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Permaneceu difícil, como foram os 
tenebrosos anos de 2020 e 2021. 

Quando a malsinada pandemia deu uma 
trégua, quando as pessoas voltavam a ser 
felizes, explode uma guerra absurda, inventada 
pelo expansionista violento Vladimir Putin 
contra o pacato Volodymyr Zelensk.

Aliás, abrindo um parêntese, Putin é um 
sujeito estranho, nem parece que completa 
70 anos, seu rosto é uma máscara, impassível, 
não mostra emoções, sugere algo artificial, 
lembra um boneco de cera... um homem 
malvado, vive a praticar crueldades, como faz 
agora com o povo ucraniano.

Bem, voltando para o Brasil e, mais 

ASSIM, TERMINOU O 
PRIMEIRO SEMESTRE
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especificamente, para Sergipe: vieram os 
festejos juninos e essa alegria contagiou 
a todos, espera-se que o tal do Omicron, 
derivado manhoso da Covid-19, também 
não tenha contagiado na mesma proporção, 
porque nunca se viu tanta alegria, tantos 
abraços e tantos beijos, foi um desabafo!

Entrando, agora, o mês de julho, o 
primeiro do segundo semestre, já se 
percebem alguns alentos, como a queda nos 
preços da gasolina, até que enfim!

Os novos programas sociais do governo 
federal, recauchutados, oferecem alento para 
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a população mais pobre, a que mais sofre, 
enquanto, no conforto de seus gabinetes 
atapetados, próceres da oposição acusam 
essas iniciativas de oportunismo eleitoral.

Eles, da oposição, têm uma contenda 
complicada, porque, voltando-se contra 
esses auxílios “emergenciais” batem de 
frente com o ainda forte eleitorado que 
sustenta o petismo, ao lado de banqueiros, 
das altas cortes de justiça, da grande mídia e 
dos grandes empreiteiros.

Mas, isso eles resolvem recorrendo 
ao grande parceiro, a Suprema Corte, 
composta pelo suprassumo do saber 
jurídico, possuindo o extraordinário poder 
de, por explicitação, interpretar a Carta 
Magna desta nação brasileira.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Entrando, agora, o mês de julho, o primeiro 
do segundo semestre, já se percebem 

alguns alentos, como a queda nos preços da 
gasolina, até que enfim!
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Sergipe segue no remanso, caudatário de 
um país que vive aos solavancos, enquanto o 
seu timoneiro busca o equilíbrio que permita as 
melhores condições para novos investimentos e 
para cobrir o custeio da máquina administrativa.

Na corrida eleitoral, em Sergipe, tem-se agora 
o afastamento de Valmir de Francisquinho, 
um homem do interior que assustava velhos 
políticos de vários segmentos partidários. Todos 
aguardam definições com o novo quadro.

A nível nacional, a polarização entre Lula e 
Bolsonaro já não é novidade, uma vez que não 
aparece a tão esperada terceira via.

As pesquisas falam de crescimento de 
Bolsonaro, queda na sua rejeição, mas, parece 
mesmo que o ex-presidente e ex-presidiário 
Lula, que foi sacado da prisão pelo STF, 
acredita cada vez mais na sua vitória, embora 
não se anime a visitar as populações, cara a 
cara, como Bolsonaro faz. Estranho!

Foi assim que se iniciou o segundo semestre.
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Durante a pré-campanha um nome 
que aparece bem na disputa pelo Senado 
Federal, inegavelmente, é o da delegada 
Danielle Garcia (PODE). É bem verdade 
que ainda é muito cedo, que as campanhas 
ainda não estão, de forma oficial, nas 
ruas, mas ela conduz muito bem o “recall” 
da eleição anterior, quando disputou 
seu primeiro mandato eletivo, logo para 
prefeita de Aracaju e obteve uma votação 

OPINIÃO
1/14

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com
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até “surpreendente” para uma “neófita” no 
segmento. Com quase 110 mil votos e sua 
primeira “testagem”, ela se saiu muito bem...

Talvez por lhe faltar mais “bagagem 
política”, mais experiência, Danielle tenha se 
deixado levar por uma postura firme, mas 
que findou ultrapassando alguns limites e 
findou prejudicando a primeira fase de sua 
campanha. Depois ela até mudou a postura, 
“aqueceu e romantizou” mais seus discursos, 
os resultados melhoraram, mas o “estrago” 
já estava feito e ela não conseguiu reverter; 
findou sendo derrotada pelo atual prefeito  
de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). 

E aqui este colunista não está incentivando 
ou fazendo apologia ao “marketing da 
mentira”, em criar um candidato “imaginário”! 
Mas pode-se muito dizer a verdade, ser 
honesto e sincero com as pessoas sem 
gritar, sem mentir, sem fantasiar. Ao seu 
início de campanha faltou a sensibilidade 
da mulher para falar com o coração junto 
aos aracajuanos. E assim Danielle permitiu 
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que o “marketing adversário” construísse 
narrativas e “desconstruísse” seus 
discursos. Eis o “fantasma de 2020”!

De lá para cá, Danielle Garcia começou a 
escrever sua própria história na política de 
Sergipe. Manteve-se fiel a seus princípios, 
amigos e aliados, mas mudou de partido para 
ter a sua própria identidade. É inegável que o 
senador Alessandro Vieira (PSDB), pré-candidato 
a governador, com quem Danielle mantém um 
alinhamento político, lhe tira mais do que soma; 
sua postura nos últimos quatro anos, no Senado 
e em Sergipe, lhe afastou de muita gente; 
adversários ficaram ainda mais distantes e até 
alguns aliados “perderam o encanto”...

Quem acompanha a pré-campanha de 
Alessandro, também já percebe que seu 
marketing trabalha uma “mudança de rumo”; 
isso não quer dizer de postura política, mas há 
uma preocupação em qualificar sua imagem, 
sobretudo perante o eleitorado. E Danielle 
tem percorrido o Estado de uma forma bem 
diferente de como iniciou seu projeto em 2020. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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Conseguiu corrigir muitos erros, mas é bem 
verdade que aquele “fantasma” ainda está por 
perto, assustando as pessoas...

Na disputa pela prefeitura da capital, 
Danielle foi prejudicada porque muitas 
pessoas que votaram em Alessandro 
estavam arrependidas, decepcionadas e/
ou insatisfeitas. Uma parcela considerável 
dos aracajuanos ficou “temerosa”. Hoje a 
delegada está bem avaliada por muitos, há 
uma expectativa positiva, mas resta saber se 
ela estará “pronta” quando a campanha iniciar, 
sobretudo no rádio e na tv (além das redes 
sociais). Ao ouvir seu nome, há ainda muita 
gente “torcendo o nariz”, não lhe dando crédito. 
É o “fantasma” que ela precisa se livrar...

CINFORMANDOOPINIÃO
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VEJA ESSA!
A campanha eleitoral nem bem começou e 
já chegam informações de pré-candidatos 
para cargos proporcionais pensando em 
desistir da reeleição ou de conquistar uma 
cadeira na Assembleia Legislativa ou na 
Câmara dos Deputados. 
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E ESSA!
Como 2020 foi um grande “aprendizado” como 
a primeira eleição sem as coligações para 
proporcionais, muita gente concordou com este 
colunista quando disse que aquele seria o pleito 
da “matemática” ou da “calculadora”. A turma 
começou a perceber que as “contas não fecham”...

ABRINDO O BICO
O “drama” de algumas pré-candidaturas está 
na falta de um aporte financeiro; tem muita 
gente sem muitas condições de manter a 
pré-campanha e já percebeu o “tamanho da 
bagunça” quando o “jogo” começar, de fato...

INVESTIMENTO ALTO
E por mais que os órgãos fiscalizadores falem, por 
mais que alguns políticos digam que repudiam, 
trata-se de uma questão cultural: anunciou 
pré-candidatura, as pessoas já esperam algum 
benefício e logo começam as cobranças. Tem 
gente se “escondendo” já na pré-campanha...

AQUI NÃO!
Sabe aqueles políticos “Copa do Mundo”, que 

http://www.cinformonline.com.br
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só aparecem de quatro em quatro anos? Este 
colunista avisa: essa semana uma pessoa ligada a 
um político, em Aracaju, passou um “vexame” ao 
“reaparecer” para fazer uma “visita” na residência 
de eleitores de seu pré-candidato em pleitos 
anteriores. Depois de ouvir algumas “verdades”, foi 
convidado a sair e não voltar mais...

TÁ UMA FEIRA!
Está quase impossível atender às demandas de 
reclamações realizadas com relação às feiras 
livres na capital sergipana! Falta de banheiros, 
freezer danificados ou até mesmo ausentes, 
bancas estragadas, coberturas danificadas... 
um verdadeiro desastre para o público 
consumidor e, em especial, para os feirantes 
que vêm  acumulando prejuízos pelo descaso 
da empresa responsável pelo gerenciamento 
e também da Prefeitura de Aracaju, que ainda 
aprova esses procedimentos...

ALÔ SIMÃO DIAS!
Denúncias vinculadas ao descumprimento 
da lei de licitações estão sendo abordadas, 
constantemente, por empresários que 

http://www.cinformonline.com.br
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participam dos procedimentos! Tem muita 
gente de “orelha em pé” com os desfechos 
que serão dados! É aguardar as cenas dos 
próximos capítulos...

LUTO
A coluna externa pesar pelo falecimento do 
pastor evangélico Igor Batalha, encontrado 
já sem vida, dentro de seu veículo, em uma 
estrada vicinal de Ribeirópolis, onde trabalhava 
e residia. A informação é que ele teria infartado. 
Igor era casado e filho do comunicador e 
diretor da Fundação Aperipê, Carlos Batalha. 

MPC/SE & PROJETARSE
O procurador-geral do Ministério Público de 
Contas (MPC/SE), João Augusto Bandeira 
de Mello, recebeu em seu gabinete, a visita 
de Shirley Dantas, coordenadora geral do 
ProjetarSE, uma ação desenvolvida pelo 
Instituto Banese para levar apoio técnico para 
o desenvolvimento dos municípios sergipanos. 
O encontro teve ainda a participação do diretor 
de Comunicação do Tribunal de Contas de 
Sergipe (TCE/SE), Habacuque Villacorte. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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SHIRLEY DANTAS I
A reunião tem o objetivo de apresentar o projeto 
ao Tribunal e ao MPC/SE na busca de unir 
esforços para que sejam efetuadas melhorias 
na realidade de alguns municípios. De acordo 
com Shirley, o Instituto Banese entende essa 
parceria como uma forma de potencializar as 
ações, em especial, no que se trata de projetos 
de engenharia e obras públicas.

SHIRLEY DANTAS II
“Sabemos que há no estado uma grande 
quantidade de obras inacabadas, de projetos 
mal executados e recursos devolvidos 
às fontes, devido a problemas técnicos 
enfrentados em algumas prefeituras que 
possuem poucos profissionais da área, ou 
mesmo falta de pessoal especializado. O 
ProjetarSE  existe há cerca de um ano e meio e 
utiliza metodologias avançadas de arquitetura 
e engenharia para que se garanta obras de 
qualidade nos municípios”, explica.

BANDEIRA DE MELLO I
O procurador-geral Bandeira de Mello, após 

CINFORMANDOOPINIÃO
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acompanhar as colocações da coordenadora 
e esclarecer as questões que surgiram, 
mostrou-se satisfeito com a possibilidade 
de parceria: “Foi uma visita muito produtiva 
porque demonstrou a atuação do ProjetarSE, 
que trabalha com projetos de alto nível e se 
colocando à disposição dos municípios”. 

BANDEIRA DE MELLO II
É um trabalho muito interessante e que 
merece ser valorizado, pois pode levar muitos 
benefícios aos municípios e, dessa forma, 
o TCE e o MPC  podem funcionar como 
instrumentos para facilitar essa atuação, 
especialmente, no sentido dos municípios 
trabalharem sua parte fiscal para recepção 
de recursos federais. Vislumbramos muitos 
pontos de contato e acredito que estes vão 
gerar grandes frutos para a administração 
pública sergipana”, concluiu. 

GUSTINHO RIBEIRO I
Foi inaugurada, em Campo do Brito, a avenida 
Manoel de Souza, um novo acesso ao município. 
A obra foi realizada com recursos viabilizados 

CINFORMANDOOPINIÃO
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pelo deputado federal Gustinho Ribeiro 
(Republicanos) através do Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS. Um 
investimento de mais de R$ 1 milhão.

GUSTINHO RIBEIRO II
“Fico feliz em colaborar, por meio das nossas 
emendas, com uma obra tão simbólica e 
importante para Campo do Brito. Além 
de garantir um novo acesso ao município, 
melhorando a mobilidade urbana na cidade. 
Com toda certeza, é mais qualidade de vida 
para os britenses”, enfatizou Gustinho.

GUSTINHO RIBEIRO III
Gustinho Ribeiro destacou a merecida 
homenagem prestada na escolha do nome 
da via. “Uma avenida que leva o nome 
de Seu Maim, como era popularmente 
conhecido o ex-prefeito Manoel de Souza, 
um homem que construiu uma bela história 
em nosso estado. Uma homenagem mais 
que merecida em uma obra de grande 
relevância para Campo do Brito”, salientou 
o deputado.

CINFORMANDOOPINIÃO
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MARCELL SOUZA I
O prefeito Marcell Souza reconheceu o trabalho 
do deputado Gustinho Ribeiro para contribuir 
com o desenvolvimento dos municípios 
sergipanos. “Imagino o quanto seja gratificante 
para o parlamentar destinar o recurso, participar 
da assinatura da ordem de serviço e logo em 
seguida ver a obra realizada, melhorando a 
qualidade de vida das pessoas”, afirmou o gestor.

MARCELL SOUZA II
“Agradeço ao deputado Gustinho e que ele siga 
neste caminho, levando desenvolvimento aos 
quatro cantos do estado de Sergipe e fazendo a 
diferença. Terei sempre a satisfação de dizer que 
foi na minha gestão, com o apoio do deputado 
federal Gustinho Ribeiro que a gente conseguiu 
asfaltar essa avenida”, ressaltou o prefeito Marcell.

ITABAIANINHA, ITABAIANINHA...
A informação é que a Câmara de Vereadores 
da cidade está sendo acompanhada bem de 
perto por alguns fiscais do dinheiro público e, 
em reta final de apuração, alguns desmandos 
cometidos pela atual gestão da Casa devem 

CINFORMANDOOPINIÃO
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vir à tona! Fala-se na contratação irregular de 
funcionários, pagamentos indevidos, licitações 
sob suspeição, dentre outras “travessuras”. 
Tudo vem sendo objeto da investigação...

BOMBA!
Já de Estância chega a informação que 
empresários que participaram de uma licitação 
recente no município estão inconformados 
com a “descrição” da Comissão organizadora 
que declarou vencedora uma empresa que 
estaria totalmente irregular, do ponto de vista do 
cumprimento da legislação vigente. Nos próximos 
dias este colunista receberá mais documentos 
que comprovam o “encaminhamento equivocado” 
dos membros da Comissão de Licitação que 
avaliaram o processo...

KITTY LIMA I
Os usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) que procuram pela vacina contra a 
Influenza nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da grande Aracaju têm que lidar 
com uma verdadeira frustração por conta 
dos gargalos no atendimento por falta de 

http://www.cinformonline.com.br
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profissionais e até posto de saúde sem 
vacina para a população. A denúncia é feita 
pela deputada estadual e líder da oposição 
Kitty Lima (Cidadania) que vinha tentando 
se vacinar contra a Influenza, assim como 
diversas pessoas que têm buscado pela 
imunização nas unidades de saúde da 
capital, sem sucesso.

KITTY LIMA II
Na manhã da última quinta-feira (30) a 
parlamentar esteve na UBS Amélia Leite, 
localizada no bairro Suíssa, para se vacinar 
contra gripe quando foi informada que as 
senhas para os atendimentos estavam 
esgotadas por conta da redução da equipe 
após cinco profissionais serem afastados por 
testarem positivo para a Covid-19. Nesta sexta-
feira (1º), Kitty retornou à unidade e, mais uma 
vez, saiu de lá sem vacina e sem previsão de 
quando a unidade receberá o imunizante.

KITTY LIMA III
“É um absurdo a população tentar se vacinar 
e um posto de saúde não conseguir atender 
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a demanda porque a Secretaria Municipal de 
Saúde [SMS] não remanejou profissionais para 
dar conta dos atendimentos, deixando apenas 
uma equipe para uma quantidade enorme de 
pessoas. O resultado disso é uma unidade de 
saúde lotada de usuários aguardando serem 
vacinados e tantos outros voltando pra casa 
totalmente frustrados”, lamenta Kitty. Com a 
palavra a Prefeitura de Aracaju...

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e 
habacuquevillacorte@hotmail.com
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DEVER CUMPRIDO
LUCIANO BISPO 

EXALTA SEUS 40 ANOS 
DE VIDA PÚBLICA 

 lDeputado confirma que disputará 
mais uma reeleição e vê Fábio Mitidieri 

“pronto” para governar Sergipe

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
conversou com o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo 
(MDB), adversário no Agreste do ex-prefeito 
e pré-candidato a governador Valmir de 
Francisquinho (PL). Na oportunidade, Luciano 
confirma que disputará mais uma reeleição na 
Alese e enalteceu seus 40 anos de vida pública. 
Sobre Valmir ele avalia que sua postura 
política atual, atacando seus adversários, 
tem sido muito ruim para Itabaiana. Luciano 
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Bispo também avalia que o pré-candidato a 
governador e deputado Fábio Mitidieri (PSD) é 
o mais preparado para governar Sergipe e que 
trabalhará muito para ajudar a elegê-lo. Confira 
a seguir, na íntegra, esta entrevista:

CINFORM ON LINE: Iniciando a entrevista, 
vamos à pergunta que não quer calar: 
por que a decisão de disputar mais uma 
reeleição? O senhor não estava cotado para 
disputar outro cargo?

Luciano Bispo: Todo Sergipe conhece a 
minha história e sabe que Luciano Bispo é um 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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homem de grupo! Eu confesso, sem vaidade 
alguma, que me sinto pronto para disputar 
qualquer mandato eletivo aqui no Estado. 
São 40 anos de vida pública, fazendo o bem, 
construindo, aprendendo e somando. Nunca 
fui empecilho para nada e estou muito feliz 
em buscar mais uma reeleição na Assembleia 
Legislativa. Sempre disse que estou deputado 
estadual e que só não buscaria a reeleição 
caso o meu agrupamento precisasse de 
Luciano disputando outro cargo.

Mas o senhor não gostaria de disputar o 
governo do Estado? Qual político não sonha 
em um dia, comandar e liderar o seu povo? 
Quem não pensa em governar o seu Estado? E 
isso não é por ambição, mas por gratidão aos 
sergipanos que acreditam em mim e vão às 
urnas apostar em Luciano Bispo. Mas como 
homem de grupo eu aprendi a escutar mais, 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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a entender mais o próximo e a trabalhar pelo 
meu povo, sou fiel e honro meus compromissos, 
palavra dada é palavra cumprida, e já disse 
diversas vezes e sempre agir dessa forma, 
minhas palavras foram feitas para dizer o que 
penso, não para esconder o que penso. Hoje o 
agrupamento entendeu que eu somaria mais, 
disputando a reeleição e é isso que eu vou 
buscar. Acho que a gente tem que viver o hoje, 
até porque o amanhã é incerto, mais estou 
preparado para tudo na política.

Por que a decisão de apoiar Fábio 
Mitidieri e o que ele tem de melhor em 
relação aos demais pré-candidatos a 
governador? Fábio tem o peso e o valor de 
sua palavra! Do histórico de seriedade de 
sua família. De ser um político que honra 
seus compromissos, mas que, acima de tudo, 
conhece cada município, cada povoado do 
nosso Estado. Conhece todos os problemas 
enfrentados, sabe o que precisa fazer. Não é 
um “neófito” na política, não é uma aventura, 
mas um grande parlamentar federal que 
trabalha, diariamente, para trazer recursos 

ENTREVISTAPOLÍTICA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 33

5/10

e benefícios para os municípios, buscando 
qualidade de vida para seu povo. Já foi 
vereador, conhece os dramas e dificuldades 
da “vereança”, que é o primeiro contato direto 
do povo. Fábio está preparado para governar 
Sergipe, tem o apoio do nosso agrupamento 
e terá meu suor e minha dedicação para ele 
vencer esta eleição.

É verdade que forças do governo e da 
oposição estão trabalhando para destruir 
Valmir de Francisquinho? O ex-prefeito 
tem que parar com essas coisas, tem que 
parar com isso. Essa postura dele é ruim 
para Itabaiana! Perde a nossa gente! Ele 
foi condenado em 2019, quando já estava 
apoiando o nosso governo, para os desavisados 
ele era aliado sim do governo, e tinha uma boa 
relação com o governador Belivaldo Chagas. 
Agora, por questões políticas, com a eleição se 
aproximando, ele rompe com o governo e faz 
essa confusão toda? Um líder olha para a sua 
gente, e não para umbigo, precisa olhar para 
os mais necessitados e trabalha e se posiciona 
pensando no melhor para a sua cidade. Cada 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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um é responsável 
pelos seus atos 
e ele agora tá 
pagando pelos seus 
erros. E olhe que 
não é só esse!

Mas ele 
insiste na pré-
candidatura. O 
senhor acredita 
que ele disputará 
a eleição sob 
liminar ou recuará em um momento mais 
adequado? Ele é adulto, quem melhor conhece 
suas estratégias e artimanhas, modéstia parte 
sou eu, mas não me preocupo, não perco 
uma noite de sono. Se ele tivesse condições 
de disputar a eleição, pois ele é inelegível 
desde 2019, perderia para Mitidieri da mesma 
forma. Hoje, sobre o que ele faz ou deixa de 
fazer, não nos interessa. O compromisso do 
nosso agrupamento é com o “Progresso com 
Liberdade”. Eu trabalho para levar recursos e 
obras para Itabaiana, terra que eu quero bem 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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e que me quer bem. Acabamos de resolver 
o funcionamento da maior obra que levei 
para Itabaiana o Ceasa. Esse investimento 
vai alavancar o desenvolvimento de 
Itabaiana e de toda região.

É verdade que há uma possível 
aproximação política do agrupamento do 
senhor com o da deputada Maria Mendonça 
para confrontar Valmir de Francisquinho? 
Maria Mendonça é deputada, tem o meu 
respeito enquanto presidente e colega de 
parlamento. Somos adversários históricos no 
nosso município, mas não a vejo como inimiga. 
Aliás, não faço política construindo inimizades, 
mas sim buscando soluções para os problemas 
da nossa gente. Talvez por ter este estilo, 
sendo amigo dos amigos, eu tenha ficado tanto 
tempo na presidência da Alese. Eu trabalho 
pensando em acolher as pessoas, ouvindo 
seus medos, seus problemas; sem deixar 
ninguém para trás. Não carrego o histórico de 
traições, e sim de ser um homem de grupo. 
Eu não trato meus amigos como descartáveis, 
mas essa aproximação política em Itabaiana 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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estar descartada. Quem tem que resolver esse 
problema é ela que foi “traída” pelo ex-prefeito.

Falando na Assembleia Legislativa, como 
tem sido essa experiência, após todos 
esses anos, presidindo o Poder Legislativo? 
Eu estou consciente e carrego a sensação 
do dever cumprido de que hoje coloquei a 
Alese nunca condição muito melhor do que 
encontrei. Nisso eu agradeço a TODOS os 
deputados estaduais que me confiaram 
os votos e a oportunidade de comandar 
aquela Casa, que junto comigo somaram e 
ajudaram para que essa transformação na 
Assembleia ocorresse. Revitalizamos o prédio 
da nossa sede, tanto nos ambientes internos, 
como externamente; demos melhores 
condições de trabalho para deputados 
e servidores; acolhemos melhor o povo 
sergipano; valorizamos nossos trabalhadores; 

O ex-prefeito tem que parar com 
essas coisas, tem que parar com isso”
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promovemos o primeiro concurso público da 
Casa; investimos alto na TV Alese, que se tornou 
um canal aberto e que esse ano comemoramos 
seus 18 anos, e levamos informação e 
transparência para a nossa sociedade. Tudo isso 
sem polêmicas, sem denúncias, sem nada que 
desabone a nossa conduta.

Concluindo a entrevista após tantos anos 
de vida pública, que mensagem Luciano 
Bispo deixa para o povo sergipano? Gratidão, 
gratidão e gratidão! São 40 anos de vida pública, 
não são 40 dias. Conheço e tive a honra de 
conhecer alguns dos maiores líderes políticos 
que Sergipe já conviveu; figuras importantes 
que só pensavam no desenvolvimento do nosso 
Estado, em mais qualidade de vida para o nosso 
povo. Eu não li isso, eu vivi e estou vivendo tudo 
isso! Nunca sonhei em ser político, mas nunca 
fugi da raia, e quando desafiado, enfrentei, perdi, 
levantei, venci, superei...Hoje eu posso olhar para 

Confesso que sou um 
apaixonado por Itabaiana”
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as minhas filhas e ter a tranquilidade de 
que elas terão orgulho da minha trajetória, 
de que nada do que fiz até hoje foi em vão! 
Tenho gratidão especialmente pelo meu 
povo do Agreste, pela confiança de sempre. 
Nunca caminhei sozinho! Confesso que sou 
um apaixonado por Itabaiana. 

Ser prefeito já é uma realização pessoal; 
ser prefeito por quatro mandatos da cidade 
que você ama é uma verdadeira dádiva de 
Deus. Tenho certeza que, ao lado de meus 
irmãos, Roberto e Arnaldo, estou escrevendo 
uma grande vida pública. 

Minha esposa Roseli e minhas filhas Maria 
Eduarda, Luisa e Luciana Valentina também 
são fundamentais para eu ter chegado 
tão longe. E, se tivesse oportunidade, 
faria tudo novamente, corrigindo os erros 
e multiplicando os acertos e assim vou 
continuar na vida pública, estou muito bem 
e feliz, me sentindo um jovem de 68 anos e 
pronto para trabalhar muito mais para o povo 
da minha Itabaiana e do meu Sergipe.
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A ECM Pesquisas, que utiliza a equipe 
original do DATAFORM, ouviu eleitores em 40 
municípios, com 3.100 questionários, o que dá 
uma margem de erro de 1,76%, com intervalo 
de confiança de 95%.

A ECM considerou aspectos demográficos 
e distribuição geográfica, como é adotado 
pelo IBGE e TSE, entre os dias 9 e 15 de junho, 
registrando a pesquisa, no Tribunal Superior 
Eleitoral, sob número SE – 07437/2022.

Vale ressaltar que pesquisas eleitorais 
retratam um momento, e também que 
pesquisa eleitoral para cargos proporcionais 

DISPUTA ACIRRADA 
E COM MUITAS 

SURPRESAS NAS ELEIÇÕES 
PROPORCIONAIS 

EM SERGIPE
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leva em conta a densidade eleitoral em função 
da proporcionalidade com o número de 
eleitores de cada município.

Por exemplo, ouvir 0,2% de uma população 
de 400 mil eleitores (800 entrevistas) é 
bem diferente de ouvir os mesmos 0,2% 
em um município com 40 mil eleitores (80 
entrevistas). Isto significa que determinado 
deputado pode ter uma alta densidade 
eleitoral em determinado colégio, o que não 
é claramente captado em uma pesquisa de 
âmbito estadual.

Ou seja, para ficar mais claro, um 
candidato pode ter a esmagadora maioria 
em determinado povoado que sequer foi 
pesquisado, mesmo em um universo de 3.100 
questionários, já que estes são aplicados em 
número proporcional à população apta a votar.

De qualquer forma, tem-se um bom 
indicador sobre o que ocorreria se as 
eleições tivessem ocorrido na semana do 
trabalho de campo.
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SENAC LANÇA O 
PROJETO DIVIRTA-SE 

PARA PÚBLICO 
INFANTO-JUVENIL 
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Em sua segunda edição, o projeto Divirta-
se é uma iniciativa do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria 
com o Shopping RioMar com o objetivo de 
atender o público infanto-juvenil com idades 
entre 6 e 13 anos com oficinas lúdicas e 
divertidas. As inscrições iniciam 30 junho e as 
atividades acontecem de 06 a 31 de julho no 
espaço Senac, localizado no Shopping RioMar 
em frente ao CEAC.

Socorrista Mirim, Youtuber Kids, Fotógrafo 
Mirim com Celular, Automaquiagem Kids, 
Confeitaria Kids e Oficina de Pipoca Gourmet 
de Leite Ninho são os cursos ofertados. A ideia 
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é aproveitar o período de férias escolares 
para promover oficinas ministradas pelos 
instrutores do Senac nos eixos de Saúde, 
Gastronomia, Beleza e Informática. 

Segundo a diretora do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial, Priscila Dias 
Felizola, o projeto aproxima o Senac da 
comunidade. “As oficinas serão oferecidas no 
formato de Ação Extensiva seguindo um plano 
de curso conforme o modelo pedagógico do 
Senac. Dessa forma, conseguimos atender 
um público infanto-juvenil com a finalidade 
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de descobrir e aguçar nossos talentos em 
diferentes áreas”, ressalta a diretora. 

O Divirta-se promove oficinas a R$ 30,00 
cada, com certificação Senac, sobre assuntos 
que são atraentes para a criançada. As 
matrículas devem ser realizadas pelos pais 
ou responsável legal de forma online no site 
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O que?
Projeto Divirta-se do Senac
Quando?
De 06 de 31 de julho de 2022
Contato
Fábio Jaciuk – 3212-1568 / (79) 99643-9811

clicando aqui ou presencial na Central de 
Atendimento da unidade de Aracaju e no 
próprio espaço Senac no Shopping RioMar. 

O pagamento pode ser feito com cartão de 
crédito ou débito. 

A programação completa com datas e horários 
das oficinas está disponível em www.se.senac.br.

 O Senac recomenda o uso de máscara e álcool 
gel durante as oficinas. 

Mais informações através dos telefones   
(79) 3212-1560.
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EU, ESCRITOR – 
O ESCREVER...
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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.
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No que concerne, pois, ao ato de representar 
por meio de caracteres ou escrita, não obstante 
manter em lento 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 
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iluminadas a comporem um poema. Quase que 
uma sessão de desdobramento astral. 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 
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poucos minutos de fama. O prazer, a satisfação 
estão inclusos? Ora, claro que sim. E ainda 
acrescento a 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 
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para a íntima lua (olha aí 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!
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O caso de menina de 11 anos grávida em 
Santa Catarina foi algo que chocou o país. 
Vários jornais noticiaram, cada um contando 
a versão dos fatos que melhor se encaixava ao 
viés editorial. Vazamento ilegal do processo, 
tramitando em segredo de justiça, nada disso 
importou aos detratores de uma juíza e uma 
promotora que procuraram agir no melhor 
interesse de duas crianças, segundo a lei.

Ao final de tanta polêmica descobriu-se que 
não se tratava de uma menor abusada por um 
adulto e sim, de uma criança e um adolescente 
de 13 anos, filho do padrasto da menina, que 
mantinham uma relação consentida pelos 
pais. E que ela foi colocada pela juíza por um 
abrigo para evitar que a mãe fizesse o aborto 

NO FINAL, A AGENDA 
ABORTISTA VENCEU
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na jovem, e que o bebê, que já entrando no 
sétimo mês de vida, não era fruto de violência 
real (embora nesses casos, por lei, a violência é 
presumida, por ser menor de 14 anos). 

Conversei com duas enfermeiras que me 
explicaram como era o procedimento de 
interrupção de gestação nesses casos. M.J.*, 
33 anos, trabalha na rede pública. Segundo 
ela, geralmente a interrupção do parto é 
induzido com medicações, que fazem o útero 
se contrair e expulsar o feto, que entra em 
sofrimento sem poder respirar ainda dentro 
da mãe. Quanto ao nível de dor, ela disse 
“quanto mais avançada a gestação, maior 
sofrimento será para a gestante expulsar o 
bebê, que nasce sem condições de vida.”

A outra profissional, T.E.*, 26 anos, presenciou 
dois procedimentos quando ainda era estudante. 
“Foram dois abortos, com 16 e 18 semanas, e 
é muito traumático”, revelou a profissional. “As 
medicações são controladas e não podíamos 
nem comentar o nome nos corredores do 
hospital, e é feito sem anestesia, ‘no cru’ ”. 

GERAL TRIBUNA LIVRE

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 64

3/3

Infelizmente, a batalha pela vida perdeu 
dessa vez. O Ministério Público Federal expediu 
a famosa “recomendação” para que o hospital 
realizasse o aborto na jovem. Essa prática é 
conhecida informalmente no meio político e 
jurídico como uma ameaça contra gestores 
públicos de serem processados. A Defensoria 
Pública da União recomendou que o hospital 
procurasse salvar as duas crianças. 

No dia 22 de junho, uma menina de 11 anos 
passou pelo procedimento narrado nesse 
texto. Um bebê, que já reconhecia a voz da 
mãe, com 29 semanas de vida foi morto. O 
defensor público que pediu para preservar a 
vida responde a cinco processos, sendo pelo 
menos um deles, de caráter disciplinar. 

No final, a agenda abortista venceu. 

*O nome das profissionais foi preservado em 
decorrência do sigilo de fonte. (Art. 5º, inciso 
XIV da CF/88)

GERAL TRIBUNA LIVRE
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Era o dia 09 de Julho de 1969, uma quarta- 
feira, às 15:00, meu pai chega em casa e disse 
a minha mãe: - arrume o menino que iremos 
para inauguração do Batistão. Iria pela primeira 
vez ao campo de futebol e logo na inauguração 
do Estádio Estadual Lourival Batista, ia ser uma 
festa. Minha mãe dona Susete disse ao meu 
pai: - Ou Irineu e não vai ter muita gente não? 
Ele respondeu: - Claro Susete é a inauguração 
do maior praça de esporte do nordeste e ainda 
com a seleção brasileira com Pelé e Clodoaldo.

Clodoaldo Tavares Santana, nascido em 
Itabaiana, volante do Santos Futebol Clube, era 
o primeiro sergipano a vestir a amarelinha, um 
orgulho para os sergipanos. A seleção Brasileira 
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era um timaço comandada por João Saldanha 
e tinha os melhores jogadores do Brasil, como 
Gerson, Tostão, Carlos Alberto, Edu, Jaizinho e o 
Rei Pele entre outros grandes craques.

Saímos de casa andando, morávamos na 
rua Zaqueu Brandão com a rua Ribeirópolis e 
para uma criança de 10 anos, a distância até 
o Batistão era uma eternidade, atravessamos 
a praça Tobias Barreto e já víamos filas de 
pessoas para entrar no estádio. Seguimos até 
a entrada principal pela rua Dom José Tomaz 
e entramos em uma vila, meu pai me colocou 
nos ombros e fomos nós andando devagar 
e felizes como todos ao nosso redor. Uma 
música tocava nas bocas de carros de som e 
um deles era o carro do Paulo Silva, grande 
amigo do meu pai e proprietário do Armazém 
Café Sul Americano e de carros de som para 
propaganda. A música tocava tanto que não 
me sai da cabeça até hoje:

Maracanã-nã-nã na Guanabara

Mineirão-rão-rão Minas Gerais

Beira-Ri-Ri-Rio Grande
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Pacaembu e todos mais

Os estádios dos estados que compõem o Brasil

Estão todos convidados porque o Batistão surgiu

No gramado do Batistão

Enquanto o craque chuta a bola, as crianças dão lição

Nosso estádio tem escola

O estádio de Sergipe é o mais completo da nação

Dá ao povo futebol e à infância educação

E ouvindo essa canção entramos no colossal 
Batistão, sentamos na arquibancada do lado 
oposto as cadeiras. Mas sentado exatamente 
não ficamos...  Meu pai me colocou sentado 
na balaustrada da arquibancada e ele ficou 
o tempo todo em pé me segurando. Estava 
superlotado, mas a mina visão era privilegiada. 

E assim vi quando várias pessoas entraram 
e subiram em um pequeno palco para cantar 
o hino do Brasil e o hino do Batistão. Meu pai 
falava: Irineuzinho veja ali é o Luiz Gonzaga, o 
rei do baião e olhe ele está acompanhado de um 
menino muito bom que é Dominguinhos e da 
Anastácia, e continuava: - aquele outro é Jósa 
o nosso Vaqueiro do Sertão, está lá também 
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Clemilda Gerson Filho até Maria Feliciana. Aí 
ele apontou para um homem no palco e disse: 
Aquele é o meu amigo Hugo Costa.

Hugo foi um dos maiores articulistas no 
jornalismo sergipano, carioca mas muito mais 
sergipano de coração, foi compositor, escritor 
e procurador do Tribunal de Contas do Estado, 
ele que fez à música do Batistão com Luiz 
Gonzaga isso nunca me saiu da cabeça toda 
aquela imagem icônica. Entraram os jogadores, 
o Brasil ganhou de 8X2 para a seleção 
sergipana, e saíram do Batistão para serem Tri 
Campões Mundiais no México. A festa foi boa, 
mas o que me ficou na memória foi a parte da 
música e daqueles artistas que estavam lá, 
principalmente o Hugo Costa.

Em 1999 montei o Capitania do Som, estúdio 
de gravação profissional onde produzi centenas 
de trabalhos. Herdei um projeto do amigo Luiz 
Antônio Barreto, que me pediu para gravar os 
grandes nomes da história da música sergipana, 
entres eles: A banda Los Guaranys,  João Melo, 
e o Hugo Costa. Luiz não pode prosseguir com 
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o projeto, então em sua homenagem tentei 
realizar seu legado. Entre eles consegui realizar 
o disco com músicas do Hugo Costa “Retratos 
de Aracaju”, nome homônimo do compacto com 
4 faixas lançado em 1970 em parceria com o 
grupo Instat 4, dessa vez ele reuniu 12 faixas: 
Batistão, Arco-íris de Metal, Como pintar o 
sertão e dar o quadro ao presidente, Domingo 
de Atalaia, É proibido Olhar, Inventário, Morena, 
O Boi, O Rei, Obsessão e Retratos de Aracaju e 
tinha como diretora e produtora Lina Souza.

A minha felicidade não poderia ser maior, 
estava no meu estúdio dois grandes nomes da 
nossa música, e que me serviram de referência. 

Hugo Costa das minhas lembranças de 
infância e de frases que ele me dizia quando o 
encontrava: - A composição musical requer uma 
elaboração. Não é só você de repente dizer que 
fez uma música, tem que burilar, cuidar e uma 
das consequências que é gravar, ser executada. 
E, Lina Souza uma das meninas do Instant 4. 
Uma realização profissional e a oportunidade 
de conviver com a história da música sergipana, 
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coisa que aprecio muito. Aprendi como minha 
Bisavó Noemi Brandão o respeito a história e 
o passado das pessoas, pois eles construirão 
bases para as nossas vidas.

Em 1970, as irmãs Lina, Adi, Dina e Bel 
Sousa, criam o grupo Instant 4 em referência 
à primeira composição musical de Lina em 
parceria com Theotônio Neto. Logo em seguida 
o grupo gravou o disco Retratos de Aracaju 
com músicas do Hugo Costa, disco que ouvia 
nos meus 10 anos de idade na radiola Empire 
do meu pai, - “Coqueiros verdes, areia branca, 
sobe lindo céu azul, ruas retas bem traçadas, 
assim é Aracaju. Vozes em uníssonos e vocais 
modernos cantavam retratos de Aracaju”.

Logo em seguida o grupo foi convidado para 
fazer uma temporada em Salvador, na casa de 
shows Moenda de propriedade do músico e 
médico Hermano Thomaz Silva, o talento das 
meninas foi visto e ficou conhecido por muitos 
artistas estrangeiros e brasileiros, entre eles 
o Poetinha Vinícius de Moraes. E logo teve a 
ideia de montar um show juntos. O nome do 
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show seria “Vinícius sois entre as mulheres”, 
e foi apresentado no Teatro Vila Velha com 
o quarteto e ainda uma pianista e flautista e 
assim o Instant 4 virou grupo “As Moendas”.

Com o sucesso das meninas em Salvador, 
foram contratadas para uma temporada em 
São Paulo em 1975 e logo depois se mudaram 
definitivamente para lá. 

As sergipanas eram requisitadas a todo 
momento para acompanhar grandes nomes 
da música brasileira em shows e gravações 
como: Chico Buarque e Milton Nascimento 
na gravação da música Cio da Terra e 
principalmente da dupla Toquinho e Vinícius. 

Uma história de muitas batalhas, e momentos 
especiais com shows em casas importantes 
como: O Beco, com o show “Beijo Partido”; O 
Jogral, Catedral do Samba, O Igrejinha. No Rio 
de Janeiro, apresentaram-se no Canecão com 
o show 10 anos de Toquinho e Vinícius, além de 
participações em programas e trilhas de TV e 
Cinema: Fantástico, Jornal Hoje e Os Trapalhões 
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(Rede Globo), Hebe Camargo (SBT) e Ana Maria 
Braga (TV Tupy). Trilhas sonoras da novela 
“Rosa Baiana” (TV Bandeirantes) com Xangai, 
do filme “Iracema – A Virgem do Lábios de Mel”, 
baseado no romance de José de Alencar.

Conheci pessoalmente a Lina, no começo 
dos anos 80, quando montamos o grupo e show 
Entre Amigos, já sabia da história delas e sempre 
fui fã dos vocais do grupo e por coincidência um 
dos irmãos dela o Adjan Souza era conhecido de 
alguém do nosso grupo, como precisávamos de 
uma preparação vocal e sabíamos que ela estaria 
na cidade fomos procurá-la. Ela nos recebeu 
muito bem, mas descartou a possibilidade de 
trabalhar nossas vozes, pois estaria indo para 
a Itália. Soubemos do final do grupo ainda em 
1981, mas as irmãs não pararam de trabalhar, 
agora eram só Lina e Adi Souza.

Em 2000, passam a fazer parte do cast de 
artistas do programa “Civeddiamo in TV” na RAI 
(Radio e Televisão Italiana), onde se apresentaram 
individualmente e em parceria com Nilla Pizzi.  Em 
2013, grava o disco “O jeito da Volta”, realizado na 
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Itália e em Aracaju (SE), com músicos italianos e 
sergipanos, mesclando culturas musicais. Depois 
da sua volta para a terra natal estive em muitos 
momentos próximo da Lina, em festivais, em 
shows na noite, ou ouvindo o programa Clube 
do Jazz, que ela fazia na Aperipe FM, além 
de produzir o programa Videoteca Aperipê 
Memória, sempre de assistente e público, 
algumas conversas e admiração a distância. A 
irmã dela Adi tinha ficado na Itália.

A história dessa grande artista, Lins Souza, 
temos a obrigação de conhecer e valorizar. 
A minha aproximação musical com ela foi no 
estúdio trabalhando o disco do Hugo Costa, 
um disco histórico que Lina dirigiu e dei minha 
contribuição com alguns toques nos loops 
e efeitos, inserções das falas de Silva Lima e 
mixagens. Foi lá no estúdio, que passei a admirá-
la muito mais. Mulher antenada, uma concepção 
musical moderna e de muito bom gosto, sempre 
com um olhar gentil, com uma voz baixa e doce, 
um canto elegante e afinadíssimo. Lina é música, 
ritmo e muito inspiração.
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O CAPITÃO OLHOU MELANCOLICAMENTE 
PARA A SUA ESPADA, que pendia sobre 
a parede. No armário próximo está o seu 
uniforme desbotado, manchado e usado pelo 
tempo e serviço. Faz um longo, um longo 
tempo desde aqueles velhos tempos de 
alerta de guerras!

E agora, veterano que ele era dos tempos 
extenuantes de seu país, ele tinha sido reduzido 
a rendição abjeta pelos olhos macios de uma 
mulher e seus lábios risonhos. Como ele havia 

OUTUBRO 
E JUNHO
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sentado em sua sala silenciosa, ele segurou em 
sua mão a carta que tinha acabado de receber 
dela – a carta que tinha feito ele usar esse olhar 
de melancolia. Ele releu o parágrafo fatal que 
havia destruído suas esperanças.

“Ao recusar a honra que me fez ao pedir-
me para ser sua esposa, sinto que deveria falar 
francamente. A razão que tenho para fazer isso é a 
grande diferença entre nossas idades. Eu gosto de 
você muito, muito mesmo, mas eu tenho certeza 
que nosso casamento não iria ser dos mais felizes. 
Eu peço desculpas em ter que referir-me a isso, 
mas acredito que apreciará minha honestidade 
em dar a você meu real motivo.”

O capitão suspirou, e inclinou a cabeça 
sobre a mão. Sim, tem vários anos intercalando 
as suas idades. Mas ele era forte e robusto, e 
ele tinha um bom emprego e saúde. Não seria 
o seu amor, seu cuidado terno e as vantagens 
que ele poderia conceder a ela capazes de 
fazê-la esquecer a questão da idade? Além 
disso, ele tinha quase certeza que ela tinha 
sentimentos por ele. 
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O capitão era um homem de ação imediata. 
No campo de batalha ele era distinguido 
pela sua determinação e energia. Ele a 
veria e alegaria a sua causa novamente, 
pessoalmente. Idade! - O que era isso para ficar 
entre ele e aquela que ele amava?

Em duas horas ele estava pronto, em uma 
ordem de marcha leve, para a sua maior 
batalha. Ele pegou o trem para a antiga cidade 
ao sul do Tennessee onde ela vivia. 

Theodora Deming estava nos degraus do 
belo e antigo pórtico da mansão, aproveitando 
o crepúsculo do verão, quando o capitão entrou 
pelo portão e andou até o caminho de cascalho. 
Ela o encontrou com um sorriso que estava livre 
de constrangimentos. Como o capitão estava no 
degrau abaixo ela, a diferença entre suas idades 
não parecia tão grande. Ele era alto e posudo, 
com olhos claros e pele bronzeada. Ela estava 
na flor de sua adorável feminilidade. 

“Eu não estava esperando você,” disse 
Theodora; “mas agora que você veio, pode 
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sentar-se aqui nos degraus. Você não 
recebeu a minha carta?”

“Eu recebi,” disse o capitão; “E é por isso 
que eu vim. Eu digo, agora, Theo, poderia 
reconsiderar a sua resposta, não poderia?”

Theodora sorriu suavemente sobre ele. 
Ele carregava bem os seus anos. Ela estava 
realmente afeiçoada a sua força, seu jeito 
saudável, sua virilidade – talvez, se - 

“Não, Não,” ela disse, balançando sua cabeça 
positivamente; “isso está fora de questão. Eu 
gosto muito de você, mas eu não irei casar. 
Minha idade e a sua são – não me faça dizer de 
novo – eu te disse na carta.”

O capitão corou um pouco o bronze de 
sua face. Ele ficou silencioso por um tempo, 
encarando pasmo para o crepúsculo. Além 
da linha da floresta que ele consegue 
avistar estava um campo onde os garotos 
de azul tinham uma vez acampado em sua 
marcha em direção ao mar. Foi a muito 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 78

GERAL | CONTOS DE O. HENRY 5/10

tempo atrás, mas parecia para mim como 
se fosse agora! Verdadeiramente, o Destino 
e o Pai do Tempo tinham o enganado 
dolorasamente. Apenas poucos anos 
interpostos entre ele e a sua felicidade!

A mão de Theodora rastejou para baixo e 
descansou no fecho da firme, mão bronzeada 
dele. Ela sentiu, pelo menos, aquele sentimento 
análogo ao amor.

“Não encare isso de uma forma tão difícil, 
por favor,” ela disse, gentilmente. “Isso 
tudo é para o nosso bem. Eu refleti muito 
sabiamente sozinha. Algum dia você vai 
ficar feliz por eu não ter casado contigo. 
Esse casamento seria muito bom e amoroso 
por um tempo – mas, apenas pense! 
Em apenas poucos anos que caminhos 
diferentes seguiríamos! Um de nós gostaria 
de sentar em frente a lareira e ler, e talvez em 
companhia com a enfermeira nevralgia ou o 
reumatismo da tardezinha, enquanto o outro 
seria louco por bolas, teatros e ceias tardias. 
Não, meu caro amigo. Embora não seja 
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exatamente Janeiro e Maio, é um caso claro 
de Outubro e muito mais cedo em Junho.”

“Eu sempre faria o que você quisesse que eu 
fizesse, Theo. Se você quisesse - 

“Não, você não faria. Você acha agora que 
poderia fazer, mas não faria. Por favor não me 
pergunte sobre isso nunca mais.”

O capitão havia perdido a sua batalha. Mas 
ele era um guerreiro galante, e quando ele 
levantou-se para fazer o seu adieu final sua 
boca estava severamente definida e seus 
ombros estavam ao quadrado. 

Ele pegou o trem para o Norte aquela 
noite. No outro dia, de tardezinha, ele 
estava de volta ao seu quarto, onde sua 
espada estava estrangulada contra a 
parede. Ele estava se vestindo para o 
jantar, amarrando a sua gravata branca 
em um arco muito cuidadoso. E, ao mesmo 
tempo, ele estava indulgente em um 
pensativo solilóquio. 
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“Por minha honra, eu acredito que, após 
tudo, Theo tinha mesmo razão. Ninguém 
pode negar que ela é um pêssego, mas ela 
deve beirar os vinte e oito anos, fazendo um 
cálculo bem gentil.”

Para vocês verem, o capitão apenas tinha 
noventa anos, e a sua espada nunca havia sido 
desembainhada, exceto no chão do desfile 
em Chattanooga, que foi o mais perto que ele 
chegou da Guerra Hispano Americana. 

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

O filósofo Blaise Pascal, afirmava que “o 
amor não tem idade; está sempre a nascer.” 
Extraímos dessa afirmação que não há 
momento ideal para o nascimento do amor. 

Posso começar a amar aos doze anos de idade 
ou aos cem. Ainda podemos dela compreender 
que o amor é um estado constante, sempre 
a nascer. Sempre a existir, melhor dizendo, a 
coexistir conosco durante nossa existência. 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 81

GERAL | CONTOS DE O. HENRY 8/10

Estamos sempre aptos e em estado de amor, 
prontos para amar e sermos amados. 

Só para completar, o mesmo filósofo 
ainda nos revela que “o coração tem 
razões que a própria razão desconhece”. 
Ou seja, segundo Pascal estamos lidando 
em um estado de sentimento, onde a 
imprevisibilidade é a sua maior qualidade. 
O amor é um estado contínuo, quase uma 
necessidade humana, que está sempre a 
nascer de forma imprevisível. 

Semana passada, foi comemorado o dia 
de São Paulo, esse apóstolo cristão, que nos 
presenteou com uma ótima reflexão sobre o 
amor. Em sua primeira carta aos Coríntios, 
no versículo 13, observa que “Ainda que eu 
falasse as línguas dos homens e dos anjos e 
não tivesse amor, seria como o metal que soa 
ou como o sino que tine. E ainda que tivesse 
o dom de profecia, e conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse 
toda a fé, de maneira tal que transportasse os 
montes, e não tivesse amor, nada seria”.
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O texto grego utiliza a palavra ágape (           ), 
que em algumas Bíblias está traduzida 
como “amor”, em outras como “caridade”. 
Ambas traduções estão corretas, ágape é 
um amor caridoso, um amor sem nenhuma 
outra razão a não ser de existir. É este o 
amor ao qual refere-se Pascal, este é o amor 
que sempre (deve) existir em nós.

Vinícius, que também é Morais aludia que o 
amor não era imortal, posto que chama, mas 
que devia ser infinito enquanto durasse. Este 
é o amor carnal. Um amor efêmero, instintivo, 
arrematador e breve. Este é o amor que traz 
suspiros aos casais apaixonados. É imprevisível, 
mas com data de validade. Ele finda, as vezes 
tão rápido quanto ele começa. 
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Então, observamos que o amor, que fala o 
conto do O. Henry é o carnal. Por conta disso a 
personagem Theodora, ao não se sentir atraída 
pelo coronel, afetuosamente o rejeitou. 

Todavia, o amor ágape, revelou-se intacto. Ela, 
sempre manteve o respeito e um afeto quase de 
filha para com o coronel, o amando desta forma.

Se a sociedade conseguisse compreender 
melhor o amor ágape, poderíamos enfim viver 
em harmonia. O grande mestre Jesus, baseou 
todo o seu ensinamento em uma só palavra: 
amor. Este é o sentimento que deveria guiar-nos 
durante toda nossa existência. 

Nascemos pelo amor e deveríamos viver 
em estado de amor. Portanto, antes de 
proferir alguma palavra de ódio ou julgamento, 
lembrem-se desta palavrinha mágica e, antes de 
tudo, amem. 

lHenry Morais – Advogado, especialista em Direito Civil /Processual Civil e em 
Legislação, Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Filosofia e um entusiasta das 
palavras. Instagram: @henryzephyrus
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O assunto que desde a semana passada 
pega fogo nas redes sociais, tal qual as 
fogueiras juninas (ao menos no Nordeste), é 
o escândalo envolvendo os zelosos pastores 
que intermediavam os prefeitos e o então 
ministro da educação, membro da mesma 
irmandade religiosa. 

Vamos a cinco fatos; 
nada mais do que fatos:

O PROBLEMA DO MEC: 
DE “OUREMOS” A 

(CH)OREMOS? 

1/6GERAL

ANTÔNIO CARLOS 
PROFESSOR DA UFS
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 1) O suspeito de beneficiar pastores 
com recursos do FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) é preso no 
dia 22/05.

 2) Neste mesmo dia, o governo pagou R$ 
1,8 bilhão em emendas de relator, mecanismo 
do chamado orçamento secreto (jornal O 
Estado de S. Paulo). 

3) No dia seguinte, dia 23/06, por 
determinação do TRF-1 (Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região), o ex-ministro foi solto. 

4) No dia 24/06, a investigação foi enviada 
ao STF (Supremo Tribunal Federal), por 
possível interferência de autoridade com foro 
privilegiado na investigação. De acordo com 
o MPF (Ministério Público Federal), o próprio 
presidente teria avisado ao então ministro 
sobre uma operação de busca e apreensão que 
seria feita na casa do ex-ministro. 

5) Em pleno dia de São João, 24/06, o 
Ministério da Educação (MEC)) perdia R$ 

2/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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1 bilhão para investimentos na educação 
básica, principalmente em infraestrutura 
escolar, após bloqueio autorizado pelo 
governo federal (na verdade, o valor chega a 
R$ 3,6 bilhões, segundo uma nota técnica do 
Todos Pela Educação).

 Que leitura podemos fazer desses fatos? 
Que conexões podemos estabelecer entre 
eles? O que pensar sem cair em ingenuidade? 
Vou me restringir a três questões.

A primeira conclusão aparente que podemos 
tirar é que dinheiro, tem. O Fundo tem fundo. 
Se não houvesse, a negociação não seria 
a peso de ouro, literalmente. As gravações 
mostradas no Programa Fantástico, da rede 
Globo, e amplamente divulgadas pela mídia, 
apontam para isso. O eventual desvio de 
verbas se dava pelo superfaturamento das 
compras, notadamente: de ônibus, notebooks, 
kit robótica (inclusive, para escolas que sequer 
tinham energia elétrica e água potável). O foco, 
portanto, é a verba, que era direcionada para 
compras de objetos a pedido de pastores. Isso 
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era feito às claras, pelo pastor, que foi à TV 
dizer como era o procedimento (facilmente 
encontrado na internet). 

A segunda é que esses pastores não têm 
qualquer compromisso com a educação. Isso 
ficou demonstrado desde o início da pandemia. 
O MEC ficou largado ao deus dará, e graças ao 
trabalho dos secretários estaduais a situação 
não foi pior. Os atuais cortes no MEC são 
desastrosos em todos os sentidos para o país: 
eles afetam o Ensino Superior com corte de 
50%, a Educação Básica com corte de 28%, 
a Educação Profissional com corte de 11% e a 
Administração e Encargos com corte de 11% 
(Fonte: Folha de São Paulo, 24/06). Isso vai 
atingir em cheio a vida de todos e de todas 
aquelas que lidam com a educação neste país. 

Mas, como foi registrado acima, dinheiro há, 
porque o governo liberou quase dois bilhões 
em emendas para o Centrão farrear e torrar à 
vontade, às vésperas e no clima de São João. 

A terceira, e última, é que pastor nenhum 
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tem a garantia de moralidade e da eticidade 
no trato com seus fiéis. Encher o ministério 
de pastor, em qualquer função pública, como 
se fosse, em si, sinônimo de honestidade, não 
passa de pura ingenuidade. 

Não é a orientação religiosa, ou a falta dela, 
que torna uma pessoa moralmente honesta, 
mas seus valores, sobretudo, republicanos. 
Não adianta estar com a Bíblia na mão direita 
e com a arma apontada com a mão esquerda 
para o cidadão que sofre. 

Muitas vezes os ateus são os maiores 
defensores da moralidade justamente porque 
não creem na vida após a morte, e, por isso, se 
preocupam com os que sofrem aqui e agora, 
ou seja, no tempo presente. 

Mas, a pergunta que não quer calar é: o 
que fazer agora? Como agir diante desse 
luto infernal que parece não querer ter 
fim? O que dizer diante de tanta falta de 
decência? Ajoelhar e rezar? Não! Isso é 
muito pouco, quase nada.
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É inadmissível que cerca de 30% da 
população brasileira ainda não tenha vergonha 
de apoiar algo tão indecoroso quanto esse 
governo. Os eleitores que apoiaram o atual 
presidente não são obrigados legalmente 
a se arrepender, mas moralmente sim, em 
função de tudo o que foi destruído neste país 
nos últimos anos. A nação não aguenta mais 
4 anos! Não podemos naturalizar tudo o que 
aconteceu nesse período: não foi obra do 
acaso ou da natureza, muito menos castigo 
divino. Precisamos saber que país queremos 
para nós, atualmente, e para as futuras 
gerações. Continuar do jeito que está não dá. 

Precisamos provocar as mudanças 
necessárias e urgentes. Para isso, 
necessitamos de vozes empoderadas, 
protagonistas e ativas com a consciência de 
que juntos podemos muito mais. As eleições 
estão chegando e, pelo voto democrático, 
temos a oportunidade de decidir um futuro 
melhor para todas e todos.  

lAntônio Carlos dos Santos   - É Professor de Ética e Filosofia Política da UFS. 
É líder de Grupo de Pesquisa junto ao CNPQ na mesma instituição. 
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QUEM VALMIR 
INDICAR...

Opa! Será bem assim? Duas expressões 
tomaram conta dos bastidores da política 
sergipana esta semana, especialmente depois 
que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixou, 
por decisão meio esquisita, o ex-prefeito 
Valmir de Francisquinho, o líder em todas as 
pesquisas de opinião pública para o governo 
de Sergipe, de fora, temporariamente, do 
processo sucessório estadual, caso as eleições 
fossem realizadas nesses dias. Pelo calendário, 
o pleito está programado para o dia 2 de 
outubro e 5 de agosto é a data limite para as 
conveções que vão referendar os verdadreiros 
candidatos a governador, senador e deputados, 
além do presidente da república.

TONIALCÂNTARA
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As duas expressões são: Valmir indica 
alguém para o seu lugar ou Valmir não indica 
ninguém para o seu lugar. Primeiro é preciso 
saber se ele realmente está fora do páreo de 
forma definitiva ou apenas essa possibilidade 
foi afastada temporariamente. Segundo é 
preciso perguntar ao povo se por ventura ele 
for obrigado a indicar alguém. E ainda existe 
uma terceira possibilidade: ele ser candidato 
sub judice. Explicando: quando o registro do 
candidato está sub judice é quando não é 
definitivo, ou seja, está sob o exame da justiça. 
A condição de sub judice é assegurada ao 
candidato ainda não julgado para que possa 
concorrer nas eleições.

Vamos aos fatos. Quem pensar ao contrário 
que continue pensando, mas as decisões 
judiciais emanadas dos diversos colegiados 
no Brasil são todas, ou quase todas, de caráter 
mais político do que judicial. Ou seja, vale o 
que está na cabeça do juiz do que nas peças 
processuais. Outro aspecto a considerar: a 
polarização e divisão política hoje existente entre 
o que muitos chamam de direita e de esquerda 
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está influenciando diretamente nos estados de 
norte a sul do país. E isso tem causado mais 
conflitos entre essas forças a ponto de não se 
saber quem realmente tem chances de ganhar 
o pleito de outubro a nível de Brasil, se Lula ou 
Bolsonaro ou, como queriam, se Bolsonaro ou 
Lula. Ou ainda, nenhum dos dois. 

O certo é que em Sergipe a candidatura de 
Valmir de Francisquinho ao governo tem gerado 
uma série de polêmicas, especulações, apostas 
de toda qualidade, mexido com a população de 
A a Z do estado e, o que é mais interessante, 
tem deixado muita gente com um pé na frente 
e outro atrás sobre para onde irá seu voto no 
momento de votar. Ou seja, quem acha que tem 
não sei quantos prefeitos e seus “rebanhos”, não 
sei quantas lideranças e seus “liderados”, não 
sei quantos cabos eleitorais e seus “soldados 
rasos”, estão todos com a pulga atrás da orelha. 

O que também está na cabeça de muita 
gente é o fato de Valmir não poder, em 
hipótese alguma, disputar o governo e, com 
isso, qual será a sua atitude diante desse fato 
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concreto: indica alguém de sua confiança, 
do seu círculo de amizade ou político, não 
indica ninguém e apoia algum pré-candidato 
declarado, por exemplo, ou simplesmente 
se recolhe e vai chorar suas mágoas e 
lamentações no pé da serra de Itabaiana? 
Quem pensar assim está redondamente 
enganado ou não conhece nadica de nada de 
Valmir e, muito menos, de seu Francisquinho.

O cabra foi criado na touceira de cebola, 
tem apoio de Zé Queiroz e mais um mundaréu 
de gente, está sendo paparicado por 
lideranças de toda cor e tamanho, não perde 
o jeito matuto e simples de falar e de agir, ou 
seja, o sujeito da terra de Oviêdo se preparou 
à sua maneira para essa disputa que ele sabia 
das mais difíceis de sua vida, mas que vai até 
o fim e às últimas consequências. Em outras 
palavras, Valmir de Francisquinho vai apostar 
as fichas que tem e as que não tem para 
tentar ser governador de Sergipe. 

Mas, quanto às possibilidades dele não ter 
possibilidades, somente fazendo exercício 
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OS PROVÁVEIS 
VENCEDORES
Há quem diga que os 
prováveis oito vencedores do 
pleito de outubro próximo 
para a Câmara Federal, com 
seus respetivos partidos, 
são os seguintes: Fábio 
Reis (PSD), Yandra Moura 

de futurologia ou especulações que até 
Deus duvida. Então, vejamos essas tais 
possibilidades e as chances de zero a dez. 
Não ser candidato e indicar um filho para a 
disputa: zero. Não ser candidato e indicar 
a mulher para o seu lugar: zero. Não ser 
candidato e indicar Eduardo Amorim: zero. 
Não ser candidato e indicar uma mulher para 
cabeça de chapa: zero. Não ser candidato 
e indicar um pré-candidato que já esteja na 
disputa ou que venha a ser: zero. Enfim, para 
Valmir de Francisquinho não existe plano B, 
C, D, E ou F. O único plano que tem começa 
pela letra V que, conincidentemente é de 
Valmir e também de Vitória. É isso aí.
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VALADARES OTIMISTA 
Em recente pesquisa não 
publicada pela imprensa, 
o hoje deputado estadual 
Rodrigo Valadares (foto) 
e declaradamente pré-
candidato a deputado 
federal, aparece entre 
os vinte mais votados 
para a Câmara Federal. 
Conversando com 
a nossa reportagem no meio da semana, 
ele se disse otimista e acredita que até às 
convenções que vão referendar os verdadeiros 
candidatos, seu nome já estará alguns pontos 

(União Brasil), Luiz Roberto (PDT), Eliane 
Aquino (PT), André David (Republicanos), 
Gustinho Ribeiro (Republicanos), Thiago (foto) 
de Joaldo (PP) e Emília Correia (Patriota). 
Há muitos que pensam igual, mas há outros 
que pensam diferente...Ah! Esses nomes aí 
em cima apareceram na primeira pesquisa 
estadual feita em 40 municípios e com 3.100 
questionários pelo Instituto ECM/Dataform. 
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O CAPITÃO E 
SEU BATALHÃO
Outro que não se 
deixa abater por nada 
é o deputado Capitão 
Samuel (foto). É bem 
verdade que a sua 
posição na mesma 
pesquisa em que 
apareceu o nome de 
seu colega de Assembleia Legislativa Rodrigo 
Valadares, ele está a apenas um ponto dos 
oito que serão levados a Brasília a partir do 
próximo ano, se as eleições fossem realizadas 
entre 9 e 15 de junho. Há quem diga que o 
seu “Batalhão da Restauração” tem muito a 
ver com esse seu excelente posicionamento 
na mais recente pesquisa de opinião pública 
feita pelo ECM/Dataform. O certo é que ele 
garante continuar trabalhando cada vez mais 
para atingir o seu objetivo maior que é trocar 
Sergipe por Brasília. 

acima na classificação dos prováveis eleitos. 
Otimismo e trabalho é o que não falta, garante. 
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PASTOR HELENO 
NO PÁREO
Outro nome que está de fora 
da Câmara Federal há algum 
tempo, mas que é sempre 
lembrado é o Pastor Heleno. Na 
recente pesquisa realizada pela 
ECM/Dataform, o nome dele 
está entre os vinte primeiros 
colocados em intenções de votos. Quando se fala 
em sertão, seja alto, médio ou baixo, o nome de 
Heleno é sempre lembrado em vários municípios 
dessas regiões, além, claro, da capital, onde ele 
transita bem nas Igrejas Evangélicas do centro e 
da periferia de Aracaju. Seu desejo é voltar para 
Brasília onde ele tem também bom trânsito.

JACKSON E O SEU MDB
O jornalista Adiberto Souza diz em seu blog 
que “tem gente jurando de pés juntos que o 
MDB sergipano não fica nas mãos de Jackson 
Barreto”. Segundo estas pessoas, já era para 
o partido ter sido entregue ao senador e 
pré-candidato ao governo Rogério Carvalho, 
porém os festejos juninos atrapalharam os 
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últimos entendimentos. 
A legenda está sob 
o comando de JB 
desde o dia 20 de 
maio passado, após a 
executiva nacional ter 
feito uma intervenção 
estadual. Aliados de 
Jackson garantem 
que ele permanecerá 
dirigindo o MDB. Os festejos juninos já 
passaram e agora vamos ver com quem fica 
esse velha e importante legenda. 

MAS SERÁ O ADIR
Circula nas redes sociais 
uma informação dando 
conta que o advogado 
Adir Machado, presidente 
do PL em Aracaju, poderá 
substituir o ex-prefeito 
Valmir de Francisquinho 
na disputa pelo governo 
de Sergipe. Ainda 
segundo a informação, 
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HILDA SORRINDO À TOA
A prefeita de Lagarto 
está sorrindo à toa. É que 
o município vai receber 
cerca de R$ 262 mil para 
a ampliação do Sistema 
Integrado de Abastecimento 
de Água da Adutora do 
Piauitinga. A boa notícia foi anunciada pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional. A 
obra beneficiada com os recursos federais 
vai levar água para cerca de 170 mil pessoas 
de Lagarto, Salgado, Simão Dias e Riachão do 
Dantas. Esse empreendimento já contou com 
um investimento de cerca de R$ 85 milhões. A 
previsão é que o abastecimento dos municípios 
das regiões Sul e Centro-Sul esteja garantido 
pelos próximos 30 anos. Uma boa notícia!

o nome de Adir seria o chamado plano B 
para substituir o ex-gestor, que teve a sua 
inelegibilidade mantida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Na cúpula do PL ninguém fala sobre tal 
hipótese, simplesmente porque não existe outro 
tipo de plano que não seja o “Plano Valmir”. 
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O delegado da Polícia Civil de Sergipe, 
André David Caldas Rosa Rodrigues, mais 
conhecido por boa parte da população e no 
mundo policial como André David, pode ser 

ANDRÉ DAVID SE DESTACA 
EM PESQUISAS E QUER SER 

DEPUTADO PARA CONTINUAR 
DEFENDENDO A POPULAÇÃO   

Por Toni Alcântara
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O delegado André David durante uma das muitas 
entrevistas concedidas à imprensa
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considerado hoje, quando estamos a menos 
de três meses das eleições, um fenômeno em 
termos de popularidade e também de pré-
candidato bem posicionado nas pesquisas de 
opinião pública realizadas nos últimos meses 
medidndo as intenções de votos dos eleitores 
para a disputa por uma cadeira na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. 

Isso porque, considerando apenas as 
últimas quatro pesquisas feitas por institutos 
diferentes, o nome dele aparece sempre 
entre os primeiros colocados em intenção de 
votos, e sempre em ascensão, para o cargo de 
deputado federal, posicionando-se inclusive 
abaixo apenas de nomes tradicionais da 
política sergipana e com mandatos, como os 
de Fábio Reis, do MDB, e João Daniel, do PT.

Na sequência de levantamentos feitos 
pelos tais institutos, ele está numa posição 
superior à de Gustinho Ribeiro, de Lagarto, 
Fábio Henrique, de Nossa Senhora do Socorro, 
André Mora, um político com nome nacional, 
Valdevan Noventa, deputado eleito com grande 
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votação e recentemente cassado, assim como 
até de Laércio Oliveira e Bosco Costa, políticos 
consagrados com mandatos na Câmara Federal. 

O fato é que o nome do delegado André 
David não apareceu nessas listas de 
postulantes à Câmara Federal apenas pelo 
seu aspecto físico ou pelo cabelo liso e 
descuidadamente penteado que chama 
atenção especialmente das mulheres, mas 
por conta primeiramente de seu trabalho 
sério desenvolvido à frente das delegacias que 
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O delegado André David é considerado 
um policial eficiente e muito responsável
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atuou no âmbito da SSP, seu carisma pessoal 
e a maneira cortês de tratar as pessoas, muito 
diferente de como ele trata bandidos.

Um exemplo bem sucedido de sua atuação 
como policial é a cidade de Estância, 
aonde o delegado atuou por cerca de sete 
anos, fez um trabalho forte no combate à 
criminalidade e hoje é reconhecido e chega 
a ser venerado por parte da população do 
município que vê nele não apenas um policial 
à serviço da lei e em defesa da sociedade, 
mas um cidadão que cumpre o seu dever e 
quer fazer mais por esta mesma sociedade.

Durante os quinze anos de trabalho na 
polícia, André David comandou a Delegacia 
Regional de Estância, coordenou o núcleo do 
Complexo de Operações Policiais Especiais 
(Cope) e esteve até sexta-feira à frente do 
Denarc. Durante este período, David comandou 
operações e apreensões que repercutiram no 
estado de Sergipe e até no país, a exemplo 
da operação “Extração”, em que o traficante 
“Sapão”, foragido da justiça sergipana, foi 
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preso na Rocinha, no Rio de Janeiro, após uma 
busca extremamente arriscada, que deixou as 
polícias de todo o Brasil impressionadas pelo 
alto risco.

Em Estância, repetimos, o trabalho do 
delegado caiu nas graças da população da 
cidade e região, através de várias ações que 
arrefeceram os efeitos nocivos do tráfico de 
drogas, sobretudo em relação a outros crimes 
ligados à prática, como homicídios. O modelo 
de atuação do agente, destemido e eficiente, 
fez com que ele passasse a ser considerado 
um herói pelos populares. No COPE e no 
Denarc, André David manteve o mesmo estilo 
efetivo, empenhando-se nas operações, 
inclusive participando no trabalho de campo, 
saindo das dependências da delegacia para 
combater os criminosos.

Por conta de tudo isso, ele confidenciou à 
reportagem do CINFORM MUNICÍPIO numa 
rápida conversa na sede do Departamento 
de Narcóticos do Estado de Sergipe na 
última sexta-feira, que o fato de querer 
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disputar um cargo político é para poder 
“continuar servindo à coletividade de modo 
mais abrangente com, entre outras coisas, a 
elaboração de leis que protejam ainda mais o 
cidadão dos perigos que o mundo do crime e 
das drogas leva à toda população”.

Nesse sentido, o delegado André David 
pediu afastamento do seu cargo na última 
sexta-feira, dia 1 de julho, para poder pleitear 
a disputa de uma vaga pelo importante 
cargo de deputado federal. E é exatamente 
nessa função que ele pretende desenvolver, 
caso seja eleito, ações mais eficientes, 
colocar em prática todo o seu conhecimento 
jurídico como advogado que o é, além de 
estar próximo da população ouvindo seus 
reclamos e buscando soluções.

Politicamente e do ponto de vista da 
filiação partidária, André David hoje está 
no Republicanos, que em Sergipe tem em 
suas fileiras o conhecido Pastor Heleno e 
o deputado federal Gustinho Ribeiro, de 
quem diz ser amigo e um incentivador de 
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sua pretenção de disputar uma vaga na 
Câmara Federal. Quanto ao anúncio dessa 
pretenção, ele o fez através das suas redes 
sociais exatamente no dia 7 de abril deste ano, 
portanto a menos de três meses.  

Daí em diante e após se afastar do cargo 
de delegado da SSP, o que André David 
pensa é exclusivamente em consolidar esse 
seu objetivo buscando o entendimento 
com pessoas, viabilizar a questão política e 
partidária junto à cúpula estadual e nacional 
do seu partido, fazer acordos com objetivos 
claros e definidos, mas sem se afastar um 
milímetro da distância que o separa da 
população que vê nele uma esperança de 
dias melhores para Sergipe.

Apesar de ser baiano de nascimento 
da cidade de Salvador, há muito ele está 
morando em Sergipe, mais precisamente em 
Aracaju, uma cidade que ele escolheu para 
viver com sua família e cujo povo, através 
da sua casa representativa, a Assembleia 
Legislativa, o concedeu, em 9 de novembro de 
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2015, o honroso título de Cidadão Sergipano, 
fato que diz guardar para sempre “na minha 
memória e nas minhas lembranças”.

Para André David, receber o título como 
pessoa é uma honra que, pela emoção, não 
consegue descrever e, como profissional, fica 
orgulhoso pela equipe que coordena e por ter o 
trabalho reconhecido pelos parlamentares. 

“ Essa homenagem se estende a minha 
equipe, por que faço parte de uma equipe 
de policiais e se o trabalho foi reconhecido 
à nível estadual é porque foi realizado com 

Momento importante na vida do delegado 
quando ele recebeu o título de Cidadão Sergipano
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excelência e obteve destaque. Se estou 
sendo agraciado hoje é resultado de um 
trabalho em equipe”, reconheceu.

Filho do sergipano Waldemar Barreto 
Rodrigues, falecido há 16 anos, André David, 
diz que mesmo não estando mais entre ele, 
o pai, está de alguma forma festejando o 
reconhecimento. “Esse título é um presente 
que dou a ele e a minha família. Não sou 
eu quem recebe o presente eu ofereço a 
ela”. Para o delegado, o título aumenta a 
responsabilidade do homem do profissional. 
“Por traz de uma honra vem sempre uma 
cobrança pela execução de um trabalho 
de excelência, mas com a equipe que me 
acompanha eu tenho a certeza que meu dever 
vai ser sempre cumprido”, concluiu.

A propositura do título de cidadão sergipano 
foi de autoria do deputado Gilmar Carvalho, 
uma honraria que cabe aos cidadãos que 
desempenham, exemplarmente, funções 
que venham a repercutir na vida do povo 
de Sergipe. A mensagem de saudação ao 
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homenageado foi feita pelo então deputado 
estadual Gilson Andrade. Gilson ressaltou 
o trabalho de André David em prol da 
comunidade de Estância. “Relembro aqui o 
abaixo assinado que a população da cidade 
Jardim fez para que o delegado não fosse 
transferido”, ressaltou. Para Gilson, o título 
de cidadão sergipano ao delegado André é o 
reconhecimento ao profissionalismo e atuação 
que ele vem desempenhando ao longo da 
carreira. “Uma justa homenagem a um homem 
que sabe honrar seus compromissos” disse.

Perguntado sobre o que o levou a ser pré-
candidato a deputado federal, ele não fez 
arrodeios: “O que me levou a ser pré-candidato 
é o trabalho que a gente realiza, pois chega 
um ponto em que a gente fica um pouco 
frustrado. Ontem prendemos um elemento 
que estava traficando em frente a uma escola, 
e ele já tinha sido preso por homicídio, tráfico 
de drogas, porte ilegal de arma de fogo e 
receptação, e aquela foi a sexta prisão dele. A 
gente fica com a sensação de que trabalhamos, 
mas falta algo, como podemos garantir que ele 
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nunca mais fique solto? A única maneira que 
a gente pode ajudar é legislando, infelizmente 
ou felizmente, em Brasília”.

QUEM É ANDRÉ DAVID - André David 
Caldas Rosa Rodrigues nasceu no dia 29 de 
agosto de 1975 na cidade de Salvador, estado 
da Bahia. Filho do sergipano Waldemar 
Barreto Rodrigues (in-memoria) e Maria José 
Caldas Rosa Rodrigues. Passou a infância na 
cidade de Petrolina (PE) e na adolescência 
voltou a capital baiana. Foi na juventude que 
veio morar em Sergipe. 

Formado em direito pela Universidade 
Tiradentes, iniciou a carreira jurídica auxiliando 
e assessorando promotores de Justiça e em 
seguida passou a assessorar juiz de direito. Em 
2006 foi aprovado nos concursos para delegado 
de polícia e escrivão de polícia judiciária. Em 
outubro de 2008 tomou posse no cargo de 
delegado de polícia. Atualmente André David 
está afastado de suas funções, como exige a lei 
eleitoral, para pleitear uma disputa a um cargo 
proporcional nas eleições de outubro próximo.
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GEDALVA 
RECEPCIONA UM 
ENTUSIASMADO 
VALMIR EM SÃO 

CRISTÓVÃO
A ex-vereadora, ex-candidata a prefeita 

de São Cristóvão nas eleições de 2020 e 
atual pré-candidata a deputada federal, 
Gedalva Umbaubá, recepcionou o pré-
candidato a governador de Sergipe, Valmir 
de Francisquinho, durante toda a manhã 
de sábado quando os dois, acompanhados 
da vereadora Emília Correia, estiveram nas 
feiras livres do Eduardo Gomes e do Centro 
Histórico na sede do município.

Na oportunidade, tanto Gedalva 
quanto Valmir puderam sentir de perto 
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a receptividade da população da quarta 
cidade mais antiga do país em relação ao 
candidato Valmir de Francisquinho. “Foi 
uma verdadeira euforia e entusiasmo das 
pessoas por onde nós passávamos com o 
pré-candidato Valmir”, destacou Gedalva. 
O mesmo disse a vereadora Emília Correia, 
que pooderá ocupar um espaço na chapa 
majoritária encabeçada pelo ex-prefeito. 
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Valmir de Francisquinho feliz ao lado povo, de 
Gedalva Umbaubá e da vereadora Emília Correia 
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Já o pré-candidato Valmir de Francisquinho 
não escondeu o seu contentamento com a 
receptividade a ele e também à ex-vereadora 
Gedalva Umbaubá. “Me impressionou a 
maneira e a alegria como as pessoas me 
recebiam quando apresentadas por Gedalva”. 
Claro que Valmir era o centro maior das 
atenções, mas “a presença de Gedalva foi 
importante por conta do conhecimento e da 
intimidade que ela tem com a população de 
São Cristóvão”, observou Emília.  

Ao final da caminhada nas duas feiras livres, 
Valmir de Francisquinho prometeu voltar 
outras vezes ao município, especialmente por 
conta da sua importância estratégica como 
uma das maiores cidades da chamada Grande 
Aracaju e seu peso político e eleitoral que está 
entre os cinco maiores colégios de Sergipe. 
“São Cristóvão está para a Grande Aracaju 
como Lagarto está para a região Centro Sul do 
Estado”, disse Gedalva Umbaubá.   

Sobre a sua pré-candidatura à Câmara 
Federal, Geldalva disse que tem trabalhado 
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desde quando terminaram as eleições de 2020 
e que, a partir desse ano intensificou as visitas 
às comunidades dos povoados, como sempre 
faz independente de ser ano eleitoral ou não. 

“Em momento algum eu me afastei do 
povo de São Cristóvão, especialmente 
daqueles mais probres e que mais precisam 
do Poder Público”, finalizou. 

4/4| GERAL

Ao lado de Valmir, Gedalva se sentiu à vontade para 
apresentar o povo de São Crristóvão que ela bem conhece
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IBRAIN MONTEIRO 
VISITA AMIGOS EM 

SALGADO E RENOVA 
COMPROMISSOS 

O deputado estadual Ibrain Monteiro 
reservou a noite de sexta-feira, dia 1 de julho, 
para um bate-papo com alguns amigos de 
Salgado, o convite foi do também amigo 

Ibrain Monteiro disse em Salgado que 
é sempre bom estar ao lado do povo

DIVULGAÇÃO
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Eraldo, que está apoiando o deputado na 
sua briga pela reeleição e mostrando que 
“com coragem para fazer, se pode alcançar 
qualquer objetivo”, disse o parlamentar. 

Na roda de conversa, também estavam 
presentes o prefeito Givanildo de Souza Costa, 
a quem o deputado garantiu e reforçou o 
compromisso em seguir ajudando a cidade de 
Salgado através do seu mandato. 

No município, ele já destinou 180 mil reais 
das nossas emendas, voltados para saúde e 
para criação da banda marcial da região.

Para o deputado que tem sua principal 
base eleitoral em Lagarto, cidade vizinha, “é 
sempre bom estar ao lado do povo, vendo às 
necessidades e mostrando um pouco do que 
estamos fazendo na Assembleia Legislativa”. 

Ademais, disse, não custa nada levar 
“solidariedade e ajuda para viabilizar 
a tradição junina para crianças de 
comunidades carentes”. 
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EM ENTREVISTA, 
SÉRGIO REIS ANUNCIA 
QUE É PRÉ-CANDIDATO 

A DEPUTADO ESTADUAL 
O ex-deputado federal 

Sérgio Reis anunciou na 
sexta-feira, dia 1, durante 
entrevista ao programa 
Sergipe em Destaque, 
apresentado por Aclécio 
Prata, na 102.7 FM, que é 
pré-candidato a deputado 
estadual pelo PSD, 
estando totalmente apto 
a disputar as eleições. 
“Vamos percorrer todo o 
estado de Sergipe, vamos 
lançar um programa 
inovador, coerente com as condições políticas 
e econômicas de Sergipe, e eu irei colocar 

DIVULGAÇÃO

Sérgio Reis garante em 
entrevista que é pré-candidato 
a deputado estadual nas 
próximas eleições
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meu nome em convenção para representar 
Lagarto e Sergipe na Assembleia Legislativa”, 
disse. Alvo recentemente de fake news, Sérgio 
disse que os adversários temeram o seu nome 
quando foi colocado à disposição. “Sabem que 
eu tenho serviço prestado, disposição para o 
trabalho, eles conhecem o meu prestígio, eles 
sabem da minha credibilidade. O receio maior 
era de que eu fosse pré-candidato. Quando 
Goretti Reis desistiu de ser pré-candidata, eu 
fui convocado pelos amigos, pelo grupo, pelos 
correligionários”, afirmou. 

Sérgio Reis reiterou a união do seu grupo 
em torno do nome de Fábio Mitidieri para 
o governo, deu sugestões de como gerar 
emprego e renda em Lagarto através das 
festas, inclusive criando mais eventos, 
diversificando as temáticas e evitando gastos 
supérfluos, falou também do mau uso do 
que está sendo arrecadado no município, 
com receitas que só este ano chegam a 
R$ 143 milhões, de acordo com o Portal da 
Transparência, e respondeu perguntas dos 
ouvintes. (Assessoria de Imprensa)
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Foi inaugurada na quinta-feira 30 em 
Campo do Brito, a avenida Manoel de 
Souza, um novo acesso ao município. A 
obra foi realizada com recursos viabilizados 
pelo deputado federal Gustinho Ribeiro 
(Republicanos) através do Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS. 
Um investimento de mais de R$ 1 milhão. 
“Fico feliz em colaborar, por meio das nossas 
emendas, com uma obra tão simbólica e 
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NOVA AVENIDA DE CAMPO 
DO BRITO É CONSTRUÍDA 

COM RECURSOS DESTINADOS 
POR GUSTINHO

Gustinho disse se sentir orgulhoso de colcaborar 
com o desenvolvimento de Campo do Brito
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importante para Campo do Brito. Além 
de garantir um novo acesso ao município, 
melhorando a mobilidade urbana na cidade. 
Com toda certeza, é mais qualidade de vida 
para os britenses”, enfatizou Gustinho.

Gustinho Ribeiro destacou a merecida 
homenagem prestada na escolha do nome 
da via. “Uma avenida que leva o nome de Seu 
Maim, como era popularmente conhecido o 
ex-prefeito Manoel de Souza, um homem que 
construiu uma bela história em nosso estado. 
Uma homenagem mais que merecida em 
uma obra de grande relevância para Campo 
do Brito”, salientou o deputado. 

O prefeito Marcell Souza reconheceu 
o trabalho do deputado Gustinho Ribeiro 
para contribuir com o desenvolvimento 
dos municípios sergipanos. “Imagino o 
quanto seja gratificante para o parlamentar 
destinar o recurso, participar da assinatura 
da ordem de serviço e logo em seguida ver 
a obra realizada, melhorando a qualidade de 
vida das pessoas”, afirmou o gestor.
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ENCONTRO “PL COM ELAS” 
DISCUTE PARTICIPAÇÃO 

FEMININA NA POLÍTICA NACIONAL
O Partido Liberal Mulher de Sergipe, realizou na 

quinta-feira, 30 de junho, o ‘Grande Encontro PL 
com Elas’. O evento que iniciou com um almoço 
no Aquárius Hotel, em Aracaju, ocorreu em clima 
de confraternização com o objetivo promover 
o debate sobre a atuação da mulher na política. 
O encontro contou com palestras de Gabriela 

Integrantes do PL Mulher de Sergipe que 
abrilhantaram o encontro “PL com Elas”

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Figueiredo, Aurélia Calheiros, Elisa Marques, 
Ana Sarmento, Graça Santos e Rosy Silva. O 
evento que foi coordenado pela presidente do 
PL Mulher, Lícia Melo, contou com a presença de 
personalidades femininas, que oportunizaram 
conhecimento e socialização as convidadas. Hoje 
“trouxemos aqui, capacitação porque ninguém vai 
a guerra sem preparo”, orgulha-se.

Demonstrando grande entusiasmo pela 
participação da mulher não apenas na política, 
mas em todas as esferas, Lícia deixou claro 
que é de suma importância que a mulher se 
encontre e se reconheça como protagonistas 
da história e da política do Brasil. “Foi muito 
importante esse momento, quando pudemos 

Lícia Melo ao lado de uma da ilustre 
palestrante do evento Rosy Silva
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perceber o quanto a mulher tem a contribuir 
para o avanço da política em nosso país”. 

A presidente do PL Mulher observou que 
é urgente trazer as mulheres para frente de 
batalha, e também para os bastidores, onde ela 
já esteve um dia como preparação para algo 
maior. “A mão que balança o berço é o braço 
que rege o mundo. A mulher já inicia na política 
dentro de casa. Nem sempre ela reconhece seu 
empoderamento, mas ela tem um poder bem 
maior do que pensa”, ressaltou Lícia Melo.

A palestrante Rosy Silva falou da importância 
do comportamento e das ações, que geram 

A também palestrante e advogada 
Ana Sarmento elogiou a iniciativa do PL
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grandes mudanças 
na vida das mulheres 
que participaram 
do encontro. “A 
conscientização 
dessas mulheres, 
gera um impacto na 
sociedade. A mulher 
começa a entender 
sua importância 
no mundo o que 
causa uma mudança 
positiva em toda 
a sociedade. Por isso, a importância desse 
encontro com elas é para elas”, ressaltou.

A advogada Ana Sarmento, observou que 
o evento foi de grande expressão social no 
sentido de mostrar as mulheres que elas 
precisam aprender a dar o voto a outras 
mulheres, entendendo que esse voto é de 
confiança e que há mulheres que, de fato, 
são comprometidas com políticas públicas 
de qualidade. “A mulher é múltipla e tem 
capacidade para gerir uma carreira em 

A palestrante Aurélia Calheiros foi 
bastante elogiada pela sua exposição

4/5| GERAL
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diversas esferasdapolítica”,afirmou.

Falando em empoderamento, a filiada ao PL 
Edna Amorim atentou que por muitos anos a 
mulher foi rotulada como incapaz de participar 
do processo político e hoje toma seu lugar 
como dona de profundo conhecimento, por 
ela adquirido em encontros como o de hoje. 
“O que Licia propôs aqui nesse evento foi a 
conscientização de que lugar de mulher é onde 
ela quiser. Quem sabe desse encontro saiam 
várias candidatas do PL Mulher. É preciso 
saber que mulher precisa votar em mulher e 
mudar, assim, o rumo do nosso estado, o rumo 
do nosso pais”, conclui Edna.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

: Lícia Melo, presidente do PL Mulher e sua 
vice, a experiente Dra. Márcia Cristina
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LBV LEVA ALIMENTOS 
E ESPERANÇA PARA 

FAMÍLIAS VULNERÁVEIS 
Um levantamento divulgado no final do mês 

de junho, por diversos veículos de comunicação 
apresentou dado alarmante: o número de 
brasileiros sem ter o que comer quase dobrou 
em apenas dois anos de pandemia. 

Os dados fazem parte do 2º Inquérito 
Nacional sobre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 
realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede PENSSAN) e informa que o 
país soma atualmente cerca de 33,1 milhões 
de pessoas sem ter o que comer diariamente, 
quase o dobro do contingente em situação 
de fome estimado em 2020. Em números 
absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais 
passando fome no Brasil.

1/3| GERAL
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SOLIDARIEDADE - 
Além de todo o trabalho 
que realiza diariamente 
em suas 82 unidades 
socioeducacionais no 
país, a Legião da Boa 
Vontade (LBV) desde o 
início da pandemia da 
Covid-19 (março/2020), 
intensificou suas 
ações emergenciais 
e humanitárias em 
benefício das famílias 
mais vulneráveis 
atendidas pela 
Instituição e por organizações parceiras. A LBV 
ainda tem mobilizado doações para atender os 
impactados pelas calamidades que têm atingido 
diversas regiões do país nos últimos meses.

SOS CALAMIDADES - Uma importante 
mobilização que está sendo promovida pela 
LBV é a campanha SOS Calamidades em prol 
das vítimas das chuvas nos Estados de Alagoas 
e do Pernambuco. Doações de alimentos não 

Muitas famílias carentes são 
beneficiadas com as doações 
entregues pela LBV

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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perecíveis, água potável, material de higiene 
e limpeza, além de outros itens de primeira 
necessidade podem ser entregues nos postos 
de arrecadação em Maceió/AL: Av. Muniz 
Falcão, 964 - Barro Duro. Tel.: (82) 3328-4410; 
em Recife/PE: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro 
dos Coelhos – Tel.: (81) 3413.8601; e em São 
Paulo/SP: Av. Rudge, 898 – Bom Retiro – Tel.: 
(11) 3225-5535.

DIGA SIM! - A Campanha DIGA SIM! é outra 
inciativa que vem entregando nesse período de 
inverno cestas de alimentos e cobertores em 
diversas cidades brasileiras, a fim de amenizar 
a fome e o frio enfrentados pelas famílias em 
vulnerabilidade social.

DOE AGORA - A LBV conta com a sua 
doação. Doe pela Central de Doações do 
aplicativo PicPay; pelo Pix Solidário pix@
lbv.org.br ou acesse o site www.lbv.org/
doe. Nas Redes Sociais, você trem várias 
opções. Confira as ações realizadas pela LBV 
acessando: @LBVBrasil no Instagram e no 
Facebook. VOCÊ AJUDA. A LBV FAZ!

3/3| GERAL
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PREFEITURA DE PORTO 
SEGURO INICIA 

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 

DIVULGAÇÃO

As obras de revitalização das Praças 
da Bandeira e Manoel Ribeiro Coelho, no 
final da Passarela do Descobrimento, vão 
começar nos próximos dias. Os projetos de 
requalificação dos espaços públicos já estão 
prontos e as praças foram cercadas com 
tapume para início das atividades.

Assim ficará o local após as obras realizadas 
pela Prefeitura de Porto Seguro
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Os espaços, que hoje se encontram ociosos 
e degradados, vão ser transformados em áreas 
culturais, de lazer e convivência. 

De acordo com os projetos arquitetônicos 
e paisagísticos, as novas praças contarão 
com palco cultural, novas barracas para 
venda de artesanato, estacionamento 
público, novos pisos, iluminação, pinturas, 
calçada com piso tátil, bancos, local 
para exposições artísticas, entre outras 
novidades. A maioria das árvores serão 
preservadas e integradas ao projeto e novas 
serão plantadas também.

Segundo o prefeito de Porto Seguro, 
Jânio Natal, a revitalização da Passarela do 
Descobrimento inclui também essas praças, 
que serão transformadas em belos espaços 
que poderão ser aproveitados pelos moradores 
e turistas. “Há muito tempo a população pedia 
uma proposta diferenciada de revitalização 
para a Passarela e estamos transformando 
esses espaços, em locais cheios de arte, 
cultura e lazer”, afirmou o prefeito.
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ELMO SIQUEIRA 
E SEU LIVRO 
O jornalista, radialista e 
escritor Elmo Siqueira 
lançou, no dia 27 de 
junho, o livro “Tempo e 
Espaço” (foto), obra que 
aborda, de forma poética, 
a relação material e 
espiritual com Deus. 
O livro está disponível 
de forma digital para 
a pré-venda no site da 
Editora Viseu e de vários parceiros da editora. 
Logo após o lançamento, livro – no formato 
físico – será disponibilizado nas livrarias 
Cultura, Saraiva, no site do Submarino e na 
Amazon. Além de abordar a relação material 
e espiritual com Deus, a obra conduz o leitor a 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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ANIVERSÁRIO DE 
LUCIANO PRADO
Assim como disse o 
meu colega e amigo 
Denisson Ventura 
em seu caderno 
domingueiro do Jornal 
do Dia, “todas as 
homenagens de hoje, 
dia 2, sábado, vão 
para o ex-deputado, 
ex-vereador e ex-
presidente da Câmara 
Municipal de Aracaju, Luciano Prado” (foto), 
que vem a ser o pai do ex-deputado federal e 
hoje pré-candidato ao senado, Mendonça Prado. 
Nas verdade, duas figuras que orgulham os 
sergipanos. Receba da coluna e de todos que 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

uma reflexão filosófica da existência humana. 
Contendo as dúvidas e sofrimentos, alegrias e 
tristezas, e todo o turbilhão de emoções que 
é o ser humanos”, conta o autor. Nascido em 
Paulo Afonso, sertão baiano, Elmo Siqueira 
estudou filosofia na UFS. 
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UM FILHO MAIS QUE ILUSTRE
Após ter sido homenageado pela Prefeitura 
de Aracaju com a Medalha Ignácio Barbosa, 
o forrozeiro Mestrinho recebeu da Câmara de 
Vereadores o título de cidadão aracajuano. 
Nascido em Itabaiana, o novo filho ilustre 
de Aracaju é neto do tocador de oito baixos 
Manezinho do Carira e filho do afamado 
sanfoneiro Erivaldo de Carira. Segundo a 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

fazem o Cinform Online um abraço caloroso 
e desejo de tudo de bom neste que foi um dia 
especial e em todos os demais. Parabéns! Foto 
do consagrado Acrisio Siqueira.
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ESSE CARLOS 
BRITTO É DEMAIS
O sergipano 
Carlos Ayres de 
Britto, ministro 
aposentado do 
Supremo Tribunal 
Federal, além 
de uma cabeça 
brilhante é um 
espirituoso por 
natureza. É dele 
a seguinte afirmação: “Duas constatações: 
a Covid-19 odeia vacina, a fraude eleitoral 
odeia urna eletrônica.” Simplesmente genial 
esse nosso Carlinhos. Só podia ser da bela e 
aconchegante cidade de Propriá à beira do rio 
São Francisco. E viva os Britto!

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

vereadora Emília Corrêa (Patriota), tendo 
tantas referências na família, Mestrinho já 
nasceu respirando música. A solenidade 
de entrega da honraria pelo Legislativo foi 
prestigiada por personalidades do meio 
artístico. Parabéns ao mestre Mestrinho!
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KAKÁ É A ESPERANÇA 
Há quem diga que o município de Tobias 
Barreto, considerado um dos colégios 
eleitorais mais importantes de Sergipe, este 
ano ficará sem representação nos parlamentos 
estadual e, muito menos, federal. Em 18, a 
cidade de Tobias Barreto voltou a expressar 
a importância política que sempre teve 
no cenário estadual. Naquele ano, de uma 
só vez, Diná Almeida e Dilson de Agripino 
conquistaram uma cadeira na Alese graças, 
em sua imensa e maior parte, aos votos da 
população tobiense. De lá para cá, o que 
aconteceu: Diná foi cassada e Dilson deixou o 
parlamento para voltar a ser prefeito. E, assim, 
Tobias ficou órfã de representação estadual. 
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Neste ano de 2022, a situação não é das 
melhores para Tobias no sentido de voltar a 
ocupar o espaço que lhe é de direito, através 
do voto. Kaká Santos (foto) é a esperança. 
Resta esperar 2 de outubro. 

CINFORMONLINE 
NO PL MULHER 
Quem esteve no 
evento “Grande 
Encontro PL com 
Elas” promovido 
pelo Partido Liberal 
Mulher de Sergipe foi 
o jornalista Cláudio 
Vasconcelos que, 
na oportunidade, 
representou o jornal 
Cinform Online Municípios. O encontro foi na 
última quinta-feira, 30 de junho, e teve início 
com um almoço no Aquárius Hotel, em Aracaju, 
tudo dentro de um clima de confraternização. 
Na foto, Cláudio ao lado da sempre bela, 
elegante e charmosa Inês Sá Freire, uma das 
participantes do evento.
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Os principais benefícios do seu consumo: 
Ajudam a combater o câncer - Elas são ricas 
em glicosinolatolatos, quercetina, kaempferol e 
betacaroteno, que são compostos de combate 
ao câncer que ajudam a proteger as células 
saudáveis de serem danificadas. Segundo 
o Instituto Nacional do Câncer: alimentos 
de origem vegetal “têm o poder de inibir 
a chegada de compostos cancerígenos às 
células e, ainda, consertar o DNA danificado 
quando a agressão já começou. Se a célula 
foi alterada e não for possível consertar 
o DNA, alguns compostos promovem a 

OITO PRINCIPAIS 
VERDURAS E SEUS 

BENEFÍCIOS PARA SAÚDE!

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
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sua morte, interrompendo a multiplicação 
desordenada.” O folato, que é encontrado em 
verduras escuras, é necessário para facilitar 
a divisão celular normal e células de reparo 
que se defendem contra o desenvolvimento 
do câncer. Mantêm a saúde metabólica - São 
benéficas para manter a saúde metabólica 
por serem boas fontes de vitaminas B, folato 
e ferro, que são necessários para absorção 
de nutrientes, fluxo sanguíneo saudável, 
prevenção de anemia e fadiga, etc. Protegem 
a Saúde Cognitiva - Estudos descobriram 
que o consumo de aproximadamente uma 
porção por dia de verduras diariamente pode 
ajudar a diminuir o declínio cognitivo (como 
reduzir o risco de Alzheimer e Parkinson). 
Mantêm o coração saudável - Os compostos 
anti-inflamatórios junto com o potássio 
mantêm a pressão arterial saudável e correto o 
funcionamento muscular e nervoso. 

Uma maior ingestão de fibras de vegetais 
também está associada a um menor risco 
para problemas cardiovasculares, tais como 
colesterol alto e doença arterial coronariana. 
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Além disso, a alta ingestão de vitamina K 
suporta a coagulação sanguínea normal 
e auxilia na saúde arterial. Ajudam o bom 
funcionamento do sistema digestivo - A 
combinação de fibras dietéticas, eletrólitos, 
como magnésio e potássio, e glicosinolatolatos 
facilitam a produção de enzimas importantes. 

Elas também são capazes de reduzir a prisão 
de ventre quando consumidas como parte de uma 
dieta rica em fibra. Protegem a saúde dos olhos 
- Contêm altas quantidades de antioxidantes 
chamados luteína e zeaxantina, bem como 
betacaroteno e vitamina C, que protegem os olhos 
de danos oxidativos e problemas relacionados à 
visão, tais como a degeneração macular. Conheça 
agora quais são essas verduras. 
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AGRIÃO
O agrião é um vegetal crucífero verde que é 
conhecido por suas poderosas propriedades 
promotoras de saúde, é baixo em calorias, mas 
rico em fitonutrientes, fibras e vitaminas A, K e 
C. Benefícios: Proteger contra certos tipos de 
câncer. Reduzir a pressão arterial. Diminuir a 
inflamação. Promover a saúde óssea. Benefícios 
para saúde do cabelo, da pele e das unhas.

FOTOS DIVULGAÇÃO

CHICÓRIA 
A chicória é uma planta rica em vitaminas, 
minerais e rica em fibras solúvel (prebióticos) 
e pode ser consumida crua, em saladas 
frescas, ou na forma de chás, sendo as partes 
mais usadas suas folhas e raízes. Ela contêm 
vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro e fósforo. 
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COUVE 
 Rica em vitaminas K, A e C, e outros nutrientes 
vitais, há uma infinidade de benefícios no 
consumo da couve. Ela também é rica em 

Benefícios: Melhorar a saúde intestinal. 
Melhora o funcionamento do fígado. Limpar 
toxinas. Pele e cabelos saudáveis. Alivia 
os sintomas da ansiedade. Previne dores 
musculares e nas articulações.
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ACELGA
Além de ser fonte de magnésio e vitamina 
k, que são importantes para a saúde 
cardiovascular, é um alimento fundamental 
durante a infância, gestação e lactação. 
Contém vitaminas A, C e K, cálcio, ferro e 
proteínas. Benefícios: Reforçar o sistema 
imunológico. Ajudar a regular o açúcar no 
sangue. Melhor a saúde digestiva. Previne a 
prisão de ventre. Diminui cãibras musculares.

antioxidantes e fibras. Benefícios: Diminuição 
da inflamação. Aumento da desintoxicação. 
Melhora da saúde cardíaca. Redução 
do crescimento das células cancerosas. 
Desenvolvimento fetal saudável.
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MICROGREENS 
(brotos germinados de brócolis, couve e 
mostarda) - São verduras que foram colhidas 
antes do amadurecimento, de 7 a 14 dias 
após a germinação. Elas têm de um a três 
centímetros de altura, com um sabor mais 
intenso e perfil de nutrientes altamente 
concentrado sendo muito ricas em polifenóis. 
Todas as vitaminas e minerais que você 
encontraria naturalmente na planta ou erva 
adulta está nestas versões minúsculas. 
Benefícios: Combater os radicais livres. 
Polifenóis têm sido associados a um risco 
reduzido de câncer e doença de Alzheimer. 
Melhor saúde cardíaca. Risco menor de 
doenças crônicas. Combate o diabetes.
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MOSTARDA
A mostarda contém fibras, vitaminas, 
minerais e antioxidantes protetores, incluindo 
glicosinolatolatos e polifenóis, além de ser um 
dos alimentos mais ricos em nutrientes com 
baixas calorias. Benefícios: Perda de peso. Apoiar 
a função hepática. Equilibrar o colesterol. Contra 
o câncer. Digestão saudável graças às fibras.

DENTE-DE-LEÃO 
O dente-de-leão é rico em muitos nutrientes, 
mas baixo em calorias. Contém uma boa 
quantidade de fibras, assim como vitamina 
K, vitamina A e vitamina C. Benefícios: Perda 
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de peso. Apoiar a saúde dos olhos. Função 
saudável do fígado. Limpar toxinas. Reduzir os 
níveis de triglicérides. 

FOLHAS DE BETERRABA 
As folhas de beterraba são comestíveis e muito 
ricas em nutrientes, como vitamina C, Vitamina 
K, carotenoides, betacaroteno e luteína/
zeaxantina. Benefícios: Saúde dos olhos e da 
pele. Absorção de ferro. Coagulação sanguínea. 
Fonte de antioxidantes.
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PROTESTANTES E EVANGÉLICOS 
Os dois nomes referem-se aos cristãos que 

romperam com a Igreja Católica durante a 
Reforma Protestante. O termo “protestante” 
vem do documento formal de protesto – 
Protestatio – que os luteranos apresentaram em 
uma assembleia em 1529, manifestando a sua 
oposição à política religiosa adotada pela Igreja. 

Já o nome “evangélico” vem do fiel que se 
submete ao ensinamento contido nas “boas-
novas” (evangelium, em latim) trazidas por Jesus. 
Os protestantes se declaravam seguidores do 
Evangelho – um dos seus princípios durante 
a Reforma era o da Sola Scriptura (“Só a 
Escritura”, em latim). Isso significava que, para 
os protestantes, apenas a Bíblia era fonte de 
revelação suprema, e que não deveria ser 
permitido à Igreja fazer doutrinas fora dela. 

MUNDO EVANGÉLICO

TONIALCÂNTARA
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Todos esses movimentos estimulavam o fim 
do monopólio da Igreja sobre a interpretação 
da Bíblia e reivindicavam que todo e qualquer 
cristão pudesse ler as Escrituras e tirar delas o 
que quisesse. Os protestantes recusavam a ideia 
de que um único líder – o papa – deveria guiar os 
rumos da religião. Sem um “chefe”, cada grupo 
começou a se fragmentar em diversas correntes, 
com pequenas divergências doutrinárias. 

Mas, poucos sabem a cruz que cada um carrega. 
O fato é que divergências entre cristãos deram 
origem a várias denominações religiosas. Senão 
vejamos: o Cristianismo diz que Jesus pregava que a 
mensagem de Deus destina-se a toda humanidade, 
e não apenas ao povo eleito como diziam os judeus. 
A comunhão de bens, a partilha do pão e o batismo 
eram alguns dos ensinamentos de Jesus aos 
seus apóstolos e seguidores, que formavam uma 
pequena comunidade perto de Jerusalém. 

Já a Igreja Católica, após a morte e ressurreição 
de Cristo, seus apóstolos começam a organizar 
uma religião, com hierarquia e regras. A crença 
básica da Igreja primitiva era uma só: Jesus é 
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o Senhor, e a salvação dependia da fé n’Ele. 
Enquanto isso, a  denominação “Igreja Ortodoxa” 
só surge no século 11. Os ortodoxos só admitem 
ícones como representações de Cristo e de santos. 
Eles creem que o Espírito Santo só procede do Pai, 
e não do Pai e do Filho como os católicos. 

A Reforma Protestante de Martinho Lutero, 
que data 1517, publicou “95 Teses” criticando a 
condução do cristianismo, como a venda de um 
lugar no paraíso (as indulgências). John Wyclif, 
Jan Huss e João Calvino também queriam uma 
Igreja mais “racional”. Os Luteranos, por sua vez, 
uma das novidades introduzidas por Martinho 
Lutero é a possibilidade de livre interpretação da 
Bíblia – no catolicismo de então, o livro era em 
latim e só os padres poderiam “traduzir” o que 
significavam os versículos das Escrituras.

Diferentemente dos anglicanos, cuja religião surgiu 
em 1534 por causa do rei Henrique VIII, que queria 
se divorciar, o que não era permitido pelo papa. Ele 
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nomeou-se “Chefe Supremo da Igreja da Inglaterra” e 
rompeu com os católicos de Roma. Os Batistas, só os 
cristãos adultos, já conscientes de seus atos, podem 
ser batizados, mas o ato não é obrigatório para a 
salvação. Para os batistas, o crente deve escolher por 
sua própria consciência servir a Deus, enquanto que 
os Metodistas, liderados por John Wesley, que deixou 
a Igreja Anglicana para pregar nas ruas da Inglaterra 
e fez vários discípulos, que criaram uma nova 
denominação. Na doutrina metodista, a Bíblia está no 
centro das fontes de conhecimento teológico.

Os Calvinistas advêm de João Calvino, queria 
uma religião com maior observância à Bíblia e 
princípios morais mais rígidos. Uma das doutrinas 
do calvinismo é a da predestinação: alguns 
humanos já nascem salvos, enquanto outros não.

Já o Pentecostalismo surgiu nos EUA. Na 
verdade, movimentos com influência de batistas 
e metodistas. Eles aceitavam manifestações 
do Espírito Santo, como a capacidade de curar 
doentes, de fazer milagres e de falar línguas.

Neopentecostalismo: diferem dos pentecostais 
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pelos costumes mais liberais e por adotarem a 
teologia da prosperidade, que valoriza a riqueza 
material. Também creem que o Diabo é o 
responsável por todo o mal.

Anabatista: eles eram conhecidos como a 
“ala radical” da Reforma Protestante. Pacifistas, 
eles se recusam a portar armas, usar espadas 
ou até mesmo prestar serviço militar. Amish: é 
um grupo cristão baseado nos Estados Unidos e 
Canadá famoso pelo isolamento. Os amish evitam 
contato com o mundo exterior: é proibido o uso 
de equipamentos eletrônicos como telefones e 
automóveis e pratica-se o casamento intrarreligioso.

Por último, as Testemunhas de Jeová não 
creem na divindade de Jesus Cristo e nem 
na Santíssima Trindade. Afirmam adorar 
exclusivamente a Jeová (Deus). Entre alguns dos 
pontos polêmicos defendidos por eles, está a 
proibição da transfusão de sangue entre os fiéis. 
Um texto para ser pensado e refletido por todos.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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REUNIÃO DE PESO 

Imagine uma reunião de Pastores onde estão, 
entre outros, o Pastor Jeter Andrade e o 
Apóstolo Paulo Fonseca, que vem a ser o atual 
vice-presidente da UMESE, com certeza está 
abençoada por Deus e os assuntos ali tratados 
são todos importantes para o Mundo Evangélico 
de Sergipe. A coluna manda parabéns a todos! 
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DIRETO DA ITÁLIA I 

O mais novo Pastor de Sergipe, o italiano 
Corrado Sansoni foi convidado a participar 
de um importante culto da Congregacione 
Cristgiana da Itália, na cidade de Pescara, Itália. 
Na mesma Connessione Cristiana da Itália, na 
cidade de Teramo, também na Italia, foi recebido 
por integrantes da comunidade onde também 
participou de um Culto. Corrado Sansoni foi 
convidado a participar do culto em Roma.

DIRETO DA ITÁLIA II

O Pastor Corrado Sansoni, que também é 
especialista em Educação Alimentar, garante que 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

2/6MUNDO EVANGÉLICO

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 158 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

3/6MUNDO EVANGÉLICO

estará de volta ao Brasil, mais precisamente a 
Sergipe, neste mês de julho. Ele foi à Itália tratar 
de assuntos familiares e, no retorno, vai atender 
a convites que recebeu, antes de ir à Itália, para 
levar a palavra de Deus em algumas Igrejas em 
nosso Estado, especialmente em Aracaju. A 
coluna deseja feliz regresso Pastor Corrado!

CURIOSIDADE SOBRE A BÍBLIA

Em um artigo publicado no site esportivo The 
Players’ Tribune, o jogador Alexandre Pato (foto) 
revelou como a Bíblia influenciou sua carreira. No 
artigo intitulado “O que realmente aconteceu com 
Pato”, o jogador falou sobre as frustrações que 
enfrentou em sua carreira, até ser alcançado por 
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PROGRAMA JOVENS NO ALTAR

A informação é da Pastora Edileuza: O Ministério 
“Jovens no Altar” mantém um programa 
radiofônico na Rádio SARA FM 97.1. A apresentação 

Jesus Cristo. “O primeiro ponto que você precisa 
entender é que eu saí de casa cedo. Provavelmente 
muito cedo. Quando você tem 10 anos, você não 
está pronto para o mundo. Você sai em busca do 
seu sonho, mas você está sozinho e é muito fácil 
para se perder no caminho”, escreveu. Alexandre 
Pato nasceu no interior do Paraná, mas foi revelado 
pelo time Internacional, de Porto Alegre, onde 
jogou seis anos nas categorias de base. Palmas 
para a Bíblia e para Jesus Cristo!

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 160

5/6MUNDO EVANGÉLICO

é do competente 
radialista e 
Pastor Samuel 
Roberto Ferreira. 
Na verdade, 
esse programa 
já existe desde 
fevereiro 
2008, quando 
começou a ser 
apresentado na 
Rádio ATALAIA, 
depois da Rádio 
JORNAL e agora 
na SARA. É todo sábado, sempre das 9 às 10 
horas. Vale a pena ouvir e conferir.

PROJETO CELEBRA DA BETEL 

Será no próximo dia 10 de julho, às 18 horas, na 
Catedral Betel localizada na Avenida Barão de 
Maruim, em Aracaju, a realização do PROJETO 
CELEBRA canta ARMANDO FILHO com a presença 
do cantor ARMANDO FILHO. Esse CULTO terá a 
ilustre presença do Pastor Wellington Cerqueira 
de SALVADOR e de Cantores de renome no 
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Estado de Sergipe. O projeto Celebra é liderado 
pelo Cantor Dannyel Andrade e o intuito é de 
unir as igrejas e cantores para evangelizar.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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EVANGELHO QUADRANGULAR
UMA IGREJA DO SENHOR  

A IEQ chegou a Aracaju em 1974, trazida pelo 
missionário Jair Nogueira, e foi fundada na Praça 
dos Expedicionários, no bairro Getúlio Vargas, de 
Aracaju - Sergipe. A Igreja tem como Supervisor 
Estadual o pastor Luiz Antonio da Silva, que está 
administrando esta obra desde 1996.

Possui programas de televisão e rádio - 
Pense e Repense (nas emissoras Aperipê TV, 
Rádio Aperipê FM e Sara Brasil FM), realiza 
transmissões de cultos online e conta com 
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mais de 110 templos espalhados por todo 
território sergipano. A Igreja em Sergipe tem 
experimentado um grande crescimento.

A Quadrangular em Sergipe, tem como sede 
administrativa a Igreja do Jardins, onde o pastor 
Luiz Antonio é titular e inspira os demais pastores e 
missionários de todo o Estado com um ministério 
evangelístico baseado em campanhas de fé e a 
aplicação da visão de uma Igreja com propósitos. 

A IGREJA DO JARDINS - A Igreja do 
Evangelho Quadrangular Jardins, conhecida 
como Igreja do Jardins, está localizada 
no Bairro Jardins em Aracaju/SE, uma das 
capitais do litoral brasileiro. A Igreja foi 
inaugurada inicialmente em 2003 e, em 2007, 
foi reinaugurada em um salão com capacidade 
muito maior, onde permanece até o momento.

Bastante movimentada com campanhas de 
fé, atividades de grupos, trabalhos missionários 
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e outros, a Igreja do Jardins realiza dez cultos 
por semana, sendo dois às terças-feiras (Terça de 
Oração), três às quintas-feiras (Unção da Vitória) e 
cinco aos domingos (Culto de Adoração).

Essa variedade de horários de cultos aos 
domingos é para melhor acolher o número de 
membros devido ao crescimento da Igreja e, de todo 
modo, conta ainda com área anexa para receber o 
público que não encontra lugar no espaço principal.

A Igreja também realiza a transmissão ao vivo 
pela internet dos seus cultos e eventos principais, 
bem como dispõe de atividades específicas para 
crianças, adolescentes e jovens, recebendo todas 
as faixas etárias com satisfação e amor. “A Igreja 
do Jardins tem algo de muito especial.
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prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira
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“Eu entendo que toda igreja que nasce é uma 
porta de bênçãos, um milagre, e essa é uma 
igreja que nasceu em um lugar pouco provável, 
com pessoas das mais diferentes classes sociais 
e credos religiosos, mas que conseguiram 
encontrar aqui uma porta de refúgio. Uma 
porta que se abriu para, de fato, alcançar o 
coração das pessoas”, considera o presidente 
do conselho da Igreja, Pr. Luiz Antonio. 

A Igreja do Jardins define-se como uma Igreja 
com propósitos. Reunimos, então, aqui uma breve 
explanação sobre esses propósitos que são a base 
para servir a Deus e cumprir sua missão como Igreja 
do Senhor. Esperamos inspirar aqueles que são da 
Igreja do Jardins como também de outras Igrejas. 
Que todos os cristãos possam se desenvolver como 
Igreja, com propósitos muito bem assimilados 
e, então, compartilhados. Secretaria Estadual de 
Comunicação Quadrangular Sergipe.

NOSSOS PROPÓSITOS - Outras palavras 
ainda podem nos ajudar a definir propósito, 
mas em suma é saber e perseguir com firmeza e 
determinação o motivo da nossa existência. 
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O propósito surge após o entendimento 
do que somos, portanto, enquanto Igreja do 
Senhor, Corpo vivo de Cristo na Terra, precisamos 
perseguir o propósito de fazer a sua obra. 

Cristo afirmou que Sua “comida” (o Seu 
propósito) era fazer a vontade do Pai, Aquele 
que o enviou. Da mesma sorte, este é o nosso 
compromisso: dar continuidade à obra do Pai que 
foi exemplificada no Filho, através da adoração, 
da comunhão, do discipulado, de missões e 
do serviço. Tudo isso vimos em Jesus e a isso 
devemos nos dedicar como Igreja. A Igreja não 
está alheia a tudo que acontece ao seu redor, 
por este motivo, se não tiver definição de 
propósitos e firmeza para colocá-los em prática, 
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corre o risco de se envolver ou se comprometer 
com causas que podem até ser nobres, mas não 
são, necessariamente, parte dos seus propósitos. 

Quando isso ocorre, a Igreja passa a se igualar a 
qualquer outra instituição e, assim, começa a ser 
percebida estando ‘no meio’ da sociedade.

Quando na verdade, a Igreja é o organismo 
vivo de Cristo na Terra, aquela sobre a qual as 
portas do inferno não podem prevalecer, aquela 
que tem a tarefa de equipar os santos para o 
exercício do sacerdócio de todos os santos, 
apresentando Jesus como a única solução para a 
real transformação e salvação do homem.

Por essa causa, a Igreja do Jardins tem 
se dedicado através de toda sua liderança a 
ser uma Igreja com propósitos, trabalhando 
grupos missionários, departamentos, equipes 
de pequenos cultos, todo. Para exercermos o 
sacerdócio de todos os santos.

SERMÃO DO MONTE -  A Igreja do Evangelho 
Quadrangular Sergipe tem a honra de compartilhar 
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que o Sermão do Monte, evento com o propósito 
de anunciar o Evangelho, anualmente na Sexta-
feira da Paixão de Cristo da Semana Santa, tornou-
se Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de 
Sergipe, de acordo com a Lei 8.945/21.

O Sermão do Monte sempre reúne pessoas de 
todas as idades, de Sergipe e de fora do Estado, 
em uma programação familiar, fraterna, gratuita, 
envolvendo a Encenação da Paixão de Cristo ao ar 
livre, Ministração da Palavra e louvores a Deus. Tudo 
para anunciar o plano de amor à humanidade com 
a morte e ressurreição do Senhor Jesus.

A Igreja agradece o reconhecimento com a 
Lei de autoria do deputado estadual Samuel 
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Carvalho, sancionada pelo Governo do Estado, 
que valida a importância do evento para cultura 
local e manifestação religiosa. 

Este ano, a Igreja do Evangelho Quadrangular 
em Sergipe, considerando a realidade atual 
que ainda é de manutenção das medidas de 
prevenção contra à Covid-19, irá realizar a 24ª 
edição do Sermão do Monte em formato diferente 
do habitual, com eventos regionais a partir de 
cada Igreja e suas respectivas comunidades 
espalhadas por todo o Estado. Todavia, todas 
estarão no mesmo propósito de compartilhar a 
fé e o amor em Cristo Jesus. Igreja do Evangelho 
Quadrangular Sergipe. 07 de janeiro de 2022.
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Sempre lotado de fiéis, os cultos são 
comandados pelo pastor Luiz Antonio



ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 170

1/2MUNDO EVANGÉLICO

EMBAIXADA SHALOM 
REALIZA COM SUCESSO 
ENCONTRO DE CASAIS 

A IEQ chegou a Aracaju em 1974, trazida pelo 
missionário Jair Nogueira, e foi fundada na Praça 
dos Expedicionários, no bairro Getúlio Vargas, de 
Aracaju - Sergipe. A Igreja tem como Supervisor 
Estadual o pastor Luiz Antonio da Silva, que está 
administrando esta obra desde 1996.

A pastora Itamara Campos comandou o
 encontro que ela considerou um sucesso

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Possui programas de televisão e rádio - Pense 
e Repense (nas emissoras Aperipê TV, Rádio 
Aperipê FM e Sara Brasil FM), realiza transmissões 
de cultos online e conta com 

O pastor Jorge Abreu dividiu com sua 
esposa a responsabilidade pelo evento

No final do evento, a alegria foi geral 
e tomou conta de todos os participantes 
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Seja Feliz!
Quantas vezes nós pensamos em desistir,
deixar de lado, o ideal e os sonhos.

Quantas vezes batemos em retirada, com o 
coração amargurado pela injustiça.

Quantas vezes sentimos o peso da 
responsabilidade, sem ter com quem dividir.

MOMENTO DE

| MUNDO EVANGÉLICO 1/5
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PASTOR 

REFLEXÃO

MOMENTO DE REFLEXÃO
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Quantas vezes sentimos solidão, mesmo 
cercados de pessoas.

Quantas vezes falamos, sem sermos notados.

Quantas vezes lutamos por uma causa perdida.

Quantas vezes voltamos para casa com a 
sensação de derrota.

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 174

3/5MUNDO EVANGÉLICO

Quantas vezes aquela lágrima, teima em cair, 
justamente na hora que precisamos parecer 
fortes.

Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de 
força, um pouco de luz.

E a resposta vem, seja lá como for, um sorriso, 
um olhar cúmplice, um cartãozinho, um bilhete, 
um gesto de amor.

E a gente insiste,
Insiste em prosseguir, em acreditar, em 

transformar, em dividir, em estar, em ser.

E Deus insiste em nos abençoar,
Em nos mostrar o caminho:

Aquele mais difícil,
mais complicado, mais bonito.
E a gente insiste em seguir,
por que tem uma missão…
Ser feliz!

Amanhecer
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Amanheça com o sabor da alegria. Deslumbre 
um dia radioso e feliz.

Procure os lugares onde os sons tragam para 
dentro de você o esplendor de estar vivo.

Tenha nas tuas leituras o encontro perfeito da 
tua mente e de tua alma.

Não apague tuas derrotas com rancor 
ou desânimo, elas proporcionam vitórias 
verdadeiras, sem manchas em outros corações.

Dirija-se sempre na cautela de não passar por 
cima de nada que não te pertença, só assim não 
pisarás no que é teu de verdade.

Tuas conquistas serão sempre tuas, mas teus 
dissabores terão outros participantes e com 
certeza irás responder por isso, caso não tenhas 
ainda um pouco de bem querer dentro de ti.

Pensamento e Inteligência

É com clareza que afirmo que a inteligência 
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não só é menos distante do que o pensamento 
como também é menos importante. Posso estar 
errada, mas uma vida sem sentimentos não se 
tem o mesmo sentido.

A pessoa viveria, sim, sabendo dos 
acontecimentos e ocorridos, porém não sentiria 
com o cérebro, embora comande nosso corpo e 
libere os hormônios. O cérebro é um excelente 
exemplo de que a inteligência e criação não 
sentem. Se o cérebro soubesse a dor que a 
tristeza trás ao corpo e à psique, teria ciência e 
não liberaria tais sentimentos e emoções.

O sentimento faz a pessoa, faz seu caráter e sua 
personalidade. Pode-se conhecer uma pessoa 
pelo modo como pensa e se expressa, o modo 
como sua opinião é mostrada e imposta. 

A inteligência é seca e pura, não tem mistérios 
senão descobertas. O pensamento toma decisões, 
enquanto a inteligência as descobre.

Anime-se com frases de motivação para 
enxergar a vida de outra forma!

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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A MORTE!

Em 2020, começamos a vivenciar algo 
antes desconhecido por nossa geração: uma 
pandemia mundial. Dia a dia, os noticiários 
atualizavam o número de mortos em decorrência 
da covid-19 no Brasil, e não demorou para que 
este acumulasse milhares e mais milhares. 
Uma realidade bem triste que deixou marcas 
profundas na vida de muitas pessoas. 

Essa pandemia nos fez pensar com muito 
mais frequência sobre a morte. Sem minimizar 
a dor, a saudade e as dificuldades decorrentes 
do fim da vida de uma pessoa querida, talvez 
poucas vezes vimos a morte de maneira tão 
realista diante dos nossos olhos. 
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Leitura Bíblica: Deuteronômio 34.1-8
Vivemos por fé, e não pelo que vemos (2Co 5.7).
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A leitura bíblica de hoje diz que o povo de 
Israel chorou por trinta dias a perda de seu lí-
der. Mas quero levar você a olhar para algo de 
que às vezes nos esquecemos. Antes da morte 
de Moisés, Deus o levou a um alto monte, 
de onde pôde avistar toda a terra que seria 
herdada pelos israelitas. Moisés sonhou com 
este lugar e por quarenta anos liderou o povo 
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em direção a Canaã, mas não chegou a entrar 
nela. Talvez você pense: “Quanta frustração!”.

Contudo, para aquele vive com Deus a morte 
é o momento de encontrar-se com seu Senhor. 
Como disse o apóstolo Paulo: “Temos confiança 
e preferimos estar ausentes do corpo e habitar 
com o Senhor” (2Co 5.8). A morte não é o fim da 
alegria e realização de sonhos para aquele que 
crê em Jesus. Os sonhos que a pessoa tem para 
esta vida são realizados em curto e médio prazo e 
terminam em algum momento, para que se possa 
visualizar o de longo prazo: viver com Deus no 
lugar que ele preparou para aqueles que o amam.

 
Enquanto Israel enfrentou guerras no perí-

odo da conquista de sua terra, Moisés usufruí a 
do descanso e da presença maravilhosa do Deus 
a quem ele serviu por tantos anos aqui neste 
mundo. Não consigo imaginar um final mais feliz 
do que este! Mesmo em meio à dor da morte, há 
conforto e alegria para aquele que crê em Jesus.
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A ARTE DE PERMANECER CASADO
Qual o segredo para permanecer casado por 

toda uma vida, até que a morte os separe? A 
única chance de a família manter-se unida e em 
harmonia está em querer desenvolver o estilo de 
“PERMANECER CASADO” e esforçar-se muito para 
aprender o estilo de como realizar este desejo. Isto 
requer esforço, renuncia amor e muita dedicação. 
Por que há tantos casamentos tensos, superficiais, 
amargurados, aborrecidos, sem intimidade? Por que 
o casal fica cada vez mais distante um do outro e 
sem romantismo? Por que em um dado momento 
da vida eles parecem dois companheiros, dois 
desconhecidos, dois amigos distantes? 

Isso aconteceu porque eles permitiram que o 
namoro, o romantismo, a descoberta diária saísse 
de suas vidas, dando lugar a frieza que causou 
distanciamentos, vamos dizer que deixaram o 
“Espírito do namoro” sair de seu relacionamento. 

 | JORGE & ITAMARA
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Precisam reacender a chama do namoro, trazer 
as lembranças de volta, lembrar-se de como foi 
gostoso o começo, o beijo roubado, o abraço 
caliente, o toque sutil como quem não queria 
nada e querendo, o beijo no escurinho do cinema, 
palavras que causaram arrepio. Todo mundo 
lembra de pequenos detalhes, ninguém esquece, 
afinal são os detalhes que fazem a diferença. 
Quem esqueceu do tempo do namoro deixou o 
romantismo escapar e precisar trazer de volta 
essas lembranças ou memorias. 

Mas agora temos duas questões: Quais são?  A 
PRIMEIRA – Os casais que não estão vivendo esse 
momento, casais novos em lua de mel, que não 
passaram ainda por isso, mas que já perceberam 
em outros casais a presença da frieza e dos 
conflitos. Eu tenho uma boa notícia para vocês, 
essa ministração irá fortalecer o seu casamento 
para quando a frieza vier você esteja preparado 
para vencer. Saiba que a frieza chega para todos, 
ninguém escapa, eu e meu esposo temos quarenta 
anos de casados, já passamos por muitos 
momentos de friezas, mas vencemos trazendo de 
volta as memorias e namorando sempre, esse é o 
segredo. O importante é estarmos preparados por 
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Deus para quando esse dia mal chegar, que dia 
mal é esse? Finanças, saúde, problemas diversos 
que afetam o casamento, entre eles a frieza e falta 
de romantismo, o conselho é que vocês ao se 
depararem com esta situação no futuro saibam 
enfrentar, lutar e continuarem namorando. Vocês 
irão identificar quando este momento estiver 
aparecendo, é uma situação de comodismo, de 
afastamento e de frieza. Não permitam que a 
frieza se instale em seus corações, conversem, se 
expressem, viagem, passeie, saiam para jantar 
a dois, lutem juntos para vencer essa nuvem de 
frieza e acomodamento, com certeza vocês irão 
vencer. Na “Arte de Permanecer Casado” uma 
das coisas que nós consideramos importantes é 
a comunicação. Quanto mais mergulhamos no 
casamento, a tendência de muitos é o silêncio, 
mas um dos segredos do sucesso do casamento 
é o diálogo, cada um podendo se expressar, dizer 
o que pensa e corrigir situações adversas juntos, 
cada um cedendo um pouco aqui e ali.

A SEGUNDA QUESTÃO – São os casais que 
estão mergulhados no problema. Já estão vivendo 
frieza, acomodação, falta de companheirismo, 
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perdeu o romantismo, o prazer pela vida e isto 
afetou várias áreas do casamento trazendo inclusive 
o desgaste na área sexual e estão pensando no 
divórcio como solução. O que fazer para saírem 
dessa situação?  Imagine você o que é fazer sexo, 
sem ter vontade, fazer por fazer, só por que estão 
ligados pelo casamento, tendo que fazer porque 
estão casados, isso é doloroso para os dois. Para 
o homem é como se fosse ter relações com um 
ser inanimado, sem vida que não corresponde 
fisicamente aos seus anseios. Ele o faz por uma 
necessidade física e procura consumar o ato o mais 
rápido possível. Em 10 minutos ele termina e pronto, 
veste sua roupa e vai embora. É uma situação difícil, 
estranha e delicada, no princípio não foi assim. E 
quanto à mulher? Para a mulher que está vivendo 
esta situação de desgaste é mais dolorosa ainda, 
por não haver prazer no ato, excitação necessária 
a lubrificação vaginal adequada não acontece, 
ela sofre uma tortura física e emocional, porque 
tem de suportar o marido fazendo algo que ela 
não está muito afim em função da frieza que estão 
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enfrentando, e isto termina machucando-a, física e 
emocional. Muitas mulheres que passam por isso se 
sentem uma mulher objeto, muitas mulheres depois 
do ato sexual choram as escondidas, sentem raiva, 
repugnância, dores e irritação na vagina, na hora de 
urinar é um sofrimento. 

Sabe qual é a causa? Falta de romantismo, 
falta de palavras de elogio, falta de carinho, falta 
de valorização, falta de honra e ausência de 
diálogo. Como mudar esta situação? E o que fazer? 
Isso requer, dos dois, muito esforço, dedicação, 
renúncia e muito amor para vencer. É o tempo da 
reconquista, reconquistar a amizade o respeito, 
o carinho, a motivação pela vida a dois, isto não 
é fácil, mas não é impossível, nós conseguimos 
vocês também vão conseguir. O que fazer? Preste 
atenção; vamos levantar algumas questões, será 
que os desentendimentos, as brigas, os conflitos 
que existe atualmente em alguns casamentos tem 
solução? Como resolver a confusão e o caos que se 
instalaram nos casamentos, muitos deles por falta 
de comunicação, por falta de posicionamento do 
marido e da mulher. E como encarar a fidelidade 
conjugal? Será que temos respostas para todas essas 
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perguntas ou temos que aceitar o que os outros 
dizem a respeito de família, que é uma instituição 
antiquada e fadada ao fracasso e não tem mais valor 
como base da sociedade? Quando a família deixa 
de ser prioridade, ela passa a entrar em decadência. 
Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele planejou 
o relacionamento conjugal, para que o homem e 
a mulher encontrassem a felicidade e a realização 
juntos, sabendo disso, que sua família é prioridade 
que tal vocês investirem mais em vocês mesmos. Às 
vezes investimos muito na casa, no carro, na chácara, 
na empresa, que tal investirmos mais na família de 
forma particular, como por exemplo, numa viagem, 
irmos juntos a igreja, passeios a dois, um lazer que 
aproxime o casal e os filhos. Que tal sair da rotina, 
mudar tudo, dar uma volta de 180º. Procurem ser 
criativos, com certeza a pequeno, médio e longo 
prazo vocês irão ter uma vida a dois muito melhor, 
cheia de romantismo, amizade, namoro e uma vida 
sexual plena a todo vapor. O conselho está dado, 
resta a vocês tomarem uma atitude, nos encontramos 
no próximo “Palavra de Vida”.
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CONGRESSO DE 
GRANDES NEGÓCIOS  

Todas às segundas-feiras, a Igreja Internacional 
da Graça de Deus, comandada em Sergipe pelos 
pastores Vanderlei Duarte e Daniele Duarte, 
realiza reuniões no Aracaju Parque Shopping, 
zona norte da capital, com o objetivo primordial 
de impulsionar o povo sergipano a prosperar. Na 
verdade, trata-se de um Congresso Internacional 
de Grandes Negócios, um evento que reúne 
dezenas de pessoas vindas de várias localidades.

DIVULGAÇÃO

O Pastor Vanderlei Duarte comanda a 
Igreja Internacional da Graça em Aracaju

Uma reunião que tem mudado 
a história do povo sergipano
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Tudo começou em 2020, durante a pandemia, 
quando infelizmente muitas empresas encerraram 
suas atividades no estado, e o desemprego cresceu 
abruptamente, e os números já passavam de 14 
milhões de desempregados no Brasil. O cenário na 
época era composto por igrejas fechadas, cultos 
online e atendimentos virtuais, com a arrecadação 
e doação de alimentos e insumos em geral, para 
suprir a demanda de centenas de famílias que 
estavam sem condições financeiras para o básico 
indispensável à sobrevivência.

E, mesmo diante deste cenário pandêmico, 
a Igreja não poderia ficar de braços cruzados, 
sabendo que empresários e trabalhadores em geral 
necessitavam de direções advindas da Palavra de 
Deus para superar e vencer as adversidades. Diante 
disso, surgiu através de videochamadas, devido 
às restrições sanitárias da época, as reuniões 
online com o objetivo de abençoar uma classe tão 
importante para o nosso país. 

No início, todas as segundas-feiras estavam 
conectadas uma média de 100 pessoas para 
network, orações e comunhão. No decorrer 
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das semanas, os resultados começaram a 
aparecer, testemunhos a surgir, muitas pessoas 
reinventando a forma de negociar, se posicionar 
no mercado, aprendendo novas ferramentas, e 
prosperando em meio a pandemia. O Congresso 
foi tomando corpo e tornou-se internacional 
através da participação de pastores convidados 
de outros países, como o pastor Glauber 
Morare, Estados Unidos e Reverendo Machado, 
diretamente de Portugal, e assim, a reunião 
online passou a ser conhecida como “Congresso 
Internacional de Grandes Negócios”.

Durante uma visita ao Aracaju Parque Shopping, 
o pastor Vanderlei Duarte avistou um espaço vazio 
em meio às lojas da praça de alimentação, e nele 
vislumbrou a oportunidade de migrar a reunião de 
online para o shopping, e deu certo! Com à direção 
de Deus, orações, negociações, planejamento e 
tomadas de decisões, a Igreja conquistou esse 
espaço no Aracaju Parque Shopping. No dia 5 
de outubro de 2020, aconteceu o primeiro culto 
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presencial. Uma reunião destinada aos empresários, 
empreendedores, e afins, o Congresso não parou de 
crescer, e a cada semana mais pessoas se juntam 
ao time de vencedores. O objetivo das reuniões 
não é trazer “técnicas de três passos para se tornar 
um milionário”, mas sim, uma reunião onde as 
pessoas recebem as direções da Palavra de Deus, 
que quando colocadas em prática, produzem um 
resultado extraordinário, e vidas são transformadas!  
Em outubro o Congresso completará 2 anos, e 
vale a pena lembrar dos personagens bíblicos 
que serviram de temática para as temporadas, a 
exemplo de Jó, Ester, Neemias, Davi, Abraão, José, 
Salomão, Boaz e Jabez

O pastor Vanderlei Duarte é casado com 
Daniele Duarte, pai de 3 filhos, publicitário e 
visionário. Com ele está uma grande equipe 
de homens e mulheres capacitados, com o 
objetivo de ajudar o povo sergipano. Por isso 
convidamos você a lutar, pois, para Deus, não 
há nada impossível e saiba que no Congresso 
“Quem vem, Vence!”. Todas as segundas-
feiras no Aracaju Parque Shopping. Às 15:00 e 
19:00h, entrada gratuita!

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL



A
N

D
R

ÉC
AR

VA
LH

O

SARAMPO É UMA DOENÇA GRAVE 
E DE ALTA TRANSMISSIBILIDADE 

EDIÇÃO 247



Email: comercial@cinformonline.com.br

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

Elenaldo Santana (79) 99949-9262

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

ANO 4 - ED. 247 - 4/7/2022 – 191

ÍNDICE TOQUE        E ACESSE

192192  Baixa cobertura vacinal do sarampo 
representa risco de surto, alerta médica

197197  Notas

203203  O que é a Sarcopenia 
e quais os tratamentos 

NA DOSE CERTA 

208208  As canetas do momento

É DESTAQUE 

212212  Edenia Silva | Assistente social 

213213  Canindé de São Francisco avança 
na evolução dos Indicadores de Saúde

DICAS DA NUTRI 

219219  O sal rosa tem menos sódio?

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


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 192

2/6

BAIXA COBERTURA 
VACINAL DO SARAMPO 
REPRESENTA RISCO DE 
SURTO, ALERTA MÉDICA

O sarampo é uma doença potencialmente grave 
e de alta transmissibilidade causada por um vírus 
da família Paramyxoviridae, podendo evoluir com 
complicações e óbito. A transmissão ocorre por via 

CADERNO   SAÚDE
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Um dos sintomas do sarampo são as manchas 
vermelhas (exantema) pelo corpo
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respiratória iniciando seis dias antes do aparecimento 
das lesões (exantema) e em até quatro dias após o 
aparecimento das lesões. A vacina é a forma mais 
eficiente de prevenir a doença.

Em 2016, o Brasil recebeu o certificado 
oficial de erradicação do sarampo, graças à 
vacinação em massa da população nas últimas 
décadas do século 20. Porém, três anos depois, 
em 2019, o país foi surpreendido com um novo 
surto da doença. Em Sergipe, foram registrados 
seis casos 2019 e oito em 2020. Nos últimos 
dois anos não tivemos casos de sarampo 
em território sergipano, segundo informou a 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

A médica infectologista Dra Gilmara Carvalho 
Batista alerta para o perigo da volta da doença 
no país devido à baixa cobertura vacinal. 
“Infelizmente, ficamos abaixo de 50% de 
vacinados do público alvo da campanha, que 
foram os trabalhadores da saúde e as crianças 
de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias). Com isso, existe 
o risco de ocorrência de surtos da doença, 
principalmente associados aos fluxos migratórios 
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de pessoas de áreas de baixa cobertura vacinal 
da doença, como ocorreu em 2019”, alertou.

A Campanha Nacional de Vacinação contra 
o Sarampo encerrou no dia 24 de junho, mas 
a doença faz parte do Calendário Nacional de 
Vacinação e os imunizantes estão disponíveis 
durante todo o ano. O Plano Nacional de 
Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, inclui 
duas doses de vacina do sarampo no calendário 
vacinal do Brasil, associadas à proteção para 
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Dra Gilmara: “O tratamento consiste em terapia 
de suporte para prevenir as complicações”
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outros vírus. É a chamada tríplice viral (sarampo/
caxumba/rubéola), que deve ser administrada a 
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A vacina é a forma mais eficiente de prevenir a doença

partir dos 12 meses de vida e a segunda dose com 
15 meses, com intervalo mínimo de um mês.

“A campanha do sarampo foi uma 
intensificação, porém é uma vacina ofertada 
normalmente na rotina dos serviços. Sendo 
assim, independente da campanha, a população 
de 1 a 59 anos pode tomar a vacina”, comentou 
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Ana Beatriz Lira, enfermeira do Programa 
Estadual de Imunização.

TRATAMENTO E SEQUELAS

Dra Gilmara lembra que o sarampo é uma 
doença de notificação compulsória e deve ser 
notificada para que sejam tomadas as medidas 
necessárias de bloqueio. “O tratamento consiste em 
terapia de suporte para prevenir as complicações. 
Não há medicação antiviral específica. O 
Diagnóstico é clínico baseado em sintomas como 
febre, coriza, tosse, conjuntivite e manchas 
vermelhas (exantema) pelo corpo. Existe um sinal 
clínico clássico chamado Sinal de Koplik, localizado 
na região interna da mucosa oral, na altura do 
segundo molar superior, que surge antes das lesões 
de pele e desaparece com 48 horas”, ponderou.

‘‘A doença tem a capacidade de deprimir o sistema 
imunológico e pode evoluir com complicações 
infecciosas bacterianas, como otite e a pneumonia. 
Uma complicação crônica rara é a panencefalite 
esclerosaste subaguda, doença degenerativa que 
afeta crianças e adultos jovens (incidência de 4 a 11 
casos por 100.000 pessoas) causada pela infecção 
persistente do vírus no encéfalo.’’ concluiu a médica.
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BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES DO SAMU

Os servidores públicos do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) receberam melhorias. 
Os deputados estaduais aprovaram, na última 
terça-feira, 28, o Projeto de Lei Ordinária Nº 
189/2022, de autoria do Poder Executivo. Ao 
todo, 136 empregados do Samu-SES foram 
contemplados, sendo 102 com o reajuste de 
34,44%, e 34 servidores com aumento de 10%. 
A diferença diz respeito ao nível de escolaridade, 
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APOIO DO 
MINISTRO 
DA SAÚDE

O presidente do 
Conselho Federal 
de Enfermagem 
de Sergipe (Coren/
SE), Conrado 
Araújo, esteve 
com o ministro da 
saúde, Marcelo 
Queiroga, durante 
inauguração do 
prédio físico da 
Maternidade 
Municipal de 
Aracaju, ocorrida 
no dia 25 de 
junho. Conrado 
pediu apoio do ministro para as pautas que 
estão tramitando no Congresso Nacional, como 
a PEC 11. “Também reiteramos o apoio dele na 
viabilização do piso salarial da enfermagem, que é 
a PL 2564/2020”, disse Conrado Araújo.

sendo 34,4% para os cargos de nível básico e 
médio e de 10% para os de nível superior.
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VÍTIMA DE DENGUE HEMORRÁGICA

Acendeu o alerta para a Dengue em Sergipe. Na 
última quarta-feira (29). a professora da rede 
pública estadual de ensino, Maria Aparecida 
Santos Nazário, morreu vítima da forma mais grave 
da doença, a dengue hemorrágica. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) informou que o boletim das 
arboviroses será divulgado na primeira semana de 
julho. A professora estava aposentada desde 2019.

ANS SUSPENDE 70 PLANOS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) divulgou uma lista de 70 planos de saúde 
que foram suspensos por conta de reclamações 
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contra a cobertura assistencial efetuadas no 1º 
trimestre de 2022. Ao todo, oito operadoras foram 
afetadas, entre elas Unimed, Amil, Esmale, entre 
outros. A proibição de venda começa a valer no 
dia 30 de junho. Foram contabilizadas mais de 
37,5 mil reclamações entre janeiro e março deste 
ano, realizadas por meio do Monitoramento da 
Garantia de Atendimento, um dispositivo da ANS 
que acompanha o desempenho do setor e atua na 
proteção dos consumidores.

TRATAMENTOS ESTÉTICOS

A estação mais fria 
do ano é responsável 
por uma alta demanda 
por procedimentos 
estéticos, isso porque a 
exposição ao sol diminui 
facilitando a cicatrização. 
A dermatologista Lenise 
Franco comemora a 
procura por tratamentos 
estéticos em seu 
consultório no bairro Jardins realizando 
diversos procedimentos como ultrassom 
microfocado, fios, peelings e injetáveis, como 
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LEITE E A PROTEÇÃO DO CORAÇÃO

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) notaram que o consumo de cerca 
de um copo de leite de vaca por dia pode reduzir 
o risco de mortes por doenças cardiovasculares. 
O trabalho usou dados do Estudo Longitudinal 
de Saúde do Adulto (ELSA Brasil), investigação 
que acompanha 15 mil brasileiros de todo país, 
com questionários e exames periódicos. Isso 

bioestimuladores de colágeno e harmonização 
facial. A médica alerta ainda que mesmo sem 
muita exposição ao sol, não deixe de usar filtros 
solares para manter sua pele protegida. 
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SIMPÓSIO ENDOVASCULAR  

O renomado cirurgião vascular 
Dr. Fellipe Menezes, representou 
Sergipe no Self Simpósio 
Endovascular Fronteiras que 
aconteceu em Salvador-Bahia. A 
programação contou com grandes 
nomes da cirurgia vascular 
nacional como Dr. Rodrigo 
Kikuchi, Dra. Livia Lyra, Dr. Elias 
Arcenio Neto, entre outros. “Esse 
evento teve a proposta de ser 
um grande debate entre vários pesquisadores, 
pudemos conhecer as principais referências no 
assunto sobre técnicas como laser, endolaser, 
ClaCs e outros tratamentos minimamente invasivos. 
Vale ressaltar que o que estamos oferecendo 
a Sergipe em termos de cirurgia vascular, é 
exatamente o que é aplicado em outros grandes 
centros. É nosso papel estar em constante 
atualização para ofertar o melhor atendimento ao 
nosso público”, ressaltou Dr. Fellipe. Sucesso total! 

permite uma de longo prazo sobre a prevalência 
de doenças e os hábitos de vida que influenciam 
o funcionamento do corpo. 
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O QUE É A SARCOPENIA E 
QUAIS OS TRATAMENTOS

Com o passar dos anos, as pessoas vão 
envelhecendo e, naturalmente, o corpo vai 
perdendo massa. Outros fatores também 
contribuem para a degeneração da massa 
muscular, como uma má alimentação e a 
inatividade física ou limitação funcional. Essa 
condição tão comum em idosos e doentes 
crônicos, que afeta mais de 50 milhões de pessoas 
em todo o mundo, é chamada de Sarcopenia.

1/5CADERNO   SAÚDE
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Perda de massa, força e fragilidade são característica da sarcopenia
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Os sintomas aparecem com o passar dos anos, 
como fraqueza ao subir escadas ou realizar longas 
caminhadas, dificuldade para pegar objetos e 
falta de força para levantar pesos. Além disso, 
quedas e perda de equilíbrio também podem ser 
considerados como sintomas da sarcopenia. É um 
fenômeno que acarreta grande morbimortalidade 
em idosos e doentes crônicos, como portadores de 
Aids, câncer e renais crônicos.

Segundo a médica infectologista e pós-graduada 
em ciências da obesidade e sarcopenia, Dra 
Karina Andrade de Mendonça, esse é um dos 
grandes problemas de saúde pública. “Vários 
fatores acarretam perda de massa, força, 
performance muscular e fragilidade, que tem como 
consequências a perda de autonomia, quedas, 
fraturas, dependência, custos sociais e econômicos 
e, por vezes, morte precoce”, comentou.

“Fragilidade representa uma vulnerabilidade 
fisiológica do paciente resultando de deterioração 
da homeostase biológica e da capacidade do 
organismo se adaptar às novas situações de 
estresse. Ela também envolve: perda de peso 
recente (especialmente massa magra), sem o 
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devido acompanhamento, fadiga, 
quedas frequentes, fraqueza 
muscular, redução da velocidade 
de caminhada e redução da 
atividade física. A redução da 
ingestão alimentar (anorexia 
do envelhecimento) é um fator 
importante no desenvolvimento 
e progressão da sarcopenia, 
principalmente quando associada 
a outras comorbidades”, disse Dra Karina.

MUDANÇA DE VIDA

A empresária Maria Mazzarello Andrade de 
Mendonça, de 69 anos, passou a vida inteira na luta 
pela perda de peso. Em junho de 2021, ela iniciou 
o tratamento visando chegar a um peso no qual se 
sentisse bem, mais disposta e mais ágil. “Durante 
o tratamento para perda de peso, no início muito 
sedentária, como era esperado, perdi gordura, afinal 
hoje são 30 quilos eliminados, mas também houve 
perda de músculo, e com isso percebi a necessidade 
de melhorar o ganho de massa magra”, disse.

De acordo com ela, a necessidade de ganhar 
massa surgiu durante o tratamento para perda de 

Dra Karina Mendonça
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peso, pois antes ela não sabia que a indisposição 
e o cansaço poderiam estar relacionados à 
pouca quantidade de músculo que tinha. “Tratei 
por seis meses e cheguei ao peso que estava 
bem, desde então, já mais seis meses, mantenho 
o peso, faço uso dos injetáveis na clínica, uso 
os implantes subcutâneos e vi uma mudança 
no meu estilo de vida. Faço academia, pilates, e 
mantenho o peso e tenho uma qualidade de vida 
muito melhor”, argumenta Mazzarello.

TRATAMENTO

De acordo com Dra Karina, o tratamento é 
individualizado. É necessário que se faça uma 
avaliação do paciente e tenha um bom diagnóstico 
para obter um tratamento eficaz. Ela também 
alerta para a prevenção, como a prática regular de 
exercícios, desde jovem, que desacelera a perda 
de massa muscular. “A nutrição desempenha um 
papel importante na fisiopatologia da sarcopenia, 
sendo também um ponto chave no tratamento 
desta condição. No tratamento, são usados dieta 
equilibrada e rica em proteínas, uso de hormônios, 
realização de atividades físicas”, explicou.

Os resultados são satisfatórios. É o que atesta 
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empresária Maria Mazzarello. “O resultado é muito 
bom, perdi gordura no fígado que era grau 2, estou 
com a pressão controlada, sem a necessidade de 
medicamentos que tomava há mais de 10 anos 
e o mais importante, agora mantenho peso sem 
sofrimento. Posso dizer que o resultado, além de 
estética, é saúde”, assegurou.

Mazzarello: “O resultado é muito bom, 
perdi gordura no fígado que era grau 2”.
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AS CANETAS DO MOMENTO
A  Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

obesidade como uma doença crônica causada pelo 
acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, 
cujo tratamento  precisa ser de longa duração.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 18,9% 
da população acima de 18 anos das capitais 
brasileiras tem obesidade, com  crescimento 
de 60,2% nos últimos 12 anos, sendo 74% 
dos óbitos no Brasil acontecem por doenças 
associadas à obesidade como diabetes tipo 2, 
doenças cardiovasculares (hipertensão, acidente 
vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva 
e embolia pulmonar),  alguns tipos de câncer, 
problemas no fígado e de circulação sanguínea.

Para o tratamento dessa doença a mudança 
do estilo de vida, que compreende reeducação 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR
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alimentar e atividade física, é a base do 
tratamento clínico da obesidade, mas em  
alguns casos indica o tratamento cirúrgico ou 
medicamentoso.

SAXENDA E OZMEPIC são medicamentos 
que auxiliam no emagrecimento, cujo princípio 
ativo é um  análogo do hormônio GLP-1, 
também usado para tratamento de diabetes, 
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que diminui o esvaziamento gástrico e a 
residência insulínica , aumentando a saciedade, 
auxiliando assim na perda de peso. 

Mas qual a diferença entre eles??
• SAXENDA®️
– nome comercial da LIRAGLUTIDA
– doses de até 3 mg (podendo ser de 0,6, 1,2 e 

1,8, 2,4 e 3,0), uso diário.

– indicada para o tratamento da obesidade e 
sobrepeso associado à outras doenças

• OZEMPIC®️
– nome comercial da SEMAGLUTIDA
– seu uso é semanal
– indicada para o tratamento do diabetes tipo 2, 

nas doses de 0.25; 0,5 mg e 1,0 mg

E os efeitos colaterais?  Ambos possuem 
efeitos colaterais semelhantes :  prisão de 
ventre, náuseas, vômitos, prostração, paladar 
alterado, redução de apetite e outros. Mas o 
Saxenda permite um melhor controle dos efeitos 
colaterais, por ser de uso diário, enquanto 
no Ozempic se houver efeito colateral ele 
perdurará por uma semana.
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https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 211

Usando apenas essas canetas emagrece? 
Não. Para que aconteça a perda de peso faz-se 
necessário um conjunto ações com  mudança para 
hábitos saudáveis de alimentação e com realização 
de atividade física regularmente. São medicamentos 
de venda livre? Não. 

São medicamentos  de tarja vermelha em que 
há o texto ‘Venda sob prescrição médica’, onde 
pode ser vendido sem retenção de receita, sendo 
esses medicamentos com contraindicações e 
podem provocar efeitos colaterais graves.
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Amanda Prata - Farmacêutica graduada pela Universidade Federal de 
Sergipe em 2007,  Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica 
pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2015.
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A Nosso Destaque 
dessa semana é a 
Assistente social e 

gerente do CAPS Infantil de 
Nossa Senhora do Socorro, 
Edenia Silva de Alcântara. 
Atuando nesta função 
desde 2017, Edenia disse que o momento mais 
marcante da sua carreira profissional foi quando ela 
e sua equipe deixaram o prédio onde trabalhavam, 
que passou por uma reforma. “Para mim o que me 
marcou foi o retorno à nova sede do CAPS Infantil. 
Quando entrei no prédio me senti renovada em 
ver que aquelas crianças iam frequentar, serem 
atendidas em um recinto acolhedor, em estrutura 
adequada com todos serviços ofertados com muito 
zelo e dignidade, fiquei muito emocionada ao 
ver a diferença do antes para o depois, foi muito 
emocionante” disse. Segundo ela, exercer suas 
atividades significa poder sempre fazer de bom para 
dar qualidade a vida do cidadão. “Inclusão social é 
isso, nosso papel é fazer cidadania”, comentou.

EDENIA SILVA 
ASSISTENTE SOCIAL  
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CANINDÉ DE SÃO 
FRANCISCO AVANÇA 
NA EVOLUÇÃO DOS 
INDICADORES DE SAÚDE

O Ministério da Saúde, a cada quadrimestre, 
realiza a avaliação da atenção primária da 
sáude de Municípios e Estados através de 
sete Indicadores, que refletem a realidade da 
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O Município tem 100% de cobertura do seu território 
com os serviços da Atenção Básica de Saúde
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assistência dos serviços 
em Saúde Pública 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS). É através 
do resultado, que o 
Ministério monitora e 
reforça o financiamento 
de ações e serviços da 
Atenção Básica de Saúde.

A avaliação é feita 
diante da realidade 
do Município, e os 
resultados refletem 
ainda em diversas 
questões, como 
por exemplo, a infraestrutura tecnológica 
(computadores, sistemas de informatização, 
equipes qualificadas, prontuários eletrônicos), 
melhoria na estrutura física das Unidades 
de Saúde e na promoção de capacitações e 
qualificações das equipes de saúde.

Dos sete indicadores, três deles são voltados para 
a assistência da mulher no período gestacional, o 
chamado Pré-Natal. Os indicadores são:  
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Agente de Saúde em campo
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- Proporção de consultas realizadas (mínimo de 
seis consultas durante o período gestacional);   

 
- Proporção de gestantes com a realização de 

testes rápidos para Sífilis e HIV;

- Proporção de consultas odontológicas durante 
o período gestacional;

- Proporção de mulheres que realizaram o 
Citopatológico (exame preventivo/Papanicolau);

- Proporção de crianças, de até 1 ano de idade, 
com as principais vacinas aplicadas e atualizadas;     

 
- Proporção de hipertensos que estejam em 

acompanhamento pelo Município através da 
Atenção Básica;

- Proporção de diabéticos acompanhados pela 
Atenção Básica e que tiveram a solicitação do 
exame hemoglobina glicada.

 
Em todos esses indicadores, desde 2021, o 

Município tem evoluído significativamente e muito 
bem avaliado. Para a secretária Municipal de 
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Saúde, Rosacy Alves, a evolução reflete no esforço 
contínuo na prestação de um serviço em Saúde 
Pública igualitário, com qualidade e através de um 
atendimento cada vez mais humanizado. 

“Podemos dizer que hoje, o Município vive 
outra realidade. É sempre uma preocupação da 
Prefeitura Municipal oferecer ao cidadão e cidadã 
canindeense um serviço de saúde pública cada vez 
melhor. Os investimentos estão sendo realizados, 
seja na melhoria da estrutura física, tecnológica, 
com a aquisição de materiais e equipamentos ou 
na qualificação das nossas equipes de saúde”, 
ressalta a secretária.

MELHORIAS E INVESTIMENTOS

Este ano, a Prefeitura de Canindé de São 
Francisco, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizou a aquisição e entrega de 42 tablets 
aos Agentes Comunitários de Saúde, promovendo 
melhores condições de trabalho, como também, 
na informatização e verificação de dados em 
tempo real. Além disso, foi realizada a melhoria 
na disponibilidade dos sistemas em rede, de 
internet e a instalação de novos computadores nas 
Unidades de Saúde, através do CPD. A melhoria 
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da infraestrutura elétrica, física e estrutural das 
Unidades também têm sido executada com mais 
frequência. Como também, a capacitação e 
qualificação constante dos profissionais de saúde 
para a utilização dos Sistemas de Informatização.  

  
O investimento realizado no Laboratório de 

Análises Clínicas do Município, através das melhorias 
implementadas, deu maior fluidez na realização e 

Eduardo Marinho, coordenador da Atenção Básica
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entrega de exames. Outro serviço, o qual ganhou 
reforço, foi a disponibilidade de transporte para 
pacientes que necessitam ser encaminhados para 
Unidades de média e alta complexidade, seja em 
Aracaju ou em outro Município.

Outro passo importante para a evolução dos 
Indicadores, se deu através da contratação de 
novos médicos e implementação de novas equipes 
de saúde para atender as diversas regiões que, 
até então, não tinham a cobertura dos serviços da 
Atenção Básica. “Com esta iniciativa, conseguimos 
atingir todo o território do Município. Podemos 
dizer que tudo isso reflete no aumento significativo 
da qualidade e melhoria contínua dos serviços 
e atendimentos prestados à população”, pontua 
o coordenador da Atenção Básica da Secretaria 
Municipal de Saúde, Eduardo Marinho.  
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Existem no mercado diversos tipos de sal para 
fins culinários. Um deles é o sal rosa do Himalaia, 
que se destacou por ter grande repercussão nas 
grandes mídias. A ideia era que se tratava de 
um substrato com menor teor de sódio e mais 

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

O SAL ROSA TEM 
MENOS SÓDIO?
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Conheça os tipos de sal culinário e 
a opção mais saudável para o uso diário
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saudável por não interferir de maneira considerável 
a pressão arterial. A popularidade foi tanta, que 
até produto adulterado com corante passou a ser 
comercializado com um valor menor que o original 
(que custa em média R$ 20 o pacote). 

Entretanto, o sal rosa do Himalaia e o sal 
refinado - mais utilizado pela população brasileira 
- possuem praticamente a mesma quantidade de 
sódio. O diferencial deste primeiro, é a presença 
de minerais como ferro, cálcio e potássio. O que 
não o torna mais saudável, pois a quantidade de 
micronutrientes benéficos é tão ínfima, que para 
atingir as necessidades diárias, a ingestão de sal 
deveria ser exacerbada, o que não é recomendado.

Contudo, a aparência, cor e embalagem dos 
diferentes produtos encontrados nas prateleiras 
podem despertar curiosidade no consumidor. 
Confira a seguir, algumas opções de sais 
gastronômicos:

• Sal marinho: Produto não refinado, resultante 
da evaporação da água do mar. Pode ser 
encontrado em flocos mais grossos ou mais finos e 
ter alteração natural na coloração de acordo com 

2/5CADERNO   SAÚDE  NUTRI

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 221

3/5CADERNO   SAÚDE  NUTRI

a região de extração. Tem sabor menos acentuado 
que o sal refinado. Preço médio do quilo: R$ 9

• Flor de sal: Formada a partir de uma fina 
camada de cristais presentes apenas nas 
superfícies das salinas de argila. Não passa por 
processo de refinamento. Possui um leve aroma; 
textura ultrafina e crocante. Para preservar tais 
características, não deve ser utilizada no cozimento 
de alimentos, apenas sobre a preparação pronta. 
Preço médio do quilo: R$ 100

• Sal negro: Iguaria asiática que combina sal 
proveniente de rochas ou lagos, ervas e frutos. 
Possui alta concentração de enxofre, que resulta 
em um odor forte e diferenciado. É utilizado na 
culinária vegana por se assemelhar em sabor e 
cheiro, ao ovo de galinha. Preço médio do quilo: 
R$ 70

• Sal light: Esse verdadeiramente possui menos 
sódio. Diferente do sal comum, ele tem metade 
da sua composição substituída por cloreto de 
potássio. É indicado em alguns casos para dietas 
de hipertensos. Possui sabor leve, o que pode 
levar a um equívoco na hora de temperar o 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 222

4/5CADERNO   SAÚDE  NUTRI

alimento, afinal ele também deve ser utilizado com 
moderação. Preço médio do quilo: R$ 20

Atenção! Pessoas com doenças renais não 
devem consumir este produto. 

• Sal refinado: É o mais utilizado por conta 
do seu fácil acesso e baixo custo. Também é 
um substrato da evaporação da água do mar, 
porém, diferente do primeiro exemplo, passa 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 247 -4/7/2022 – 223

por processos térmicos, de branqueamento e de 
refinamento. No Brasil é obrigatório por lei, que 
todo sal refinado tenha adição de iodo ao fim do 
seu processamento. O objetivo é prevenir doenças 
causadas pela deficiência deste mineral. Porém, 
se consumido além do recomendado, pode causar 
doenças crônicas irreversíveis. 

Preço médio do quilo: R$ 2,50
Portanto, a melhor opção para a saúde e 

para o bolso, é o sal com ervas. Que pode ser 
preparado em casa mesmo. Basta fazer uma 
mistura com o sal de cozinha comum e ervas 
desidratadas de sua preferência (alecrim, 
manjericão, orégano, salsa, etc.). Utilizando 
esse novo tempero, o alimento se tornará mais 
saboroso, nutritivo e com menor teor de sódio.

Dica extra: Para saber se o sal rosa do Himalaia 
é verdadeiro, coloqu e uma porção do produto em 
um recipiente de vidro transparente com água. Se 
após um tempo, o líquido ficar colorido, significa 
que adicionaram corante ao produto, portanto se 
trata de um sal adulterado. 

Evelyn Mateus – Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Pós-Graduada em Nutrição Clínica e Esportiva pela FATELOS
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Teste do Fiat Mobi Trekking

FOTOS LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

Na linha 2022 do Mobi, apresentada em 
maio do ano passado, além do “rebranding” 
que acrescentou o novo logo e a bandeirinha 
italiana estilizada na grade frontal, a Fiat 
apresentou a versão Trekking. Longe de ser 

Versão Trekking tem a missão de sugerir algum 
charme off-road ao subcompacto urbano Fiat Mobi
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original, a proposta da nova configuração do 
subcompacto era repetir o sucesso do Argo 
Trekking, que em 2019 incorporou elementos de 
estética off-road e desde então tornou-se uma 
das versões mais procuradas do compacto. De 
fato, as configurações “aventureiras” são uma 
estratégia usada e abusada por praticamente 
todas as fabricantes de automóveis instaladas 
no Brasil nas últimas duas décadas. Na linha 
2023, apresentada há três meses, o Mobi não 
teve mudanças. A versão de entrada Easy foi 
extinta, restando somente a Like e a Trekking. E o 
controle de estabilidade e de tração e o assistente 
de partida em rampa passaram a ser oferecidos 
opcionalmente no Pack Safety.

 O Mobi é produzido no complexo industrial de 
Betim (MG) e recentemente alcançou a marca de 
400 mil unidades fabricadas desde o lançamento, 
em 2016. Tem 3,56 metros de comprimento, 1,66 
metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,30 
metros de distância de entre-eixos. Com somente 
940 quilos (na versão Trekking), é um dos carros 
mais leves do Brasil. Dentro da proposta de 
reforçar a jovialidade do Mobi com detalhes de 
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estilo, as barras longitudinais de teto ampliam 
a altura e deixam o carro mais imponente. A 
configuração vem com capota bicolor, calotas 
escurecidas, retrovisores com pintura black piano, 
adesivo preto na coluna “B” (a do meio do carro) 
e maçanetas na cor da carroceria. Adesivos pretos 
com grafismos que remetem a tatuagens tribais 
enfeitam o centro do capô e a parte inferior do 
porta-malas. A tampa do bagageiro continua a 
ser em vidro preto – característica que confere à 
traseira do Mobi um certo aspecto de “airfryer”. 
Levar muita bagagem pode não ser uma boa 
ideia, pois o porta-malas é pequeno (215 litros) e 
o banco traseiro não é bipartido, o que limita as 
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possibilidades de rebatimento. As rodas são de 
aço estampado com medidas 5.5 x 14 polegadas 
com calotas integrais, calçadas com pneus 
com baixa resistência à rolagem 175/65 R14. O 
subcompacto tem 19 centímetros de altura livre 
em relação ao solo. 

 Internamente, a versão Trekking traz volante 
multifuncional, console de teto com porta-objetos, 
espelho auxiliar e central multimídia UConnect 
com tela sensível ao toque de 7 polegadas, 
espelhamento de smartphones com Android 
Auto e Apple CarPlay com projeção sem fio, que 
pode parear até dois celulares ao mesmo tempo. 
A tela personalizável exibe controle de todas as 
funções do veículo, com o sistema dando suporte a 
múltiplas conexões via Bluetooth e computador de 
bordo. A versão conta ainda com sensor de pressão 
dos pneus e porta-malas com tapete em carpete. 
Em termos de airbags, traz somente os obrigatórios 
frontais, para motorista e passageiro. 

 As duas versões do Mobi são movidas pelo 
mesmo motor 1.0 Fire Evo Flex aspirado com 
74 cavalos de potência com etanol a 6.250 
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rotações por minuto e 9,7 kgfm de torque 
a 3.850 rpm, sempre associado ao câmbio 
manual de cinco velocidades. Segundo a Fiat, 
o subcompacto acelera de zero a 100 km/h em 
13,8 segundos e pode chegar a 152 km/h com 
o mesmo combustível. Para o Inmetro, o Mobi 
tem consumo urbano de 13 km/l com gasolina 
e de 8,9 km/l com etanol e rodoviário de 14,1 
km/l e de 10,1 km/l, respectivamente – que 
rendem ao modelo um conceito A. 

 Se o estilo é importante em qualquer 
segmento de automóveis, entre os subcompactos, 
o preço ganha uma peso maior na decisão de 
compra. Na linha Mobi, a versão Like parte de R$ 
63.390 e a Trekking sai por exatos R$ 3 mil a mais 
– começa em R$ 66.390 (no Estado de São Paulo, 
onde as tributações são mais elevadas, é de R$ 
68.479). Contudo, o preço inicial só vale para 
a carroceria na cor Preto Vulcano. Nas sólidas 
Branco Banchisa e Vermelho Montecarlo, ambas 
com teto em Preto Vulcano, o preço inicial sobe 
R$ 850. Na sólida Cinza Strato, o aumento é de 
R$ 1.200. E na metálica Cinza Silverstone, a do 
modelo testado, a fatura aumenta em R$ 1.750. 
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 A versão Trekking do Mobi ainda pode ser 
incrementada com três diferentes pacotes de 
opcionais. O Pack Safety acrescenta controle de 
estabilidade e de tração e Hill Holder (assistente 
de partida em aclive) e custa R$ 700. No Pack Style 
II, por R$ 2.200, são incluídos retrovisores externos 
elétricos com Tilt Down e luzes indicadoras 
de direção e rodas de liga leve. O Pack Top 
(presente no modelo avaliado) agrega faróis de 
neblina, volante com regulagem de altura, cintos 
dianteiros com regulagem de altura, comando 
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interno de abertura do porta-mala e do tanque de 
combustível, alarme antifurto, retrovisores externos 
elétricos com Tilt Down e luzes indicadoras de 
direção e rodas de liga leve escurecidas, por 
R$ 3.800. Nos cinco primeiros meses de 2022, 
foram emplacadas 26.730 unidades do Mobi, que 
colocam o subcompacto da Fiat na posição de 
quarto carro de passeio mais vendido do país. 
Atualmente, o concorrente do Mobi é o Renault 
Kwid – porém, a briga promete esquentar com o 
lançamento do novo Citroën C3, que chegará no 
início do segundo semestre. 

EXPERIÊNCIA A BORDO
Pensar pequeno

 Apesar dos adereços lameiros da versão 
Trekking, o Mobi continua sendo um 
subcompacto urbano. Ou seja, os espaços a 
bordo são limitados, embora os disponíveis 
tenham sido bem otimizados pela engenharia 
da Fiat. Os ocupantes dos bancos dianteiros até 
contam com boas acomodações, entretanto, falta 
espaço para as pernas no banco traseiro e mesmo 
adultos de baixa estatura sentem-se oprimidos 
ali. Se o espaço é comedido, pelo menos há 
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facilidade na entrada e saída devido ao grande 
ângulo de abertura das portas traseiras (75 
graus). Uma vez acomodados, os passageiros 
têm nichos para armazenar pequenos objetos 
no console central, nas portas dianteiras e no 
console de teto – de série na Trekking. 

 A central multimídia UConnect de 7 
polegadas adotada no Mobi Trekking é a 
mesma que equipa as picapes Toro e Strada 
e funciona de forma razoavelmente intuitiva. 
A interatividade do usuário com o veículo é 
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aprimorada por meio das funções de navegação 
via Waze e Google Maps, música (streaming/
MP3), reconhecimento de voz (Siri/Google Voice), 
leitura e resposta de mensagem “handsfree” para 
SMS e WhatsApp e integração com calendário. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR
O peso da leveza

 Pesar somente 940 quilos dá ao Mobi Trekking 
vantagens tanto na economia de combustível 
quanto no desempenho. Com seu veterano 
motor aspirado 1.0 Fire Evo Flex com 74 cavalos 
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e 9,7 kgfm com etanol, o “carrinho” não chega a 
empolgar em termos de esportividade, porém, se 
mostra ágil na maioria das situações no trânsito 
urbano. Nas subidas íngremes, principalmente se 
o carro estiver cheio, é necessário reduzir marchas 
e acelerar forte para manter o embalo. A direção 
é suave, apesar de ser hidráulica – os compactos 
mais recentes contam com assistência elétrica. 
A leveza do Mobi permite que o volante seja 
movimentado sem maior esforço nas manobras 
lentas e na hora de estacionar. Seus 3,56 metros 
de comprimento fazem que caiba com folga em 
qualquer vaga e consiga se deslocar nas eventuais 
frestas dos engarrafamentos. O câmbio manual 
de cinco marchas até tem engates macios, mas 
são pouco precisos e o curso é um tanto longo.

 Os 19 centímetros de altura em relação ao 
solo e o ângulo de entrada de 24 graus permitem 
transpor os obstáculos típicos das grandes cidades 
brasileiras, como valetas, lombadas e buracos. 
Apesar do que inspira o nome da versão, situações 
de off-road devem ser evitadas – os finos pneus 
de 14 polegadas não colaboram nesse aspecto. 
Já no uso rodoviário, a trepidação a bordo acima 
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dos 100 km/h desestimula velocidades de cruzeiro 
elevadas. Além disso, nas estradas, às vezes 
falta fôlego ao “powertrain” quando é preciso 
esticar as marchas, o que exige atenção maior 
nas ultrapassagens. Na linha 2023, o motor Fire 
recebeu evoluções tecnológicas para melhorar 
sua eficiência e pode rodar até 14 km/l de gasolina 
em uso rodoviário de acordo com o Programa de 
Etiquetagem Veicular do Inmetro. Com seu tanque 
de 47 litros, se tiver um motorista com estilo pacato 
de dirigir, o Mobi consegue percorrer cerca de 700 
quilômetros sem visitar os postos de combustíveis. 
Uma virtude que anda em alta nos últimos tempos, 
graças aos preços cada vez mais extorsivos 
cobrados pelos combustíveis no Brasil.
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Motor: 1.0 Fire Evo Flex aspirado, 999 cm³, 
quatro cilindros, injeção multiponto Potência: 
74 cavalos com etanol e 71 cavalos com gasolina 
a 6.250 rpm Torque: 9,7 kgfm com etanol e 
9,3 kgfm com gasolina a 3.250 rpm Câmbio: 
manual de 5 marchas Tração: dianteira 
Direção: hidráulica Suspensão: dianteira tipo 
MacPherson, roda tipo independente e molas 
helicoidal, traseira tipo eixo de torção, roda 
tipo semi-independente e molas helicoidal 
Carroceria: hatch subcompacto com quatro 
portas e cinco lugares  Dimensões: 3,56 metros 
de comprimento, 1,68 metro de largura, 1,54 
metro de altura, 2,30 metros de entre-eixos 
Peso: 940 quilos Tanque: 47 litros Porta-
malas: 215 litros Preços: R$ 66.390, na cor 
Preto Volcano (em São Paulo, por conta das 
diferenças tributárias, o preço parte de R$ 
68.479) e R$ 68.140 na cor metálica Cinza 
Silverstone com teto Preto Vulcano (a do 
modelo testado). O Pack Top (presente no 
modelo avaliado) acrescenta R$ 3.800.

FICHA TÉCNICA
FIAT MOBI TREKKING
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EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE
O Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid Plug-in chegará 
às concessionárias brasileiras em agosto 
com preço de pré-venda de R$ 269.990 e será 
comercializado nas cores branco e preto metálico. 
A garantia é de oito anos para o sistema de 
propulsão elétrico (bateria e motores), de cinco 
anos para propulsor a combustão e transmissão 
e de três anos para o veículo. A configuração 
híbrida terá dois motores elétricos, combinados 
com o 1.5 turbo a gasolina, entregando um 

Por Daniel Dias
AutoMotrix
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Caoa Chery Tiggo 8 
Pro Hybrid Plug-in
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LEÃO ESTILOSO
O Peugeot 408 reaparece no mercado com um 
estilo fastback. Anteriormente, o modelo tinha 
a configuração de um sedã médio-grande, 
lançado mundialmente em 2010. A oferta de 
motorizações do novo 408 inclui duas versões 

total de 317 cavalos de potência e 56,6 kgfm de 
torque. O modelo marca a estreia da tecnologia 
DHT (Dedicated Hybrid Transmission) no 
Brasil, transmissão projetada exclusivamente 
para veículos híbridos. Segundo a marca sino-
brasileira, o Tiggo 8 Pro Hybrid Plug-in acelera de 
zero a 100 km/h em 6,7 segundos, com consumo 
médio combinado de 42,7 km/l, podendo 
rodar cerca de 77 quilômetros de forma 100% 
elétrica. No interior, o destaque fica por conta da 
tela de 24,6 polegadas que integra o painel de 
instrumentos e o multimídia.

Novo Peugeot 408
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VEM QUANDO?
A Volkswagen revelou o primeiro “teaser” 
completo da nova Amarok, prevista para ser 
apresentada no próximo dia 7. A nova geração 
da picape média será produzida na África do Sul 
para abastecer vários mercados da região e a 

híbridas recarregáveis de 180 e 225 cavalos 
de potência e uma a gasolina de 130 cavalos, 
todas associadas à transmissão automática de 
8 marchas EAT8. A marca francesa promete uma 
versão totalmente elétrica ainda para este ano. De 
acordo com a engenharia da Peugeot, a eficiência 
esteve no foco do desenvolvimento do 408, com 
aumento nos cuidados com a aerodinâmica, na 
redução do peso do veículo (1.396 quilos) e de 
motorizações com baixas emissões, resultando 
em consumos de energia médios reduzidos (em 
vias de homologação) tanto nos modelos híbridos 
quanto na configuração térmica. O novo 408 
chegará ao mercado europeu no começo de 2023. 
O carro será produzido inicialmente em Mulhouse, 
na França, e, depois, na fábrica de Chengdu, na 
China, para o mercado local. Não há previsão para 
o modelo ser trazido para o Brasil.
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Europa. A venda do modelo na América do Sul 
ainda não foi confirmada, pois a atual geração, 
fabricada em Pacheco, na Argentina, ganhará 
algumas mudanças para continuar sobrevivendo 
por algum tempo. Segundo a marca alemã, além 
do design diferenciado, a nova Amarok trará 
muitas inovações técnicas para o segmento. 
Embora os detalhes mecânicos ainda não 
tenham sido divulgados, estima-se que vários 
equipamentos serão semelhantes aos da nova 
Ford Ranger. Lançada em 2010, a Amarok nunca 
teve bons números de vendas no mercado 
brasileiro. Este ano, a picape teve 1.850 unidades 
emplacadas desde janeiro, com uma média 
de 370 exemplares por mês e apenas 47 em 

“Teaser” da nova VW Amarok
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ESPELHO DO CARRO DE RUA
A McLaren Motorsport lançou seu novo carro de 
competição, o Artura GT4, que fez sua primeira 
aparição pública no Festival de Velocidade de 
Goodwood, em Sussex, Inglaterra, realizado de 23 
a 26 de junho. Com base no novo supercarro de 
luxo Artura, o GT4 terá a missão de ser tão bem 
sucedido quanto os modelos 570S GT4 e 720S 
GT3, vencedores de corridas e de campeonatos. O 
novo Artura GT4 compartilha grande parte de sua 
tecnologia com o seu modelo de rua, estreando 
a McLaren Carbon Lightweight Architecture com 

maio. No ano passado, a Amarok vendeu 7.894 
unidades no Brasil, com uma média mensal de 
657. (Colaborou o site argentino “MinutoMotor”)

McLaren Artura GT4
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BORRACHA DE ELÉTRICOS
Em 1899, a Michelin desenvolveu os pneus 
do La Jamais Contente, o primeiro veículo a 
superar uma velocidade de 100 km/h e que era 

um monocoque de fibra de carbono em seu 
núcleo. O projeto e a construção do chassi é 
inspirado no automobilismo. A redução de peso 
é um elemento-chave do Artura de produção. 
Com um motor V6 compacto e acessórios como 
o sistema de escape com peso reduzido, o Artura 
é o primeiro carro da McLaren a ter um trem de 
força híbrido. O cupê de duas portas combina um 
motor a gasolina 3.0 V6 biturbo com 585 cavalos 
de potência e 59,6 kgfm de torque a um elétrico 
com 95 cavalos e 22,9 kgfm. 

Pneu Michelin Pilot Sport
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TOMADA DE APOIO
Com o anúncio da abertura de oito novas 
lojas da Rede de Concessionárias estruturadas 
especialmente para a comercialização e o 
atendimento de pós-vendas para seus veículos 
elétricos, os “e-Centers”, a Peugeot pretende 
participar ativamente da corrida pela eletrificação 
no Brasil. A marca francesa disponibiliza 

impulsionado por um motor elétrico. Desde 
então, a Michelin continuou o desenvolvimento 
em pneus que reduzam a eficiência de dióxido 
de carbono, diminuindo a quantidade de 
matéria-prima necessária ao seu aumento de 
desempenho, duração e esforço máximo da vida 
útil. O compromisso da Michelin, por meio de 
sua estratégia “Tudo Sustentável”, é que em 2030 
todos os seus pneus sejam fabricados com 40% 
de materiais biodegradáveis, atingindo 100% até 
2050. Como em seu primeiro teste em 1899, a 
Michelin se volta integralmente para a construção 
de pneus para uso exclusivo em veículos 
totalmente elétricos, se alinhando à Inglaterra e 
à França, os dois países que liderarão o final da 
produção de carros a combustão a partir de 2030.
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atualmente para o mercado brasileiro o hatch 
esportivo e-208 GT e o utilitário e-Expert, ambos 
com motorização 100% elétrica e livres de 
emissões de gás carbônico. Os proprietários dos 
modelos elétricos da Peugeot contam ainda com 
Call Center exclusivo, descarte de baterias com 
certificado verde em parceria com a Faarte na 
Rede de Concessionárias e o Peugeot Assistance 
para todo território nacional, vinte e quatro 
horas e sete dias por semana. Há também uma 
seleção de parceiros homologados para as 
soluções que o cliente do elétrico precisa, com 
carregadores wall-box e vagas exclusivas com 
carregadores pela Estapar (as Ecovagas).

Peugeot e-208 GT
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É O FRIO
Conforme os principais serviços de meteorologia 
do Brasil, o frio se estenderá ininterruptamente 
até o final de setembro, com temperaturas baixas 
especialmente no Sul, Sudeste e até no Centro-
Oeste. Com isso, vários cuidados precisam ser 
tomados na manutenção dos automóveis e na 
própria maneira de conduzi-los. Para orientar os 
motoristas, a equipe da Allianz Assistance, marca 
especialista em assistência vinte e quatro horas 
da Allianz, dá dicas importantes para o inverno:

uManutenção - As baixas temperaturas exigem 
uma atenção redobrada a alguns itens pouco 
lembrados na manutenção, incluindo peças 
como bateria, reservatório de partida a frio e 
velas e seus cabos.

Cuidados no inverno
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uCuidados com os pneus - A calibragem é 
ideal que seja feita pelo menos uma vez por 
semana quando o clima estiver gelado. Além 
disso, deve-se sempre observar o desgaste 
dos pneus, responsáveis pelo contato do 
veículo com o solo e, consequentemente, pela 
eficiência em contorno de curvas, tração para 
se movimentar e “grip” nas frenagens.

uErros mais frequentes - É comum que os 
motoristas mantenham vários itens do carro 
ligados ao mesmo tempo, como limpador de 
para-brisa, faróis e ar quente. Todos exigem 
muita eficiência da bateria e do alternador. 
Ligar e desligar os veículos, assim como 
dar partidas longas ou repetitivas, não são 
aconselháveis. No geral, todos os veículos 
precisam de cuidados no frio, porém, os 
abastecidos somente com etanol merecem 
maior atenção. Nos carros mais novos, nem 
sempre é necessário esperar até que o motor 
esquente por completo para iniciar a rodagem. No 
entanto, é aconselhável que se aguarde pelo menos 
o tempo necessário para a rotação do motor baixar 
um pouco antes de sair com o veículo.
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A Feira Internacional de Artesanato e 
Decoração Nações & Artes chegou a Aracaju. 
Com exposição no RioMar Shopping, o evento 
traz um mix de artesanato e peças exclusivas 
de países como Egito, Estados Unidos, Índia, 
Polinésia Francesa e Brasil.

A Feira funciona até o dia 10 de julho, e por 
lá os consumidores poderão adquirir itens 
diferenciados a partir de R$ 15 e colecionar 
lembranças de diferentes partes do mundo. Os 
stands estão disponíveis para visitação de gratuita 
e atendem de segunda a sábado, das 10h às 22h, 
e aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

1/5

OLHO VIVO

FEIRA DE ARTESANATO 
E DECORAÇÕES

EDITORIAL
1/2
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Cada stand é ambientado com itens da 
região de origem e expõe produtos diversos, 
como tapeçaria, artesanato, vestuário, 
produtos para casa, acessórios, joias, tecidos, 
artigos de decoração, bijuterias e obras de 
arte. A feira já passou por mais de 50 cidades 
brasileiras e, agora, volta a Aracaju para 
difundir a cultura das nações.

Juliano Michei, idealizador do evento, ressalta 
que o potencial do retorno da Feira Nações 
& Artes à cidade é bastante significativo. 
“Através do evento que reúne diversas culturas 
e peças exclusivas, acreditamos que a arte em 
exposição na feira atenda às expectativas do 
consumidor sergipano, além de colaborar com 
a economia local”, pontua Juliano.
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MATUÊ E HUNGRIA COMANDAM 
O BEAT FEST ARACAJU
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Evento será realizado nesta 
sexta-feira na Orla da Atalaia

Show será realizado na Orla da Atalaia nesta sexta-feira
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A capital sergipana receberá, no dia 8 de julho, 
na Orla de Atalaia, o Beat Fest. O evento contará 
com apresentações de Matuê, Hungria, IcedMob, 
Greg Gerreira, Dj Marraia e Lee Magnata.

MATUÊ
O maior fenômeno do trap do país, Matuê, 

vai fazer seu primeiro show em Aracaju durante 
o grande festival que promete reunir uma 
multidão de fãs.

No show de estreia na capital sergipana, o 
artista vai fazer o lançamento do seu novo álbum 
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Matuê vai fazer sua estreia em Sergipe
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“Máquina do Tempo” que já atingiu quase 5 
milhões de reproduções em 24 horas. Já a canção 
que dá nome ao álbum chegou ao primeiro lugar 
do ranking, com 897 mil plays.

Com letras acompanhadas de rimas que 
retratam realidades sociais, ele lançou “Quer 
Voar” e voltou a ocupar o primeiro lugar no 
Spotify Brasil. Em menos de 24 horas de 
lançamento, a nova faixa do cantor já contava 
com mais de 851 mil streams.

O trapper (mistura de rap, música eletrônica e 
barulhos repetitivos) conseguiu quebrar o recorde de 
melhor estreia de álbum no Spotify Brasil. Todas as 
sete faixas musicais do novo trabalho entraram no 
Top 15 da parada das mais ouvidas da plataforma.

HUNGRIA
Um dos rappers mais escutados do país, 

Hungria Hip Hop ficou conhecido por suas letras 
que retratam os sonhos dos “moleques da 
quebrada” e os desafios que precisou superar até 
alcançar o sucesso, mas recentemente tem se 
aventurado em novas vertentes da música.

CAPA DA SEMANA
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Matuê convida público para festival

4/5

Após o sucesso do EP acústico Cheiro do Mato, o 
cantor, lançou o single Jasmin. Na faixa, Hungria, que 
ficou noivo recentemente, remete a um clima solar, 
onde se derrete em declarações e sonhos de uma 
vida a dois, com filhos e em um lugar no paraíso.

“Essa música é baseada no meu 
relacionamento e na pessoa que eu estou e quero 
estar para sempre. A maior parte da música relata 
os sentimentos que eu vivo com a pessoa que 
eu amo”, contou o rapper. Além da inspiração na 
noiva, Jasmin tem influências também da música 
nordestina de artistas como Zé Ramalho e Alceu 
Valença. “É um som com uma pegada diferente, 
que me remete muito ao Nordeste e acho que 
essa região vai abraçar muito essa música”, disse.

CAPA DA SEMANA
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INGRESSOS
Os ingressos estão à venda no site www.

meep.com.br e nos seguintes pontos de 
venda físicos: Lets (Riomar e Jardins), Boxer 
(Prêmio), Real Calçados (Centro), Junior Tatoo 
(Farolândia), Auto Peças Macedo (Siqueira 
Campos) e Safira Moda Praia (JFC Trade Center).

Hungria ficou conhecido por suas letras que 
retratam os sonhos dos “moleques da quebrada”
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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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O vereador por Aracaju, Ricardo Marques 
(Cidadania) recebeu nesta sexta-feira, 1º de julho, 
o Prêmio Boas Práticas de Gestão Pública. A 
premiação homenageou gestores públicos entre 
prefeitos e secretários municipais, Marques foi 
o único vereador do estado que ficou entre 
os homenageados. “Estou muito feliz e divido 
o prêmio com vocês. É o reconhecimento 
de um trabalho feito com muita dedicação e 
comprometimento com o povo”, orgulha-se. l
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O Partido Liberal 
Mulher de 
Sergipe, realizou 
nesta quinta-
feira, 30 de 
junho, o ‘Grande 
Encontro PL com 
Elas’. O evento 
que iniciou com 
um almoço 
no Aquárius 
Hotel, em 
Aracaju, ocorreu 
em clima de 
confraternização 
com o objetivo 
promover o 
debate sobre a atuação da mulher na política. 
O encontro contou com palestras de Gabriela 
Figueiredo, Aurélia Calheiros, Elisa Marques, 
Ana Sarmento, Graça Santos e Rosy Silva. O 
evento que foi coordenado pela presidente do 
PL Mulher, Lícia Melo, contou com a presença 
de personalidades femininas, que oportunizaram 
conhecimento e socialização as convidadas. l
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Para matar saudade dos fãs em grande estilo, 
o cantor sergipano Unha Pintada está se 
preparando para fazer um show especial em 
Aracaju, no próximo dia 7 de julho. Fenômeno 
do arrocha em todo país, o artista será atração 
principal do ‘Unha Prime’, que ocorrerá a partir 
20 horas, na Arena e Eventos, localizada na 
Coroa do Meio. Atração principal da festa, Unha 
Pintada levará para o palco muita sofrência 
mesclado com arrochas românticos. No setlist, 
haverá músicas autorais e de outros artistas. 
“Amor inesquecível”, “Perdeu”, “A carta”, “Furacão”, 
“Gotas de oceanos”, “Eu me apaixonei” e 
“Feiticeira” são algumas das canções do show. l
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É comum, 
após festas 
prolongadas, o 
organismo ficar 
sobrecarregado 
e precisar ser 
desintoxicado. 
Com os festejos 
juninos, a coisa 
não é diferente. 
Pelo contrário, é 
um mês inteiro 
de comida e 
bebidas típicas, 
que deixam o 
corpo cansado. 
Por isso, a dica 
da nutricionista Thayslene Oliveira é: desintoxicar o 
corpo. É necessário ‘limpar’ o organismo de forma 
geral para que ele retome suas funções e mantenha 
o quadro saudável. Os sucos detox é uma ótima 
opção, pois, são combinações que aliam vegetais e 
frutas, sendo altamente nutritivos e alcalinizantes. 
Isso auxilia no processo de eliminação das toxinas e 
na redução do inchaço. Fica a dica! l
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E quem andou curtindo os festejos juninos 
na capital sergipana foi a enfermeira esteta, 
Dra Karoline Nunes. A gata, especialista em 
harmonização corporal, além de curtir o nosso São 
Pedro, aproveitou para iniciar os atendimentos na 
terrinha, trazendo novidades para quem deseja 
transformar o corpinho de olho no próximo verão. 
Pioneira no Nordeste no procedimento “lipo sem 
corte”, a bela tem agenda lotada nos estados da 
Bahia, Alagoas e Pernambuco e, com certeza, 
Sergipe estará nessa rota. Sucesso! l
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O fenômeno do piseiro no Brasil mostrou ao que 
veio em Sergipe. Na noite da última sexta-feira, 
1, Zé Vaqueiro fechou os portões no São Pedro 
de Capela e fez um mega show para dezenas de 
milhares de pessoas. Por onde passa o cantor 
pernambucano de 23 anos arrasta multidões com 
seu talento e carisma. O público vai ao delírio com 
as canções que já estão na boca da galera como 
“Eu Tenho Medo”, Meu Mel”, “Volta Comigo Bebê” e 
“Letícia”.  Foram dois shows que ficarão marcados 
na memória. A primeira apresentação no Forró Siri 
também lotado e a segunda em Capela onde a 
organização teve que fechar os portões. l
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O último 
dia 29 foi 
de ação 
solidária 
para o 
vereador 
Breno 
Garibalde e 
sua equipe. 
O pessoal 
meteu a 
mão na 
massa 
produzindo 
comidas 
típicas 
para serem 
distribuídas à população, na segunda edição do 
São Pedro Solidário. Breno destacou em sua 
rede social que o Brasil voltou ao mapa da fome 
em 2019 e, segundo o IBGE, Sergipe tem mais 
de 1 milhão de pessoas em situação grave de 
pobreza, com total insegurança alimentar. Para o 
parlamentar, se cada um doar um pouco para o 
próximo, o mundo fica bem melhor. Bela atitude! l
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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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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.

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).

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 246 -27/6/2022 – 268

3/5ROTEIRO CULTURAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Hermanoteu na Terra de Godah é o espetáculo 
mais conhecido da companhia. Quando a 
cena de Hermanoteu e Isaac nos portões do 
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, 
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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 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 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.
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pode ser assistido nas principais plataformas 
de streaming e contabiliza mais de três milhões 
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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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 
em Itabaiana fica localizado na Avenida Doutor 
Luiz Magalhães, 1135. Outras informações através 
do Instsgram @Itamares - segue aí! l
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VAI VOANDO 
LIMA TURISMO
Sergipe recebeu 
a franquia da 
agência ‘Favela 
Vai Voando’ 
que chegou 
em parceria 
com a ‘Lima 
Turismo’. A loja 
fica localizada 
na Avenida 1 
- número 149 
– no Conjunto 
João Alves, em 
Nossa Senhora 
do Socorro. 
Referência no 
turismo nacional 
desde 2009, 
a agência se 
destaca com a proposta de fazer pacotes de 
viagens para todos os públicos com destino 
para qualquer local do Brasil com passagens 
aéreas ou de ônibus e hospedagem nos 
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melhores estabelecimentos com preços 
baixos. Agora é possível viajar e se programar 
para pagar em até 12 vezes no boleto (sem 
consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de 
crédito. Visite a loja e comece a planejar as 
suas próximas viagens. Outras informações 
através do número (79) 9 8155-0163 e do 
Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo. l

RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 
tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
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ARRUMADÍSSIMO COZINHA AFETIVA
A empresária e gastróloga Dally Fonseca 
comemora o sucesso do Arrumadíssimo 
Cozinha Afetiva com a grande demanda nos 
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crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 
Barbearia se destaca em Aracaju pelo atendimento 
diferenciado, capacitação dos profissionais, bom 
gosto e localização privilegiada. A barbearia 
foi ampliada e atende os clientes com horário 
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finais de semana. Agora Dally começa a ir 
mais longe e assumir comando do cardápio 
de eventos. Então é uma ótima opção para 
garantir que a festa de confraternização 
ou aniversário vai contar com o melhor da 
culinária. o cuidado, bom gosto e tempero de 
Dally fazem toda a diferença e quem contrata 
aprova e quer mais. Tudo feito com muito 
amor. O cardápio é variado e conta com uma 
diversidade como feijoada, arrumadinho, baião 
de 2, arretado, rabada, buchada, sarapatel e 
tem sobremesa também. Parabéns a Dally 
pela qualidade e dedicação. Siga o Instagram 
@ArrumadissimoAju ou entre em contato 
através do número (79) 99975-0758 ou do 
WhatsApp (79) 99946-0758. l

http://www.cinformonline.com.br
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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

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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