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frente para Alameda, com 3/4, sendo 1 suíte,  

mais 1 banheiro, closet, ar condicionado 
inclusos, sala de estar integrada à varanda. 

Possui porcelanato na sala, varanda e área de 
circulação, bem conservado, por 400.000,00. 

Taxa de condomínio: 510,00. 
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VENDE-SE APARTAMENTO



ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022 – 8

Foi uma troca de tiros absurda, entre dois 
homens que se enfrentaram de armas na 
mão. Um deles foi o agressor, o outro, reagiu 
à altura. Bala trocada, dois pais de família 
estupidamente mortos, duas viúvas e órfãos 
inocentes em lágrimas, a sociedade agredida.

As redes sociais alinhadas se apressaram 
em classificar a tragédia como “Primeiro 
assassinato político do bolsonarismo”.

Um homem que não tem autocontrole não 
pode ser confundido com uma população. 
Eleitores de Lula ou de Bolsonaro apenas 
exercem o seu direito de escolha, não se tornam 
assassinos por orientação de seus líderes. Aliás, 
isso seria de notável burrice, porque o impacto 

ASSASSINATO EM 
FOZ DO IGUAÇU E 

RADICALISMO POLÍTICO 
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social de um ato tresloucado como este seria 
danoso aos interesses de qualquer lado.

Bolsonaro, assim como Lula, já falaram 
coisas inconvenientes provocando seus 
eleitores à luta. Desta feita, estão recuperando 
declarações belicosas de Bolsonaro, o que 
são facilmente encontradas em declarações 
passadas de Lula, quando convocava o 
“exército do MST” a ocupar o Brasil.

O radicalismo político, assim como toda 
forma de radicalismo leva a atitudes dramáticas 
como a que tirou a vida de dois homens, em 
momento de fúria incontida, quando o agressor, 
na sua sanha sanguinária, sequer ouviu os 
apelos dramáticos da própria esposa

O agredido, que poderia solicitar a 
força policial quando foi previamente 
ameaçado, optou por se armar e esperar, 
corajosamente, o ataque fatal.

Talvez seja exagero atribuir esse crime 
passional a assassinato político.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Diante a polarização nacional entre o 
eleitorado do presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Lula (PT), 
que já iniciaram suas pré-campanhas, este 
colunista tem a impressão que em Sergipe 
a disputa pelo governo do Estado deu uma 
“esfriada”. É bem verdade que havia uma 
movimentação, ainda sobre a possibilidade 

OPINIÃO
1/20

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

HÁ POUCO 
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SOBRE A ELEIÇÃO 
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de o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL) disputar a eleição. Criou-se 
uma expectativa para um embate com o pré-
candidato governista, mas a inelegibilidade de 
Valmir acalmou os ânimos. 

É bem verdade também que sem o ex-prefeito 
na disputa será muito difícil que haja uma 
espécie de “transferência de votos”; parte de seu 
eleitorado tende a não votar em ninguém, alguns 
podem acompanhar o também pré-candidato 
João Fontes (PTB) e outros ainda votam em um 
nome que seja indicado por Valmir. Mas haverá 
uma espécie de “fragmentação” dos votos 
que podem migrar para Alessandro Vieira 
(PSDB), Rogério Carvalho (PT) e até para 
o pré-candidato governista Fábio Mitidieri 
(PSD). Quando a campanha se inicia de fato, 
cada um vai buscar uma opção. 

Na avaliação deste colunista, não colou 
a tentativa de “nacionalizar” a disputa em 
Sergipe, ou seja, nem o eleitor bolsonarista, em 
sua maioria, votará em um pré-candidato que 
defende o atual presidente, e nem o eleitor de 
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Lula “rezará na cartilha” e votará em Rogério 
Carvalho. Há sim muito interesse e debate 
sobre o embate presidencial, mas o eleitorado 
não faz a “cola” com a disputa aqui no Estado 
que, diga-se de passagem, tem um tom de 
“desinteresse”. Ou seja, o sergipano senta 
numa mesa de amigos ou em uma reunião 
familiar para tratar de Bolsonaro e Lula, mas 
parece ignorar a corrida pelo governo. 
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Geralmente, este cenário finda sendo 
muito favorável para quem já está no poder. 
Esse “desinteresse” por parte da maioria 
do eleitorado beneficia o projeto governista 
de eleger Fábio Mitidieri, que além de já 
aparecer bem posicionado, não enfrenta 
“forte resistência”. O deputado já caminha 
com o discurso de “ficha limpa” e conta 
com a força do maior agrupamento político 
do Estado. Tem demonstrado habilidade 
entre os erros e acertos do governo atual, 
visivelmente tem procurado errar pouco e 
continua com adversários pouco convincentes. 
Essa “fragilidade” da oposição é reflexo do 
desinteresse das ruas... 

CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

VEJA ESSA!
Em resposta à publicação deste colunista 
feita semana passada, o secretário 
municipal de Administração, Claudiano 
Soares (Pequeno Soares) disse que ficou 
“inquieto” sobre possíveis denúncias em 
relação ao descumprimento das leis de 
licitações. “Em pouco mais de seis meses 
apenas deste ano, já configuram quase 100 
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certames (pregões etc), buscando sempre 
dar a transparência necessária para cumprir 
com os requisitos da lei”.

E ESSA!
“No entanto, tenho percebido alguns 
empresários realmente descontentes com 
essa administração. Afinal, diariamente, 
tenho NOTIFICADO, diversas empresas por 
descumprimento na execução dos serviços/
aquisições e, na maioria das vezes, não 
aceito pedidos de reequilíbrio de preços por 
descumprimento dos requisitos necessários. 
Respeitando sempre a imprensa, sentir-
me no dever de respondê-lo e ficar a sua 
disposição para qualquer esclarecimento ou 
dúvida sobre qualquer certame”. 

ALÔ SIMÃO DIAS!
Feito o registro do direito de resposta, este 
colunista pontua que comentou sobre o 
encaminhamento das licitações realizadas 
pelo município. Só que a Prefeitura de Simão 
Dias findou se manifestando sobre coisas 
distintas e desconexas. 

http://www.cinformonline.com.br
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OBJETIVAMENTE FALANDO...
O município se referiu na resposta sobre 
questões relacionadas a empresas já 
contratadas; o que este colunista trouxe neste 
espaço foi sobre denúncias de empresas 
participantes de licitações que vêm tendo seus 
direitos legais supostamente subtraídos por 
conta de algumas “interpretações”...

ANOTA AÍ, SECRETÁRIO!
A coluna está falando da Comissão de 
Licitação que, em suas “interpretações”, finda 
beneficiando algumas empresas supostamente 
“prediletas” em detrimento das demais que, 
geralmente, possuem capacidade comprovada 
e, ainda assim, não fazem parte do rol das que 
hoje realizam/fornecem/prestam serviços 
ao ente público. Apesar da boa intenção e 
transparência do secretário, ele falou de uma 
coisa e a coluna questiona outra...

MENDONÇA PRADO
O PTB de Sergipe anuncia, para o próximo 
dia 14, a partir das 16 horas, no auditório 
da CDL de Aracaju, no bairro São José, 

http://www.cinformonline.com.br
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o lançamento da pré-candidatura do ex-
deputado e advogado Mendonça Prado para o 
Senado da República. Além do compromisso 
com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, 
Mendonça compõe a chapa majoritária do PTB 
com João Fontes (PTB) como pré-candidato a 
governador e Denise Leal para vice. 

NIULLY CAMPOS I
Com um discurso muito mais coerente 
e alinhado, o PSOL decreta de vez sua 
independência em relação ao PT em Sergipe 
e lança a advogada Niully Campos como pré-
candidata ao governo do Estado. Filha de 
Capela, ativista social pelos direitos humanos, 
ela teve origem na militância do PSB.

NIULLY CAMPOS II
Para este colunista uma pré-candidatura de 
Niully, com Henry Clay (PSOL) disputando o 
Senado, a leitura é clara: há uma divisão do 
eleitorado da Esquerda no Estado; aliados 
de Rogério Carvalho (PT) desdenham, 
mas esse projeto do PSOL só tira votos do 
Partido dos Trabalhadores...

CINFORMANDOOPINIÃO
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ALÔ EMSURB!
Chega a ser indecente o que constantemente 
vem acontecendo nas feiras livres de 
Aracaju. Feirantes e consumidores já não 
aguentam mais e o Ministério Público, órgão 
fiscalizador e que já deveria ter tomado 
providências e chamado o feito à ordem, 
apenas assiste a tudo, “em cima do muro”! Os 
descumprimentos contratuais são absurdos, 
sem contar as denúncias de maus tratos. Há 
ainda quem deboche dos denunciantes...

EXCLUSIVA!
Para ajudar o Ministério Público a ter um pouco 
mais de mobilidade, este colunista trará, na 
íntegra, procedimentos “legais” e “contratuais” 
praticados nessa relação que envolve os 
espaços públicos e a exploração indevida/
irregular da parte contratada. Alô Emsurb! Alô 
prefeito Edvaldo Nogueira!

ALÔ TOBIAS BARRETO!
De olho em uma cadeira na Assembleia 
Legislativa, o prefeito de Tobias Barreto, 
Dilson de Agripino, que já anunciou que vai 

CINFORMANDOOPINIÃO
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apoiar o deputado federal Gustinho Ribeiro 
(Republicano) à reeleição, também ratificou 
o ex-vereador Bêta (PSB) como seu pré-
candidato a deputado estadual. 

BEM PRESTIGIADO
Em um ato bastante movimentado no 
município, Dilson de Agripino encerrou as 
especulações sobre seus possíveis pré-
candidatos e confirmou que seu agrupamento 
vai trabalhar na região para eleger Bêta para 
deputado estadual. Vale lembrar que o ex-
governador e ex-senador Valadares também 
disputará uma cadeira na Alese pelo PSB. A 
previsão da legenda é de eleger, pelo menos, 
dois deputados estaduais. 

CUMBE, CUMBE...
A velha estratégia de arrastar pelo prazo 
máximo possível um certame licitatório e 
tentar, no decorrer desse espaço de tempo, 
fazer ajustes para supostamente “beneficiar 
parceiros” que já foram identificados por 
vários licitantes, estaria em prática pela 
Comissão de Licitação do município. A 

CINFORMANDOOPINIÃO
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coluna está acompanhando e vai aguardar o 
“desfecho” desse “procedimento arrastado” 
e publicaremos aqui, passo a passo, todas as 
“conduções” supostamente equivocadas por 
parte desta Comissão...

IRAN BARBOSA I
O deputado estadual Iran Barbosa, do Psol, 
destacou a audiência que teve com a secretária 
de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, na qual 
participaram representantes da Associação 
Sergipana de Deficientes Visuais (ASDV) e 
da Associação Brasileira Intersexos (Abrai). 
Na ocasião, foram discutidas demandas 
relacionadas aos dois segmentos sociais com 
vistas à garantia da plena cidadania.

IRAN BARBOSA II
Iran detalhou que, na discussão referente 
aos deficientes visuais, foram tratadas com a 
secretária questões relacionadas à visita de 
trabalho que realizou, em abril deste ano, ao 
Centro Especializado em Reabilitação José 
Leonel Ferreira Aquino (CER IV), acompanhado 
de representantes da ASDV e usuários com 

CINFORMANDOOPINIÃO
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deficiência visual, para verificar as qualidades 
do Centro e, também, os problemas ali 
existentes. Daquela visita foi construída 
uma pauta com nove pontos críticos, que foi 
apresentada à secretária, na reunião, pelo 
presidente da ASDV, Victor Almeida, que 
esteve acompanhado da professora Nelma 
Evangelista da Mota.

IRAN BARBOSA III
“Tivemos novas tratativas referentes aos 
problemas detectados no CER IV, sobre 
os quais a secretária, que agradeceu pelo 
relatório apresentado pela ASDV, apontou 
que alguns já foram resolvidos; e quanto aos 
demais, ela afirmou que estará empenhada em 
buscar as soluções”, informou o parlamentar.

ALESSANDRO VIEIRA I
O senador Alessandro Vieira (PSDB), pré-
candidato a governador do Estado, destaca 
que os dados do Índice de Transparência 
e Governança Pública, que mostram que 
Sergipe é um dos três piores estados no 
quesito transparência, ligam o alerta para a 

CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022 – 24

12/20CINFORMANDOOPINIÃO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

necessidade de uma maior fiscalização das 
ações do Executivo Estadual.

ALESSANDRO VIEIRA II
O levantamento foi feito pela Transparência 
Internacional, levando-se em conta critérios 
essenciais para a integridade dos poderes 
públicos. “Mais do que um princípio básico da 
gestão pública, a transparência é Lei. O cidadão 
tem o direito de acompanhar tudo o que é feito 
na gestão do Estado. Infelizmente, essa não é 
a realidade de Sergipe, como mostra o estudo”, 
salienta. De acordo com os dados, Sergipe 
cumpriu a menor parte dos requisitos exigidos 
pela avaliação, atingindo um desempenho 
considerado ruim, ficando na 25ª posição. O 
estado superou apenas o Acre e o Pará.

ALESSANDRO VIEIRA III
Entre as necessidades apontadas pela 
Transparência Internacional estão: a 
publicação de dados detalhados sobre 
emendas parlamentares estaduais; obras 
públicas; incentivos fiscais; concessões 
de crédito e financiamentos; notas 

http://www.cinformonline.com.br
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fiscais eletrônicas; registros públicos de 
empresas; além de publicar as agendas 
das autoridades estaduais, para facilitar o 
acompanhamento das ações oficiais.

NITINHO I
“Precisamos de parlamentares mais 
comprometidos com a utilização responsável 
dos recursos públicos, que são frutos dos 
impostos pagos pela população. Quando há 
zelo e responsabilidade, o uso consciente do 
dinheiro público possibilita que mais valores 
sejam utilizados em ações que proporcionem 
melhorias nos serviços e, consequentemente, 
mais qualidade de vida para os brasileiros”, 
destaca o vereador de Aracaju, Nitinho (PSD).

NITINHO II
Ele lembra que a devolução de R$ 1 milhão à 
Prefeitura de Aracaju, em 2019, foi resultado 
de uma série de ações que gerou uma 
economia administrativa na Câmara. “Fizemos 
a devolução da sobra de recursos daquilo que 
não foi necessário gastar. E isso foi resultado 
de alguns cortes de gastos, a exemplo da 

http://www.cinformonline.com.br
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redução em quase 90% do pagamento de 
diárias e passagens aéreas e a implantação do 
pregão eletrônico”, detalha.

ANDRÉ MOURA I
André se destacou como defensor ativo da 
categoria, foi o autor do projeto de lei que 
regulamentou as atividades, condições de 
trabalho e direito previdenciário. “Hoje, depois 
de tantos anos, a gente olha pra trás, bate 
no peito e diz: valeu a pena. No Brasil, antes 
dos Agentes Comunitários de Saúde e de 
Endemias, apenas uma categoria tinha um piso 
garantido, que era o Magistério. Vocês foram 
a segunda categoria na história deste país a 
conquistar esse direito”, lembrou André.

ANDRÉ MOURA II
Com influência no Congresso Nacional, André 
escolheu ficar ao lado dos trabalhadores e 
da defesa de seus direitos. “Quantas vezes 
você viu um líder dizer não a um governo? 
Eu vi André dizer não lá na Câmara, ele ficou 
do nosso lado. Eu acompanhei de perto”, 
testemunhou Jailton dos Santos, presidente 
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da Federação das Associações Municipais dos 
Agentes Comunitários de Saúde do estado de 
Sergipe (FAMACSE).

AGENTES COMUNITÁRIOS
Presente no evento, a presidente da 
Confederação Nacional dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias (CONACS), Ilda 
Angélica, também destacou a importância 
de André na luta em Brasília. “Falar de André 
Moura, pra nós que fazemos a Confederação, 
é muito fácil. É falar de um cara que tem 
compromisso com seu povo, que tem um 
compromisso com o seu estado e que, acima 
de tudo, abraçou a causa da nossa categoria”.

AGENTES DE ENDEMIAS
“Fiz tudo isso por entender que os agentes de 
saúde e de endemias tendo melhores condições 
de vida, ofertam uma melhor saúde pública para 
o povo brasileiro. Reconheço também que a luta 
ainda não acabou. E eu quero poder estar em 
Brasília no próximo ano para continuar ao lado 
de vocês”, concluiu André Moura.

http://www.cinformonline.com.br
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PROFESSOR BITTENCOURT I
O vereador Professor Bittencourt (PDT) 
destacou a realização do forró caju 2022. 
Em seu discurso, o parlamentar ressaltou 
a importância da retomada dos festejos no 
fomento da economia e do turismo local. “O 
forró caju é um grande evento festivo, mas 
também é a reafirmação da nossa identidade, 
da nossa cultura, da nossa tradição e 
pertencimento. Sergipe ficou muito feliz com a 
retomada desse evento”. 

PROFESSOR BITTENCOURT II
“Os festejos têm uma importância não apenas no 
aspecto festivo, mas por quanto isso impulsiona 
a economia, o turismo, o pequeno comerciante, 
a quantidade de ambulantes, táxi, motoristas de 
aplicativos trabalhando, as pessoas que vieram 
de outras cidades para gastar dentro da cidade 
de Aracaju, os hotéis lotados. É um grande 
acontecimento sob o ponto de vista do mercado, 
em especial, do turismo”, pontuou.

PROFESSOR BITTENCOURT III
Após dois anos sem a realização presencial 
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da festividade, o evento voltou a acontecer 
na praça Hilton Lopes, e contou com a 
participação de cerca de 100 atrações, 
entre artistas locais e nacionais.“Foram 
mais de 30 atrações no palco principal, 
Luiz Gonzaga, dessas, 12 foram atrações 
locais. De todos os forrozeiros locais, no 
dia seguinte eles receberam o cachê. Isso é 
algo muito importante, é a reafirmação da 
dignidade, do respeito a esses trabalhadores 
e trabalhadoras”, destacou.

GEORGEO PASSOS I
O deputado estadual Georgeo Passos 
(Cidadania) falou sobre o novo contrato do 
Governo do Estado para conclusão da obra 
da rodovia Pirambu/Pacatuba. Segundo o 
parlamentar, a obra tem um trecho de 15 km 
inacabado, custou inicialmente R$ 38 milhões 
(recursos do Proinveste) e deverá ser finalizada 
custando quase R$ 80 milhões.

GEORGEO PASSOS II
“No dia 06 de maio de 2015 o então 
governador Jackson Barreto assinou uma 

http://www.cinformonline.com.br
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ordem de serviço. Estamos em julho de 
2022 e essa obra de aproximadamente 47 
km não foi finalizada. E o que chama mais 
atenção: uma obra inicialmente contratada 
por mais de R$ 38 milhões, com diversos 
aditivos. A obra passou para mais de R$ 48 
milhões”, denuncia Georgeo.

INVESTIGAÇÃO 
O deputado informou que irá protocolar 
denúncia nos órgãos de controle do estado 
para que faça a devida investigação. “No 
Diário Oficial de hoje saiu o extrato de um 
novo contrato, desta vez com o DER. O 
estado contratou outra empresa pra concluir 
essa obra. Se a empresa anterior não 
concluiu, imaginava que os 15 km não teriam 
sido pagos. Gastaram o dinheiro todo e na 
nova licitação serão gastos mais de R$ 33 
milhões”, lamentou Passos.

ZEZINHO SOBRAL I
Preocupado com os transtornos causados 
pelas fortes chuvas em Sergipe nas últimas 
semanas, o deputado estadual Zezinho 
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Sobral (PDT) procurou a superintendência 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) para 
buscar informações a respeito do KM 
26 da BR-101, na região do município de 
Muribeca, cujo asfalto cedeu e provocou 
interdição de 300 metros da pista.

ZEZINHO SOBRAL II
“Tomei conhecimento do problema de 
imediato, inclusive por pessoas que 
passavam pelo local e enviaram imagens 
pelas nossas redes sociais. Já entrei 
em contato com Alexandre Monteiro, 
superintendente do Dnit em Sergipe. Ele 
informou que aquela área é crítica e o órgão 
já está em andamento com o processo 
licitatório de recuperação do trecho. As 
chuvas precipitaram e ampliaram o problema 
e as obras devem ser iniciadas após o 
período chuvoso”, comentou Zezinho Sobral.

ZEZINHO SOBRAL III
“O Dnit já providenciou o desvio do trânsito 
para a segurança dos motoristas. A previsão 
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é que, até o final de agosto, permanecendo 
o desvio até que se possa retornar dar 
início à nova terraplanagem, etc. Naquele 
trecho, a movimentação de terra é muito 
grande e é preciso muito cuidado. Não há 
recomendação técnica para ações nesse 
período chuvoso”, complementou.

SOMA DE ESFORÇOS
Zezinho Sobral pediu mais uma vez a soma 
de esforços da classe política para a alocação 
de mais recursos para a recuperação desse 
trecho no KM 26 e a conclusão de toda 
duplicação da BR 101 em Sergipe. “Faremos 
um Requerimento à Bancada Federal. 
Segundo o Dnit, existem apenas R$ 10 
milhões alocados para a conclusão do trecho 
que compreende Carmópolis a Pedra Branca 
(Laranjeiras). O Dnit precisa do aporte de 
mais recursos para que, com o final do 
inverno e do período chuvoso, se mobilize 
para concluir a BR 101”, pontuou. 
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Ao perguntar quem é Marco Pinheiro, a 
resposta veio de imediato: “sou um brasileiro, 
forrozeiro e sempre gostei de estar envolvido 
com pessoas, venho de grêmio estudantil 
e minha ligação com a nacionalidade e a 
regionalidade é herança do meu pai, que era 
muito patriota, não perdia um desfile cívico e 
no final semana gostava de ouvir Luiz Gonzaga”. 

“UM FORROZEIRO 
QUE VIROU 

EMPRESÁRIO E 
AGORA QUER SER 

DEPUTADO”
Por Toni Alcântara
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Esse é o empresário 
Marco Aurélio Pinheiro, 
nascido em Ribeirão Pires, 
no estado de São Paulo 
e que está com 58 anos 
bem vividos e vivendo em 
Sergipe. Tem um grupo 
de quatro empresas 
construído ao longo de 
duas décadas e emprega 
cerca de mil pessoas, mas 
que agora quer vencer 
o desafio de chegar à 
Assembleia Legislativa. O pai, pernambucano 
da cidade de Goiana, divisa entre a Paraíba e 
Pernambuco, enquanto que a mãe é baiana 
da cidade de Itapecuru, mas a família é toda 
de Tobias Barreto, a terra das rendas e dos 
bordados. O pai, diz ele, era muito amigo do 
General Djenal Tavares Queiroz, de quem 
atendeu o convite para vir morar em Sergipe. 
Marco Pinheiro lembra que o pai rodava Sergipe 
todo e era um exímio conciliador. “Onde tinha 
problema, uma bronca no fisco, meu pai  era 
convocado para resolver”, diz orgulhoso. Viveu 

Marco Pinheiro
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em Itabaiana num dos momentos mais criticos, 
justamente por conta da morte de Euclides 
Paes Mendonça. Entretanto, Marco Pinheiro 
diz que a família não passava mais de um ano 
no local.  O período que passaram mais tempo 
foi em Itabaiana, por sinal onde nasceram dois 
irmãos. “Sempre marquei quadrilha, sempre 
envolvido em grêmio estudantil e fui o fundador 
da liga de quadrilha junina  de Sergipe”, 
diz orgulhoso. Isso é um pouco da história 
desse paulista-sergipano que agora quer ser 
político para contribuir, com sua experiência 
e conhecimento da realidade de Sergipe, para 
a melhoria da qualidade de vida do povo que 
entende “trabalhador e capaz de superar todo 
tipo de obstáculo”. Veja o melhor da entrevista 
que ele concedeu ao Cinform Online.

CINFORM MUNICÍPIOS: O que motivou o 
empresário bem sucedido Marco Pinheiro a 
partir para ser político e pleitear uma cadeira 
na Assembleia Legislativa de Sergipe? 

Marco Pinheiro: Duas vertentes próximas, 
porém diferentes. Primeiro sempre fui político 
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no movimento estudantil. Você sempre está 
disputando, está concorrendo, assim como na 
Associação Comercial você está participando,  
você está disputando  um cargo executivo 
dentro de uma instituição privada. Na política, 
por exemplo, por 12 anos fui um defensor 
árduo do mandato do deputado Laércio 
Oliveira, mesmo com minhas divergências 
do ponto de vista de ordem  pessoal. Mas, 
do ponto de vista empresarial, considero ele 
um grande líder, um grande representante 
que tem contribuído muito com o estado de 
Sergipe. Agora quero colocar o meu nome 
exposto ao julgamento popular por acreditar 

Marco Pinheiro concedeu a entrevista à equipe do Cinform Online
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que posso contribuir, de uma forma ou de 
outra, com a população e com esse estado 
que apredi a gostar e que me proporcionou 
muitas alegrias e oportunidades.

Como Marco Pinheiro vê a pandemia 
do coronavírus e suas consequências? 
A pandemia foi um choque que provocou 
uma “virada de chave”. Em outras palavras, 
na pandemia a Associação Comercial, por 
exemplo, ficou inteiramente sozinha,  isolada,  
não tinha um parlamentar, não tinha um só 
parlamentar, verereador, deputado estadual, 
ninguém preocupado com os problemas que 
afligia o micro e pequeno empreendedor.

Qual seria a saída ou as saídas para esse 
situação em que ficou uma das entidades 
mais representativas da classe empresarial 

Os políticos gastam muito dinheiro com 
show nos festejos juninos e abandonam 
a tradicional rua de São João e outras 

manifestações importantes de nosso estado”
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de Sergipe diante da pandemia? Veja, nós 
temos algumas ferramentas que podem ajudar 
o micro e pequeno empresário  e elas não são 
implementadas  porque não interessa por 
algum motivo  aos governantes, seja municipal 
ou estadual. Por exemplo, o fundo de aval. O 
fundo de aval é uma ferramenta que garante 
até 80%  de uma operação de crédito, pois 
ela é a garantidora. Imagine que, por exemplo, 
nenhum município ter um fundo de aval. Na 
prática o que aconteceu: imagine em uma 
pandemia dessas os municípios tiveram 
um milagre econômico, pois todos ficaram 
eficientes, todos ficaram pagando a folha em 
dia, houve um grande milagre nos municípios, 
porque todos receberam recursos. E mais: 
imagine o município aprovar na Câmara de 
Vereadores um fundo de aval com 2 milhões 
de reais. Ao conveniar com o sistema de 
crédito, seja Sicredi, Banese ou outros, 
pelas regras do Banco Central eles podem 
emprestar até dez vezes esse valor. Então, 
2 milhões de reais vira 20 milhões de reais. 
Imagine na pandemia  garantindo a operação 
do micro e pequeno empreendedor até 80%.

http://www.cinformonline.com.br
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Na prática, como explicar isso? O que 
nós temos de concreto é que as micro e 
pequenas empresas ou o CNPJ está com 
problemas ou o CPF, ou seja, o empresário 
está negativado ou até os dois. Com isso, 
não tem como ter esse crédito. Aí entra o 
fundo de aval garantindo essa operação, seja 
através do Banco do Nordeste,  seja com a 
Caixa, Banese, Banco do Brasil. Então, falta 
sensibilidade do gestor público. Esse é o 
“pipino” que você se vê sozinho para resolver.

Há algum exemplo concreto que podemos 
citar para ilustrar essa questão? Veja a 
Assembleia Legislativa, uma casa que estou 

Toni Alcântara, Cláudio Vasconcelos e o entrevistado Marco Pinheiro
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colocando meu nome à disposição como pré-
candidato, quantos milhões ela economizou por 
não estar funcionando. Imagine esse dinheiro 
economizado ter sido, através da aprovação 
de uma lei estadual, acordado com o Poder 
Executivo, usado para socorrer as entidades 
e, com isso, poder ajudar a sociedade. Estou 
falando de auto-subsistência, porque quando 
você permite  que a lanchonete volte a operar, 
o bazinho volte a operar, o cabeleireiro, a 
botique , toda essa cadeia  de micro e pequeno 
empresário  é quem sustenta o atacado. O 
atacado só tem resultado através dos impostos 
se vender ao pequeno que alimenta o mercado, 
o grande mercado atacadista e o pequeno 
empreendedor. Aí é que está o X da questão. 
Falta crédito para esse pessoal. 

Diante desta lacuna imensa como o 
senhor vê a política encontrando soluções 
para o problema? Eu entendi que, primeiro 
não preciso de política, entendi e resolvi 
colocar meu nome à disposição para ser  
talvez o representante ou a voz dos excluídos, 
do pequeno, porque o micro e pequeno 
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empreendedor 
são excluídos 
do processo, 
geralmente 
não tem vez, 
não tem voz.  

Qual o perfil 
ideal de um 
parlamentar 
em Sergipe 
que o senhor 
pretende 
ser ou pelo 
menos vai brigar para isso? O paramentar 
começa a perder seu mandato quando ele se 
torna   aliado incondicional  do governador de 
plantão. O parlamentar foi eleito para legislar,  
criar um ambiente favorável para a sociedade. 
Parlamentar se elege representante de uma 
categoria qualquer e, em dois meses, ele já é uma 
espécie de secretário adjunto do governo. Isso 
não existe! O parlamentar tem que contribuir  
com sugestões e alternativas para que o 
governador de plantão faça um bom governo.

Marco Pinheiro e o jornalista e diretor 
geral do Cinform Online, Edvar Freire
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A política em Sergipe não lhe assusta? 
Claro que não! Aliás, nada nessa vida me assusta. 

Faltando 90 dias para as eleições, o 
Cinform realizou uma pesquisa onde agente 
avalia as possibilidades as intensões de 
votos dos candidatos. O nome de Marco 
Pinheiro começou agora a aparecer. A que 
o senhor atribui isso? Trabalho, botei a cara 
para dizer que sou candidato, até porque você 
tem que dizer publicamente que é candidato.

Que notas o senhor dá para Edvaldo 
Nogueira, Belivaldo Chagas e Jair 
Bolsonaro? Para o prefeito Edvaldo Nogueira, 
eu dou nota 6, para o governador Belivaldo 
Chagas, nota 7 e para o presidente Jair Messias 
Bolsonaro, nota 9. Para mim, todos têm seus 
méritos para merecerem essas notas.

Decidi colocar meu nome à disposição para 
disputar uma cadeira na Alese como pré-
candidato  devido a nossa categoria de 

comerciário se sentir só”
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DIVIRTA-SE DÁ INÍCIO 
A SUAS OFICINAS PARA 

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

O Espaço Divirta-se Senac está pronto para receber a criançada
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 lPrimeiro dia do Divirta-se reúne 
criançada na oficina de Socorrista Mirim
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Animação e muita curiosidade fizeram 
parte do primeiro dia da segunda edição do 
Divirta-se. O projeto é idealizado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
e aproveita o período de férias escolares 
para promover oficinas nos eixos de Saúde, 
Gastronomia, Beleza e Informática voltado 
para crianças com idades entre 6 e 13 anos. 
O Espaço Divirta-se Senac está localizado no 
Shopping RioMar Aracaju em frente ao CEAC. 

A diretora do Senac, Priscila Dias Felizola, 
esteve presente e levou seu filho para 
conferir a primeira oficina que foi a de 

A diretora do Senac, Priscila Dias Felizola
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Socorrista Mirim. “É uma imensa satisfação 
ver um projeto como o Divirta-se sendo 
colocado em prática, pois leva divertimento 
e conhecimento de forma lúdica e educativa 
para as nossas crianças.  Aprender brincando 
é uma das estratégias pedagógicas utilizada 
pelos nossos instrutores para cativar e 
motivar a criançada. Esse tipo de ação 
extensionista faz parte do modelo pedagógico 
Senac com a finalidade de estarmos o mais 
próximo possível da sociedade”, ressalta. 

A criançada pode escolher entre as 
oficinas de Socorrista Mirim, Youtuber Kids, 
Fotografia com Celular, Automaquiagem Kids, 
Confeitaria Kids e Pipoca Gourmet de Leite 
Ninho. Todas elas acontecem sempre à tarde 
das 14h às 16h e a noite das 18h às 20h e 
possuem dias específicos. As matrículas 
devem ser realizadas, a um investimento de 
R$30 cada, pelos pais ou responsável legal 
de forma online no site cursos.se.senac.br 
ou presencial na Central de Atendimento 
da unidade de Aracaju e no próprio Espaço 
Divirta-se Senac no Shopping RioMar Aracaju.
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QUEM FOI APROVOU
“Essa foi a primeira que eles estão 

participando, mas vou matricular na de 
confeitaria também. Eu estou achando 
a proposta muito legal, muito didática, 
valorizando as práticas manuais, com 
estímulos visuais, o que agrada muito às 
crianças. Não adianta colocar as crianças e 
ficar só falando, tem que fazer como vocês 
estão fazendo aqui, torná-los protagonistas 
das oficinas”, conta a mãe de Antônio de 7 ano 
e de Davi de 8 anos, Natascha de Araújo. 

4/8GERAL
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A mãe de Antônio e Davi, Natascha de Araújo
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Jaqueline Almeida levou sua filha de 7 anos, 
Eduarda Suriel e sua sobrinha, Isabela Cristina, 
também de 7 anos para aproveitar as oficinas. 
“Vivemos em coletividade e penso que todo 
mundo deveria saber sobre primeiros socorros, 
visto que se houver uma urgência, as crianças 
podem ajudar. Eu estou achando maravilhosa 
a iniciativa do Senac, pois como estamos em 
férias, nossas crianças podem aproveitar de 
uma maneira útil, experimentando novidades 
em sua vida”, afirma. 

5/8GERAL
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A mãe de Eduarda Suriel, Jaqueline Almeida
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A mãe e psicopedagoga, Sandra Eline Silva

OFICINAS PARA TODOS
A psicopedagoga, Sandra Eline Silva, levou 

seu filho Yan Gustavo de 10 anos e convidou 
as mães das crianças que ela atende para 
também participarem. “Estou adorando a 
iniciativa e principalmente a forma como 
vocês estão incluindo nossas crianças. 

Atividades como essa, desenvolvida pelo 
Senac, ampliam a visão de que as crianças 
podem ajudar e que elas tenham um 
papel importante e fundamental dentro da 
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ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022 – 51

7/8GERAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

sociedade. Gosto de dizer que as crianças não 
são o futuro e sim o presente da sociedade. 

Trabalho com crianças com autismo, com 
TDAH, neuro atípicas e estou adorando 
a forma como vocês estão acolhendo e 
incluindo”, parabeniza a psicopedagoga.

O Divirta-se promove oficinas a R$ 30,00 
cada e as matrículas devem ser realizadas 

A diretora do Senac, Priscila Dias Felizola, e os analistas 
de MKT do RioMar Aracaju, Kamilla Ribeiro e Allisson Lima
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pelos pais ou responsável legal de forma online 
no site clicando aqui: cursos.se.senac.br 
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 participação das crianças foi ativa durante a oficina

http://cursos.se.senac.br/
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EM NOITES DE CHUVA

1/5GERALGERAL

LEO MITARAQUIS  - ESCRITOR E CRÍTICO LITERÁRIO

1/2

Gosto, e muito. Com chuva, já um tantinho 
intensa, eu, como assumido burguês safado que 
sou, refestelo-me na poltrona estrategicamente 
instalada na varanda. Com chuva, há o ruido do 
tamborilar das gotas sobre as coberturas de 
metal, relaxante, nostálgico.

Com o som da chuva, há o silenciar dos 
ruídos, os grupelhos, dados à fala alta, ao som 
estridente que dissemina música ruim, são 
silenciados.

Então, por ser noite de chuva, por poder 
sentir um pouquinho de frio, do qual tanto 
gosto, posso beber, pausada e seguidamente, 

http://www.cinformonline.com.br
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taças e taças de um selecionado Very Superior 
Old Pale, aquecendo, como raro veludo, a 
garganta e o coração. Ah, sim, há o livro da 
noite. E desta vez, “Homem Comum”, uma 
escolha emblemática talvez.

Entre um gole e outro, entre uma página e 
outra, há lugar para umas boas baforadas no 
cachimbo, confeccionado em briar italiano, 
bojudo.

A noite acolhe-me, saúda-me a chuva.
Há, em momentos deliciosos, também o 

beijo, o sorriso duma bela mulher. Dispostaa 
reacender o fornilho, com fumo renovado.

A chuva, pela noite, lava a vida, o dia, das 
insalubres ideologias, quailquer que seja 
respectiva natureza.

A chuva cultiva, umedece, o solo terroso de 
minh’alma. Faz brotar poesia, música.

A fundo, Chet Baker, trompete a ecoar nas 
pétalas largas da imensa flor que subiu aos céus.

2/2GERAL
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Cigano ou Monge? Quem conhece o 
Alfredo vive a se perguntar. Alfredo Furtado 
ou como todo mundo conhece, Doca Furtado, 
sergipano, que por acaso nasceu em Salvador, 
um apaixonado por sua cidade de coração 
Aracaju, músico, compositor, intérprete, autor 
de literatura infantil, poeta e chefe de cozinha 
dos bons. Fez na estrada sua vida, morou em 
Campinas/SP, Minas e Itália. Andarilho feito 
cigano, sempre à procura do seu caminho, 
fazendo a vida passar, construindo sua história. 

Seu coração e seu destino sempre foi 
voltar para Aracaju, seu aconchego, seu 

DOCA FURTADO, 
CIGANO OU MONGE?

1/8

NEUFONTES

CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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porto seguro. Um sujeito apaixonado pela 
vida. Tranquilo, boa gente, da paz e muito 
zen, fala mansa com uma palavra de carinho 
como um Monge, um iluminado. Aos quinze 
anos começou com a música, estudou no 
Conservatório de Música de Sergipe e logo 
percebeu que seu negócio era o popular 
estudar e fundamentar suas raízes. Estudou 
em Aracaju com Carlos Mendonça o grande 
músico e arranjador Moskito e harmonia e 
composição com Hugo Baradel, trompete 
com Israel Silva em Campinas.

Conheci Doca começando na música e 
sendo um dos concorrentes da segunda 
edição do Festival Estudantil Novo Canto  
em 1985, um festival que se tornou nos 
anos 80 e 90, um importante mecanismo 
de lançar inúmeros talentos musicais 
como: Chico Queiroga, George Martins, 
Marco Aurélio, Antônio Passos, Nino 
Karvan, Kleber Melo, Antônio Rogerio, Cris 
Emmel, Gena Ribeiro, Rubens Lisboa, Sena, 
Sergival, Marcos Odara, Jiló, Sergio Luis, 
Fabio Dorea, Jarbas Moreno, Malba, Thiago 
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Ribeiro, Jadilson Moreno entre tantos 
nomes da nossa música sergipana. 

Doca fez seu primeiro show no Réveillon 
de 1983 na antiga Cabana, restaurante e 
bar tradicional e famosos daquela época, 
espaço agradável e tinha como proprietário 
seu Américo Carvalho, pai do Mequinho 
Carvalho e Alex Carvalho, amigos e radialista 
em nossa terrinha. E a partir daí nunca mais 
largou o violão e composição. Fez show em 
todos os espaços do nosso Sergipe Del Rei, 
a Dupla Doca Violão voz, Pio (Marcio Antônio 
Moreno Jacinto), flauta e o Binho Vicente 
(Eber Vicente) percussão fizeram sucesso em 
bares e espetáculos. Doca ganhou experiência 
e assim arrumou as malas e saiu pelo Brasil 
mostrando todo o seu talento, shows, 
apresentações em TV como o Senhor Brasil 
com Rolando Boldrin. Morou na Itália em 2003 
onde trabalhou em casas de espetáculos e 
participou da semana Ítalo-brasileira, em 
cidades como: Roma, Arezzo e Firenze.

Participamos juntos do Festival 
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Canta Nordeste em 1991 fomos os dois 
representantes de Sergipe na primeira edição 
do Festival, ele com a musica Bocaina e eu 
com Língua Mãe, foi quando tivemos uma 
aproximação, pude ver o quanto é dedicado 
no fazer musical, tem preocupação com 
linha musical, ritmo e contextualiza suas 
letras dentro do que ele mais gosta que é a 
cultura brasileira. Doca grava seu primeiro 
trabalho com músicas autorias e arranjos 
belíssimos. “Vento Cais” é o primeiro álbum 
bem regional com nove faixas: Tú és; A lenda 
da sexta feira 13; Vento Cais; Bocaina música 
que ele participou do Canta Nordeste, Maria 
Flor; Os quatros Cantos da Pega; Estrela 
Incandescente; e Amor Roxo música composta 
por Joésia Ramos. Bom disco e com esse 
cartão de vista ganhou o mundo.

Entre um álbum e outro entre um show 
e outro, Doca escreve poesia e contos um 
literata que traduz seus sentimentos e suas 
vivencias em palavras e escrita, produziu 
dois livros: “A História que se conta a história 
que se vê” pela editora Roda & Cia e o “Rapto 
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do Rei dorminhoco” da editora Saber & Ler, 
dois contos infantis e logo em seguida seu 
segundo álbum é lançado.

Cigano ou Monge, meu preferido, produzido 
em 2014 e lançado em 2015 o disco é muito 
lindo, onde Doca se mostra por completo como 
compositor e intérprete da música brasileira, 
com arranjos modernos e bem cuidados e uma 
sonoridade como poucos discos que já ouvi. 
Música de Cigano e canto de Monge. Com doze 
faixas autorais com diversidades de ritmos 
(maracatu, afoxé, samba, música flamenca...) 
arranjos requintados e belos poemas, perfeito, 
quem não conhece deve ouvir. O Álbum abre 
com “Cigano ou Monge” música título do CD:

 
“Quem do solo não ver nascer planta
Não se espanta em dormir sobe o luar
Como pode cigano virar Monge
Se nasceu pra não ver vida passar
Se o destino é sem cara sem nome
Se a paixão não tem hora pra chegar
Como pode cigano virar Monge
Se nasceu pra não ver vida passar”
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“Obra Fina”, uma mistura de chorinho, 
guarânia e canção pantaneira, com arranjo 
requintando recheado de violões; “Crença” 
uma balada doce que diz: preciso de um 
minuto para entender, dei a volta ao mundo 
pra buscar você. Dá até saudade e boas 
lembranças; “Tempero Nordestino” ‘eitcha’ 
como diz por aqui, um afoxé gostoso demais 
que da vontade de saber quem é essa morena 
e sair dançando com ela e sentido seu cheiro: 

 Morena eu tenho a certeza, que tiraram a 
ceiva do fruto do açaí, botaram num tacho com 
cravo e canela e passaram na pele que cobre 
ti... Ê Pancada de coco quando cai, Jangada 
leve quando sai; “Mundo Monteiro Lobato”, um 
xote doce infantil em homenagem ao grande 
Monteiro Lobato, atiça nossa consciência e faz 
lembrar das histórias do Lobato, e fala do amor 
e da vida com muita lúdica e beleza: 

Quem diz que boneca de pano não tem 
coração, por que não viu Marques de Rabicó 
chorar paixão...; Você diz está tudo lindo, 
mais ainda estou ouvindo a raiz do Doca. Aí 
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ele vem com “Samba Riqueza da Alma” uma 
real homenagem aos 100 anos do samba: O 
Samba...Põe na alma e no corpo a sagrada 
Magia... Samba é Brasil... e traz a batida para 
junto de um só coração... Samba é a nobreza 
da arte a riqueza nação. 

Uma declaração de amor e de 
nacionalidade verdadeira, com amor, fé e 
ternura; o disco conta também com “Boneca 
de Milho” canção que mostra a nossa tradição 
do plantio e colheita do milho; “Cheiro 
Acalanto”, “Tempo Espera” um Flamenco 
com violões emocionantes: Ô senhora não 
me tire a liberdade de sonhar, não é hora 
de você querer me amar. “Coco da Ilusão” a 
única parceria do disco e com o violonista 
e arranjador Ricardo Saragioto, um coco 
embolado que me lembrou a história de 
Laranjeiras, lá é o navio e não trem. 

“Quem ganha com isso” um Funk rap de 
protesto e de alerta que diz: Fome de cultura, 
fome de verdade, falta de humanismo sobra 
de maldade...; E fechando o disco temos 
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“Apelo ao tempo” canção de amor que 
você pode dedicar a quem sua saudade 
quiser lembrar: Nenhuma estrada te leva ao 
passado diz a canção. Mais as lembranças te 
mantém no presente, e como é bom recordar 
e sonhar com as saudades boas do passado. 

Doca lançou outros trabalhos, mas é 
assunto para outro dia. Quem quiser curtir 
o Doca ao vivo e experimentar sua cozinha 
é só ir de quarta a domingo na Atalaia Nova 
no Ilha das Massas, pizzas boas, regada a 
música de ótima qualidade. Doca Furtado um 
exemplo de sergipanidade.

8/8| CULTURAGERAL
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A universidade pública vem sofrendo 
um amplo processo de sucateamento. É 
amplo porque é composto de um complexo 
de variantes e visa a efeitos diversos, mas 
complementares.  Em aproximadamente seis 
anos, a universidade brasileira tem passado 
de ser o foco do interesse das pessoas em 
ingressar nessas instituições como uma forma 
de ascensão social, seja na área acadêmica 
ou profissional, por meio da aprendizagem de 
conhecimento de alto nível, para se tornar o 
alvo de grupos detratores poderosos. São eles, 

A QUEM INTERESSA 
SUCATEAR A 

UNIVERSIDADE PÚBLICA? 
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SAULO H. S. SILVA
PROFESSOR DA UFS
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as elites empresariais e os setores reacionários 
da sociedade, este último multifacetado entre 
religiosos ignorantes, políticos autoritários e 
todo tipo de terraplanismo possível. 

Um dos ataques mais tradicionais à 
universidade sempre foi oriundo dos setores 
empresarias que veem na estrutura acadêmica 
um grande filão de negócios; afinal, imaginem 
vocês, um grande grupo empresarial da área 
da educação se apossando da estrutura 
humana, física e espiritual das universidades 
públicas, transformando-as em instituições 
privadas com mensalidades cobradas de todos 
que ali visem ingressar? Pois é, um grande 
negócio, não? Mas a quem ele interessa? Pode 
ter certeza, esse antigo projeto que volta e 
meia reaparece de privatizar as universidades 
somente interessa aos empresários, mas 
sempre foi repudiado pela sociedade brasileira, 
por toda a comunidade acadêmica e por 
quem vê na universidade pública o caminho 
do desenvolvimento presente e futuro. Em 
outras palavras, esses grupos, com influências 
nos governos, sempre atuou com todo lobby 
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possível para adquirir a universidade pública 
e transformá-la em um grande balcão de 
negócios que solapará tanto a sua produção 
científica quanto afastará cada vez mais 
os filhos e filhas da classe trabalhadora 
desses espaços fundamentais de formação 
emancipatória e produção científica.   

 
 Com o advento do crescimento da influência 

do discurso reacionário e anticientífico 
no Brasil, os detratores das universidades 
públicas ganharam um importante aliado. 
Agora, não se trataria apenas de privatizar 
para fazer um bom negócio, mas também 
para moldar as universidades nos padrões 
completamente contrários à liberdade de 
pensamento, pesquisa, ensino e extensão. 
Domesticando as pesquisas e enquadrando 
sua comunidade em uma espécie de 
puritanismo neopentecostal que, perseguindo 
a diversidade na academia, seja social ou de 
orientação acadêmica e áreas de pesquisas, 
visa a substituir artigos e livros acadêmicos por 
discursos embebecidos por uma visão torpe 
do livro mítico das religiões do troco judaico. 
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Como se essa releitura empobrecida de um 
mito distante fosse capaz de reencaminhar o 
conhecimento científico para as cucuias do 
obscurantismo de pastores preconceituosos 
e ignorantes. Essa vertente de ataque é a 
mesma que está na origem da desvalorização 
da escola e de seu papel fundamental para 
a formação intelectual e o desenvolvimento 
socioemocional das crianças.  Por razões 
estapafúrdias, como a previsão de ensino 
de educação sexual, biologia darwiniana e 
filosofia social. Contra as escolas, fundaram 
os movimentos da escola sem partido e, mais 
recentemente, a insistência na imposição do 
ensino doméstico (homeschooling).  

Com o advento do atual governo federal, 
ganhou força o também conhecido ataque 
autoritário a essas instituições, que visa 
preliminarmente açodá-la, e impedir a 
autonomia acadêmica por compreendê-la 
como perigosa e demasiadamente crítica 
para conviver com um governo cuja base é a 
violência do autoritarismo. Assim, advogam 
que a universidade não pode se ampliar com 
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o ingresso de indivíduos das camadas mais 
populares e nem ter como base de escolha 
de dirigentes mecanismos democráticos. 
Esse projeto acaba por capitanear todas as 
outas vertentes de ataques às instituições 
acadêmicas brasileiras porque ele possui 
simplesmente a força contra a liberdade, e 
como a força não convence ninguém, somente 
coage, utiliza então o apelo à privatização e ao 
controle ideológico dessas instituições. 

Como podemos perceber, o ataque atual 
à universidade brasileira é uma tentativa de 
desorganização da produção científica no 
Brasil, haja vista que são essas as instituições 
responsáveis pela formação e a produção 
de conhecimento, segundo qualquer ranking 
que o leitor queira consultar. Para privatizar 
e inviabilizar essas instituições, é preciso 
sucateá-las, desacreditá-las, persegui-las. 
Acaba-se com sua democracia interna, 
mentem sobre suas qualificações, inviabilizam-
nas com cortes e mais cortes. 

Os últimos desses cortes, anunciados em 
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junho, segundo o Portal G1 (em 03/06/2022), 
é em torno de 7,2% o que equivale a cerca 
de R$ 1,6 bilhão, e afeta decisivamente os 
minguados recursos de custeio e investimento 
das universidades, e a mesma a orientação de 
ampliação de cortes e desinvestimentos já foi 
noticiada para os institutos federais. No âmbito 
do Estado de Sergipe, a UFS já anunciou, por meio 
de entrevista coletiva da atual administração, 
medidas cada vez mais drásticas e que visam 
impedir a inviabilidade de seu funcionamento 
que já conta em 2022 com cortes de 15 milhões, 
segundo divulgou a própria instituições.  

Triste cenário que traz a tentativa oficial 
de destruição de instituições fundamentais 
para o futuro do país, porque não existe 
futuro soberano que não seja mediado pela 
formação de sua população e pela produção de 
conhecimento que sempre é revestido em prol 
da sociedade e do desenvolvimento nacional. 
Portanto, atacar a universidade pública é 
também um gesto de lesa-pátria.   

lSaulo H. S. Silva - É Professor de Filosofia do Colégio de Aplicação 
da UFS e integrante do Grupo de Ética e Filosofia Política da mesma instituição. 
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OS NOMES 
PARA O GOVERNO  

Embora as convenções partidárias que 
vão referendar os verdadeiros candidatos às 
eleições deste ano estejam programadas para 
o períodod e 20 de julho a 5 de agosto, muitos 
pré-candidatos estão trabalhando já há algum 
tempo visando ter êxito nas empreitadas para 
presidente da República, governador, senador, 
deputado federal e estadual. Em Sergipe, são 
inúmeros os postulantes e a maioria quandeo 
perguntado, responde na bucha: “tô eleito”. 
Não é bem assim, mas como dizia minha 
avó Cremilda “pretensão e água benta todo 
mundo pode ter à vontade”, deixe os bestas 
pensarem que estão eleitos. 

TONIALCÂNTARA
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Mas, vamos falar de coisa séria e, de 
modo específico, em relação aos pretensos 
candidatos a ocupar a cadeira número 
do estado de Sergipe, ou seja, a que hoje 
está sentado o governador de plantão 
Belivaldo Chagas. Declaradamente e já em 
pré-campanha estão postos os nomes de 
Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho, Valmir de 
Francisquinho (mesmo com o embrólio da 
questão judicial que enfrenta) Alessandro 
Vieira e João Fontes, apenas para citar esses 
cinco principais que, teoricamente, contam 
com apoios de todo tamanho, cor e vindos da 
capital e do interior do estado. 

Também teoricamente, o candidato Fábio 
Mitidieri é o que conta com maior apoio, seja 
em termos de lideranças políticas formadas 
por prefeitos, vereadores, parlamentares 
e até lideranças comunitárias, o que torna 
sua campanha robusta e apontada com 
vaga garantida no segundo turno do pleito, 
podendo ganhar até no primeiro turno. Essa é 
uma possibilidade difícil, mas não impossível. 
Afinal, eleição é eleição e resultado 
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somente depois de contado o último voto e 
proclamado o vencedor. Foro disso, é pura 
especulação ou exercício de futurologia. As 
pesquisas sinalizam em sentido contrário.  

Rogério Carvalho, do PT, é um pré-candidato 
que já vem trabalhando essa possibilidade 
de ser governador de Sergipe desde quando 
ganhou para o Senado há quase quatro 
anos atrás. Foi o primeiro a manifestar esse 
interesse e trabalhar nesse sentido. 

Paralelamente ao seu trabalho em Brasília, 
Rogério sempre reservou os finais de semana 
ou os feriados prolongados para estar em 
Sergipe, visitar lideranças principalmente no 
interior don estado e participar de eventos 
de catáter político. O apoio do ex-presidente 
Lula é fundamental para a seu projeto e as 
pesquisas têm mostrado isso quando o nome 
da principal figura do PT é vinculado ao de 
Rogério, os números lhe são favoráveis. 

O sempre sisudo Alessandro Vieira tem até 
alguns motivos para rir por conta do fato de 
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seu nome aparecer bem nas pesquisas, mas 
não com fôlego suficiente para ir ao segundo 
turno. Ao menos, por enquanto. Mas, se 
considerarmos que há quatro anos atrás ele 
suspreendeu o mundo político de Sergipe ao 
se eleger, surpreendentemente, senador da 
República e desbancar os chamados favovoritos 
Antonio Carlos Valadares e André Moura de 
uma tacada só, imaginar ele num segundo 
turno não é coisa impossível. Há quem pense 
diferente e resalte que o Alessandro Vieira de 
hoje não é mais aquele fenômeno de quatro 
anos atrás. O seu brilho, que já era opaco, ficou 
mais opaco ainda. A conferir. 

João Fontes foi um dos primeiros a colocar 
seu bloco na rua, escolher sua vice Denise 
Leal Fontes Albano Leopoldo, que é professora 
associada da UFS e ainda anunciar o nome de 
Mendonça Prado como o pré-candidato de sua 
chapa. Ou seja, pesou mais o desejo pessoal 
do candidato na escolha dos nomes do que a 
questão política-eleitoral. Sempre polêmico 
e imprevisível, João se mostra destemido, 
corajoso, sem papas na língua e disposto a ir às 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 78

5/11|FOCO NO INTERIOR

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

últimas consequências para firmar seu nome 
como uma alternativa viável para governar 
Sergipe pelos próximos anos e substituir um 
governador que ele considera “insensível” aos 
problemas mais cruciais dos sergipanos e um 
administrador que deixa a desejar. 

Por último, Valmir de Francisquinho, o 
conhecido “Pato Roco” está numa “sinuca 
de bico” que, com certeza, ele não gostaria 
de estar. Isso porque a sua pretensão de ser 
candidato a governador de Sergipe se tornou 
uma incerteza. Questão judicial que tem 
versões de todo tipo. Há quem diga que ele 
não tem mais nenhuma chance de disputar 
nada. Outros apostam que ele vai para a 
disputa e ganha o pleito. O fato concreto é que 
o nome que aparece em destaque e sempre 
em primeiro lugar nas pesquisas virou uma 
icógnita. Pode disputar o pleito, mas pode não. 

Tudo vai depender da Justiça. Até uma 
decisão final, ele continua mantendo sua 
agenda de compromissos e recebendo apoios 
em todo canto que chaga.      
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EDSON LUIZ É FEDERAL 
O ex-prefeito de Nossa 
Senhora do Socorro, 
Edson Luiz Campos Silva, 
mais conhecido como Frei 
Edson, é pré-candidato 
a deputado federal pelo 
PDT, partido que hoje é 
comandado em Sergipe 
pelo prefeito de Aracaju, 
Edvaldo Nogueira. O ex-prefeito trabalha sua 
pré-campanha em duas principais frentes: 
os municípios de Socorro e de São Cristóvão, 
aonde ele é o presidente da Ação Solidária 
Santo Antônio, uma entidade criada há 
mais de 40 anos pelo saudoso jornalista 
João de Barros e fica localizada no Jardim 
Centenário, em Rosa Elze. Carismático, 
amigo e trabalhador, Edson Luiz está 
visitando várias localidades da Grande 
Aracaju, mas também alguns municípios 
do interior do estado aonde tem inúmeros 
amigos. Considera as eleições deste ano 
muito difícil, mas está foicado no seu 
objetivo. A coluna deseja sucesso! 
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O ALVO DEVE SER OUTRO
Concordo em gênero, 
número e grau com um 
comentário feito esta 
semana pelo meu colega 
Adiberto Souza. Para ele, a 
oposição “gasta munição 
com o governador Belivaldo 
Chagas (foto), que está em 
fim de mandato e não é 
candidato a nadica de nada nas eleições deste 
ano”. E ele vai mais além ao alertar que esse tipo 
de tática não funciona e dá exemplo disso. Cita 
o ocorrido em 2018, quando o alvo do tiroteio 
foi o ex-governador Jackson Barreto. Como 
resultado dessa tática doida, o então candidato 
a governador Belivaldo Chagas, se elegeu no 
2º turno com 64,72% dos votos, um verdadeiro 
passeio nas urnas. Que o exemplo sirva de lição 
e deixem “o galeguinho” trabalhar em paz. 

CHAPA PURO SANGUE
O PSOL de Sergipe já fechou a sua chapa 
majoritária para a disputa eleitoral deste 
ano. A pré-candidata a governadora será a 
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MISSA DO CANGAÇO
Após dois anos sem ser 
realizada por causa da 
pandemia da Covid-19, 
a tradicional Missa do 
Cangaço volta a acontecer 
no próximo dia 28, data de 
aniversário do massacre de 
Angico. Há 84 anos, policiais 
comandados pelo tenente 

advogada Niully Campos, 
tendo como vice o também 
advogado Demétrio Varjão. 
Quem disputa a única vaga 
para o Senado Federal 
é o também advogado e 
ex-presidente da OAB no 
estado Henri Clay Andrade. 
Presidente do partido em 
Aracaju, Demétrio Varjão 
informou que o anúncio oficial da chapa deverá 
ocorrer nos próximos dias. Para presidente da 
República, o Psol vota no petista Luiz Inácio 
Lula da Silva, como não podia ser diferente. 
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SOCORRO FESTEJA 
158 ANOS
O município de Nossa 
Senhora do Socorro festejou 
na quinta-feira, dia 7, os 
158 anos de emancipação 
política. Para comemorar 
o aniversário, a Prefeitura 
organizou uma vasta 
programação, composta 
de missa, culto evangélico 
e apresentações de bandas, artistas e grupos 
culturais. Localizado na Grande Aracaju, 
Socorro está entre os municípios mais 
populosos de Sergipe, sendo um importante 
colégio eleitoral com mais de 113 mil votantes. 
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João Bezerra cercaram os 34 cangaceiros e 
cangaceiras e abriram fogo com metralhadoras 
portáteis, matando na hora “Lampião”, Maria 
Bonita e outras nove pessoas. Organizada pela 
jornalista Vera Ferreira (foto), a missa está 
marcada para às 8h30, no Monumento Natural 
Grota do Angico, local da chacina. Vera é neta 
de Lampião e Maria Bonita.
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E é de olho nesse eleitorado que o prefeito 
Padre Inaldo (PP) lançou a pré-candidatura 
da esposa Carminha Paiva (foto), do 
Republicanos, a deputada estadual. 

MOVIMENTO CIRO EM ARACAJU
Na manhã de sábado entre os mercados 
municipais de Aracaju, um grupo de 
simpatizantes e correligionários do pré-
candidato a presidente da República Ciro 
Gomes, do PDT, em Sergipe, estiveram levando 
a mensagem do presidenciável e panfletando 
material de divulgação entre os frequentadores 
daqueles logradouros públicos (foto). Quem 
esteve entre os presentes foi o pré-candidato 
a deputado federal Edson Luiz, ex-prefeito de 
Nossa Senhora do Socorrro. Na oportunidade, 
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SABE ALIMENTOS 
DE MURIBECA 
A Laticínios Damare 
comprou a fábrica Sabe 
Alimentos, pertencente 
ao ex-governador Albano 
Franco (foto) e ao filho 
dele Ricardo Franco. 
Localizado no município 
sergipano de Muribeca, 
o empreendimento foi 
fechado em 2019. Com capacidade para 
processar até 500 mil litros leite por dia, 
a indústria voltará a produzir no primeiro 
trimestre de 2023. Capixaba, a Damare 
revelou que a fábrica da Sabe se mostra 
como ótimo investimento, principalmente 
agora que se observa o forte crescimento 
das bacias leiteiras de Sergipe e Alagoas. É 
isso aí! Palmas para Sergipe.

ele recebeu um abraço e manifestação de 
apoio à sua pré-candidatura do reitor da 
Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, 
que passava no local.  

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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NOMES MAIS
CITADOS PARA

FEDERAIS E
ESTADUAIS SE

CONFIRMAM EM
NOVA PESQUISA

Serão disputados oito vagas para a Câmara 
Federal e vinte e quatro para a Assembleia 
Legislativa de Sergipe e os nomes que 
aparecem nas mais recentes pesquisas de 
opinião pública estão se consolidando a 
cada rodada de levantamentos feitos por 
por institutos diversos. Isso está mostrando 
uma tendência que pode ser confirmada nas 
eleições de outubro próximo.  
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Semana passada foi a vez do ECN/Dataform, 
agora pesquisa divulgada na última segunda-
feira 4 pelo Instituto de Pesquisa e Consultoria 
Técnica de Serviços - CTAS registada junto ao 
TSE com o número SE 06725/2022, apontou 
os nomes mais citados pelos sergipanos na 
modalidade espontânea para deputado federal e 
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Nomes novos, como André David, e antigos como João 
Daniel estão entre os prováveis eleitos em outubro próximo
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deputado estadual. A pesquisa foi feita no período 
de 25/06/2022 a 28/06/2022 com 1.067 
entrevistados e margem de erro de 3% para mais 
ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

No caso dos pretendentes a uma vaga na 
Câmara Federal, os nomes que aparecem 
seguidamente em todas as pesquisas realizadas 
nos últimos meses são o de Gustinho Ribeiro, 
deputado que vai tentar a reeleição, assim 
como Fábio Reis, coincidentemente ambos com 
base eleitoral maior no município de Lagarto, 
e também o deputado federal ligado do PT ao 
MST, João Daniel. 

Já entre os novos, os nomes que mais 
chamam a atenção por conta dos seus 
desempenhos nas pesquisas de intenções de 
votos são os do delegado André David e de 
Thiago de Joaldo, ou Thiago de Itabaianinha 
como também é conhecido. Os dois estão 
colocando os seus nomes pela primeira vez 
numa disputa pela Câmara Alta, fato que 
tem chamado a atenção dos especialistas no 
assunto e também dos dirigentes partidários. 
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  Confira os números para deputado federal: 
01 - GUSTINHO RIBEIRO -  2,16%, 02 - ANDRÉ 
DAVI  - 1,94%, 03 - FÁBIO REIS - 1,87%, 04 - 
JOÃO DANIEL  - 1,12%, 05 - BOSCO COSTA 
-  0,75%, 06 - PASTOR HELENO - 0,47%, 07 - 
THIAGO DE JOALDO - 0,28%, 08 - NITINHO  
- 0,37%. Caso as eleições fossem realizadas 
no período em que a pesquisa atestou esses 
nomes, eles seriam eleitos. 

Devemos considerar também como 
candidatos com chances reais de obterem 
uma vitória no dia 2 de outubro, uma vez que 
ainda estamos a quase 90 dias das eleições, 
os seguintes nomes: 09 - TONHINHO NETO 
- 0,37%, 10 - FÁBIO HENRIQUE - 0,28%, 11 - 
TALISSON DE VALMIR - 0,28%, 12 - THIAGO 
DE JOALDO - 0,28%, 13 - ALEX NETO - 0,19%, 
14 - FRANCISCO GUALBERTO - 0,19%, 15 - 
MARIVAL - 0,19% e 16 - ACM NETO - 0,09%. 

Já na briga por uma vaga na Assembleia 
Lwegislativa de Sergipe, a disputa também 
está acirrada. Nesse caso, os nomes com mais 
destaque e que estão pontuando em todas as 
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pesuisas realizada nos últimos meses, estão: 
CRISTIANO CAVALCANTI, que na pesquisa 
do Instituto de Pesquisa e Consultoria Técnica 
de Serviços - CTAS aparece em primeiro lugar 
com 1,59% das intenções de votos. 

Em seguida, aparecem: 02 - PAULO JUNIOR 
- 0,94%, 03 - AUREA RIBEIRO - 0,84%, 04 - 
MAISA MITIDIERI - 0,75%, 05 - LUCIANO BISPO 
- 0,66%, 06 - PATO MARAVILHA - 0,56%, 07 - 
GEORGEO PASSOS - 0,47%, 08 - GRACINHA 
GARCEZ - 0,47%, 09 - KITTY LIMA - 0,47%, 10 
- Dra. LIDIANE - 0,47%, 11 - MARIVAL SANTANA 
- 0,47%, 12 - NETINHO GUIMARÃES - 0,47%, 
13 - SERGIO REIS - 0,47%, 14 - JUNIOR 
CHAGAS - 0,37%, 15 - MARIA MENDONÇA 
- 0,37%, 16 - ADAILTON MARTINS - 0,28%, 
17 - ADRIANA LEITE - 0,28%, 18 - ALAN 
VIEIRA - 0,28%, 19 - IRAN BARBOSA - 0,28%, 
20 - JORGINHO ARAUJO - 0,28%, 21 - LUIZ 
FONSECA - 0,28%, 22 - MARCELO SOBRAL 
- 0,28%, 23 - MIZAEL DANTAS - 0,28% e 24 - 
CARMINHA DE SOCORRO - 0,19%. 

Também merecem destaque os pré-
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candidatos de até o quadragésimo colocado, a 
começar pelo número 25 - CHICO DO CORREIO 
- 0,19%, 26 - DR. JUNIOR CHAGAS - 0,19%, 
27 - FRANCISCO GUALBERTO - 0,19%, 28 - 
GORETE REIS - 0,19%, 30 - IBRAIN MONTEIRO 
- 0,19%, 31 - KAKÁ - 0,19%, 32 - LEO ROCHA 
- 0,19%, 33 - MARCOS OLIVEIRA - 0,19%, 34 
- NETO BATALHA - 0,19%, 35 - PROFESSOR 
DUDU - 0,19%, 36 - WILAMES - 0,19%, 
37 - ZEZINHO SOBRAL - 0,19%, 38 - ABY 
CUSTODIO - 0,09%, 39 - ADRIANO REIS - 
0,09%, 40 - ALINE VASCONCELOS - 0,09%, 41 
- BAITO DE TETÊ - 0,09%, 42 BARETA - 0,09%, 
43 - BETO - 0,09%, 44 - CORONEL ADRIANO 
- 0,09%, 45 - DANIELZINHO - 0,09%, 46 - 
DIEGO - 0,09%, 47 - DONA RAFAELA - 0,09% e 
48 - DR JULIO CHAGAS - 0,09%.

6/6| GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 91

1/4| GERAL| GERAL

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

MOBILIZA LANÇA 
CANDIDATOS AO SENADO  

E A DEPUTADO EM SÃO 
CRISTÓVÃO 

Presidente César Rezende quando discursava 
no evento do Mobiliza em São Cristóvão

O Mobiliza de Sergipe (antigo PMN) lançou 
na noite de sábado em São Cristóvão os pré-
candidatos ao Senado, o mecânico e influencer 
José Luiz da Mora Cruz, conhecido como “Luizão 
DonaTrampi” e também o ex-vereador Carlos 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A euforia tomou conta dos participantes do 
evento ao anunciar as candidaturas do Mobiliza

Vilão para a Assembleia Legislativa durante 
evento realizado no município e que contou com 
a participação de dezenas de simpatizantes e 
correligionários dos dois pré-candidatos. 

O anúncio oficial foi feito pelo presidente 
estadual da agremiação, Augusto César 
Cardozo, que em breve fala enalteceu 
as virtudes e as qualidades dos dois 
postulantes a dois cargos importantes para 
a agremiação. Para o presidente, o Mobiliza 
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tem condições de fazer bonito nessa eleição 
e acredita que terá sucesso. 

Já o pré-candidato ao Senado, o “Luizão 
DonaTrampi” além de dizer que está 
preparado e confiante no seu sucesso nas 
urnas, fez questão de manifestar o seu apoio 
incondicional ao presidente Jair Bolsonaro nas 
eleições. Filiado ao Mobiliza, o partido trabalha 
para eleger ele como senador e também 
parlamentares estaduais.

O ex-vereador Carlos Vilão disse em breves 
palavras que nunca esteve tão confiante 
nesse seu novo projeto de disputar uma vaga 
para a Assembleia Legislativa de Sergipe. 
Para isso, disse confiar no eleitorado de São 
Cristóvão e de outros municípios sergipanos, 
pois acredita que o seu partido, comandado 
por César Rezende, se preparou para o pleito 
de outubro próximo.

Quem também esteve presente ao 
acontecimento foi o deputado estadual 
Rodrigo Valadares que, na quarta cidade mais 
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Rodrigo Valadares, Carlos Vilão, Luizão 
“DonaTrampi” e César Rezende, presidente 
estadual do Mobiliza

antiga do país, 
conta com o 
apoio do pré-
candidato 
a deputado 
estadual 
Carlos Vilão. 
Os dois 
acertaram 
essa 
“dobradinha” 
que acreditam 
“será bem 
sucedida e vai 
surpreender 
nas eleições de outubro”.   

 
Ele fez questão de prestigiar o lançamento 

das candidaturas de “Luizão DonaTrampi” e 
de Carlos Vilão porque acredita na renovação 
tanto na Assembleia Legislativa de Sergipe 
quanto no Senado Federal. Para ele, “são dois 
nomes conhecidos, com serviços prestados 
e preparados para representar bem o nosso 
estado nos dois parlamentos”.
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CÂMARA DE 
VEREADORES DE 

ESTÂNCIA RECEBE 
EVENTO EM 

DEFESA DO IDOSO
Foi realizado na quarta-feira, 15, pelo 

Conselho dos Direitos do Idoso e da Secretaria 
de Assistência Social de Estância, um evento 
comemorativo ao Dia Internacional do Idoso. 
A poetisa cordelista Salete Nascimento fez 
a parte cultural do evento, declamando um 
Cordel da sua autoria, enaltecendo os idosos e 
foi muito aplaudida pelos presentes.

A presidente do Conselho dos Idosos, 
Isabel Blinoff, declamou um cordel escrito 

POR ASCOM/CVE

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 96

2/2| GERAL

pelo padre Nivaldo, escrito especialmente 
para o evento, sobre o tema do idoso. 

O evento está inserido na campanha 
Junho Violeta, Mês da conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa, e teve como 
palestrante a Delegada Titular da DAGV de 
Estância, Dra. Marcela de Alcântara Souza.

A Secretária de Assistência Social de 
Estância, Gabriela Menezes prestigiou o evento 
e compôs o dispositivo ao lado do presidente 
da CVE, da Delegada da DAGV e da presidente 
do Conselho do Idoso.

Ao fazer uso da palavra, o vereador Misael 
Dantas, presidente da CVE, relatou exemplos 
onde o idoso é desrespeitado e mandou um 
recado aos jovens: “Prepare seu presente, 
para que no futuro vc tenha um presente, que 
não dependa de ninguém”. 

O presidente disse ainda que “Deus nos 
permita envelhecer com saúde e com energia, 
para querer ainda buscar aprender e crescer”. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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IBRAIN DESTINA 
RECURSOS PRA 

COMPRA DE 
AMBULÂNCIA EM 

SIMÃO DIAS
Mais uma emenda impositiva indicada 

pelo deputado estadual Ibrain de Valmir 
(PV), na Assembleia Legislativa de Sergipe, 
foi sancionada, paga, e encaminhada para 
o município contemplado. Desta vez, foi a 
cidade de Simão Dias que recebeu recursos 
direcionados através do parlamentar. Um 
total de R$ 100.000. 00 (Cem mil reais) 
já foram encaminhados para a secretaria 
municipal de saúde, onde será realizada a 
compra de uma ambulância que irá atender 
a população do município.
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A população vinha sofrendo bastante 
por não ter o suporte de um veículo 
apropriado para o transporte de pessoas 
com problemas de saúde. Ibrain de Valmir 
direcionou a emenda por entender a 
necessidade do município. “Simão Dias 
precisava muito de um suporte para assistir 
o seu povo. Quando a solicitação chegou ao 
nosso gabinete, não pensei duas vezes. Para 
mim é gratificante poder ajudar o povo de 
Simão Dias, cidade que tanto amo”, ressalta. 

Fonte: Ascom parlamentar

Ibrain destinou R$ 100 mil reais) para 
a secretariamunicipal de saúde de Simão Dias
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CASAMENTO 
DO MATUTO 

DE AQUIDABÃ 
MOVIMENTA 

O SERTÃO 
SERGIPANO 

No último sábado, 9 de julho, a Prefeitura 
de Aquidabã em parceria com a comunidade 
local realizou o 15º Casamento do Matuto, 
no Assentamento José Felix de Sá. O evento 
contou com a apresentação de quadrilhas 
juninas e shows artísticos.

Após as quadrilhas teve shows de 
Estralinho, Nívea Oliveira, Hugo Gavião, 
Ago das Vaquejadas, e Júnior Moraes. O 
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Casamento do Matuto sai do povoado 
Moita Redonda em direção ao mencionado 
assentamento. É a Prefeitura de Aquidabã 
valorizando as tradições de seu povo!
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“PIÃO DE DELMIRO” 
DESTACA O SUCESSO 

DE EVENTO DO 
POVOADO CURITUBA 

EM CANINDÉ
A programação oficial dos festejos junino 

2022 do município de Canindé de São 
Francisco  foi fechada com “chave de ouro”, no 
dia 29, no tradicional Casamento do Matuto no 

Pião de Delmiro destaca o sucesso de evento do Povoado Curituba

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Povoado Curituba. Gente bonita, criatividade, 
animação e segurança foram itens que não 
faltaram à festa.  O Casamento do Matuto do 
Povoado Curituba foi realizado com sucesso 
pelo empresário Vaqueiro Pião de Delmiro e 
apoio do prefeito Weldo Mariano, o resultado 
de um trabalho feito em equipe e amor pela 
tradição e cultura do nosso povo.

Segundo o empresário Vaqueiro Pião de 
Delmiro, organizador do evento, milhares 
de pessoas estiveram presentes à imensa 
carroceata, somando às improvisadas 
quadrilhas, cavaleiros e brincadeiras dos 
moradores da região. “É um oceano de gente. 
Agradeço à Prefeitura de Canindé na pessoa do 
prefeito Weldo Mariano, pelo apoio aos amigos 
e em especial minha família”, relata pião.

Fortalecendo a cultura da região, cavaleiros 
e amazonas transformaram o evento em 
um grande espetáculo da vaqueirama, 
característica forte da região que tem sua 
economia voltada também à agropecuária. 
Recorde de público, a grande cavalgada foi 
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um espetáculo da vaqueirama que ao lado 
de tratores, carroças, motos e carros que 
acompanhavam de perto os cavaleiros e 
amazonas para sentir a energia do tradicional 
Casamento do Matuto, desta vez puxada por 
artistas consagrados na região.

Com um planejamento de segurança voltado 
a atender os diferentes públicos presentes 
no 14º Casamento do Matuto do Povoado 
Curituba, a segurança foi impecável para o 
evento. “É uma festa linda, e traz a paixão 
pela cultura da vaqueirama tão importante 
para o nosso povo. Fui a cavalo, participei de 
todo o percurso e vi o quanto a nossa equipe 

Os ganhadores levaram prêmios no valor de R$ 3.400,00 para casa
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de organização se esforçaram para que o 
resultado fosse uma cavalgada bonita e com 
muita segurança” afirmou  Pião.

Lindas carroças, tratores bem adornados 
com muita gente animada, cavaleiros e 
amazonas tradicionais fizeram do concurso 
cultural um espetáculo de criatividade e 
valorização da cultura canindeense. Os 
ganhadores levaram prêmios que somaram R$ 
3.400,00 uma das maiores premiações que 
simbolizou a valorização à cultura. O sucesso 
dos palcos e redes sociais, Juninho Vaqueiro, 
Savio do Acordeom, Geno, Vitor e Niltão  
subiram ao palco logo após a grande cavalgada 
e atendeu as expectativas do grande público 
que aguardava ansioso os shows. 

Momento de confraternização entre os participantes do evento
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UNIDADE DE 
TRANSBORDO DE 
PROPRIÁ ATENDE  

12 MUNICÍPIOS 
QUE TRABALHAM 

COM LIXÕES
Administrada pelo Consórcio de 

Saneamento Básico do Baixo São Francisco 
Sergipano (CONBASF), a Unidade de 
Transbordo de Propriá atende aos municípios 
da região do Baixo São Francisco desde o 
mês de maio de 2021, com a prestação de 
serviços que permitem às gestões municipais, 
adequadas condições para o encerramento 
das respectivas áreas de lixões. 
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Atualmente, a Unidade de Transbordo realiza 
o acolhimento, a pesagem e o transporte 
da destinação final dos resíduos sólidos 
gerados por 12 municípios consorciados que 
já decretaram o encerramento dos respectivos 
lixões. O arranjo de Propriá é composto por 
19 municípios, do total de 25 consorciados. 
Do número de municípios compostos pelo 
arranjo, 12 já optaram pelo fechamento dos 
lixões e pelo procedimento adequado de 
encaminhamento dos resíduos sólidos, através 
da unidade de Transbordo.

Os municípios de Amparo de São Francisco, 
Canhoba, Cedro de São João, Japoatã, Neópolis, 
Nossa Senhora de Lourdes, Santana do São 
Francisco, São Francisco, Telha, Propriá e, 
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A Unidade de Transbordo realizao acolhimento, pesagem e 
transportedos resíduos sólidos gerados por 12 municípios
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recentemente, Ilha das Flores e Gararu, já 
finalizaram as atividades em áreas de lixões 
e, com isso, cumprem a Lei Federal 14.026, do 
Marco Legal do Saneamento e a Lei de Política 
Estadual de Resíduos Sólidos nº 5.857 de 2006. 

De acordo com a superintendente do 
CONBASF, Anne Grazielle, a expectativa é de 
que os municípios cumpram o que ressalva o 
Novo Marco legal do Saneamento, Lei 14.026 
de 2020, com prazo de encerramento dos 
lixões até o ano de 2024, porém, o Consórcio 
trabalha para que as prefeituras consigam 
encerrar o aterramento inadequado dos 
resíduos sólidos até o último mês deste ano. 

Ainda de acordo com a superintendente, 
encerrar um lixão não é tarefa fácil, pois 
o CONBASF e os municípios encontram 
dificuldades como a ausência de recursos e de 
investimentos para a gestão dos resíduos sólidos; 
as distâncias territoriais entre os municípios e 
a unidade de transbordo, o que geram maiores 
custos operacionais de transporte, de acordo com 
a frequência da coleta; e a carência de veículo 
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adequado para o transvio dos resíduos até o 
aterro sanitário ou até o transbordo. 

Por outro lado, o encerramento de lixões 
gera economia em saúde pública, melhores 
tratamentos para os catadores de materiais 
recicláveis e a redução do impacto ambiental. 
Conforme levantamento do CONBASF, 
municípios com trabalho ainda insipientes 
em relação à educação ambiental e coleta 
seletiva conseguiram reduzir 30% de resíduos 
destinados ao aterro sanitário.

TRAJETOS DOS RESÍDUOS - O município 
realiza a coleta urbana dos resíduos e 
encaminha até a Unidade de Transbordo 
de Propriá. Após o acolhimento e pesagem 
na unidade, os resíduos são descarregados 
diretamente em um veículo de porte maior, 
que por sua vez aguarda o volume de 100% 
de suporte de carregamento dos resíduos 
para que possam ser encaminhados para 
o aterro sanitário da Estre Ambiental, 
hoje, Orizon, em Rosário do Catete. (Com 
informações de Innuve Comunicação)
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SINPOL DE 
SERGIPE REALIZA 

ELEIÇÕES E CHAPA 
3 ESTÁ FORTE

O Agente de Polícia Judiciária Jean Rezende 
encabeça a chapa 3 como candidato ao cargo 
de presidente do Sindicato dos Policiais Civis 
de Sergipe - SINPOL e tem conseguido adesão 
em massa da categoria, embora seja um novo 
sindicalista (assim como outros do seu grupo) 
que aposta em mudanças e que aprendeu 
pelo lado oposto dos seus concorrentes, que 
mostraram “como não fazer”.

A Chapa 3 é composta pelo candidato 
a presidente Jean Rezende e Amanda 
Nascimento, candidata a Vice-Presidente, 
dos Diretores Gustavo Sobral, Lícia Catarina, 
Jorge Aglaelson, Evane Santos, Emerson 
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Carvalho, Fábio Diniz, Viviane Nou, Alice Cacho 
e Jô Pache, e os Conselheiros Fiscais Rickson 
Hipólito, Saulo Augusto e André Machado.

Para provocar as mudanças necessárias e 
colocar o sindicato no caminho certo, Jean 
Rezende e seu grupo construiram alguns 
pontos que diferem, em muito, de tudo 
aquilo que foi o SINPOL de Sergipe até os 
dias atuais e demonstram que muita coisa 
positiva precisa ser implementada para que 
os sindicalizados possam ter, realmente, um 
sindicato a altura das suas aspirações. 
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Dentre essas 
mudanças destacamos 
a Neutralidade 
Partidária, com 
a não utilização 
do SINPOL como 
plataforma eleitoral; 
prezar sempre pela 
impessoalidade nas 
publicidades sindicais 
e a desvinculação 
total do presidente 
da Política Partidária. Também em termos 
de reestruturação, a exinção da Classe de 
Substituto e a Criação de Subníveis. 

Conselhos Temáticos, a exemplos do Conselho 
de Ex-Diretores, Conselho dos Aposentados e 
Conselhos dos Delegados Sindicais. SINPOL 
no Interior, com a realização de Asembleias no 
Interior do estado, com o objetivo de atender 
reivindicações específicas, Carteira Funcional 
e Porte de Arma para Aposentados, ou seja, 
Identificação funcional para o Policial Civil 
aposentado, com direito a porte de arma.

O Agente de Polícia Judiciária Jean 
Rezende encabeça a Chapa 3

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 112

4/4| GERAL

E mais: Interação Social com a Construção 
de Espaço Recreativo e de Convivência, 
Calendários de Eventos Esportivos e 
Culturais, valorizando artistas, esportistas 
e entidades ligadas à Polícia Civil, como 
corridas, pedaladas, torneios de tiro, saraus 
e outros. Ressalte-se o Projeto Financeiro, 
com Reposição Inflacionária Anual como 
prioridade, Correção da Tabela dos Subsídios 
- Lineares Atrasados, Correção do valor do 
IFV e Reajuste do valor da Gratificação por 
Apreensão de Arma de Fogo.

Finalmente, Plantão Sindical para apoio 
imediato ao filiado, em caso de assédio 
no local de trabalho, com uma equipe de 
sobreaviso e Voto On Line com a criação 
do Aplicativo do SINPOL, com o intuito 
de melhorar a comunicação com o filiado, 
disponibilizando a todos diversos serviços, 
ais como, Consultas das Prestações de 
Contas, Agendamento de Assessoria 
Jurídica, Audiência com o Presidente e 
Assembleias Virtuais, inclusive com a 
possibilidade de voto.
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NCST DE SERGIPE 
PROMOVE FESTA 
DE ANIVERSÁRIO 

A NCST - Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores de Sergipe vai comemorar seu 
aniversário em alto estilo. Junto com seus 50 
sindicatos filiados estará promovendo uma 
churrascada no próximo dia 16 de julho no Clube 
da Polícia Federal e que promete muita alegria, 
ao som da cantora Zany do piseiro e banda. 

Segundo o presidente da NCST de Sergipe, 
Francisco Sérgio Matos Tavares, a vida 
de sindicalista é bastante difícil e esses 
encontros servem para que todos possam 
se confraternizar e liberar algumas tensões 
reprimidas. Ele agradece o esforço dos 
seus colegas sergipanos, que  vêm lutando 
para melhorar a qualidade de vida dos seus 
representados e à direção da NCST Nacional, 
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na pessoa do 
presidente, professor 
Oswaldo Augusto de 
Barros, pelo total apoio 
conferido à NCST de 
Sergipe.

“Convém sempre 
lembrar que, não 
raras vezes, nós, 
líderes classistas, 
estamos travando 
lutas hercúleas contra o patronato. Nenhuma 
conquista, nenhuma vitória dependeu da 
bondade dos patrões e, sim, da briga a ferro 
e a fogo contra o sistema cruel e opressor”, 
finalizou o presidente da NCST de Sergipe.

Sérgio Tavares, competente 
presidente da NCST de Sergipe
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PTB DE SERGIPE 
FAZ REUNIÃO 
PARA FALAR 

SOBRE ELEIÇÕES E 
ANUNCIAR NOMES

Na próxima quinta-feira, 14, a partir 
das 16 horas, o PTB de Sergipe liderado 
pelo advogado e pré-candidato a 
governador João Fontes receberá filiados e 
simpatizantes no auditório da CDL Aracaju 
para informar sobre as diretrizes do partido 
referentes às eleições deste ano. Na 
oportunidade, serão divulgados nomes de 
pré-candidatos a cargos proporcionais.

O advogado Mendonça Prado, que foi três 
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vezes vereador, deputado estadual e três vezes 
deputado federal, foi indicado por unanimidade 
pelo diretório do partido para disputar o cargo 
de senador da República. Por essa razão, terá o 
nome destacado no evento.

A professora de Direito da Universidade 
Federal, Denise Leal, foi escolhida para compor 
a chapa majoritária na condição de pré-
candidata a vice-governadora. O PTB sergipano 
apoia integralmente a pré-candidatura do 
presidente Jair Messias Bolsonaro à reeleição. 

O pré-candidato ao governo João Fontes 
comandará a reunião com os petebistas
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EDIFÍCIOS HISTÓRICOS 
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A Superintendência de Cultura e 
Patrimônio Histórico de Porto Seguro, em 
parceria técnica com o IPHAN, devolve aos 
edifícios históricos da Cidade Alta suas 
antigas cores, identificadas através de 
pesquisas históricas e investigações durante 
as obras de conservação.

A partir da comparação de prospecções 
realizadas na Cantaria da Igreja da Pena, 
concluiu-se pela cor composta da junção, em 
partes iguais, do Bege Cerrado e Camurça 
Escuro, da tinta silicato de potássio, batizada 
de Cidade Histórica Porto Seguro.

Os edifícios são o ponto de partida para 
a definição de parâmetros de intervenções 
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nos monumentos da cidade, tombados 
como Patrimônio Histórico, iniciadas com a 
recuperação da Casa de Câmara e Cadeia 
– Museu de Porto Seguro – e da igreja da 
Misericórdia – Museu de Arte Sacra.

A ação devolve aos edifícios históricos da Cidade Alta suas antigas cores
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QUARENTA ANOS DE CASADOS 
O casal sintonizadíssimo Jorge Abreu e Itamara 
Campos (fotos), ambos pastores da Igreja 
Embaixada Shalom, completaram ontem, dia 
10 de julho, a belíssima data de quarenta anos 
de casados, sempre compartilhando juntos as 
lutas e dificuldades e, com a graça de Deus, se 
tornaram vencedores. O feliz dia do casamento 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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foi no já distante 10 de julho de 1982 e até hoje 
estão juntos e felizes. Ah!, a Pastora Itamara 
nasceu em 5 de Julho de 1963, fez aniversário 
no dia 5 de julho, 59 anos de vida bem vividos. 
Todas datas para serem sempre lembradas 
e festejadas. A coluna deseja um mundo de 
felicicades e uma vida com saúde e em paz!
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NATÁLIA NO MISS BRASIL 
A bela e simpática Natália Ribeiro (foto), Miss 
Sergipe 2022, irá representar nosso estado 
no concurso Miss Brasil Globo, que acontece 
dia 27 de agosto, em Brasília. Coordenação 
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ANIVERSÁRIO DA LINDA MARIA LUÍSA
Na noite do último dia 23 de junho, o casal 
Etelvino Barreto Filho e Thais Cunha, reuniu no 
Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, amigos 
e familiares para comemorar os três aninhos 
da linda princesa Maria Luísa. A badalada 
festa, que teve como tema a Fazendinha, 
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nacional Danilo D’Avila. Sergipe, muito bem 
representado. Na opinião  do jornalista Luís 
Mendonça, especialista no assunto, Sergipe 
estará muito bem representado pela bela 
Natália. Fotógrafo David Villa assina as fotos da 
nossa linda Miss Sergipe.
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SEMPRE DE 
BEM COM A VIDA
Ela está quase 
sempre sorrindo, 
feliz e aproveitando 
a vida da melhor 
maneira possível. 
Estamos falando da 
bela e inteligente 
Elissandra do 
Nascimento 
Santana, ou 
sinplesmente Sandrinha, para os íntimos, 
moradora de Lagarto e um belo exemplo 
de profissional, graduada em Letras pela 
UFS e em Gestão pública pela Unit e hoje 
mestra e doutanda pela Funiber e fazendo  
biblioteconomia pela UFs. Ufa! E mais: já tem 
no currículo duas missões de paz, sendo 
uma pela Fundação Rotária e a outra pela 

reuniu em torno de duzentos convidados. 
Tudo simplesmente lindo. Amei! (Texto: Luis 
Mendonça). A coluna manda mil felicidades 
para Maria Luísa e seus familiares. 
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ONU. Também, é filha da professora Darticlea 
Almeida, graduada em História e pós- 
graduada em teologia pela UFS. Ou seja, filha 
de peixe... Além de tudo isso, Sandrinha tem 
um sorriso lindo...eu acho! 

ANIVERSÁRIO E 
APRESENTAÇÕES
Ele escolheu o dia 
de seu aniversário, 
28 de junho, para 
um café da manhã 
de primeira e 
apresentar os seus 
dois pré-candidatos 
a deputado, sendo 
um federal e outro 
estadual, nas 
eleições de outubro 
próximo. Estou falando do sempre antenado e 
eficiente assessor parlamentar Ricardo Elias. 
O feliz e descontraído encontro foi em sua bela 
residência de São Cristóvão, onde ele recebeu 
parte dos muitos amigos que ele fez ao longo de 
seus vinte e poucos anos. Entre outros, estavam 
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SIMPLESMENTE, 
VAL! SIMPLES 
ASSIM...
Ela se chama 
Valdelice Monteiro, 
mas pode chamá-
la de Val que 
ela vai gostar. 
Trata-se da bela, 
eficientíssima 
e competente 
secretária do 
deputado estadual 
Ibrain Monteiro, 
uma profissional 
nota mil, culta, 
inteligente, 
educada e com um passaporte recheado de 
viagens internacionais, especialmente para a 

presentes os deputados Ibrain Monteiro, o 
preferido para estadual, e Rodrigo Valadares, o 
federal. Na foto, Ricardo está ladeado pelos dois 
parlamentares. A coluna deseja mais e mais 
anos de vida. Parabéns, amigo!  
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Europa onde 
morou por 
um tempo 
em Portugal. 
Apesar de 
guardar boas 
lembranças 
do tempo 
que passou 
com a filha no 
Velho Mundo, 
ela prefere 
resumir sua 
preferência 
com a frase: 
“Graças a 
Deus agora 
estamos 
todos por 
aqui”, ou seja, 
dividida entre 
Aracaju, aonde 
trabalha, e a sua querida e bucólica Lagarto. 
É isso! A coluna deseja que continue 
aproveitando bem a vida. Você merece, Val!   
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São muitos os perigos de consumir produtos 
enlatados. Ou seja, aquela comida enlatada, 
salaminho ou mesmo a mortadela defumada, 
pode trazer riscos para sua saúde. Isso porque, 
em sua grande maioria, estes alimentos 
possuem uma quantidade exagerada de 
sódio, para que eles permaneçam mais tempo 

ALIMENTOS ENTALADOS 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR

UMA “BOMBA” QUE FAZ MAL À SAÚDE  
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“gostosos”. Os componentes das embalagens 
de plástico e de metal podem causar desde 
obesidade até problemas cardíacos. O 
mais recomendado é guardar a comida em 
recipientes de vidro ou papel.

Uma grande quantidade de alimentos que 
encontramos no mercado são enlatados ou 
envasados. Pesquisas indicam que o tipo de 
material utilizado para armazenar estes alimentos 
produz um composto tóxico que prejudica a 
saúde. Nesse artigo, vamos alertar sobre os 
perigos quando se consome alimentos enlatados.

As latas possuem um recobrimento especial 
feito com resinas de bisfenol A. Mas lembrar 
desse nome não é importante. O que devemos 
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mesmo saber é que essa substância acumula em 
nosso organismo e seus efeitos podem ser ruins.

Uma pesquisa feita pela Universidade 
de Harvard revelou que pessoas que 
consumiram sopas enlatadas durante cinco 
dias consecutivos apresentaram uma grande 
quantidade de bisfenol A na urina.

Em seguida, mediram-se os níveis da 
substância por mais cinco dias, sem que o 
composto fosse ingerido, e tal substância não 
foi encontrada.

O BISFENOL “A” É TÓXICO? - Essa pergunta 
pode ser respondida da seguinte maneira: O 
bisfenol A é muito estudado no meio científico. 
Uma publicação do Journal of the Medical 
Association indica que esse composto é usado 
para produzir plásticos, resinas e latas.

Nos Estados Unidos foi publicado um 
informe que mostrou os altos níveis do 
composto em bebês, crianças e fetos. Já 
o Canadá foi o primeiro país do mundo a 
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declará-lo como substância tóxica e o mesmo 
aconteceu na União Europeia, onde proibiram 
seu uso na produção de garrafas.

No entanto, as resinas de bisfenol A 
continuam sendo usadas em outros produtos; 
como é o caso do recobrimento de latas de 
metal que armazenam alimentos e bebidas. 

Ainda não existem informações 
suficientes para saber exatamente quais 
são todos os efeitos nocivos do acúmulo de 
bisfenol A no organismo.
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Os testes com animais tem sido alarmantes. 
Por exemplo, sabe-se que o composto é um 
desregulador endócrino, ou seja, pode alterar 
o funcionamento do sistema hormonal. Além 
disso, costuma estar associado a diabetes, 
doenças cardiovasculares e obesidade.

Então o problema não é tanto o conteúdo 
das latas (mesmo que também seja preciso 
prestar atenção nisso), mas sim no contato 
que os alimentos têm com o bisfenol A.

Graças a essas pesquisas, os cientistas 
estão fazendo o possível para que a substância 
seja eliminada dos produtos enlatados; ou, 
inclusive, não se comercialize mais alimentos 
armazenados nesse tipo de recipiente.

OS RISCOS DOS ENLATADOS - Além das 
latas, o bisfenol A está presente no plástico 
e em certos alimentos embalados à vácuo. 
Os únicos recipientes que estão à salvo são 
os de vidro ou papel (você já reparou como o 
gosto de um alimento varia de acordo com o 
recipiente onde é armazenado?).
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Os produtos químicos sintéticos usados para 
embalar, armazenar e processar os alimentos 
são inimigos silenciosos. Ninguém sabe o 
que está ingerindo e o que isso pode causar 
à saúde. Além disso, a maior parte desses 
compostos não é inerte; por isso podem se 
infiltrar na comida sem problemas. Pessoas 
que consomem muita quantidade de alimentos 
enlatados são mais propensas a se expor a 
estas substâncias. E, como dito anteriormente, 
podem causar obesidade, mudanças 
hormonais, problemas cardíacos e diabetes.
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Ainda não se sabe muito a respeito, e nem 
quais são as etapas cruciais da substâncias 
uma vez que está dentro do organismo. O 
que é conhecido e confirmado é que as latas 
contêm substâncias tóxicas “populares”, 
tais como o formaldeído, conhecido por 
ser cancerígeno. Esse tipo de substância 
(mesmo que em menor quantidade) também 
é encontrado em garrafas de plástico.

OS PERIGOS DAS LATAS DE ATUM - Não 
há duvidas de que esse é um dos alimentos 
mais consumidos, já que não requer 
cozimento e pode ser adicionado a uma 
infinidade de pratos. Entretanto, os benefícios 
do peixe (por conter ácidos graxos Ômega 3 
e fósforo) são perdidos devido ao mercúrio 
contido nas latas que armazenam o atum.

O mercúrio é um metal com efeitos 
tóxicos no sistema nervoso. Além de estar 
presente nas latas, sabe-se que em algumas 
áreas onde certas espécies de peixes 
são pescadas, o composto também está 
presente. Esse pode aumentar o risco de 
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infartos do miocárdio, alterações neuro-
sensoriais, interferência no desenvolvimento 
neurológico (no caso do feto), etc.

OS RISCOS DO RECOBRIMENTO DAS 
LATAS DE ALUMÍNIO - A maior parte das latas 
utilizadas para armazenar alimentos, vendidas 
em supermercados, tem um revestimento 
plástico conhecido como resina de epóxi, que é 
aplicada superficialmente.

Este processo é realizado para evitar que 
os alimentos reajam com seus ácidos e 
erodam o material. O formato das latas e a 
aplicação desse revestimento visam a maior 
durabilidade das latas.

A INTOXICAÇÃO DAS LATAS, UM 
PROBLEMA ANTIGO - Você pensa que 
problemas com alimentos enlatados é 
algo recente? Então conheça a história 
da fatídica expedição de John Franklin ao 
Ártico; na qual muitos dos tripulantes do 
barco morreram devido ao consumo de 
comidas enlatadas.
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Isso só foi descoberto e confirmado anos 
depois, com diferentes pesquisas e estudos. 
A causa das mortes foi envenenamento por 
chumbo, que era usado para soldar as latas 
de conserva. Existe um fundo de mito nesse 
relato, e os procedimentos para armazenar os 
alimentos foi mudado; mas é bom saber que o 
problema com as latas não é novo.
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ORIGEM DA IGREJA 
EVANGÉLICA

Elas surgiram a partir do inconformismo do 
padre alemão Martinho Lutero (1483-1546) em 
aceitar algumas práticas da Igreja Católica. Lutero 
atacava duramente a venda de indulgências, ou 
seja, a obtenção de perdão para um determinado 
pecado em troca de dinheiro.

No dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou na 
porta de uma igreja de Wittenberg, na Alemanha, 
um manifesto com 95 teses em que atacava 
não só a venda de indulgências, como também 
outros procedimentos da Igreja Católica, como a 
negociação de cargos eclesiásticos. 

O papa Leão X exigiu uma retratação do 
padre, ameaçando condená-lo por heresia. 

MUNDO EVANGÉLICO

TONIALCÂNTARA
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Mas Lutero não voltou atrás e rompeu com 
a Igreja Católica, dando início à chamada 
Reforma Protestante, movimento que se 
espalhou pela Europa, impulsionado pela 
maior flexibilidade religiosa que oferecia. 

Os inimigos dos reformistas passaram a se 
referir a seus seguidores como “luteranos”. 
Estes, por sua vez, preferiam ser chamados 
de “evangélicos”, termo hoje muito usado 
para se referir aos fiéis igrejas protestantes. 
A liberdade pregada por Lutero acabaria 
abrindo espaço para o surgimento de várias 
correntes religiosas. 

O protestantismo tem uma pedra fundamental: 
a autonomia. A ideia de que só Deus salva, a 
subjetividade do indivíduo e a possibilidade 
de assumir e viver as diferenças vai gerar 
uma variedade enorme de igrejas. Isso ajuda 
a entender por que hoje existem tantas 
ramificações entre os protestantes.
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DE EDILEUZA PARA SEVERINO 

A pastora Edileuza Ferreira diz que o trabalho 
dele é “árduo e difícil de manter”, mas que Deus 
é seu provedor. E diz para ele permanecer firme. 
Estamos nos referindo ao Pastor Severino, um 
abnegado que mantém seu programa na Rádio 
Jornal há tempos. Em frente, pastor!
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UM CASAL FELIZ 

Esse é um casal abençoado, o Pastor Arivaldo 
José e a sua querida esposa Édina Santos. Ele 
é o atual presidente da famosa e respeitada 
Academia Brasileira Teológica de Letras (Secção 
Sergipe). Como Pastor, ele é sempre convidado a 
ministrar a palavra em diversas Igrejas Evangélicas 
de Sergipe e também fora do estado. 
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APÓSTOLO ARTILANO AGRADECE 

O Apóstolo Artilano de Oliveira Filho, presidente 
do Ministério Levantadores de Altar em Sergipe, 
agradeceu aos Pastores Jorge Abreu e Itamara 
Campos pela presença deles acompanhados do 
missionário Sebastião Massala. “Ficamos muito 
felizes, inclusive, com a presença do Massala. 
Tivemos também a honra de receber os Aps. 
Paulo Fonseca e Josi, com membros da família. 
Glória a Deus!”, disse o missionário Artilano. Já 
o Pastor Jorge Abreu respondeu: “Nós é que 
fomos honrados Pastor Artilano em estar nesse 
ambiente de transformação e ativação”.
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UNIVERSAL: UMA IGREJA 
QUE CRÊ NO DEUS VIVO! 

Há 4 décadas, a Igreja Universal expressa a sua 
fé e crença no Deus vivo. Com base na Bíblia, ela 
revela o poder que o Pai, o Filho e o Espírito Santo 
têm em transformar e salvar vidas.

Após a criação dos seres humanos, Deus-Pai foi 
o Primeiro a se manifestar ao homem, ensinando-
lhe como seguir e obedecer às Suas doutrinas. 
Esses ensinamentos foram seguidos por Abraão, 
Isaque, Jacó e tantos outros heróis da fé.

Infelizmente, o homem deixou que o pecado 
corrompesse suas atitudes. Assim, muitos se 
desviaram do caminho certo e passaram a seguir 
as trilhas do seu próprio coração. Mas Deus, 
na Sua infinita graça e manifestação de amor à 
humanidade, enviou Seu Único Filho para trazer a 
Lei e cumprir os Mandamentos Divinos.

 
O Senhor Jesus Cristo, o Deus-Filho, foi o 

Segundo a Se manifestar ao homem. Quando 
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veio ao mundo, Ele sofreu, foi crucificado, morto 
e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. 
Desta feita, garantiu a Salvação ao homem e a 
libertação deste de todos os sofrimentos.

O Deus-Espírito Santo foi o Terceiro a se 
manifestar para a humanidade. Sua revelação 
é feita no coração. Assim, pode convencer 
o homem de seus pecados, mostrando, 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Onde tudo começou: em um coreto simples mas significativo

FOTOS DIVULGAÇÃO

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 145

3/12MUNDO EVANGÉLICO

por meio da consciência, que uma pessoa 
pode errar, mas se houver um sincero 
arrependimento, Deus a perdoará.

Desde o início, a Santíssima Trindade age 
com poder e sabedoria, e até os dias atuais 
revela a Sua vontade por intermédio da Bíblia, 
que foi escrita por homens divinamente 
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inspirados, como mostra 2 Timóteo 3.16-
17: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, para 
a correção, para a educação na justiça, a 
fim de que o homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa obra.”

Mas o homem ou a mulher que tem a sua vida 
nas mãos de Deus só pode realizar a boa Obra 
quando se arrepende de seus pecados. E isso se 
dá por meio do batismo nas águas, realizado por 
imersão. Ali é sepultada a natureza humana, isto 
é, o pecado, e nasce uma nova pessoa, disposta a 
realizar a vontade de Deus na Terra.
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BATISMO DO ESPÍRITO SANTO - O batismo 
com o Espírito de Deus é um ato de graça e é 
realizado pelo próprio Senhor Jesus em todos 
aqueles que desejam ser purificados e também 
andar em santidade. Por isso, a Universal 
fundamenta a sua fé e crença exclusivamente na 
Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada.

SANTA CEIA - Entre os eventos, a Santa Ceia é 
a cerimônia mais importante. Ela não representa 
apenas um símbolo da participação do corpo e 
do sangue do Senhor, e sim o fortalecimento da 
Igreja física e espiritual. Além disso, serve para 
uma renovação dos votos de aliança com Deus.
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DÍZIMOS E OFERTAS - A Universal também 
crê que os dízimos e as ofertas são tão 
sagrados quanto a Palavra de Deus. Os dízimos 
significam fidelidade, e as ofertas, o amor 
do servo para com o seu Senhor. Todos os 
que servem a Deus têm o direito a uma vida 
abundante. É o que o Senhor Jesus afirma no 
livro de João 10.10: “… Eu vim para que tenham 
vida e a tenham em abundância.”

Enfim, a crença é que todos devem ter um 
relacionamento permanente com o Senhor Jesus 
pela fé e assim conquistar a vida eterna, a qual Ele 
prometeu a todos os que perseverarem até o fim. 
“Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se Comigo no Meu 
trono, assim como também Eu venci e Me sentei 
com Meu Pai no Seu trono.” Apocalipse 3.21

HISTÓRIA DA UNIVERSAL - Conheça a história 
da Igreja Universal, que começa em um pequeno 
coreto no subúrbio do Rio e que hoje evangeliza 
pessoas em mais de 100 países ao redor do mundo.

O CORETO - Tudo começou em um coreto 
no subúrbio do Rio de Janeiro. Com teclado, 
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microfone e uma Bíblia, o então pastor Edir 
Macedo Bezerra ia todos os sábados ao bairro do 
Méier. Subia os sete degraus do coreto e pregava 
para poucos. Eram os primeiros passos da Igreja 
Universal, que teve como principal incentivadora 
a senhora Eugênia, mãe do hoje bispo Edir 
Macedo.

A FUNERÁRIA - A primeira igreja foi erguida 
onde funcionava uma antiga funerária, no bairro 
da Abolição, também no Rio de Janeiro. O 
primeiro culto foi realizado naquele local, em 9 de 
julho de 1977. A ajuda dos primeiros membros foi 
fundamental. Albino da Silva encontrou o imóvel. 
Dona Lindalva doou o ventilador.

HISTÓRIA DO BISPO - O fundador da Igreja 
Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, 
nasceu no Rio de Janeiro. Em 1963, iniciou a 
carreira profissional como funcionário público. 
Tornou-se contínuo na Loteria do Estado do 
Rio de Janeiro (Loterj) e trabalhou no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 
pesquisador no censo econômico de 1970. 
Chegou a completar 16 anos de carreira como 
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funcionário público, mas deixou o cargo para 
se dedicar à Obra de Deus, o que, na época, foi 
considerado por algumas pessoas uma loucura.

É casado com Ester Bezerra, com quem tem 
duas filhas biológicas, Cristiane e Viviane, e um 
filho adotivo, Moysés. Edir Macedo sempre faz 
questão de falar sobre o apoio da esposa. Ele diz 
que a mulher desempenha um papel importante 
na família. Ela educa os filhos para serem homens 
de fé, cuida do marido, da casa, enfim, vive um dia 
a dia agitado. Porém, o diferencial da mulher de 
Deus é que ela faz tudo com a direção do Senhor.

8/12MUNDO EVANGÉLICO
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Edir Macedo possui uma vasta formação 
acadêmica: é graduado em teologia, pela 
Faculdade Evangélica de Teologia Seminário 
Unido e pela Faculdade de Educação Teológica 
no Estado de São Paulo (Fatebom). Fez 
doutorado em teologia, filosofia cristã e é 
Honoris Causa em divindade, além de ter feito 
mestrado em ciências teológicas na Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE), em Madri, capital da Espanha.

Hoje, reconhecido como um dos líderes 
evangélicos mais conceituados do mundo, já 
realizou concentrações que reuniram milhões 
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Edir Macedo: o maior nome da Universal no Brasil e no mundo
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de pessoas. Entre as várias obras sociais feitas, 
se destaca a arrecadação de 700 toneladas de 
alimentos não perecíveis para as comunidades 
carentes, em um evento ocorrido no Vale do 
Anhangabaú, na capital paulista.

Como escritor evangélico, Edir Macedo se 
destaca com mais de 10 milhões de livros vendidos, 
divididos em mais de 30 títulos, sobressaindo-se 
os best sellers “Orixás, caboclos e guias” e “Nos 
passos de Jesus”, que atingiram a marca de mais 
de 3 milhões de exemplares vendidos, e, mais 
recentemente, o primeiro e o segundo volumes de 
seu livro de memórias, “Nada a Perder”.

FENÔMENO EDITORIAL - O lançamento dos 
dois primeiros livros da sua trilogia de memórias 
promoveu uma grande revolução no mercado 
editorial. A obra “Nada a Perder”, da Editora 
Planeta, é baseada em longa entrevista concedida 
ao jornalista Douglas Tavolaro.

Na autobiografia, o fundador da Universal 
fala sobre questões polêmicas, dificuldades 
enfrentadas, momentos de perseguição e de 
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superação e revela segredos guardados por 
décadas, além de detalhes íntimos de sua vida. 
Inclusive, traz sua versão para fatos polêmicos, 
como a prisão em 1992, e narra detalhes e lições 
que tirou dos 11 dias em que ficou atrás das 
grades, em companhia de presos comuns. O 
primeiro livro foi lançado em diversas cidades do 
Brasil e alcançou todos os recordes de vendas 
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por onde passou, tornando-se um fenômeno em 
2012, repetindo o sucesso em outros países. Por 
muitos meses se manteve no topo da lista dos 
mais vendidos. Artistas, políticos, autoridades, 
pessoas comuns, todos estavam curiosos para 
saber quem é o homem que não deixa sua fé ser 
abalada, mesmo diante de tanta perseguição.

O “Nada a Perder 2” repetiu o sucesso do 
volume 1. Nele, assuntos como a compra da 
primeira rádio e da TV Record, a construção da 
réplica do Templo de Salomão, entre outros, 
são abordados e levam o leitor a reflexões 
importantes para a vida.

Edir Macedo possui uma vasta formação 
acadêmica: é graduado em teologia, pela 
Faculdade Evangélica de Teologia Seminário 
Unido e pela Faculdade de Educação Teológica 
no Estado de São Paulo (Fatebom). Fez 
doutorado em teologia, filosofia cristã e é 
Honoris Causa em divindade, além de ter feito 
mestrado em ciências teológicas na Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE), em Madri, capital da Espanha.
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Há meses atrás, estava caminhando em direção 
a um supermercado local, a menos de trezentos 
metros de minha casa, quando repentinamente 
em deparei com uma situação inusitada.

Encontrei um quase “pai de santo” tentando 
levantar um jovem conhecido do bairro que era 
dependente químico e estava muito mal, para 
não dizer ´bêbado’. Seria uma cena comum 
e estaria longe de qualquer esfera religiosa, 
se eu não entrasse no enredo desta cena. O 
jovem é bastante conhecido no bairro, e já foi 
evangelizado por mim e por outras pessoas 
cristãs. Mas voltando para a cena, o membro da 
‘religião afro’ que é dono da casa onde funciona 
um Terreiro de religião afro, e que conheço e 
pelo qual sempre converso quando possível, 

O QUE ESTAMOS FAZENDO 
COM O BEM COMUM?

MOMENTO DE
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não estava conseguindo levantar este jovem. 
Nesse momento eu me dirijo até os dois e me 
coloco a disposição para ajudar a levantar esse 
jovem. A cena muda de maneira a chamar a 
atenção dos transeuntes naquela manhã, pois o 
jovem quase inconsciente estava sendo levado 
pelos braços de um Pastor e de um ‘quase pai de 
santo’, juntos estávamos realizando uma ação 
para o bem daquele jovem e o levamos até a sua 
casa. Como os três personagens são conhecidos 
publicamente no bairro, a cena quase vira 
manchete na comunidade.

O desafio de entender papel do cristão acerca 
do bem comum e do bem individual, não é um 
desafio da igreja moderna. Tomás de Aquino 
ao realizar uma releitura da visão de Aristóteles 
sobre o bem comum, o renomado patrístico, 
reposiciona em sua visão cristã, a supremacia do 
bem comum sobre o bem individual. Na visão 
paulina, a Bíblia irá nos advertir em I Co 12:7 
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(na tradução da NVI) que: “A cada um, porém, é 
dada a manifestação do Espírito, visando ao bem 
comum”. O testemunho deixado por Cristo, e de 
forma especial, a sua missão salvífica, define em 
todas as suas palavras, ações e atitudes o amor 
ao próximo em uma dimensão tão profunda e 
desraigada do “eu” que se desnuda de qualquer 
pretensão egoísta. Nos dias atuais nunca foi tão 
necessário entender que na tipificação da igreja 
como corpo de Cristo, o egoísmo individual, e 
também institucional.

Individualmente estamos virando cristãos tão 
cauterizados de repulsão com relação ao próximo, 
que sentimentos de indiferença se tornaram 
normais em nosso dia a dia, em discordância 
com o sentimento do ‘primeiro amor’ da igreja 
primitiva, que de vez em quando, evocamos em 
nossas orações. Queremos ser amigos de Jesus, 
mas esquecemos de existe um pré-requisito 
básico para isso – a obediência - descrito em João 
15:14 “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que 
eu vos mando”. Queremos ir para o céu, queremos 
ter nossas orações ouvidas, nossos sonhos 
realizadas, mas não andamos em obediência 
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necessária para nos tornamos amigo de Cristo de 
forma plena, a ponto de permitirmos que Ele nos 
ajude na direção dos nossos relacionamentos de 
tal maneira, que possamos olhar para o próximo 
com o mesmo olhar de compaixão que Cristo teve 
ao descer do barco, depois de um dia difícil, e 
curar multidões de enfermos (Mt 14:14).

Institucionalmente, a atual Igreja de Cristo, 
parece resplandecer, não a sua glória, mas as 
falhas daqueles que ao invés de se tornarem 
imagem e semelhança de Cristo (Col 1:15), 
reproduzem uma interpretação absolutamente 
diferente e fora do contexto bíblico. A moeda do 
amor ao próximo deve ser a maior riqueza da 
Igreja de Cristo. Somente esse amor poderá nos 
direcionar ao verdadeiro sentimento do bem 
comum. Esse sentimento de amor ao próximo 
moveu a Igreja Primitiva de tal maneira, que 
as atitudes voltadas ao bem comum, foram 
suficientes para que esta igreja reforçasse suas 
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ações para os mais necessitados e excluídos 
daquela comunidade. Em junho deste ano, o 
estado de Pernambuco foi palco de uma série 
de catástrofes naturais, decorrente de fortes 
chuvas em áreas de risco. Um pouco antes em 
abril, também assistimos cenas similares na 
cidade de Niterói no Rio de Janeiro. Em várias 
cenas de ajuda ao próximo, foram registrados 
voluntários dos mais diversos credos, de 
naturalidades diferentes, de profissões diversas, 
dos mais diversos tipos de cor e raça. Na hora 
do bem comum a igualdade entre os homens 
é a expressão mais esperada, pois é nessa 
expressão que o Reino de Deus se fortalece e se 
define, como está escrito em Gálatas 6:28 “Não 
há judeu nem grego, escravo nem livre, homem 
nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus”. 
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O bem comum é o espaço onde a ‘noiva’ precisa 
se encontrar para a espera do seu ‘Noivo’. Não 
é um lugar para estar, mas um lugar de dever-
se estar. É neste lugar, no centro da vontade 
Deus que precisamos estar. Paulo nos adverte 
ao enviar um recado para a igreja em Gálatas 
6:9 “E não nos cansemos de fazer bem, porque 
a seu tempo ceifaremos, se não houvermos 
desfalecido”. O bem comum é lugar que precisa 
ser reconquistado pela ‘noiva’ do Cordeiro. Não é 
uma tarefa fácil, pois se assim fosse, já estaríamos 
lá. Seguir os passos de Jesus nesta seara, é imitar 
aquEle que durante sua jornada na terra, não fez 
outra coisa que não tenha sito voltada ao bem 
do próximo – “E andai em amor, como também 
Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por 
nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro 
suave” (Ef 5:2). Que possamos andar nesse amor...

Pastor Ronaldo Sales, Pastor Presidente da Igreja Pentecostal 
Herdeiros da Promessa, Mestrando em Ciências da Religião (UFS), 
Graduado em Cientista da Religião (UFS), Bacharelado em Teologia 
(SETEBASE – Incompleto)
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EU ESTAREI COM VOCÊS 
ATÉ O FIM DOS TEMPOS 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos”.

Mateus 28:19-20
Essa é a grande comissão dada por Jesus 

aos seus seguidores: fazer discípulos! Além 
de um mandamento, essa missão é também 
um grande privilégio para todos os crentes. É 
uma benção saber que Jesus estará conosco 
quando cooperamos para que outros se 
tornem discípulos também. Todo discípulo de 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

PAULO FONSECA | PSICANALISTA - TEÓLOGO - PASTOR

1/2| MUNDO EVANGÉLICO

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 162

2/2MUNDO EVANGÉLICO

Jesus pode participar ativamente na obra que 
Deus tem feito nos corações humanos, basta 
obedecer a ordem de Jesus.

O discipulado é essencial para o crescimento e 
desenvolvimento do crente na fé. É um processo 
que começa no batismo, continua através do 
ensino e da obediência à Palavra de Deus e 
culmina em fazer novos discípulos. 

Esse processo nunca acaba, o discípulo 
continua sendo discipulado para fazer novos 
discípulos. Assim, prosseguimos conhecendo ao 
Senhor e anunciando para que outros também O 
conheçam, pela fé! Tenha a certeza: Cristo estará 
sempre contigo em cada momento!
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EU QUERO O DIVÓRCIO!
Eu quero dizer para você que está nos 

lendo, que no início de nosso casamento 
enfrentamos alguns problemas, dificuldades 
de relacionamento, a principal causa foi que eu 
queria estar casado e vivendo como solteiro, 
este foi um dos episódios que eu e minha esposa 
Itamara enfrentamos, várias foram nossas brigas 
e discussões. Creio que situações como a que 
vivemos deva estar acontecendo em alguns lares 
que estão nos lendo. São brigas travadas no dia 
a dia pelo casal que, em meio a tantos conflitos, 
não encontram outra saída senão pensar e chegar 
a pedir o divórcio. Será essa a melhor solução? 
Claro que não. Queremos dizer que em muitos 
casos o divórcio pode ser evitado, não sendo a 
vontade de Deus para sua vida.

Creia que você pode voltar a ser feliz como 
no início de seu casamento. Não desanime, não 

 | JORGE & ITAMARA
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desista da felicidade, creia em Jesus Cristo, ele 
vai ajudar você. Está escrito no evangelho de São 
Marcos, capitulo 9:23 – “Ao que lhe respondeu 
Jesus: Se podes! “Tudo é possível ao que crê”. Nós 
acreditamos no casamento, cremos na felicidade 
e sabemos que ela é real. Não somos um casal 
perfeito. Eu não sou um homem perfeito e nem 
Itamara é uma esposa perfeita. Não somos pais 
perfeitos, mas eu e minha família somos felizes, 
sabe por quê? Porque passamos por grandes lutas e 
dificuldades, mas aprendemos a buscar em Deus a 
solução para nossos problemas. Aos olhos humanos 
nossa situação parecia impossível de ser resolvida, 
mas Deus é muito maior do que nossos problemas 
e nos ajudou, curou, e nos restaurou, dando-nos um 
casamento feliz. Creia, confie e espere em Deus.

Neste estudo queremos abordar o porquê 
de o divórcio ser um estrago na vida dos casais 
cristãos. Em primeiro lugar, quero salientar que 
esta palavra “divórcio”, não deveria constar do 
dicionário de um casal cristão, embora tenhamos 
em nosso meio alguns cristãos e até mesmo 
alguns poucos Pastores que se divorciaram. Nós 
não vamos entrar no mérito de explicar por que 
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homens e mulheres de Deus se divorciaram e 
casaram outra vez. O problema é deles diante de 
Deus, não compete a nós julgarmos as pessoas.

O nosso único interesse é ajudar a muitas pessoas 
que estão vivendo conflitos em seu casamento a 
lutarem pela preservação dos seus casamentos. 
Quando um homem e uma mulher tementes a 
Deus se unem numa relação de casamento, eles 
deveriam riscar esta palavra do seu dicionário e 
fazer um pacto de jamais se separarem, aconteça 
o que acontecer, está escrito em Eclesiastes 4:12b 
– “...O cordão de três dobras não se rebenta com 
facilidade”. Lembre-se que se você está vivendo 
problemas no seu casamento, você conta com a 
ajuda do Senhor Jesus para vencer todas as suas 
adversidades. Sabemos que diante do que estamos 
vendo em nosso meio, vozes se levantarão contra o 
que estamos falando, mas não importa. O que mais 
importa é agradar a Deus do que aos homens.

Queremos dizer mais, nós podemos falar 
sobre este assunto por que estivemos à beira do 
divórcio. Mas com a ajuda de Deus resolvemos os 
nossos problemas. Temos um bom testemunho 

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 166

4/6MUNDO EVANGÉLICO

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

de vida e de fé. Não queremos pregar bonito e 
viver feio. Pregamos bonito e vivemos bonito. O 
povo de Deus tem que tomar posição contra toda 
e qualquer forma de barateamento do evangelho. 

O que queremos salientar é a necessidade 
daqueles que estão casados não desistirem dos 
seus lares, mas buscarem a restauração em Deus, 
mesmo que o problema esteja relacionado com 
adultério. Cada lar cristão que se desfaz torna-se 
motivo de tristeza para os cristãos e para os filhos 
que usa isso como exemplo ruim para denegrir a 
imagem tão bonita do casamento. Vamos a mais 
um texto da bíblia sobre o divórcio, “Porque o 
Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio; e 
também aquele que cobre de violência as suas 
vestes, diz o Senhor dos exércitos; portanto cuidai 
de vós mesmos e não sejais infiéis” (Malaquias 
2:16). Veja como é forte esta expressão usada 
por Malaquias: “O Senhor Deus odeia o repúdio 
(divórcio)”. O divorcio vem, portanto, como uma 
força contrária ao casamento no sentido de 
transtornar este principio. Temos visto muitos 
lares serem restaurados porque os casais, 
embora estivessem atravessando momentos 
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muito difíceis nos seus casamentos, optaram 
por enfrentar as dificuldades e lutar pelos seus 
relacionamentos e venceram.

 Quando defendemos a causa do divórcio, 
estamos indo contra o plano de Deus para o 
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casamento. O principio era que ele deveria durar 
até que um dos dois morresse, quando então, este 
princípio estaria quebrado, comece um processo 
de transformação do seu lar a partir de você, o 
grande problema é que você está sempre achando 
que o errado é o outro, e não luta para mudar, 
mude suas atitudes para com o seu cônjuge, 
busque o Senhor com mais intensidade e seja 
feliz. Deus quer a sua felicidade e esta só pode ser 
alcançada dentro do princípio que Ele instituiu.

Antes de dizer a célebre frase: “EU QUERO O 
DIVÓRCIO”, ore ao Senhor Jesus, procure enfrentar 
o problema de frente, caminhe mais uma milha, 
procure mudar sua vida, ainda que você lute 
sozinho, tenha a certeza de que Deus está com 
você e que, por fim, te dará vitória. Não desista, 
não desfaleça, não desanime. Esse será o grande 
testemunho de sua vida, finalizo dizendo que, no 
dia 10 de julho eu e Itamara estamos completando 
40 anos de casamento. Se Deus nos transformou, 
pode acreditar, ELE pode e quer transformar vocês.
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Jorge de Abreu Lima é Pastor, Teólogo, escritor e autor do livro 
Eu e Ela – A arte de viver a dois, PNL, Psicanalista em formação, 
Conferencista sobre assuntos familiares tendo ministrado na Suíça, 
Munique na Alemanha e várias capitais do Brasil, atualmente é o 
Presidente da UMESE – União dos Ministros Evangélicos de Sergipe.
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NÃO HÁ FÉ SEM A MEMÓRIA E 
NÃO HÁ MEMÓRIA SEM FÉ...!!!

INTRODUÇÃO - Amados irmãos, todos nós 
vivemos períodos de crises e desafios. Quando 
vencemos alguns desafios e acreditamos que 
teremos paz, surgem novos problemas com novos 
desafios a serem atendidos e superados. 

Em nossas vidas, parece que andamos em 
círculo, saindo de uma crise já se preparando para 
enfrentar outra. De um lado, há os problemas 
externos: pandemia, dengue, guerras, mortes, 
injustiças, violência, terror, desastres naturais etc. 
Problemas que nos atingem profundamente  se 
ainda resta humanidade em nossos corações. 

DIVULGAÇÃO
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Sofremos muito por males que estão muito 
além do nosso controle. Há famílias que 
sofrem também com o desemprego, a fome e 
a miséria. Talvez, pensemos: “ah se o mundo 
fosse diferente”, ou “ah se as pessoas fossem um 
pouquinho melhores”. 

Muitas vezes somos tomados de indignação 
diante da banalidade do mal.  Parece que o ser 
humano esqueceu a importância do amor e da 
misericórdia. No Brasil, aparentemente, tudo se 
resolve apenas com violência, seja nos lares ou 
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nas ruas. Que triste realidade! Vivemos um país 
onde a violência não é ocasional, mas estrutural!

Ao mesmo tempo, temos as nossas crises pessoais: 
depressão, transtorno de ansiedade, luto, desespero, 
doenças, desemprego, pobreza, falta de sentido etc. 
Trata-se do ser humano em luta consigo mesmo, para 
que possa existir, ser alguém, enfim, ser feliz! 

Nem sempre é fácil lidar conosco. Somos humanos 
e, portanto, mutáveis e imprevisíveis. Nem sempre 
conseguimos explicar o que está acontecendo 
conosco. Talvez, olhamos para o espelho e nos 
assustemos com o que nos tornamos. Quem sabe, 
nos perguntemos como chegamos tão fundo no 
poço... Talvez, achemos que não há mais saídas a 
nós mesmos e que a dor nunca terá fim. Quais são as 
crises que você tem enfrentado? Quais desafios a sua 
família tem passado? Você está bem? Você se sente 
feliz? Ou é tudo mera aparência para agradar pessoas 
que nem gostamos? Como vai a sua vida?
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MISSIONÁRIO MASSALA 
PARTICIPA DE CULTOS 
NA IGREJA BATISTA NOVA 
ALIANÇA 

Na primeira semana do mês de Julho, a Igreja 
Batista Nova Aliança recebeu o missionário 
Sebastião Massala em seus cultos excepcionais 
de terça e quarta-feira. O convite feito pelo pastor 
presidente dessa casa, Pastor Flavio Augusto 
Gomes, foi acolhido com muita estima pelo 
missionário.

O ministro de origem angolana se encantou com 
a igreja e impactou a todos com seu testemunho 
de vida. Sua infância foi marcada por abandono 
por parte de mãe e pai e, vivendo com seus tios 
numa região interiorana, passou por muitos maus 
tratos, experimentou o descaso e a fome.

Todavia, nas palavras do próprio missionário, 
ele “poderia ter experimentado o mundo e 
conhecido as coisas que o inimigo oferece, para 
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ser um viciado 
ou um drogado”, 
mas Sebastião 
Massala 
escolheu viver 
de fato o grande 
amor de Deus 
ao ser resgatado 
ainda jovem.

Na terça-
feira, dia 5, a 
mensagem foi 
trazida a partir 
do texto paulino 
recomendando 
aos Filipenses 
o seguinte: 
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja 
alcançado; mas uma coisa faço, e é que, 
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e 
avançando para as que estão diante de mim, 
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus.
(Filipenses 3.13,14)
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Missionário Sebastião Massala (E) ao lado 
do Pastor Flavio Augusto Gomes
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Desta feita, 
a igreja foi 
encorajada a 
permanecer 
na expectativa 
dos feitos 
do Senhor. 
Na segunda 
noite, dia 6, a 
ministração 
nasceu a partir 
da história 
da pesca 
maravilhosa 
relatada em 
Lucas capítulo 
5. Sob a 
palavra de Jesus, novos caminhos são chamados 
à existência e maravilhas são experimentadas. “Se 
Deus não falar, eu não paro”.

Com muito louvor, essas duas noites 
declararam que Deus é a cura e a vida em sua 
Igreja. O ministério pessoal do missionário 
Sebastião Massala é marcado por operação de 

Missionário Sebastião Massala fala aos fiés 
da Igreja Batista Nova Aliança
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curas e milagres e mais uma vez essa graça foi 
concedida. Os dois dias foram marcados por 
muitas curas, através da oração da fé. Muitos 
irmãos foram curados de enfermidades, e 
destacamos uma irmã que sofria há mais de 10 
anos com um problema na coluna e foi curada.

 Ainda outro irmão tinha o seu joelho enfermo 
há muitos anos, não podia correr ou pular, 
mas, diante de toda a igreja, pôde testemunhar 
pulando e louvando a Deus. 

A Igreja Batista Nova Aliança pôde também 
ver uma das irmãs que era surda de um ouvido 
e usava aparelho auditivo, após a oração da fé, 
ser curada e conseguir ouvir perfeitamente. Essas 
foram apenas algumas das muitas outras curas 
milagrosas que foram testemunhadas no fim das 
duas noites. Tudo para a glória de Deus!

A amada Igreja do Senhor tem muito com 
o que se alegrar: alegra-se, principalmente, 
com a Sua salvação, as divinas promessas 
que não falham e com os milagres que o 
Senhor Jesus continua fazendo. 
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TODA ÁRVORE 
DEVE DAR FRUTO!

Muito ou pouco, se houver as condições 
necessárias para que isso aconteça! Quando é 
plantada precisa do jardineiro para cuidar dela 
ao longo do tempo até que chegue a idade de 
dar frutos e cumpra sua missão!

De alimentar os que se aproximam dela, dar 
sobra, refrescar o ambiente, oxigenado o ar para 
que possamos ter ar puro. Em um conservatório de 
música os alunos segem o professor e ao longo do 

DIVULGAÇÃO
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Pastor Valtênio Silva e esposa
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tempo ouvem suas instruções para que no futuro 
executem as músicas seguindo todo o ensinamento 
aprendido, dentro de uma orquestra que é dirigida 
pelo professor(o maestro) que está ali para rege-lá.

Nós somos como árvores que foi plantada 
junto a ribeiros de águas, que no devido tempo 
dá o seu fruto é cujas folhas não murcham e tudo 
quanto fizer prosperará Sl.1

Se estivermos sobe o cuidado do mestre e ligados 
a ele frutificaremos muito porque Ele nos sustentará 
para que produzimos frutos a cem por um. 

Com Jesus e em Jesus a vida é frutífera 
dando bons e muitos frutos sob os cuidados do 
Senhor que nos fortalecerá a cada dia, para que 
produzamos mais e mais sendo uma benção 
como foi Abraão dentre tantos exemplos biblicos.

Ligados em Jesus produziremos muitos e bons  
frutos, em todas as áreas da nossa vida e teremos 
abundante colheita, porque sem Ele, nada 
podemos fazer! 
Graça e Paz!

2/2MUNDO EVANGÉLICO
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DENGUE AUMENTA 290% 
E FAZ SETE VÍTIMAS FATAIS

Foi confirmado na última quarta-feira, 6, o 
sétimo óbito provocado por dengue grave este 
ano em Sergipe. Trata-se de um adolescente 
de 13 anos de São Cristóvão que tinha 
comorbidades e iniciou os sintomas no dia 28 
de junho. Em seguida ele se internou e veio 
a falecer na última segunda-feira, 4. Uma 
professora aposentada também faleceu vítima de 
doença. O aumento do número de casos e óbitos 
por dengue em 2022 traz preocupação.

CADERNO   SAÚDE
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A dengue é uma doença viral causada pelo mosquito Aedes aegypti

FOTOS DIVULGAÇÃO
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De acordo com o Boletim das arboviroses, 
divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), de 1º de janeiro até o início de julho, foram 
notificados mais de 5 mil casos de dengue em 
Sergipe, um aumento de 276,9% em relação ao 
mesmo período ano passado. Quando são analisados 
os casos confirmados, àqueles que já passaram pela 
análise laboratorial, a variação é ainda maior em 
relação ao ano passado: 290,1%. Foram 831 casos 
confirmados em 2022 contra 213 em 2021.

A dengue é uma doença viral causada por um 
arbovírus transmitido pela picada do mosquito 
Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre, 
dores no corpo e manchas vermelhas. A forma 
grave, chamada de dengue hemorrágica, tem 
os mesmos sintomas da dengue clássica, porém 
quando a febre diminui, por volta do terceiro 
ou quarto dia, surgem hemorragias por causa 
de sangramentos de vasos na pele e em órgãos 
internos. A doença é muito perigosa.

O diretor de Vigilância da Secretaria de Estado 
da Saúde, Dr Marco Aurélio Góes, aponta alguns 
fatores que contribuíram para o aumento da dengue 
este ano. “Com a pandemia, algumas atividades 
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de rotina foram diminuídas, pela necessidade 
de não estarmos entrando na casa das pessoas, 
evitando o contato. A sociedade também acabou 
desmobilizando as atividades diárias em busca dos 
focos possíveis que estão próximos aos domicílios. 
Além disso, temos a condição climática que 
favorece a proliferação do vetor”, apontou.

URGÊNCIA

Segundo o diretor, é importante buscar ajuda 
médica assim que os sintomas aparecerem. 
“Se a pessoa tem sintomas como febre, dor de 
cabeça, mal estar, manchas na pele, tontura, 

4/6CADERNO   SAÚDE
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Dr Marco Aurélio: “a condição climática 
favorece a proliferação do vetor”
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dor na barriga muito forte e sangramentos, e 
quando a pessoa começa, ao invés de melhorar, 
está piorando e ficando, principalmente as 
crianças, mais acamadas, com menos atividades, 
não aceitando alimentação, tem que levar 
imediatamente para ser avaliado numa urgência 
ou em um posto de saúde mais próximo”, alertou.

PREVENÇÃO

O mosquito transmissor da dengue apresenta 
hábito diurno, com suas atividades mais frequentes 
no início da manhã e final da tarde. Ele necessita 
de água parada para sua reprodução, uma 
vez que após a eclosão dos ovos, as larvas do 
mosquito desenvolvem-se no meio aquático, por 
isso a explosão de casos neste período de inverno, 
com períodos em que a temperatura está mais 
baixa durante o dia, com chuvas, e, quando o sol 
aparece as temperaturas aumentam. Isso favorece 
a multiplicação do vetor.

A população pode colaborar com o combate ao 
mosquito verificando se existem focos em suas 
residências e evitando acúmulo de água parada, 
que é local de reprodução do mosquito. Confira 
algumas dicas importantes:

5/6CADERNO   SAÚDE
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 A população pode colaborar com o combate ao mosquito

uNão deixar água parada em garrafas, vasos de 
planta e pneus;
uManter lixeiras tampadas e protegidas da chuva;
uLimpar os vasinhos de planta e vasilhas usadas 
para colocar água para animais;
uRetirar água de plantas que acumulam água, 
como as bromélias;
uManter as piscinas sempre limpas;
uLimpar as calhas;
uManter caixas de água e cisternas tampadas;
uDescartar adequadamente objetos que 
acumulam água.

6/6CADERNO   SAÚDE
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SEGURANÇA DO PACIENTE

O Hospital Cirurgia encerrou no dia 7 de julho a 
sua participação no projeto Paciente Seguro, que 
teve início em 2021 e foi executado pelo hospital 
Moinhos de Vento de Porto Alegre/RS e vinculado ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde Pro-SUS. Durante 
um ano, foram utilizadas diversas metodologias 
de compartilhamento de experiências, estratégias 
de monitoramento de protocolos, utilização 
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PERDA DOS DENTES 
NA TERCEIRA IDADE

Uma condição comum na terceira 
idade é a perda parcial ou total de 
dentes permanentes. Conhecida 
como edentulismo, esconde 
vários prejuízos à saúde do idoso. 
Além de prejudicar a alimentação, 
o problema pode gerar outros 
problemas de saúde como perda 
ou ganho excessivo de peso, alterações no sistema 
imune e baixa autoestima. Por isso, é importante que 
a saúde bucal seja observada com atenção. “O 
edentulismo pode ser congênito (a pessoa nunca 
possuiu o germe dentário) ou adquirida durante 
a vida (patologias ou traumatismos). Acomete 
mais os adultos e os idosos uma vez que a maior 
prevalência da perda de dentes apresenta-se 
de forma adquirida durante a vida”, explica a 
professora da Unit, Dra. Rosemilia Milet.
 

de ferramentas de qualidade e implantação 
e manutenção dos protocolos relacionados à 
segurança do paciente que contribuíram, e muito, 
para o crescimento e consolidação do núcleo de 
segurança do paciente do Cirurgia.
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MORRE DR  
PAULO TARCÍCIO

Morreu na última 
quinta-feira, 7, 
em decorrência 
da diabetes alta, o 
médico nefrologista 
Dr Paulo Tarcísio 
Azevedo Melo. Ele 
era proprietário 
da Clínica de 
Hemodiálise Nefroes 
que atende em Estância e trabalhou em vários 
locais, entre eles na Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e Hospital da Polícia Militar 
(HPM), em Aracaju. Nossas condolências a 
todos os familiares e amigos.

SÍNDROME GRIPAL

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue 
executando estratégias com o intuito de monitorar 
e enfrentar a covid-19 na capital. Com isso, 
o atendimento de casos de síndromes gripais 
continua sendo ofertado na rede de saúde que 
conta com as 45 Unidades Básicas de Saúde 
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FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAIS

46 hospitais de Sergipe (entre públicos e 
privados) serão alvos de um processo de 
fiscalização pelo Conselho Regional de Engenharia 

(UBSs), o Centro de Atendimento e Triagem a 
Síndrome Gripal, atendendo crianças e adultos, e 
as urgências municipais dos hospitais Fernando 
Franco e Nestor Piva. O Centro de Atendimento e 
Triagem a Síndrome Gripal funciona diariamente 
(incluindo finais de semana e feriados), das 7h às 
19h, com horário de coleta até as 18h.
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e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) ao longo deste 
ano. A ação inicia nesta terça-feira, 5, com uma 
vistoria no Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Sergipe (HU/UFS). Segundo o Crea, 
a data é marcada como sendo o “dia D” da 
operação por ser realizada simultaneamente por 
todos os “Creas” da região Nordeste. 

COLETA EXTERNA EM ESTÂNCIA

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) em 
parceria com o supermercado Bombom realizou 
na quarta-feira, 6, no horário das 8h às 15h, uma 
coleta externa de sangue na Universidade Tiradentes 
(Unit) polo Estância. A ação visa à promoção do 
serviço para estimular e fidelizar o ato da doação 
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JORNADA DE 
ANESTESIOLOGIA 
2022

 As entidades de 
anestesiologia de 
Sergipe e de Alagoas 
já finalizaram a 
programação da 
XIX Jornada de 
Anestesiologia de 
Alagoas e Sergipe 
(Jalagipe). O evento 
acontecerá este ano em Aracaju, no período 
de 28 a 30 de julho no Hotel Vidam e terá 
como tema central “Em defesa da vida”. “O 
evento reunirá palestrantes de vários estados 
brasileiros, que falarão sobre a importância da 
qualidade de vida, tanto dos pacientes como 
dos anestesiologistas”, destaca o presidente 
da Sociedade de Anestesiologia do Estado de 
Sergipe (Saese), Dr. Fabrício Dias Antunes.

com regularidade. O programa de coleta externa 
além de facilitar o acesso da população ao serviço, 
busca a ampliação dos estoques de todos os grupos 
sanguíneos, O, A, B e Ab positivo e negativo.
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DIA MUNDIAL DA ALERGIA

No último dia 8 de julho foi comemorado o Dia 
Mundial da Alergia. Cerca de 35% da população 
mundial sofre de doenças alérgicas respiratórias, 
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 
O Ministério da Saúde alerta para os principais 
sintomas e prevenção da doença que altera o 
sistema de defesa do organismo e é tão conhecida 
dos brasileiros. Entre as mais comuns, estão a 
rinite alérgica e a asma. Em seguida, aparecem 
as alergias alimentares. As alergias ocorrem 
quando os anticorpos reagem de forma exagerada 
ao contato com algumas substâncias. Alguns 
exemplos são ácaros da poeira doméstica, pólens, 
proteínas de alimento, entre outros. Existe uma 
predisposição genética pela qual os pais alérgicos, 
com frequência, têm filhos também alérgicos.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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CRISES ASMÁTICAS PODEM 
AUMENTAR NO INVERNO

A asma é uma doença crônica inflamatória e 
geralmente de caráter alérgico dos brônquios. 
Quando a doença está ativa ela ocasiona 
inflamação da mucosa brônquica (“pele” que 
reveste o interior dos brônquios) levando à 
redução do calibre brônquico e produção de 
muco. Tais eventos levam aos sintomas da doença 
como tosse persistente e aos esforços, sensação 
de aperto, falta de ar e chiado no peito.

Quando não tratada, a asma pode evoluir 
para um quadro infeccioso respiratório
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O período do inverno, que teve início no dia 21 
de junho, é preocupante para quem tem asma. 
O ar frio, e muitas vezes seco deste período, 
provoca a irritação dos brônquios, que reagem com 
broncoconstrição, causando as crises de asma. 
É durante esta estação do ano que as infecções 
respiratórias virais ou bacterianas acontecem com 
mais frequência, e essas situações funcionam 
como gatilhos para ativar os sintomas da doença.

De acordo com o 
médico pneumologista Dr 
George Amado, a asma 
não tem cura, porém, com 
o tratamento adequado e 
acompanhamento médico, 
o asmático consegue levar 
uma vida normal, com 
qualidade respiratória 
otimizada e sem sintomas. 
“Apesar de ser possível 
que a doença apareça em qualquer idade, seu 
surgimento é mais comum na infância, sendo 
que 30% a 80% dos portadores desenvolvem 
a asma até os 3 - 5 anos de idade. Com o 
crescimento do indivíduo, ela pode ‘adormecer’, 

Dr George Amado 
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ficar um tempo assintomática, e lá adiante, na 
fase adulta, voltar a se manifestar”, destacou.

Segundo o especialista, o diagnóstico da asma 
surge da somatória de informações clínicas, 
inclusive sendo valorizados antecedentes 
familiares, com alguns exames complementares 
solicitados, tipo espirometria e testes alérgicos. 
Dr George lembra da importância do diagnóstico 
para evitar complicações. “A asma, quando não 
tratada adequadamente, além de promover uma 
péssima qualidade de vida respiratória para o 
paciente, pode evoluir para um quadro infeccioso 
respiratório, inclusive pneumonia”, alerta.

TRATAMENTO

O tratamento da asma envolve uma somatória 
de situações que culminam com o controle da 
doença. São eles: o tratamento medicamentoso de 
manutenção para controle da doença e evitar os 
sintomas e as crises; o acompanhamento médico 
pneumológico regular; atividade física regular;  
higiene ambiental para evitar contato com os 
gatilhos que atiçam as crises, inclusive ficar longe 
da fumaça do cigarro; uma alimentação saudável e 
não inflamatória; e o controle do stress e ansiedade.

VOLTAR PARA
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OS RISCOS DA 
AUTOMEDICAÇÃO 

A automedicação como uso irracional, 
compreende o uso de medicamento sem prescrição, 
orientação e/ou acompanhamento médico. Esta 
definição difere do conceito de automedicação 
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AMANDA PRATA
FARMACÊUTICA
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responsável, que define o uso de medicamento 
não prescrito, porém, sob a orientação e 
acompanhamento do farmacêutico que irá favorecer 
uma conduta racional para uso dos fármacos.

RISCOS

Os riscos da automedicação para o indivíduo são:
• o diagnóstico incorreto, devido ao 

mascaramento dos sintomas, possibilitando o 
agravamento do distúrbio; 

• a escolha do medicamento inadequado; 
• a administração incorreta, dosagem 

inadequada, uso curto ou prolongado do 
medicamento; 

• dependência; 
• efeitos indesejados; 
• desconhecimento das interações com outros 

medicamentos; 
• reações alérgicas, intoxicações; 
• armazenamento incorreto e uso do 

medicamento fora do prazo de validade.

O Brasil é um dos principais consumidores 
mundiais de medicamentos, destacando que o 
setor farmacêutico não segue os números pedidos 
pela OMS que recomenda 1 farmácia a cada 
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10.000 habitantes, quando que o país possui 3,3 
farmácias para cada 10.000 habitantes. 

A incansável busca da conscientização da 
população quanto ao perigo da automedicação 
pelos profissionais de saúde é de suma 
importância para que nos tornemos país modelo 
em utilização de medicamentos de forma 
responsável, ou seja, sob orientação médica.

PAPEL DO FARMACÊUTICO 

O farmacêutico dentro de suas habilitações 
é o profissional capacitado para prestar 
assistência farmacêutica, cujo objetivo principal 
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é conscientizar o indivíduo/paciente que os 
medicamentos utilizados corretamente e sob 
orientação médica propiciam alívio de males que 
afetam a sua saúde, promovendo assim  o uso 
racional dos medicamentos  que pode  contribuir 
para a diminuição dos números de intoxicação 
e internações hospitalares, e conseqüentemente 
atuar mais em níveis de prevenção e promoção 
da saúde, proporcionando melhor alocação dos 
recursos disponíveis.

É POSSÍVEL ACABAR COM A AUTOMEDICAÇÃO?

Impossível, contudo é possível minimizá-
la, cabendo haver uma estreita relação entre 
profissional e paciente de modo a garantir o bem-
estar da população de modo geral. 

4/4CADERNO   SAÚDE
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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 coordenadora 
da Assistência 
Farmacêutica do 

município de Propriá, Kátia 
Rejane Soares, é a nossa 
profissional de destaque 
essa semana. Atuando desde 
2011 como farmacêutica, com especialização em 
Gestão em Assistência Farmacêutica e Farmácia 
Hospitalar e Clínica, Kátia vem desempenhando 
um excelente trabalho na Secretaria Municipal 
de Saúde. Para ela, o momento mais marcante 
na sua carreira foi a convocação do concurso do 
município de Propriá e da Fundação Hospitalar 
de Saúde, locais que ela atua como farmacêutica. 
Para Kátia, exercer a sua profissão é gratificante. 
“Sou muito feliz e realizada com minha 
profissão. Atuo nas seguintes áreas:  assistência 
farmacêutica, farmácia hospitalar, farmácia 
comunitária e vigilância sanitária. Desempenho 
com muito zelo e cuidado ao próximo”, disse.

KÁTIA REJANE 
FARMACÊUTICA

CADERNO   SAÚDE
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Seguindo o calendário de campanhas 
da saúde, neste mês, o Julho Amarelo visa 
conscientizar a população sobre a importância 
do diagnóstico precoce do câncer ósseo, uma 
doença rara e silenciosa e que corresponde a 
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JULHO AMARELO: 
ONCOLOGISTA ALERTA PARA 
SINTOMAS DO CÂNCER ÓSSEO

O câncer ósseo apresenta dor, aumento de volume e limitação funcional 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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1% de todos os tipos de câncer. A campanha 
visa justamente alertar a população para a 
possibilidade de um tratamento eficaz e assertivo.

De acordo com a oncologista cooperada Unimed 
Sergipe, a médica Gisélia Tavares, os tumores 
ósseos podem surgir em qualquer osso do corpo 
humano, mas são mais comuns nas vértebras, 
ossos da bacia, fêmur, tíbia, úmero,  costelas 
e joelhos. A médica explica que os principais 
sintomas são dores, podendo estar relacionado ou 
não a trauma como fator causal.

“O câncer ósseo apresenta como 
características dor, aumento de volume 
no local e limitação funcional. Por isso, ao 
sentir qualquer sintoma, principalmente 
dor com sinais de alerta - mais de 15 dias, 
piora progressiva, dor noturna persistente-, a 
recomendação é que a pessoa busque auxílio 
médico. A identificação do câncer ósseo 
passa por exames de imagens como raio-x, 
tomografia computadorizada, ressonância 
nuclear magnética ou cintilografia óssea, além 
de biópsias”, explica a oncologista, que atende 
no Centro de Infusão e Oncologia Unimed.
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Segundo a oncologista, 
no caso de tumores 
malignos, o crescimento é 
mais rápido e o aumento 
de volume local ocorre em 
menos de três meses. Os 
tumores benignos possuem 
uma sintomatologia 
mais silenciosa, ou 
ainda, existem tumores 
ósseos benignos que 
são silenciosos e não 
causam sintomas, sendo 
descobertos somente quando o paciente realiza 
algum exame de imagem.

GRUPOS DE RISCO

O câncer ósseo pode surgir em qualquer fase 
da vida, porém, é mais comum em crianças e 
adolescentes. “O câncer primário dos ossos atinge 
mais crianças e adolescentes.  Em casos de lesão 
óssea acima dos 40 anos, a primeira suspeita é de 
estarmos diante de uma lesão óssea metastática, 
ou seja, derivada de câncer que teve origem em 
outro órgão e que teve células cancerígenas que 
migraram para os ossos”, ressalta a médica.

Dra Gisélia Tavares
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De acordo com a médica Gisélia, não há 
uma causa específica para o aparecimento do 
câncer ósseo, mas uma possibilidade baseia-se 
em mutações genéticas. “Síndromes genéticas 
e doenças preexistentes, como a Doença de 
Paget, podem contribuir para o aumento da 
probabilidade de desenvolvimento do tumor ósseo. 
Não há prevenção, mas sim diagnóstico precoce e 
tratamento adequado”, destaca a oncologista.

Após o diagnóstico do câncer ósseo, o 
tratamento pode ser feito a partir de cirurgia, 
quimioterapia e radioterapia, sendo que cada caso 
é avaliado de forma individual para traçar o melhor 
esquema terapêutico.

CENTRO DE INFUSÃO E ONCOLOGIA

Para o tratamento do câncer ósseo e de outros 
tipos de câncer, a Unimed Sergipe oferece os 
serviços do Centro de Infusão e Oncologia, 
localizado no quarto andar do Hospital Unimed. 
Inaugurado no início de março, o Centro oferece 
um atendimento humanizado, com equipe 
multidisciplinar e com o padrão Unimed de 
qualidade, voltado para pacientes oncológicos e 
com doenças autoimunes.
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Além de um estilo de vida mais saudável, 
muitas pessoas praticam atividades físicas para 
alcançar o corpo desejado e buscam artifícios 
que as auxiliem no processo de emagrecimento, 
ganho de massa muscular e definição. 

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

CADERNO   SAÚDE

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

FO
TO

S 
DI

VU
LG

A
Ç

Ã
O

1/4

Conhecendo o mais famoso dos suplementos

WHEY PROTEIN 
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Principalmente os adeptos à musculação utilizam 
suplementos alimentares como recurso.

O mais popular entre a classe desses 
ergogênicos nutricionais é o whey protein. Mas 
o que é esse suplemento? Quais são os tipos? 
É indicado para todas as idades? Quais as 
contraindicações? Veja a seguir algumas dicas e 
orientações de consumo.

O whey protein é uma proteína solúvel extraída 
do soro do leite da vaca, formado durante o 
processo de fabricação de queijos. Apresenta uma 
excelente composição de aminoácidos, tornando-o 
um substrato de alto valor biológico.

Esses aminoácidos de cadeia ramificada 
promovem o anabolismo proteico, favorece o ganho 
de força e reduz a perda de massa muscular 
durante o emagrecimento. 

Pode ser consumido por praticantes de exercícios 
físicos, atletas, adolescentes e idosos com 
seletividade alimentar, pacientes pós-cirúrgicos e por 
ser prático de carregar, pode beneficiar aqueles que 
não têm tempo de realizar uma refeição completa 
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todos os dias. No mercado existem diferentes 
tipos de sabores que melhoram a palatabilidade e 
aceitação deste suplemento. Pode ser utilizado em 
shakes com água ou leite, adicionado a vitaminas, 
sucos, mingaus, panquecas, frutas e o que mais a 
imaginação deixar.

Existem três tipos que variam de acordo com a 
sua composição e grau de filtração. 

WHEY PROTEIN CONCENTRADO: 

Por passar por apenas uma filtragem, contém 
de 30 a 80% de proteína, com o restante 
de caseína, lactose, gordura, carboidratos e 
minerais, fazendo com que sua absorção seja a 
mais lenta entre os três tipos. Por conta disso, 
é contraindicado para indivíduos com alergia à 
proteína do leite da vaca e intolerância à lactose. 
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ISOLADO:

Esse tipo de whey protein é mais puro, 
concentrando cerca de 90% de proteínas e isolando 
componentes como lactose, caseína e gordura. 
Possui maior velocidade de absorção que o whey 
concentrado e também maior custo de mercado.

 HIDROLISADO:

Tem um processo de fabricação complexo, que 
passa por hidrólise, facilitando assim sua digestão 
e absorção. É recomendado para pessoas com 
intolerância à caseína e dificuldade de digestão 
proteica, pois sua purificação e fragmentação 
aumentam as chances de digestão e reduz possíveis 
desconfortos abdominais. Por conta da complexidade 
na produção, tem um custo muito elevado. 

Mas atenção! O excesso de proteínas pode 
causar acúmulo de gordura, além de sobrecarregar 
os rins e causar alterações no fígado. Portanto 
qualquer suplemento alimentar, incluindo o whey 
protein, deve ser prescrito e orientado por um 
profissional nutricionista.

Evelyn Mateus – Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Pós-Graduada em Nutrição Clínica e Esportiva pela FATELOS
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DE VOLTA À LUTA

Depois de um semestre ausente, o utilitário esportivo 
compacto HR-V retorna ao catálogo da Honda no Brasil
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Lançamento nacional do novo Honda HR-V 

FOTOS DIVULGAÇÃO 

Após ter sido retirado do portfólio da Honda 
do Brasil em janeiro deste ano, o HR-V volta a ser 
produzido em Itirapina (SP). A terceira geração 
do utilitário esportivo compacto chegará às 
concessionárias em agosto nas versões EX 
Sensing e EXL Sensing, com motor 1.5 aspirado 
bicombustível de até 126 cavalos de potência e 
15,8 kgfm de torque, associado à transmissão 
tipo CVT com 7 marchas simuladas. Em outubro, 
começam as vendas das configurações Advance 
e Touring, com a versão turbinada do mesmo 
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motor, que não teve a potência e o torque 
revelados. A Honda também não divulgou o 
preço de nenhuma versão. Quanto à oferta 
de cores, não há mistério. O novo HR-V terá 
um paleta comum a todas as versões: a sólida 
Branco Tafetá, as metálicas Cinza Basalto 
(inédita no catálogo da Honda), Azul Cósmico e 
Prata Platinum e as perolizadas Branco Topázio, 
Cinza Grafeno, Preto Cristal e Vermelho Mercúrio.

A volta do HR-V representa um alento para as 
concessionárias da marca japonesa. Atualmente, 
seu portfólio no mercado brasileiro oferece 
apenas o City, em suas versões hatch e sedã. 
A oferta minimalista nas vitrines ocorre desde 
o anúncio do fim da produção do Fit, do WR-V 
e do Civic – que deve retornar ainda este ano, 
importado do Canadá – e da interrupção da 
fabricação do próprio HR-V, todas anunciadas no 
início do ano. Os reflexos das decisões da Honda 
se refletiram, naturalmente, no mercado. 

Dos 4,05% de “market share” que a marca tinha 
em janeiro entre carros de passeio e comerciais 
leves (a marca não atua neste último segmento), 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 212

4/11

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

a participação caiu para 2,44% em junho. Assim, 
a rede da Honda torce muito para que o novo 
HR-V repita o sucesso obtido quando foi lançado 
no Brasil, em 2015. Durante três anos, o modelo 
esteve entre os líderes do segmento de utilitários 
esportivos compactos. No entanto, o reinado do 
SUV da Honda na categoria começou a acabar 
na virada para 2019. Em janeiro deste ano, último 
mês cheio de vendas antes que a fabricação 
nacional fosse interrompida, o HR-V apareceu 
em um opaco sexto lugar, superado por Jeep 
Renegade, Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross, 
Chevrolet Tracker e Citroën C4 Cactus.

http://www.cinformonline.com.br
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A partir do slogan “Amp up Your Life” 
(amplifique sua vida), os engenheiros da Honda 
estabeleceram um tripé de conceitos básicos 
para o desenvolvimento do novo HR-V: prazer, 
estilo e confiabilidade. Conforme a fabricante, 
já a partir das versões EX e EXL Sensing, existe 
um pacote completo de equipamentos de 
segurança e assistência ao condutor. Todas as 
variantes têm piloto automático adaptativo, 
frenagem automática de emergência, assistente 
de permanência em faixa, mitigação de evasão 
de pista e ajuste automático dos faróis. Outra 
novidade da linha é a introdução do myHonda 
Connect, inédita plataforma de conectividade 
da Honda, disponível nas configurações Advance 
e Touring. O novo HR-V preserva o porte de seu 
antecessor, mas muda o estilo. A linha de ombros 
elevada da carroceria une a parte frontal à 
traseira, de curvatura acentuada. A parte da frente 
é um fator de diferenciação entre as versões. 

Na Advance e na Touring, a grade é composta 
por múltiplos elementos que parecem flutuar, 
ressaltando um caráter mais esportivo e robusto. 
Já nas EX e EXL Sensing, a peça tem filetes 
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horizontais. Outro elemento de diferenciação 
está nos faróis full-LED (de série em todas as 
versões). Na Touring, têm acabamento cromado 
na moldura interna do bloco da luz alta. Nas 
outras três configurações, a moldura é preta. Na 
traseira, todas as versões têm lanternas fumê 
com leds nas luzes de posição e freio, unidas por 
uma barra horizontal de led que também cumpre 
a função de luz de posição e, exclusivamente na 
Touring, tem acabamento cinza-escuro. Abaixo, 
estão a maçaneta da tampa do porta-malas, as 
luzes de placa e a câmera de ré. A tampa traseira 

http://www.cinformonline.com.br
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tem abertura alta, com linha inferior baixa para 
facilitar a colocação e retirada de objetos no 
compartimento de bagagem.

Três tipos de rodas diferentes (sempre em 
alumínio e aro 17) equipam o novo HR-V, com as 
“tops” tendo modelos exclusivos. Outro detalhe 
do projeto da nova geração do SUV é a baixa 
altura do capô. O deslocamento dos retrovisores 
externos para as portas – antes, eram afixados 
junto à base das colunas “A” (as da frente) – 
também contribui para a melhora da visibilidade 
do motorista. O projeto do interior replica o 
conceito aplicado ao design externo. Para ampliar 
a visibilidade, a posição de dirigir foi elevada em 
um centímetro em relação à geração anterior. 

Todas as configurações têm ainda seis airbags 
(frontais, laterais e do tipo cortina), assistente de 
estabilidade e tração, LaneWatch (para redução 
de ponto cego via câmera no espelho do lado do 
passageiro), auxílio de partida e descida em rampa, 
sistema de acionamento de luzes de emergência 
em frenagens severas, sistema Isofix para fixação 
de assentos infantis, alerta de baixa pressão dos 
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pneus, câmera de ré multivisão e sensores de 
estacionamento. O Honda Sensing também é de 
série em todas as versões. Trata-se de um pacote 
de tecnologias de segurança e assistência ao 
motorista com base em imagens captadas por uma 
câmera de longo alcance e de visão grande angular 
(cerca de cem graus) e de um microprocessador 
de imagem de alta capacidade. O Honda Sensing 
oferece o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) – 
auxilia o motorista a manter uma distância segura 
em relação ao veículo à frente, incorporando o Low 
Speed Follow para a manutenção da distância de 

http://www.cinformonline.com.br
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outro carro mesmo em baixas velocidades –, o 
sistema de frenagem para mitigação de colisão 
– aciona o freio ao detectar uma possível batida 
frontal –, a assistência de permanência em faixa, 
o sistema para mitigação de evasão de pista e o 
ajuste automático de farol.

BUSCA DA HARMONIA INTERIOR
A Honda garante que o espaço longitudinal 

para as pernas dos ocupantes do banco traseiro 
do HR-V cresceu 3,5 centímetros, mesmo ganho 
no espaço para os pés. Adicionalmente, o encosto 
ganhou dois graus adicionais de reclinação. O 
Magic Seat, sistema de modularidade dos bancos 
apresentado originalmente no Fit e que aparece 
no atualmente no City, está presente no novo 
HR-V com os habituais três modos de utilização 
(Utility, Long e Tall), permitindo a acomodação de 
objetos com vários volumes e dimensões. 

O painel de instrumentos e a tela da central 
multimídia “touchscreen” de 8 polegadas foram 
posicionados no novo HR-V de maneira a exigir 
um mínimo desvio do olhar, para permitir ao 
motorista concentrar seu foco na via. Assim, todas 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 218 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

10/11

as informações relativas ao funcionamento do 
veículo, navegação e demais sistemas tiveram sua 
visualização aprimorada. O posicionamento da 
alavanca do câmbio e demais controles relativos 
à condução também foram pensados para evitar 
que o motorista altere sua postura ao volante ou 
tenha de “procurar” qualquer dispositivo.

O aplicativo myHonda Connect pretende 
“linkar” o motorista ao HR-V via aplicativo no 
smartphone. Os serviços têm funções como 

http://www.cinformonline.com.br
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Motor: 1.5 DI VTEC Turbo Flex Potência: será 
divulgada em outubro Torque: será divulgado em 
outubro Transmissão: automática do tipo CVT 
com “paddles shifts” Direção: assistência elétrica 
progressiva Tração: dianteira Suspensão: dianteira 
tipo MacPherson, traseira barra de torção Rodas: 
liga leve de 17 polegadas, com design exclusivo na 
versão Pneus: 215/60R17 Dimensões: 4,38 metros 
de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,59 metro 
de altura, 2,61 metros de entre-eixos Peso em 
ordem de marcha: 1.422 quilos Porta-malas: 354 
litros Tanque de combustível: 50 litros Ângulo de 
ataque: 16 graus Ângulo de saída: 20,3 graus
Altura em relação ao solo: 18,1 centímetros

FICHA TÉCNICA
HONDA HR-V TOURING

consultar status do veículo, acionar controles 
remotos (dar partida no motor e ligar o ar-
condicionado para climatização da cabine à 
distância), encontrar o carro com suporte de 
mapa, receber alertas e fazer agendamentos 
de revisões. A tecnologia estará disponível nas 
versões Advance e Touring. 
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FREADA NAS VENDAS
Com cerca de 150 mil veículos deixados de serem 
concluídos neste mês por falta de componentes, 
especialmente de semicondutores, o mercado 
brasileiro fechou junho com venda de 158.172 
unidades entre carros de passeio e comerciais 
leves, representando queda de 6,2% ante 

Por Daniel Dias
AutoMotrix
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Volkswagen Gol
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maio e de 3,2% em relação ao mesmo mês do 
ano passado. A picape compacta Fiat Strada 
manteve a liderança, com 9.802 unidades 
emplacadas em junho, surpreendentemente 
seguida pelo veteraníssimo hatch compacto 
Volkswagen Gol - que deve sair de linha em 
2022 -, com 8.964 exemplares vendidos, à frente 
do hatch compacto Hyundai HB20 (7.973), do 
SUV compacto Volkswagen T-Cross (6.151), do 
SUV médio Jeep Compass (5.980), dos SUVs 
compactos Hyundai Creta (5.832) e Chevrolet 
Tracker (5.013), do sedã compacto Fiat Cronos 
(4.861), do utilitário esportivo compacto Fiat 
Pulse (4.776) e do hatch subcompacto Fiat Mobi 
(4.633). Entre as fabricantes com produção 
local, a Fiat permaneceu em primeiro nos dois 
segmentos, com 32.760 unidades vendidas em 
junho e participação de mercado de 20,7%, 
acompanhada da Volkswagen, com 22.995 
vendas e “market share” de 15,1%, da General 
Motors (18.820 e 11,9%), da Hyundai (16.614 
e 10,5%), da Toyota (15.873 e 10,1%), da Jeep 
(11.302 e 7,1%), da Renault (10.096 e 6,3%), da 
Nissan (5.187 e 3,2%), da Peugeot (4.313 e 2,7%) 
e da Honda (3.859 e 2,4%).
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É SÓ FALAR
O Hyundai Creta tem mais uma novidade na linha 
2023. O modelo produzido na cidade paulista 
de Piracicaba briga no segmento de utilitários 
esportivos compactos e ganhou comando de voz 
para abertura do teto solar nas configurações 
Platinum, Ultimate e N Line. Atualmente, os 
comandos de voz já estão disponíveis no Creta 
para acionamento do ar-condicionado, da 
ventilação do banco do motorista e para abrir e 
fechar o vidro do condutor. Na variante Action 1.6, a 
migração para o modelo 2023 ocorrerá no segundo 
semestre deste ano. Os preços do Creta são de R$ 
120.190 na Comfort (R$ 124.090 para São Paulo), 

Hyundai Creta Ultimate
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EXPORTADORA DE “KNOW-HOW”
Depois de anunciar o final da produção no 
Brasil – em janeiro do ano passado –, a Ford 
vislumbrou um novo cenário para o Complexo 
de Camaçari (BA): o conhecimento. Com isso, os 
1.500 profissionais do Centro de Desenvolvimento 

de R$ 132.290 na Limited (R$ 136.790 em SP), de 
R$ 143.890 na Platinum sem teto solar (R$ 148.790 
em SP), de R$ 152.090 na Platinum com teto solar 
(R$ 157.390 em SP) e de R$ 159.490 na N Line (R$ 
165.090 em SP), todas com motor 1.0 turbo. A 
Ultimate 2.0 custa R$ 165.290 (R$ 171.090 para SP). 

do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia 
da Ford Brasil em Camaçari (BA)
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DE VOLTA À LINHA
Com os novos Q3 e Q3 Sportback, equipados 
com motor 2.0 de 231 cavalos de potência, a 
Audi do Brasil retomou as operações em sua 
fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Para 
viabilizar a reinauguração da unidade, a Audi 

e Tecnologia da Ford Brasil passarão a atuar em 
projetos globais voltados ao futuro da mobilidade, 
como veículos elétricos, autônomos e conectados. 
A estrutura foi ampliada recentemente com a 
contratação de mais 500 empregados. “A inovação 
contínua é o diferencial entre as empresas 
que crescerão ou desaparecerão neste mundo 
em constante mudança. Isso nos leva a outro 
grande desafio: a demanda cada vez maior por 
engenheiros e especialistas. Vimos nesse cenário 
a oportunidade de ampliar nossa atuação com 
a exportação de serviços de engenharia para 
os principais mercados da Ford no mundo. 
Atualmente, nosso Centro de Desenvolvimento 
opera como uma unidade de negócio 
autossustentável, com uma expectativa de receita 
de R$ 500 milhões este ano”, comemora Daniel 
Justo, presidente da Ford América do Sul.
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promoveu um investimento de R$ 100 milhões na 
modernização da linha de montagem, com novos 
maquinários, ferramentais, equipamentos de 
controle de qualidade e sistemas de tecnologia da 
informação e infraestrutura logística. O montante 
se soma aos R$ 446 milhões já investidos pela 
marca desde 2012. A produção no Paraná teve 
início em 2015 com o A3 sedã. Em 2016, passou 
a fazer também o Q3. A fabricação do SUV seguiu 
até 2019, com o fim do ciclo de vida da geração 
anterior, enquanto o A3 saiu de linha em 2020. “A 
Audi tem uma relação sólida e duradoura com o 
Brasil, e mesmo após a interrupção das operações, 
sempre acreditamos no potencial de recuperação 
e crescimento do país. Por isso, a empresa se 
esforçou para retomar a sua produção local”, 
comemorou Daniel Rojas, CEO da Audi do Brasil. 

Audi Brasil com o Q3 e o Q3 Sportback

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 226 WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

7/11

TEST-DRIVE VIRTUAL
Por meio da Amazon Alexa, a BMW introduziu 
o elétrico iX3 oficialmente no mercado 
brasileiro, no último fim de semana. “O iX3 
é o primeiro modelo a permitir um test-
drive sensorial, por meio do Alexa, de forma 
a incentivar a experiência real na Rede de 
Concessionárias. A interação com residências, 
empresas e com todo o ambiente será cada 
vez mais constante e seguiremos a liderar a 
transformação da indústria de mobilidade 
e tecnologia premium, desde a oferta de 
atualizações remotas de software nos nossos 
veículo até várias outras ações que estão por 
serem implementadas”, antecipa Henrique 
Miranda, diretor de Eletrificação na BMW do 
Brasil. Com até 460 quilômetros de autonomia, 

BMW iX3
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SÓ LÁ
A Citroën acaba de revelar mundialmente os 
inéditos C4 X e ë-C4 X elétrico, reunindo o design 
único de um fastback, a versatilidade de um 
modelo quatro portas e a “pegada” SUV. A versão 

o iX3 M Sport é o quarto modelo do BMW 
Group completamente movido a energia 
elétrica, somando-se ao i3, ao iX e ao Mini 
SE. O iX3 começa a ser vendido esta semana 
no Brasil, com preço de R$ 475.950. Com 286 
cavalos (210 kW) de potência e torque de 40,5 
kgfm, o elétrico é importado da China. 

Citroen C4 X e e-C4 X
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PARA ALIVIAR O BOLSO
Segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), de janeiro de 2021 
a junho deste ano, houve um aumento de 39,2% 
no preço da gasolina no país. Para ajudar os 
motoristas, Thiago Chagas, consultor da Ricardo 
Kotaba, empresa cadastrada no aplicativo de 
serviços GetNinjas, dá dicas de como economizar:

elétrica tem autonomia de até 360 quilômetros 
pelo ciclo WLTP. “Estamos entusiasmados com 
a oportunidade apresentada pelos novos ë-C4 X 
e C4 X, pois eles contribuem significativamente 
para a nossa presença de marca e objetivos de 
expansão de vendas”, festejou Vincent Cobée, 
CEO da Citroën. O ë-C4 X tem 100 kW (135 cavalos) 
de potência e torque de 26,5 kgfm disponível a 
qualquer momento, com aceleração de zero a 
100 km/h feita em 9,5 segundos. Os dois Citroën 
C4 X serão produzidos no Polo Automotivo da 
Stellantis em Madri, e começam a ser vendidos 
nos principais mercados da Europa, Ásia e do 
Oriente Médio no início do outono (em setembro) 
do hemisfério norte. Ainda não existe um plano de 
trazê-los para o mercado brasileiro. 
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MANUTENÇÃO  
Sem a devida revisão, contratempos como o filtro 
de ar entupido ou sujo, velas desgastadas e corpo 
de borboleta (peça moderna que substitui o 
carburador) desregulada aumentam o consumo.

Abastecimento de combustível
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GNV X GASOLINA 
Com o aumento do preço da gasolina, há 
motoristas que consideram a conversão para 
GNV (Gás Natural Veicular). Mas o especialista 
recomenda que o motorista observe alguns 
aspectos antes de fazer a transformação. 

“No caso de carros que fazem curtas distâncias, 
não é aconselhável a instalação do GNV, não só 
pelo preço do kit como também pelo desgaste que 
o motor sofre com a mudança”, explica Chagas.

PNEUS 
Atenção à calibragem do pneu. “Um item de suma 
importância para a economia de combustível é a 
pressão correta dos pneus. Pneus muito cheios ou 
vazios influenciam diretamente no consumo de 
combustível”, aconselha.

QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL 
Ao contrário do que se imagina, rodar com o 
tanque mais vazio ou cheio não influencia no 
consumo de gasolina. De qualquer forma, não é 
recomendável trafegar com o tanque na reserva, 
pois pode prejudicar o funcionamento da bomba.
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Danilo Caymmi está 
de volta a Aracaju 
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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 17 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 

1/5

OLHO VIVO

FEIRA DE ARTESANATO 
E DECORAÇÕES

EDITORIAL
1/2
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10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h 
às 21h. 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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DANILO CAYMMI VAI APRESENTAR 
‘ANDANÇA 50 ANOS’ EM ARACAJU
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Show será realizado no dia 22 
de julho no Teatro Atheneu

Show ‘Andança 50 Anos’ é uma toada moderna

Em comemoração aos 50 anos de carreira, 
Danilo Caymmi está de volta a Aracaju com o 
seu novo espetáculo ‘Andança 50 Anos’ que 
será apresentado a partir das 20h do dia 22 de 
julho no Teatro Atheneu em Aracaju. O show 
está sendo produzido pela Sollá Produções 
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Artísticas e conta com a assessoria de imprensa 
da Navarro Comunicação. Danilo Caymmi, 
artista com 50 anos de carreira e 17 discos 
lançados, relembra musicalmente essa época, 
marcada pela importância dos festivais da 
canção no lançamento de novos compositores 
e cantores. Dos primeiros festivais, Danilo vai 
lembrar a participação de seus irmãos. 

No Festival Internacional da Canção (FIC) de 
1966, a vencedora foi Saveiros, do seu irmão 
Dori Caymmi, com letra de Nelson Motta, e 
interpretada por sua irmã, Nana Caymmi. No 
festival da TV Record de 1967, foram apresentadas 
O cantador (Dori Caymmi e Nelson Motta) e 
Bom dia (Nana Caymmi e Gilberto Gil) e outros 
clássicos da MPB como Ponteio (Edu Lobo e 
Capinam) e Eu e a brisa (Johnny Alf).

Nessa mesma época, Danilo fundou o 
movimento Música Nossa ao lado de grandes 
nomes como Antônio Adolfo, Joyce e Roberto 
Menescal. Boa parte das canções compostas 
por esse grupo foi definida como “toada 
moderna”, uma tendência na época “que 
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procurava juntar influências harmônicas da 
bossa nova a estruturas tradicionais da música 
brasileira, no caso a toada”, como explica o 
pesquisador Zuza Homem de Mello.

Andança é uma toada moderna, assim como Sá 
Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) e Viola 
enluarada (Marcos e Paulo Sérgio Valle), duas 
canções que serão lembradas nesse show.

Sobre Viola enluarada vale lembrar o show que 
Danilo Caymmi dividiu com Marcos Valle e Milton 

CAPA DA SEMANA
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Artista faz convite para show
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Nascimento logo após o festival de 1968 e foi um 
grande sucesso reunindo canções que nasciam 
já clássicos, com grande apelo popular. Daquele 
show, Danilo vai cantar duas composições 
de Milton Nascimento: Travessia, de Milton e 
Fernando Brant), segunda colocada no II FIC em 
67, e Vera Cruz, de Milton e Márcio Borges, que foi 
desclassificada na eliminatória

O repertório do show Andança 50 Anos vai 
ganhando densidade política na parte final do 
show, assim como foi o ano de 1968. Na parte final 
do espetáculo, serão apresentadas as canções 
mais politizadas, como a já referida Pra não dizer 
que não falei das flores e Divino maravilhoso, 
canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil, 
interpretada por Gal Costa no Festival da Record 
de 1968, com versos fortes que ainda hoje devem 
ser cantados: “Atenção, tudo é perigoso, tudo é 
divino maravilhoso (…) É preciso estar atento e 
forte, não temos tempo de temer a morte”.

E o espetáculo termina como todos os shows 
de Danilo: com o coro em uníssono do público 
em Andança no contracanto do refrão, cantando 

CAPA DA SEMANA
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“Me leva amor, 
amor, por 
onde for quero 
ser seu par”. 
Aos 50 anos, 
Andança e o 
ano de 1968 
ainda estão 
vivos e serão 
cantados por 
Danilo Caymmi 
nesse show que 
retrata um dos 
momentos mais 
importantes 
da música 
brasileira e da 
história recente 
do país.

INGRESSOS
Os ingressos estão sendo vendidos na 

bilheteria do Teatro Atheneu e através do site 
Guichê Web. Outras informações através do 
número (79) 3213-7926.

Repertório do show ganha 
densidade política na parte final
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FOTOS DIVULGAÇÃO

CENTRO DE BELEZA

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

Estudou fundamentos 
de Colorimetria, uso 

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

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

Ecledson Centro de Beleza 
fica situado na rua Teixeira de Freitas, 175, no 
bairro Salgado Filho, o telefone é 3246-4011
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A jornalista Maristela Niz, que trabalhou na TV 
Sergipe durante 11 anos fez a sua estreia como 
âncora do NE1 e o sucesso foi grande. Maristela 
recebeu o convite da Globo Nordeste e foi morar 
em Recife com a sua família. Muito querida pelos 
colegas de profissão e telespectadores da TV 
Sergipe, Niz, recebeu muitas homenagens e 
agradeceu o carinho através das redes sociais. 
A jornalista começou a carreira na Aperipê TV 
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A presidente do PL Mulher de Sergipe, Lícia 
Melo, participou do café da manhã realizado 
pelo ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL), na manhã desta quarta-
feira, 6 de julho, no Aquárius Hotel, em Aracaju, 
e comemorou a união do grupo que segue 
firme. “Foi um momento muito importante para 
a gente reafirmar nosso compromisso com o 
grupo, independente de qualquer julgamento 
ou resultado. Estamos juntos e os nossos 
projetos são sólidos com muitos propósitos. 
O PL Mulher está forte ao lado de Valmir 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

e agora começa mais uma etapa na Globo. Seu 
trabalho em Sergipe foi reconhecido pelo público 
e consagrado através de diversas conquistas de 
prêmios de Jornalismo como Sebrae e Setransp. 
Parabéns, minha afilhada! É só mãos um começo! 
O mundo é seu! Um dos pontos positivos foi a 
postura da nova âncora, com muita simpatia, 
desenvoltura e segurança. Mesmo sendo 
recém chegada na terra do frevo, Maristela 
demonstrou conhecimento sobre Recife e Região 
Metropolitana e dominou a cobertura das chuvas 
que atingiram o estado em sua estreia. l
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de Francisquinho, Eduardo Amorim e Emília 
Corrêa”, vibra a pré-candidata a deputada 
federal. Durante o encontro com aliados e 
admiradores, Valmir de Francisquinho reafirmou 
que mantém a sua pré-candidatura ao Governo 
do Estado e que já tem previsão para realizar da 
convenção que irá homologar seu nome. l
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Uma aventura gastronômica diferenciada. Essa é a 
proposta do “La Nona”, lançado na última quarta-
feira pelo chef Lameiro no Bravo Dog. O evento 
de lançamento, que foi realizado no Atalaia 
Gastrô Park contou com a presença de diversos 
influenciadores e parceiros. O “La Nona” é um 
hambúrguer gourmet com pão brioche, carne 
bovina empanada, molho pomodoro da casa, 
alface americana, picles artesanal, mussarela com 
alho e manjericão fresco e maionese de tomate 
seco. Durante o evento, além de se deliciar 
com o hambúrguer e petiscos do Bravo Dog, os 
participantes também puderam experimentar 
a cerveja Baronesa da cervejaria sergipana 
São Félix, fizeram tatuagens com a tatuadora 
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No último sábado, 9 de julho, 
foi comemorado o DIa do 
Oncologista e os médicos 
oncologistas Miguel Tenório, 
Lívia Porto, André Peixoto e 
Gisélia Tavares têm se destacado 
quando se fala em atendimento 
ao paciente oncológico. Queridos 
por todos os pacientes, o ‘quarteto 
de milhões’ integra o corpo 
clínico da Oncoradium - Centro Oncológico de 
Aracaju e fazem a diferença no tratamento contra 
o câncer no Estado. Hoje e todos os dias eles 
merecem nosso reconhecimento! Na foto, um dos 
integrantes do time, o Dr. André Peixoto. l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Camila Maciel do Studio Mila Tattoo e receberam 
deliciosos brindes da Silva e Filhos, Asa Branca 
Frangos, Coca Cola, Laticínio Alvorada e do GACC. 
Os influenciadores convidados foram Marcos 
Pako do @jaseiondeir, Mayara Cruz (@maaygcruz), 
Alice Oceano (@aliceoceano), Clesyo Santos (@
clesyosantos), @trazaconta, @casalgourmetaju, @
famintosemaju, @trazaconta e o jornalista Felipe 
Martins (@felipemartiiiins). l
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No último dia 27 de junho, a presidente do Grupo 
Constat, Ivana Torres, palestrou no lançamento 
do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Com uma 
história marcada pelo empreendedorismo, ela 
conseguiu sucesso no setor de Home Care e se 
tornou referência nesse serviço em Sergipe. Sua 
perspicácia lhe rendeu o Prêmio Sebrae Nacional 
de Empreendedorismo Feminino, vencendo 
etapas estaduais e se tornando o grande 
destaque da premiação. Sucesso! l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

Oncologistas clínicos e cirurgiões oncológicos 
da Rede Primavera, estiveram reunidos para 
um jantar com o propósito de discutir novos 
projetos e integração do Centro de Oncologia. 
O encontro foi também para comemorar o dia 
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Na semana passada, na sede da OAB Regional, 
em Lagarto, seu presidente, o jovem Dr. Caíque 
Vasconcelos, recebeu os escritores Claudefranklin 
Monteiro e Alexandre Fontes. Na ocasião, 

7/13SOCIEDADE
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dos profissionais especializados no tratamento 
do câncer, 09 de julho dia do Oncologista e 17 
de julho dia do cirurgião oncológico. O evento 
contou com a presença do presidente da Rede 
Primavera, Dr. Wagner Bravo; o diretor técnico, 
Dr. Ricardo Leite; e o superintendente médico, Dr. 
Guilherme do Espírito Santo, que aproveitaram o 
momento para agradecer o empenho de todos 
e a importância do incentivo para uma maior 
integração entre as equipes, com o intuito de 
proporcionar bem-estar aos pacientes. l
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discutiu-se a realização de dois eventos: um sobre 
o Centenário da Semana de Arte Moderna de 
1922 (em novembro de 2022) e outro em torno 
das comemorações do Sesquicentenário de 
Laudelino Freire (em janeiro de 2023). Em parceria 
com OAB Regional de Lagarto, os eventos serão 
promovidos pela Academia Lagartense de Letras, 
com o apoio da imprensa e da Universidade 
Federal de Sergipe, além de outras entidades 
que serão convidadas oportunamente para se 
somarem a estas empreitadas que visam fazer 
memória a sujeitos e fatos que marcaram a 
História da Literatura Brasileira e a história e a 
cultura locais, seja ao nível do direito, seja ao 
nível das artes e da educação. l
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O Projeto “Quintas Negras - Xirê dos 
Saberes”, enfim, pode ser retomado e correrá 
mensalmente no Auditório da Escola da 
Assembleia Legislativa, apresentando-se como 
um dos seus objetivos promover o “debate de 
saberes dos povos negros”.  Neste contexto, 
no dia 14 de julho de 2022, a partir das 09h00, 
promoveremos a palestra da Dra. Laura Cecília 
Braz, servidora da Escola do Legislativo (Elese), 
com o tema “Sinuosidades do Meu Lugar de 
Fala”, como também o lançamento do seu mais 
novo livro “Direito Ambiental e Animal: Novas 
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Maior distribuidora de vinhos da América Latina, 
a Grand Cru lançou neste mês a campanha 
“Volta ao Mundo”. Com rótulos de países do 
Brasil à Nova Zelândia, do Chile à Itália, e do 
Uruguai à Portugal, a proposta é fazer com 
que os clientes sintam diversos sabores com 
o que há de melhor nestas nações como os 
exemplares das vinícolas Cobos, Pulenta e 
Zuccardi da Argentina, a Errazuriz do Chile, a 
Chateau D´Issan da França, a Mazzei da Itália, 
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Perspectivas”, como também contaremos com 
o lançamento do seu mais novo livro, “Direito 
Ambiental e Animal: Novas Perspectivas”.  Laura 
Cecília Braz é a primeira mulher negra sergipana 
Doutora em Direito (UFBA), estando, entre os 
seus trabalhos publicados, “Elas escrevem Edna: 
homenagem à pioneira do Direito Animal no 
Brasil (2020)” ; “Direito Animal: Novos Rumos 
para uma Nova Década (2021)” e “Direito 
Ambiental: Novos Rumos para uma Nova 
Década”. O evento contará, ainda, com palestra 
do Prof. Dr. Roberto Lacerda, do Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros da UFS, a qual terá por 
tema “Saúde da População Negra de Sergipe”. l

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 252

11/13SOCIEDADE

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

a Marlborough Sun Wines da Nova Zelândia, a 
Quinta do Vallado em Portugal, a Pizzorno do 
Uruguai e a Casa Perini do Brasil. A campanha 
traz descontos que vão de 15% em unidades 
selecionadas, 20% na compra de 3 rótulos e 25% 
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O Personal Figth 
Felipe Lima, que está 
próximo de se formar 
em educação física, 
tem intensificado o seu 
trabalho no Estação 
Cidadania, projeto da 
prefeitura de Aracaju, 
que consiste em aulas 
para crianças carentes, 
além disso, ele faz 
estágio numa academia 
da cidade e segue 
dando aula de Muay 
thai a diversos alunos. 
Sucesso, Felipe. l

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

na compra de 6 rótulos participantes da ação 
que vai até 20 de julho. A franquia da Grand Cru 
Vinhos em Aracaju fica localizada na Rua José 
Ramos da Silva, 240, no bairro 13 de Julho. l

É muito comum observarmos mulheres 
competentes, empoderadas, inteligentes e, até 
mesmo, mulheres que já ocupam cargos de poder 
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e que até já exercem uma grande influência na 
sociedade, fugirem dessa responsabilidade ou 
alegarem despreparo, nervosismo e ansiedade 
no ato da fala. Viviane D’Arc está há 20 anos no 
universo da comunicação e das artes. Especialista 
em marketing, atriz e professora de teatro, mais 
especificamente de expressão vocal e Terapeuta de 
Saberes Femininos, agora lança um curso voltado 
para mulheres que utiliza o método da comunicação 
assertiva em apenas oito semanas, resgatando a 
essência da mulher que ela é e colocando em sua 
voz com autonomia e autenticidade. 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. 248 -11/7/2022  – 257

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, 

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 258

4/5ROTEIRO CULTURAL

NEY MATOGROSSO EM ARACAJU
Depois do sucesso absoluto da crítica e 
do público, que lotou todas as primeiras 
apresentações no Rio de Janeiro, Bloco na rua, 
o novo show de Ney Matogrosso, agora ganha 
a estrada. E Aracaju está entre as cidades 
contempladas e vai receber esse grandioso show, 
já com data confirmada: dia 21 de setembro, no 
Teatro Tobias Barreto, a partir das 21h. 
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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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Foram pouco mais de 5 anos ininterruptos à 
frente da turnê Atento aos sinais, projeto que 
passou pelos mais diferentes palcos e arrebatou 
plateias no Brasil e no exterior. Uma temporada 
longa até para os padrões de Ney Matogrosso 
que, como de costume nos últimos anos, testou 
e amadureceu o repertório antes de lançar CDs e 
DVD de Atento Aos Sinais. Aos 77 anos Ney não 
para. Mais uma vez, o novo projeto começará nos 
palcos para só depois ganhar outros formatos. 
O repertório foi selecionado enquanto Ney 
excursionava com o show anterior e o seu critério 
não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos 
meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. 
Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com 
repertório de outras pessoas”, pontua Ney. O set 
list revela a diversidade do repertório: “Eu quero 
é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de 
onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), 
“Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme 
“Tatuagem” (DJ Dolores) ,“O Beco”, gravada por Ney 
nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e 
“Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e 
Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), 
são algumas das músicas escolhidas por Ney.
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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 melhores estabelecimentos com preços 
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baixos. Agora é possível viajar e se programar 
para pagar em até 12 vezes no boleto (sem 
consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de 
crédito. Visite a loja e comece a planejar as 
suas próximas viagens. Outras informações 
através do número (79) 9 8155-0163 e do 
Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo. l

RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 
tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
crianças. Peças com muito bom gosto, sofisticação 
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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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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

http://www.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022  – 265

6/8CIRCULANDO

O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 
Barbearia se destaca em Aracaju pelo atendimento 
diferenciado, capacitação dos profissionais, bom 
gosto e localização privilegiada. A barbearia 
foi ampliada e atende os clientes com horário 
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finais de semana. Agora Dally começa a ir 
mais longe e assumir comando do cardápio 
de eventos. Então é uma ótima opção para 
garantir que a festa de confraternização 
ou aniversário vai contar com o melhor da 
culinária. o cuidado, bom gosto e tempero de 
Dally fazem toda a diferença e quem contrata 
aprova e quer mais. Tudo feito com muito 
amor. O cardápio é variado e conta com uma 
diversidade como feijoada, arrumadinho, baião 
de 2, arretado, rabada, buchada, sarapatel e 
tem sobremesa também. Parabéns a Dally 
pela qualidade e dedicação. Siga o Instagram 
@ArrumadissimoAju ou entre em contato 
através do número (79) 99975-0758 ou do 
WhatsApp (79) 99946-0758. l
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marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 
para atender a todos. Os cantores Gustavinho 
Playboyzinho e Rodrigo Bomfim passam sempre 
por lá antes dos shows e lives. Lembrando que a 
barbearia conta ainda com a manicure Vera. O Rei 
Barbearia fica localizado na Rua Deozano Vieira 
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da Pirelli da 
Avenida Hemes Fontes. Faça agora mesmo o 
agendamento do seu horário através dos números 
(79) 3085-6662 ou 9 9890-8960. l
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MALHARIA 
VEOMAR
Localizada 
no Centro de 
Nossa Senhora 
da Glória, 
a Malharia 
Veomar se 
destaca na 
produção de 
confecção de 
fardas, abadás 
e camisas 
personalizadas, 
jalecos, pijamas, 
baby-doll e 
máscaras que agora são acessórios obrigatórios 
e todos precisam usar para se proteger contra o 
novo coronavírus. Em pouco tempo, a malharia se 
tornou referência e passou a atender demandas 
de todo o estado. O segredo do sucesso é o 
bom gosto, cuidado e comprometimento da 
proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e 
siga o Instagram @malharia_veomar l
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