LÁ
A Ram acaba de anunciar que está expandindo 
sua linha de modelos de uso leve (light duty) 
com a adição da nova 1500 TRX Sandblast 
Edition, equipada com motor 6.2 Hemi V8 turbo 
com 711 cavalos de potência e absurdos 90 
kgfm de torque. A nova versão estará à venda 
nos Estados Unidos a partir do próximo mês, 
com possibilidades de vir também para o 

e sensores que monitoram as condições de 
pilotagem mil vezes por segundo.

3. Conjunto aerodinâmico – O “downforce” 
é otimizado para curvas mais velozes e com 
absoluto controle, colado ao chão.

4. Freios Brembo – Conta com freios dianteiros 
Brembo de 15 polegadas com pinças de alumínio 
e seis pistões de 36 milímetros.

5. Modos de direção – “Normal”, “Esportivo”, 
“Esportivo+”, “Pista”, “Drag”, “Neve/Molhado” e 
“Individual” –, que adaptam as configurações do 
veículo para qualquer condição de pista.
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Brasil. “Nossos clientes querem se destacar da 
multidão, e a nova Ram 1500 TRX Sandblast 
Edition permite que eles façam exatamente 
isso, oferecendo a melhor combinação de 
desempenho, capacidade e tecnologia do 
segmento”, festejou Mike Koval Jr., CEO da 
Ram. A nova configuração traz de série itens 
iguais aos da Ram 1500 Rebel comercializada 
no Brasil, como grafismos, rodas exclusivas de 
18 polegadas pretas, teto solar panorâmico de 
painel duplo, revestimento especial na caçamba, 
pontos de amarração de carga e luz elevada de 
freio de leds montada na cabine.

Ram 1500 TRX Sandblast Edition
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PARADA SEGURA
Item obrigatório nos veículos produzidos no Brasil 
desde 2014, o sistema de freios ABS (do inglês 
Anti-lock Braking System) – que só entra em ação 
se o motorista pressionar o pedal com toda a 
força possível e sentir uma trepidação no pé – 
ainda provoca algumas dúvidas nos usuários. A 
mais frequente é sobre o não desligamento da luz 
do ABS no painel do carro. Para a Magneti Marelli 
– uma das marcas de autopeças mais tradicionais 
do mundo –, esse é um sinal que indica pane no 
sistema e precisa ser averiguado imediatamente 
em uma mecânica especializada, pois pode 

Luz do sistema ABS ligada ininterruptamente
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ATENÇÃO AO ALUGAR
Conforme a Associação das Locadoras de 
Automóveis (ABLA), o Brasil tem mais 1,170 
milhão de veículos de aluguel e cerca de 560 mil 
desses são utilizados no turismo. Ainda segundo a 

estar indicando algum defeito. Um dos mais 
importantes componentes de segurança ativa 
do veículo, o ABS proporciona uma frenagem 
mais eficiente e segura, monitorando a rotação 
das rodas e evitando que travem em situações 
de emergência, principalmente em vias com 
baixa aderência, como em dias chuvosos, além 
de permitir ao condutor manter o controle 
sobre o veículo nessas situações.

Aluguel de carro
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PARA NÃO ENTRAR EM FRIA
Este ano, o inverno veio para valer no Brasil, 
com temperaturas baixas até no Centro-Oeste. 

entidade, são 13.900 lojas de locação de veículos 
ativas em abrangência nacional. Para Marco 
Aurélio Nazaré, presidente da ABLA, a demanda 
pelo aluguel de carros também é um importante 
indicativo do aquecimento do turismo doméstico. 
“Com o preço das passagens aéreas em alta e o 
dólar instável, as pessoas estão buscando roteiros 
mais baratos, distâncias mais curtas. Os destinos 
nacionais combinam com as viagens de carro. Para 
a escolha da categoria do veículo a ser alugado, a 
avaliação prévia das características de cada roteiro 
é essencial. Quantas pessoas estarão na viagem, a 
distância a ser percorrida e o volume das bagagens 
são alguns dos fatores mais importantes para a 
definir o melhor tipo de carro”, orienta o presidente 
da ABLA. “Vale checar também junto à locadora 
como funciona o atendimento vinte e quatro horas 
para panes e acidentes, a variação das tarifas de 
acordo com a categoria, tipo de proteção de danos 
e a habilitação de motoristas adicionais para dirigir 
o veículo”, completa Nazaré.
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E o frio é uma dificuldade a mais para quem 
pretende manter o brilho da pintura do veículo, 
com atenção especial para a lataria. Para evitar 
danos, Ricardo Vettorazzi, gerente-técnico da 
divisão de repintura da PPG, multinacional 
especializada no assunto, dá dicas de como 
cuidar da pintura nesse período do ano:

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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uNa hora de lavar o carro, escolher um sabão 
com pH neutro.

uNão utilizar gasolina, álcool nem outros 
solventes na lavagem. Também é importante 
secar o carro para evitar o acúmulo de novas 
sujeiras e manchas.

uSe o veículo foi recém-pintado, não utilizar 
as máquinas de lava a jato automáticas. É 
recomendável recorrer ao método somente 30 
dias após o serviço de repintura.

uEvitar polimentos em excesso. A frequência do 
processo, ao contrário do que se possa imaginar, 
não ajuda na conservação.

uManter o veículo protegido do sereno e da 
geada. É importante manter o carro protegido em 
um local coberto ou com uma capa automotiva. 
Mas é fundamental que o veículo seja guardado 
limpo.

uProcurar um especialista na hora de fazer 
reparos.
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Retomada do maior evento do 
estado atrai turistas de todo o país
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Após dois anos com as recessões provocadas 
pela pandemia da covid-19, Sergipe já sente o 
cheio dos festejos juninos. Em 2022, como forma 
de celebração, o arrasta-pé começou mais cedo 
com eventos como Arraiá Seo Inácio, Forró das 
Antigas e Forrozão, além das programações 
ofertadas pelas prefeitura dos municípios. 

As festas mais esperadas são: Festa do 
Caminhão e do Caminhoneiro (Itabaiana), São 
João da Paz (Areia Branca), São João da Cidade 
(Esância), São João da Barra, Festa do Catete 

1/5

OLHO VIVO

SERGIPE VOLTA A SER 
O ‘PAÍS DO FORRÓ’

EDITORIAL
1/3

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 217

2/3EDITORIAL

(Rosário do Catete), São Pedro de Capela e 
de Nossa Senhora do Socorro. As grandes 
expectativas são os retornos dos maiores 
arraiás da capital: Forró Caju e Arraiá do Povo.

Uma das novidades do ano é o São João na 
Praça, evento que abrirá os festejos e é uma 
parceria da gestão municipal com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Sergipe, a Fecomércio. 

A programação reunirá mais de 40 atrações, 
desde shows com artistas locais, trios pé de serra, 
apresentações de quadrilhas, grupos de cultura 
popular e barracas de comida típica.

Após dois anos sem as cores e brilhos das 
quadrilhas juninas, Sergipe volta a ser o ‘País 
do Forró. Vamos comemorar, celebrar e nos 
confraternizar mas com sabedoria, hein? Nada de 
exageros na bebida! Confusão ? nem pensar! 

Vamos aproveitar as comidas típicas e os 
artistas forrozeiros que mandam bem e estão 
felizes em retornar aos palcos...

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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E vamos nos divertir juntos no clima das rimas 
do saudoso Rogério: “Sergipe é o país do forró, tem 
moça bonita que só. Quando chega o mês de junho 
na rua de São João, o forró vai começar, laia laia’.

Nascido na cidade de Estância, o forrozeiro não 
imaginava que quando escrevesse essas letras, 
sua canção se tornaria o selo extraoficial do mês 
junino no estado de Sergipe. 

Lugar da trindade do forró, com a sanfona, 
zabumba e triângulo, o ciclo junino no calendário 
sergipano é, indiscutivelmente, o período do ano 
mais esperado pelos sergipanos e nordestinos. 
Mês em que celebram as festas de Santo Antônio, 
São João e São Pedro, esta é uma época marcada 
pelas crenças, superstições e brincadeiras; tais 
como quadrilhas, pau de sebo, quebra-pote, 
guerra de espadas e entre tantas outras.

Na gastronomia, as comemorações 
proporcionam um banquete típico para o 
momento, com a presença dos famosos pratos 
como milho, o quentão e o fubá. Ah, o mês de 
junho é ‘‘bão demás’’!

EDITORIAL
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FORRÓ CAJU ESTÁ DE 
VOLTA PARA A ALEGRIA DOS 

SERGIPANOS E TURISTAS

FOTOS MARCELLE CRISTINNE

Dezenas de atrações locais e 
nacionais comandam a festa

Jeanny Lins e Dedé Brasil participam do Forró Caju desde 1993
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A espera acabou. Após dois anos, o maior 
evento junino do estado, o Forró Caju, está de 
volta. E como já era de se esperar, o primeiro fim 
de semana contou com a presença de turistas 
vívidos pela experiência da festa, pessoas que 
vieram à capital, de diferentes partes do país, para 
prestigiar as atrações locais e nacionais da festa.

Ana Elisa, da cidade de Recife, Pernambuco, 
veio com a família pela primeira vez a Aracaju para 
saber como são os festejos na capital sergipana.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Amorosa agitou o público com autêntico forró
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“Já fui no São João de Caruaru, então queria 
respirar novos ares. A gente resolveu vir para cá por 
não conhecer a cidade e porque o São João é uma 
festa típica do Nordeste, né? Então a gente queria 
ter, também, a energia daqui”, conta Ana Elisa.

 Quem também está visitando a cidade pela 
primeira vez é Thiago Gomes, da cidade do Rio de 
Janeiro. Thiago conta que sempre gostou das festas 
juninas e que ficou muito satisfeito com a estrutura e 
a organização da festa. “Está 100%, não tenho o que 
reclamar. Segurança total, banheiro químico, higiene, 
está tudo legal. Eu gostei muito do evento daqui. As 
atrações são as de melhor qualidade que se pode 
achar aqui no Nordeste”, afirma.

Carlos Adriano, da cidade de Itabaiana, 
conta que já veio diversas vezes ao Forró Caju. 
Neste ano, dois artistas estão entre os mais 
aguardados para ele. 

“Vim para prestigiar o trabalho da nossa 
colega Amorosa que é Itabaianense. Além dela, 
Zé Ramalho é uma das melhores atrações da 
noite”, conta Carlos.

CAPA DA SEMANA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 222

Samyra Show apresentou novo repertório
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TRADIÇÃO E MUITO FORRÓ
Um fim de semana de muita alegria e tradição 

conduzido por grandes nomes locais e nacionais 
do verdadeiro ritmo nordestino. Foi assim que 
iniciou a maior festa do estado, na última quinta-
feira, 23 de junho, o Forró Caju 2022. A praça de 
eventos Hilton Lopes, no Centro de Aracaju, foi 
totalmente tomada pelo clima nostálgico de quem 
guardava saudades pelos dois últimos anos em 
que os festejos presenciais estavam suspensos, 
devido à pandemia da covid-19. 

CAPA DA SEMANA
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Abrindo este grande evento, realizado pela 
Prefeitura de Aracaju, subiu ao palco principal 
Luiz Gonzaga, a artista sergipana de renome, 
Amorosa. Essa não foi a primeira, nem a 
segunda vez em que a cantora subiu aos palcos 
do Forró Caju. Para ela, retornar é poder reviver 
esse momento com gratidão. 

“Voltar é poder viver esse reencontro com o 
público. É poder trazer musicalidade de Sergipe 
e do Nordeste. Forró Caju é um palco onde todo 
artista deseja estar, e estou muito feliz de estar de 
volta nesse palco. Me sinto muito honrada por ter 
sido convidada para estar presente nesse evento 
que já faz parte do calendário nacional da música 
nordestina e dos festejos juninos”, disse a cantora, 
momentos antes de subir ao palco. 

Não poderia ficar de fora a música de 
sucesso da artista, ‘Coco da Capsulana’, mas 
para a abertura do Forró Caju 2022, Amorosa 
preparou uma homenagem especial ao Rei 
do Baião. “Muito me honra abrir este evento 
exaltando Luiz Gonzaga, este homem que 
inspirou milhares de forrozeiros espalhados 
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pelo mundo. Tem Coco da Capsulana, mas tem 
também Asa Branca. Um repertório que Luiz 
Gonzaga inseriu na nossa vivência, nos nossos 
antepassados, que influenciou a nossa geração, 
especialmente a minha”, destaca.

Dando continuidade à programação da 
primeira noite de folia, a cantora cearense, de 
voz e personalidade marcantes, Samyra Show, 
comandou o evento com o forró moderno 
eletrônico, levando muita alegria e arrasta-pé aos 
sergipanos e turistas presentes na festa.

“Estou muito feliz de poder voltar a essa 
festa que já é uma tradição e que eu já fiz 

6/10CAPA DA SEMANA

Zé Ramalho foi a atração mais esperada da primeira noite
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Jeanny Lins comemora retorno na festa

várias vezes. Para mim é um privilégio”, ressalta, 
empolgada, a artista. Com mais de 20 anos 
de carreira, Samyra trouxe para a véspera 
de São João os seus grandes sucessos. “A 
música ‘Primeira Vez’ com certeza não falta no 
repertório dessa noite”, destaca a cantora.

Uma das atrações mais esperadas da primeira 
noite, Zé Ramalho, lotou ainda mais a arena 
do Forró Caju. Músicas como ‘Avôhai’, ‘Chão de 
Giz’ e ‘Sinônimos’, foram alguns dos sucessos 
cantados pelo artista, deixando o cenário da 

7/10CAPA DA SEMANA
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praça Hilton Lopes romântico e emocionante. A 
música ‘Esperando na Janela’, interpretada por 
grandes cantores brasileiros, como Gilberto Gil, 
Elba Ramalho, entre outros, soou nesta quinta-
feira de Forró Caju, pela voz do seu verdadeiro 
compositor, Targino Godim, que também subiu 
ao palco Luiz Gonzaga no primeiro dia da festa. 
Para ele, Aracaju é uma capital que faz parte 
da sua história, e por isso é “uma satisfação 
maravilhosa cantar na cidade”. 

“Eu tenho uma ligação muito forte com 
Aracaju. Além de ter uma irmã e sobrinha 
que moram aqui, compus juntamente com o 
sergipano Manuca Almeida a música ‘Esperando 
na Janela’’, conta o compositor baiano.

Para a apresentação, Targino preparou 
as músicas do seu álbum ‘Sem Limites’, 
juntamente com clássicos de Fagner, 
Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, 
Dominguinhos e Luiz Gonzaga. 

Para encerrar a grande noite, a dupla 
sergipana Jeanny Lins e Dedé Brasil subiram 

8/10CAPA DA SEMANA
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ao palco Luiz Gonzaga para fechar com chave 
de ouro a noite de São João, na madrugada do 
dia 24. A apresentação marcou um retorno de 
quem esteve presente desde a primeira edição 
do Forró Caju, em 1993. 

“Iniciamos o Forró Caju. Lá, em 1993, estávamos 
presentes. E a sensação de poder retornar para 
esse palco, depois de um período tão difícil, é 
surreal, muito bacana. Quem está na praça até 
esse momento do show é porque gosta do nosso 

Festa atrai sergipanos e turistas
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som das antigas e querem curtir nossa história”, 
conta Dedé Brasil. E foi sob o som da famosa 
música ‘Meu motorista de Táxi’, com o ritmo do 
forró das antigas, que os forrozeiros chegaram 
até o final do primeiro dia do Forró Caju 2022. 
“Preparamos uma verdadeira viagem de emoção. 
Nós damos uma volta, abrimos o baú que os fãs 
conhecem muito bem, e cantamos os ícones, 
músicas que marcaram”, garante a cantora Jeanny. 

*Com informações da Prefeitura de Aracaju

Ana Elisa se diverte no Forró Caju

10/10CAPA DA SEMANA
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

Ecledson não se 
cansa de investir em 
qualificação para servir 
cada vez melhor à sua 
clientela. Desta feita 
participou de um Curso 
de especialização em 
mechas Master Blond, 
com o renomado 
técnico da Itália 
Hernandes Cardoso. 
Foi uma verdadeira 
imersão de dois dias 
entre teoria e prática.

Estudou fundamentos 
de Colorimetria, uso 

AULA PRÁTICA COM MODELO VIVA
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das ferramentas, fundamento e química da 
descoloração, fundos de clareamento, técnicas de 
neutralização e correção, raiz esfumada e black-
out, além de técnicas de mechas comerciais.

No segundo dia a atividade foi aplicação prática 
em modelos, como mostra a foto em destaque.

Ecledson Centro de Beleza 
fica situado na rua Teixeira de Freitas, 175, no 
bairro Salgado Filho, o telefone é 3246-4011
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SOCIEDADE
Vitor Fernandes, 
conhecido 
como o Rei do 
Piseiro, estará 
de volta a 
Petrolina, sua 
terra natal. O 
cantor, sucesso 
em todo Brasil 
pelos hits 
Bebe Vem Me 
Procurar, Joga 
Água e Vou 
Falar Que Não 
Quero, foi convidado pela cerveja Itaipava para ser 
ambaixador da marca no São João de Petrolina e 
se apresenta no palco no 21 de junho. Vitor tem 
apenas 25 anos e antes de estrear na música 
trabalhava ajudando no comércio da família e na 
colheita de goiabas em Petrolina, cidade pela qual 
o cantor tem um carinho imenso. 
Com 10 anos de carreira, o artista coleciona oito 
álbuns gravados e milhões de visualizações de 
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O influenciador digital Marcos Pako do @jaseiondeir 
foi convidado para visitar a franquia da Grand 
Cru Vinhos em Aracaju, a maior importadora e 
distribuidora de vinhos da América Latina com 
mais de 20 anos de tradição. Por lá, Pako conheceu 
diversos vinhos premiados ao redor do mundo e 
degustou diversos sabores, além de experimentar 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

seus vídeos do YouTube e plays em suas faixas 
nas principais plataformas de streaming. Com 
agenda lotada, após o São João de Petrolina 
Vitor viaja logo em seguida para a Bahia, onde 
tem extensa agenda de shows para matar a 
saudade dos fãs, que ficaram sem as suas 
apresentações durante a pandemia. l
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A edição 2022 do campeonato internacional de 
cervejas Aro Rojo, realizado na cidade mexicana 
de Tampico, elegeu a Cerveria sergipana Uçá 
como a melhor do Brasil. Além disso, a VALEIME, 
cerveja produzida pela Uçá, foi eleita como a 
melhor cerveja do Brasil, levando ainda a medalha 
de ouro na categoria Mix Fermentation Sour Beer. 
O Aro Rojo é um campeonato internacional para 
todas as cervejarias profissionais do México e, 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

os pratos do bistrô comandado pela Chef Tâmara 
Cavalcante. A franquia sergipana pertence aos 
empresários Daniel Macedo e Pedro Eugênio. Com 
mais de 1.000 rótulos nacionais e importados, a 
Grand Cru possui vinhos de importantes vinícolas do 
mundo e com diversos exemplares de pontuações 
renomadas, o que a considera como o catálogo 
mais respeitado do mercado. No bistrô,  o cardápio 
é baseado na gastronomia italiana com massas 
frescas e molhos artesanais, tudo preparado com 
ingredientes selecionados das melhores marcas do 
mercado e que harmonizam perfeitamente com os 
diversos rótulos nacionais e importados. A Grand 
Cru Aracaju fica na Rua José Ramos da Silva, 240, e 
funciona de segunda a sábado das 9h às 23h30. l
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Furando a bolha das campanhas locais, a 
estrategista de marketing político e eleitoral Débora 
Andrade conquista mais uma insígnia para o hall de 
suas experiências. Com a sua recém criada agência 
de consultoria de comunicação e imagem para 
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além disso, está aberto á participação de todos 
os outros países.  A esses três prêmios, somam-
se outros cinco – nacionais e internacionais – 
conquistados pela cervejaria Uçá e suas cervejas. 
Motivos não faltarão para vários brindes, não é 
mesmo? Na foto, os sócios da Cervejaria Uçá, 
Fellipe Ferreira e André Felizola. l
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campanhas eleitorais e pessoas públicas, a Politics 
Agência, em três meses de existência Débora já 
acumula em sua cartela clientes como a advogada 
Ana Lúcia Aguiar e Mulheres Progressistas, 
agora fazendo parte da equipe de redesenho da 
comunicação digital do senador Jean Paul Prates 
(PT-RN), líder da minoria. Em 2014, a especialista 
participou da campanha à reeleição da ex-
presidente Dilma Rousseff. Essa é a nova geração 
de profissionais mostrando a que veio. Sucesso! l
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O fisioterapeuta Ítalo Jorge participou na última 
semana do Pain Brazil - Congresso Internacional 
Multidisciplinar de Dor, que aconteceu de 22 a 25 
Junho no Royal Palm Hall em Campinas – SP e 
contou com grandes nomes da medicina de dor no 
mundo. Dr Ítalo não deixou a oportunidade passar 
e foi adquirir novos conhecimentos. Sucesso! l

6/11SOCIEDADE
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Confiante na eleição do irmão, Armando Batalha 
Júnior pode voltar ao cenário político em 2024. 
Fora da disputa eleitoral em 2022, o ex-vereador 
de Aracaju, Armando Batalha Junior, anunciou 
que está focado na campanha do irmão para 
deputado estadual. Neto Batalha é vereador em 
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O São João da Fazenda 
Vidam Escurial foi 
um sucesso! Entre os 
convidados estavam, 
o deputado federal 
e pré-candidato a 
governador, Fábio 
Mitidieri, o profissional 
de Marketing e escritor, 
Alexandre Fontes e 
o cirurgião dentista, Erik Barros. Parabéns ao 
professor Wilson pela organização de primeira 
como sempre com o selo ‘Vidam’! l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

São Cristóvão e vem 
se destacando com 
projetos inovadores e 
por fazer uma oposição 
construtiva contra a 
gestão do prefeito 
Marcos Santana. 
Entretanto, Armando não 
descarta a possibilidade 
de voltar ao cenário 
político em breve. l
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O vereador Ricardo Marques (Cidadania) foi 
recebido pelo empresário Luciano Barreto que 
é referência em Sergipe no ramo da construção 
civil e desenvolvimento do estado. “Tenho 
pautado meu mandato como vereador em 
fiscalizar a forma correta o uso do dinheiro 
público. Na conversa com empresário Luciano 
Barreto, que também faz parte da Associação 
Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e 
Privadas, levei algumas preocupações que tenho 
observado nas ruas. A demora na execução de 
algumas obras públicas e até a qualidade dos 
serviços, quando finalizados.”mentar reconheceu 
que uma cidade não se desenvolve sem a 
realização de grandes obras. “Hoje mais do que 
nunca entendo como as obras são fundamentais 
para o desenvolvimento do estado, na geração 
de emprego e renda”, afirma Marques. l
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O humorista curitibano 
Afonso Padilha desembarca 
no próximo mês em Aracaju 
para apresentar seu novo 
espetáculo solo. O show 
aborda diferenças, conflitos e 
comparações das diferenças 
de idades. O Stand Up será 
no Teatro Tobias Barreto, 
dia 22 de julho, às 21 horas, 
em apresentação única. 
Os ingressos já podem ser 
adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso 
Digital. O curitibano Afonso Padilha começou no 
stand up comedy no fim do ano de 2009 fazendo 
open mics (espaço aberto para novos comediantes). 
Em 201,  entrou como convidado fixo do grupo 
Santa Comédia (primeiro grupo de stand up do sul 
do Brasil formado por Léo Lins, Fabio Lins e Marco 
Zenni) e começou a viajar pelo Brasil participando dos 
melhores shows do circuito. l
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O Musical ‘O Rei Leão’ traz ao palco do Teatro 
Tobias Barreto, dia 24 de julho, a partir das 16 horas, 
a releitura da famosa animação que conquista até 
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O Partido Liberal Mulher de Sergipe vai realizar mais 
em evento nesta quinta-feira, 30 de junho, a partir 
das 12h, é o ‘PL com Elas’, mais uma oportunidade 
para debater e incentivar a participação feminina 
na política. O encontro que vai ocorrer no Aquárius 
Hotel, localizado na Orla da Atalaia, será iniciado 
com um almoço e segue até o fim da tarde com 

hoje crianças, jovens e adultos, em que narra a 
história do jovem leão Simba, que sente-se culpado 
pelo assassinato do seu pai, o rei Mufasa, e foge do 
seu Reino sem saber que a morte foi orquestrada 
pelo seu tio Scar para poder tomar o poder. Os 
ingressos podem ser adquiridos no site clicando 
aqui e na bilheteria do teatro. Informações pelo 
telefone (79) 99995-1213. l
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palestras de Gabriela Figueiredo, Aurélia Calheiros, 
Elisa Marques, Ana Sarmento, Graça Santos e Rosy 
Silva. Será o segundo evento realizado pela nova 
gestão do PL Mulher sob o comando de Lícia Melo 
que fez o ‘Inspire-SE’, em abril. Entre os temas que 
serão debatidos estão: Lei da violência política 
contra a mulher; lugar da mulher é na política e 
orientações sobre como a campanha deve ser feita, 
o que pode e o que deve ser evitado. As inscrições 
podem ser feitas de forma gratuita através do 
Sympla ou do WhatsApp (79) 9 9987-5726.
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JOANNA EM ITABAIANA E ARACAJU
A cantora Joanna está de volta a Sergipe com seu 
novo show ‘Eletroacústica’ e vai se apresentar em 
Itabaiana, a partir das 19h, do dia 19 de agosto na 
Associação Atlética de Itabaiana com convidados 
especiais, com produção da Navarro Comunicação. 
No dia seguinte, 20 de agosto, às 19h, a artista é a 
atração Show Beneficente em prol do Externato 
São Francisco de Assis, em Aracaju, que vai contar 
com a participação de cantores locais. Os shows 
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‘O ENCANTO – FAMÍLIA MADRIGAL’
A diversão da criançada está garantida durante 
as férias escolares de julho. No dia 2, às 16h 
e 18h30, vai se apresentar pela primeira vez 
em Aracaju, o espetáculo infantil ‘O Encanto – 
Família Madrigal – Tour Brasil 2022’, no Teatro 
Ateneu. A montagem tem produção local da RD 

são beneficentes em prol da instituição. O de 
Itabaiana vai colaborar também com a Obra Social 
Irmã Dulce, do município. Joanna vai recordar seus 
grandes sucessos cantando ‘Tô fazendo falta’, 
‘Amanhã Talvez’, ‘Felicidade’, ‘Um sonho a dois’, 
‘A Padroeira’, ‘Amor Bandido’, ‘Mãezinha do Céu’, 
‘Teu caso sou eu’, ‘Nosso Amor’, Treze de Maio’, 
‘Momentos’, e celebrando seus mais de 40 anos de 
carreira. O primeiro lote dos ingressos de Itabaiana 
estão sendo vendidos na Ótica Thaís (Itabaiana), 
Quiosque da Castanha (Shopping Peixoto), Usina 
do Som (Centro de Itabaiana) e no Externato São 
Francisco de Assis (Aracaju) e através do WhatsApp 
(79) 99952-3503. Já para o show em Aracaju, o 
ingresso pode ser adquirido no Externato São 
Francisco de Assis, Casa São Francisco (Centro) e 
Lojas Escariz (Riomar e Shopping Jardins).
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Produções e assessoria de imprensa da Navarro 
Comunicação. O espetáculo apresenta no palco 
a história dos Madrigal, uma família extraordinária 
que vive escondida nas montanhas da Colômbia, 
em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, 
em um lugar maravilhoso conhecido como um 
“Encanto”, A magia deste Encanto abençoou 
todos os meninos e meninas da família com um 
dom único, desde superforça até o poder de curar. 
Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre 
que a magia que cerca o Encanto está em perigo, 
Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 245

4/10ROTEIRO CULTURAL

COMÉDIA HERMANOTEU 
NA TERRA DE GODAH 
Com 25 anos de estrada, um dos espetáculos 
mais famosos de comédia está de volta a Sergipe. 
Os Melhores do Mundo se apresentam com a 
peça Hermanoteu na Terra de Godah no dia 17 
de julho às 20h30, no Teatro Tobias Barreto. 
Hermanoteu na Terra de Godah é o espetáculo 
mais conhecido da companhia. Quando a 
cena de Hermanoteu e Isaac nos portões do 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

poderes mágicos, pode ser a última esperança de 
sua família excepcional”, Um musical incrível, com 
lindos efeitos especiais, figurinos especialmente 
criados para fazer a conexão das crianças e os 
adultos com os personagens que são fenômenos 
mundial. Mirabel e a Família Madrigal trazem a 
importante mensagem da união em família e o 
humor fica por conta do maluco Tio Bruno que 
tem momentos de muita diversão nesta aventura. 
Os ingressos já estão sendo vendidos a preços 
promocionais, a partir de R$ 40 na bilheteria do 
Teatro Atheneu e também através do site Central 
do Ingresso. Outras informações através dos 
números (79) 3213-795 / 9 9982-2214. 
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Egito, anunciando o momento universalmente 
conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho 
ganhou a internet, a comédia foi demandada 
pelo público do Brasil inteiro, apresentada em 
Portugal e nos EUA e replicada dezenas de 
vezes por montagens amadoras em todo o 
país e no exterior. Criada em 1995, reverenciada 
pelo público e ainda extremamente atual, essa 
despretensiosa sátira aos antigos filmes sobre o 
Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos 
e personagens históricos para fazer humor com 
o dia a dia da nossa realidade. O espetáculo 
tem ainda incontáveis visualizações na internet, 
pode ser assistido nas principais plataformas 
de streaming e contabiliza mais de três milhões 
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NU’ZS EM ARACAJU
Criando uma nova imagem para as canções de 
Chico Buarque de Hollanda, o duo ‘NU’ZS (que 
tem sua origem em nudez, despir-se...) está em 
turnê pelas principais cidades do país e a capital 
dos sergipanos, Aracaju, está na agenda de 
apresentações, e no dia 16 de julho, às 20h, os 
artistas aterrissam no palco do Teatro Atheneu 
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de espectadores presenciais. Os ingressos já 
estão à venda a partir de R$ 50,00 e podem ser 
adquiridos na bilheteria do Teatro Tobias Barreto.
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MATUÊ E HUNGRIA NO BEAT FEST
O maior fenômeno do trap do país, Matuê, vai 
fazer seu primeiro show em Aracaju no dia 8 

7/10ROTEIRO CULTURAL

para única apresentação do show ‘Chico Buarque 
- Um Outro Olhar’, com reopertório recheado por 
clássicos, lógico, de Chico.  Música que fizeram 
história no repertório de Chico como: ‘Tatuagem’, 
ganham riffs de guitarra e sintetizadores, dando 
um ar meio rock’roll à canção. O repertório inclui 
ainda as canções, ‘Sem Açúcar’, ‘Sob Medida’, 
‘Olhos nos Olhos’, entre outras. Ingressos à venda 
na bilheteria do Teatro e pelo site Sympla.
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de julho durante o Beat Fest Aracaju que vai 
contar ainda com Hungria e promete reunir uma 
multidão de fãs. No show de estreia na capital 
sergipana, o artista vai fazer o lançamento do 
seu novo álbum “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.
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LAGUM FAZ SHOW EM ARACAJU 
A banda de pop alternativo, que vem 
consolidando seu espaço desde 2014, Lagum 
desembarca em Aracaju no dia 8 de julho no 
Teatro Tobias Barreto apresentando a maior 
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turnê da sua carreira, Pra Ficar na Memória. 
O show inicia às 21h. A banda mineira lotou 
o último dia do Lollapalooza 2022, um dos 
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maiores festivais de música do país. Na capital 
sergipana, Pedro Calais (vocal), Jorge (guitarra), 
Chico Jardim (baixo) e Zani (guitarra) mostrarão 
grandes sucessos e as novidades de seu mais 
recente álbum, MEMÓRIAS (de onde eu nunca 
fui). Lançado no último mês de dezembro, o 
trabalho reúne dez faixas, entre elas a já famosa 
Ninguém me ensinou, em homenagem ao Tio 
Wilson, baterista da banda que faleceu em 
2020, além do single de anúncio, Descobridor, 
gravado com participação de Emicida, e Eita 
Menina, com Mart’nália e L7NNON. Com shows 
lotados em diversas cidades pelo Brasil e os 
números de streamings crescendo cada vez 
mais, o quarteto é hoje um dos nomes mais 
falados da cena musical brasileira e chega a 
ser a banda mineira mais ouvida no Spotify. A 
banda que surgiu despretensiosamente, quando 
Pedro juntou alguns amigos que tocavam 
instrumentos para um show em uma boate na 
capital mineira, ainda carrega diversos outros 
sucessos na bagagem. Entre eles estão os 
álbuns Seja o Que Eu Quiser (2016) e Coisas da 
Geração (2019), além de dois singles de 2020: 
Hoje eu quero me Perder e Será, feat. IZA.
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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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ITA MARES EM ITABAIANA
Referência no município na gastronomia com 
frutos do mar, o Restaurante Ita Mares, que está 
sob nova direção, retornou com o serviço de 
pizzaria com rodízio. O atendimento de primeira 
da equipe comandada por Valdison, faz toda a 
diferença. O restaurante que é parada obrigatória 
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em Itabaiana fica localizado na Avenida Doutor 
Luiz Magalhães, 1135. Outras informações através 
do Instsgram @Itamares - segue aí! 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 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 
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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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