
JORNAL CINFORMONLINE EDIÇÃO 249 | ANO 4 | 18/7/2022

POLÍTICA

ELE
IÇÕ

ES
 20

22
 - P

ES
QU

ISA
 EC

M

PÁGINA 32

DISPUTA ACIRRADA PARA O SENADO 
E SURPRESAS ENTRE OS DEPUTADOS

DANIELLE GARCIA
13,22%

JACKSON BARRETO
11,98%

ANDRÉ MOURA
9,01%

VALADARES FILHO
9,50%

EDUARDO AMORIM
7,02%

LAÉRCIO OLIVEIRA
2,89%

CORONEL ROCHA
2,23%

AIRTON COSTA
2,07%

HENRY CLAY
1,16%

https://www.valorimobiliaria.com.br/


ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    2



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    3

A NOVA ERA DA NOTÍCIA

77  VENDE-SE  – Classificados

OPINIÃO

88  EDITORIAL  – Senado: uma 
eleição indecifrável em Sergipe

1212 CINFORMANDO – Valmir enfrenta 
problemas com proporcionais do PL

POLÍTICA
3232  Eleições 2022: Disputa acirrada para 
o Senado e surpresas entre os deputados

4141  Coronel Mano: “Em mais de três 
anos não recebi um telefonema dele” 

GERAL
5151  Senac aproxima empresas 
a mão de obra qualificada

CADERNO 1          t

TOQUE E ACESSE



Email: comercial@cinformonline.com.br

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

Elenaldo Santana (79) 99949-9262

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

ANO 4 - ED. 249 - 18/7/2022 – 4

DATILOGRAFANDO
5959  Frase de efeito — Ou 
nada com coisa alguma

O SOM DA HISTÓRIAO SOM DA HISTÓRIA
6161  Pantera e suas belas imagens

CONTOS CONTOS O. HENRYO. HENRY
7171  Uma história de jornal

FILOSOFIA & POLÍTICA
8383  Os ressentidos e sua 

relação com a Universidade

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


ÍNDICE GERAL
TOQUE       E ACESSE

ANO 4 - ED. 249 - 18/7/2022 – 5



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    6
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Vende-se apt. na Alameda das Árvores, no 
Condomínio Solar das Árvores, andar alto, de 
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. 

FALAR COM CRISTIANE ((79) 99840 - 1789 (FONE E ZAP)

VENDE-SE APARTAMENTO
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A matéria de capa desta edição exibe 
percentuais de votos dos pré-candidatos 
ao senado da república, talvez o cargo mais 
cobiçado da administração pública. Afinal, 
são 8 anos de mandato, detalhe que oferece 
muitas chances de perpetuação no poder.

Aqui, em Sergipe há, pelo menos, 6 pré-
candidatos com chances de alcançar esse 
triunfo, levando-se em conta que ainda 
existem mais de 50% de eleitores que 
não se decidiram por um nome entre os 
oferecidos em pesquisa estimulada.

SENADO
 UMA ELEIÇÃO 

INDECIFRÁVEL 
EM SERGIPE

1/3

OPINIÃOEDITORIAL
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2/3EDITORIALOPINIÃO

A espantosa performance de Jackson 
Barreto, que parece trabalhar nos bastidores, 
dá uma ideia do que pode acontecer ao longo 
do processo eleitoral, uma vez que se encontra 
em segundo lugar na preferência do eleitorado, 
atrás apenas da delegada Danielle Garcia.

Outro que ocupa um dos números do topo da 
lista é Valadares Filho, que ainda oferece uma boa 
vantagem competitiva por ter um dos mais baixos 
índices de rejeição, enquanto Jackson Barreto é o 
mais rejeitado entre todos os candidatos.

Estão entre os primeiros lugares, também, 
André Moura e Eduardo Amorim, ambos 
com uma boa estrutura partidária de apoio, 
especialmente Eduardo, sob a batuta do irmão, 
Edvan, que orienta também o seu escolhido ao 
governo, o já famoso Valmir de Francisquinho.

Corre por fora, porém com força, o 
deputado federal Laércio oliveira, que 
necessita apenas de um grupo de poder 
político que lhe dê respaldo, o que pode 
surgir através do PL (Edvan Amorim) ou do 
próprio governo do Estado.
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Fala-se de uma alternativa que seria a 
candidatura de Eduardo para governador, 
com Emília Correia de vice e Laércio como 
senador, uma vez que todos são participantes 
de partidos alinhados com o presidente 
Bolsonaro.

Ou, alternativamente, Laércio pode 
ser o candidato de Belivaldo, o que não 
surpreenderia porque é um deputado que, 
antes de qualquer viés partidário, ocupa-se 
do desenvolvimento de Sergipe e do Brasil, 
brigando pela geração de emprego, renda e 
crescimento econômico.

Mas, há o enigma André Moura, que é tido 
nos bastidores políticos como um candidato de 
simpatia do governador e que está, também, 
bem colocado na pesquisa.

Faltam pouco mais de dois meses para as 
eleições mais disputadas da história de Sergipe, 
quando nomes fortes disputam apenas uma 
vaga para o senado. Que vença o melhor.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Com o marketing a todo vapor e 
percorrendo diversos municípios do Estado de 
Sergipe, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho (PL), iniciou a pré-campanha 
para o governo de Sergipe sinalizando que 
teria apoio político e popular, suficientes, para 
disputar, em igualdade de condições, contra 
qualquer um dos postulantes ao comando 
do Estado. Mas desde que o TSE ratificou 
sua inelegibilidade, que Valmir vem tendo 
que administrar uma série de problemas. O 
primeiro deles é “caseiro”: com o julgamento 
desfavorável, seu filho, Talysson Costa (PL), 

OPINIÃO
1/17

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

VALMIR ENFRENTA 
PROBLEMAS COM 

PROPORCIONAIS DO PL
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findou perdendo o mandato de deputado 
estadual e hoje estaria impedido de seguir sua 
pré-candidatura de deputado federal. Diante 
de sua ausência, Valmir deve lançar seu outro 
filho apostando em uma cadeira no Congresso 
Nacional. Para a Assembleia Legislativa, 
ele anunciou que vai apoiar o vereador de 
Itabaiana, Marcos Oliveira (DEM/UB). 

Em tempo, Valmir tratou de botar sua 
comunicação para funcionar e reuniu os 
aliados para continuar mantendo sua pré-
candidatura. O TRE/SE lhe cassou, o TSE 
confirmou, mas seus advogados ainda 
estudam fazer o registro junto à Justiça 
Eleitoral sob o efeito de uma liminar. Para 
muitos juristas, algo “improvável”; para este 
colunista, algo muito “arriscado”, considerando 
que não se tem um dado que comprove o 

2/17CINFORMANDOOPINIÃO

A Empresa IHT ALIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ: 
06.994.905/0001-00, Situada na Av. Beira mar, 27 Treze 
de Julho Aju-se. Torna-se público que requereu junto à SEMA 
Licença Ambiental Simplificada de Nº 163/2022 da atividade de 
Restaurante New Hakata com data de validade até 05/07/2026.

EMPRESA IHT ALIMENTOS EIRELI
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poder de transferência de votos que Valmir 
teria caso tenha que se afastar mais adiante. 

Mas a pré-candidatura “viva”, mesmo que 
“respirando com aparelhos”, é importante 
porque ela fortalece a chapa de proporcionais 
(deputados federais e deputados estaduais). 
Sem um majoritário, todos ficam prejudicados! 
E, como se não bastasse essa “pressão inicial” 
para manter o projeto, as “escolhas” de Valmir 
também já geram muito desconforto entre os 
nomes que deve concorrer. Há, por exemplo, um 
entendimento interno de que ele não deveria 
apoiar ninguém, exclusivamente, para a Alese. 

Outra informação é que, com o impedimento 
de Talysson, Valmir deveria apoiar outros 
nomes do partido para deputado federal e 
não optar por lançar outro filho. Já existem, 
inclusive, ameaças de renúncia e possíveis 
desistências até o registro das chapas na 
Justiça Eleitoral. O problema é que, assim 
como o ex-prefeito de Itabaiana, ninguém 
quer investir alto sem ter chances de vencer 
e, nesse caso, os interesses particulares se 
sobressaem ao projeto “macro”. 



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    15

4/17

Este colunista acha que, até meados de 
agosto, Valmir vai precisar de muita habilidade 
para tentar manter seu projeto “vivo”, sem 
contar o recurso que está protocolado em BSB, 
como também evitar que “entre água” na pré-
candidatura e alguns de seus aliados começarem 
a debandar. O problema é que o tempo é escasso 
e as respostas para todos esses problemas 
precisam ser imediatas. Pelo visto, pelas bandas 
do PL, o “amor” parece ter acabado...

CINFORMANDOOPINIÃO

VEJA ESSA!
Este colunista recebeu a informação que pré-
candidatos a deputado federal pelo PL estão 
insatisfeitos com a decisão do ex-prefeito 
Valmir de Francisquinho lançar outro filho para 
disputar uma cadeira em substituição ao ex-
deputado Talysson Costa, cassado pelo TSE. 

E ESSA!
A turma entende que Valmir até poderia lançar 
Talysson, mas diante de seu impedimento, o ex-
prefeito deveria apoiar outros nomes do partido. 
Já existe até ameaças de desistências e até 
debandadas para outras pré-candidaturas ao 
governo. Tudo é possível neste momento...
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EXCLUSIVA!
São fortes os indícios de supostas práticas 
ilegais por parte da atual gestão de 
Pedrinhas. Chega para a coluna a informação 
que alguns empresários estão horrorizados 
com o que dizem de “coragem e petulância” 
de assessores da administração municipal. 
Um dos denunciantes fala em “falta de 
escrúpulos” e “práticas irregulares sem dó 
e piedade”. A coluna está apurando e, em 
breve, trará mais informações...

BOMBA!
Atenção Simão Dias! Como se não bastasse 
o imbróglio que envolveu o atual gestor do 
município nos últimos dias, sendo veiculado 
por diversos setores da imprensa estadual, e 
que virou um dos assuntos mais comentados 
nas redes sociais, eis que este colunista foi 
informado sobre um servidor da prefeitura, 
que (PASMEM) é responsável pela avaliação 
de propostas de licitantes, que participam 
dos certames, só que o “danado” parece 
atuar empresarialmente na mesma área, 
chegando a “prestar serviços” para a gestão. 
Isso pode, Arnaldo? Sei não...
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CORRENDO TRECHO
E o pré-candidato a governador, Fábio Mitidieri 
(PSD) segue com agendas cheias, diariamente, 
após se afastar da Câmara Federal. Vem 
fazendo reuniões com mulheres, teve uma 
agenda política com o ex-presidente Lula e 
outros deputados do PSD, além de percorrer 
diversos municípios do interior sergipano 
aonde vai costurando diversas alianças. 

PETISTA VOTA EM FÁBIO
Em São Domingos, Fábio Mitidieri foi recebido 
pelo prefeito José Vagner, o Binho do PT. 
O petista preparou uma grande festa para 
recepcionar Fábio, André Moura e Luiz Fonseca, 
seus pré-candidatos este ano. “Ainda estou 
extasiado com o tanto de gente que esteve em 
minha residência para dizer sim ao avanço de 
São Domingos e de Sergipe”, declarou o prefeito.

ALÔ NEÓPOLIS!
Fábio também esteve em Japoatã e em Neópolis, 
apresentando propostas de desenvolvimento 
para a região do Baixo São Francisco. Em 
Neópolis, o pré-candidato recebeu apoio do vice-
prefeito Francisco Paulo e concedeu entrevista 
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à rádio Neópolis FM, quando falou sobre 
investimentos na agroindústria em diversas 
regiões do Estado, aproveitando as vocações de 
cada uma e agregando valor à nossa produção, 
a exemplo do fortalecimento das queijarias, por 
meio de assistência técnica e linha de crédito 
junto ao Banese, e da carcinicultura.

ALÔ JAPOATÃ!
Em Japoatã, foi recebido pelos principais 
grupos políticos do município. Esteve na 
casa do ex-prefeito, José Magno, e foi 
recepcionado pelo atual, Careca da Samam, e 
por vereadores da base, na sede da Prefeitura. 
Para aliados mais próximos, Fábio Mitidieri 
tem feito uma avaliação muito positiva de 
suas andanças pelo Estado e que sente que 
está no rumo certo para vencer a eleição.

ECO FEIRAS SE DESTACA
A Eco Feiras Empreendimentos, Empresa 
especializada há mais de 20 anos em modernizar 
feiras livres, está fazendo o maior sucesso no 
Estado da Bahia. Depois de revitalizar as feiras 
dos municípios de Entre Rios e Rio Real, agora faz 
o mesmo na cidade do Conde, no litoral baiano. 

CINFORMANDOOPINIÃO
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PROJETO INOVADOR
Um projeto inovador está sendo concluído na 
feira da Cidade do Conde e que tem servido de 
referência para outros municípios baianos. Um 
vídeo produzido pela Prefeitura local, mostra 
a nova realidade da feira que tem à frente o 
empreendedor Bertulino Menezes. 

PERSEGUIÇÃO EM SE
Vale lembrar que esta mesma empresa que 
hoje faz sucesso na Bahia é a mesma que foi 
duramente perseguida pela EMSURB, por 
ter sido considerada incapaz de desenvolver 
essa atividade nas feiras de Aracaju, mesmo 
já tendo, à época, mais de 22 anos de 
atividade na nossa capital. 

FALANDO NISSO
Como o Ministério Público Estadual parece 
não dar a mínima para o que vem acontecendo 
nas feiras livres de Aracaju, este colunista 
registra alguns problemas na tradicional feira 
do Augusto Franco. Na última quarta (13), 
parte das gambiarras não funcionaram e os 
feirantes ficaram sem energia em suas bancas. 
Mercadorias não foram resfriadas e/ou podem 

CINFORMANDOOPINIÃO
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ter ficado comprometidas. E o pior: a empresa 
responsável pela feira ainda mandou a fatura 
cobrando R$ 50 por banca. É mole? 

ESTÂNCIA, ESTÂNCIA...
Não chamem para a mesma mesa membros da 
atual administração e alguns licitantes que estão 
revoltados com o que chamam de “preciosismo”, 
que coincidentemente leva a contratação de uma 
mesma empresa e os critérios são diferentes 
quando outros concorrentes precisam que a 
lei e o bom senso prevaleçam. A coluna está 
monitorando a situação...

ATENÇÃO PREFEITOS!
Os gestores dos municípios sergipanos 
têm até o dia 22 de julho para preencher 
os questionários do Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal (IEGM), ciclo 2022, 
disponibilizados pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SE). A proximidade do fim do 
prazo foi lembrada no Pleno pelo conselheiro 
presidente, Flávio Conceição. 

FLÁVIO CONCEIÇÃO
“É importante que todos estejam atentos 

CINFORMANDOOPINIÃO
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para que não haja nenhum atraso no envio 
das informações ao Tribunal. Estamos certos 
de que, mais uma vez, obteremos 100% de 
adesão dos nossos municípios para esse 
instrumento tão importante para a medição do 
desempenho das gestões”, destacou.

TCE I
Com dados e informações referentes ao 
ano base 2021, a nova edição do IEGM 
vai possibilitar a avaliação das seguintes 
dimensões de políticas públicas: Educação, 
Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio 
Ambiente, Cidades Protegidas e Governança 
em Tecnologia da Informação. 

TCE II
Conforme o Ato Deliberativo nº 1002, de 2 
de junho de 2022, “a responsabilidade pelo 
completo e correto preenchimento dos 
questionários eletrônicos do IEGM é do chefe 
do Poder Executivo Municipal, após certificação 
do responsável pelo órgão central de Controle 
Interno do Município”. Ainda segundo o 
dispositivo, o preenchimento incompleto dos 
questionários equivale ao não preenchimento.

CINFORMANDOOPINIÃO
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TCE III
A omissão, o descumprimento ou o atraso 
no preenchimento dos questionários e/
ou no envio do Certificado de Validação 
dentro do prazo limite estipulado, serão 
passíveis de aplicação de multa. Viabilizada 
por meio de parceria com o Instituto Rui 
Barbosa (IRB) e o TCE/SP, a ação visa medir 
e acompanhar o desenvolvimento da gestão 
pública e instrumentalizar o controle social. 
No âmbito do TCE, a responsabilidade pelo 
IEGM compete à Diretoria Técnica, através 
da Assessoria de Planejamento. 

MMD-TC
A Comissão de Controle de Qualidade do 
Marco de Medição de Desempenho esteve 
reunida para dar início à segunda fase do MMD-
TC, que integra o Programa de Qualidade e 
Agilidade nos Tribunais de Contas (QATC), 
resultado de uma parceria entre os Tribunais 
de Contas e a Atricon. Orientada pelo Manual 
do MMD-TC, a Comissão de Controle da 
Qualidade realizará o controle dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão de Avaliação do 
TCE-SE, com ênfase na documentação e nas 

CINFORMANDOOPINIÃO
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evidências apresentadas diante dos critérios 
estabelecidos no instrumento avaliativo. 

AVALIAÇÃO
De 18 a 31 deste mês,  a Comissão avaliará  
as respostas e as evidências fornecidas pela 
Comissão de Avaliação aos 402 critérios 
distribuídos entre as áreas finalística e 
administrativa do Tribunal. “Iniciamos 
a fase de Controle de Qualidade, com a 
apresentação das ferramentas disponíveis 
no Sistema Aprimore para os membros da 
Comissão, e a partir da próxima segunda-
feira, dia 18, estaremos realizando a 
avaliação das respostas fornecidas”, disse 
Érika Almeida, coordenadora da Comissão 
de Controle de Qualidade.

MEMBROS
Também participaram do encontro o analista 
de Controle Externo I, Vanderson da Silva Melo; 
o analista de Controle Externo II, Francisco 
José Alves Correia Lima; a coordenadora da 
comissão de avaliação do MMD-TC, Carina 
Farias Lemos; e o assessor da Presidência, 
Raimundo Rodrigues Aragão.
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GEORGEO PASSOS I
O deputado estadual Georgeo Passos 
(Cidadania) cobrou ao Governo do Estado 
o pagamento dos 34% (reajuste do PCCV) 
para alguns servidores da saúde. Segundo o 
parlamentar, os servidores que não tinham 
migrado para o PCCV foram contemplados 
com aprovação de lei, mas ainda não 
receberam o reajuste.

GEORGEO PASSOS II
“Aprovamos um projeto no final de abril que 
resultou na Lei nº 9.012, para reenquadrar 
os servidores da saúde que estavam fora da 
atualização do PCCV, dos 34%. Servidores que 
no passado não fizeram a adesão e que por 
disposição legal, automaticamente, irão para a 
tabela do reajuste de 34%”, detalhou Georgeo.

GEORGEO PASSOS III
Indignado com o não pagamento do reajuste 
a esses servidores, o deputado denunciou: 
“A lei foi publicada no início de maio e esses 
servidores não receberam o valor devido. Os 
servidores continuam sem receber os 34%. 
A lei aprovada na Assembleia Legislativa 
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entraria em vigor produzindo efeitos a partir 
de 01 de abril de 2022”.

IRAN BARBOSA I
O deputado estadual Iran Barbosa, do Psol, 
comemorou a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição do Piso Salarial 
Nacional da Enfermagem (PEC n° 11/2022). 
De acordo com o texto aprovado em segundo 
turno pela Câmara dos Deputados, uma lei 
federal instituirá os pisos salariais nacionais 
para enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem e parteiras.

IRAN BARBOSA II
Com isso, o Projeto de Lei n° 2.564/2020, 
que fixa o piso salarial dessas categorias, 
poderá ser sancionado com segurança, 
já que, ao inserir o piso no texto 
constitucional, evitam-se ações na Justiça 
sob a alegação do chamado vício de 
iniciativa. De acordo com a proposta, o piso 
salarial de enfermeiros fica definido em R$ 
4.750,00; o de técnicos de enfermagem, R$ 
3.325,00; e o de auxiliares e de parteiras, 
R$ 2.375,00.



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    28

15/17CINFORMANDOOPINIÃO

IRAN BARBOSA III
Para Iran, que sempre apoiou a luta desses 
trabalhadores, a aprovação e promulgação 
da PEC são importantes por introduzir o 
conceito do piso salarial para a Enfermagem 
no texto da Constituição.

NETO COUTINHO I
O aracajuano Neto Coutinho está filiado 
atualmente ao Republicanos, em Sergipe, e é 
pré-candidato a deputado estadual. Morador do 
bairro Suíssa, em Aracaju, ele vem conversando 
com diversas lideranças e buscando forças para 
o crescimento de seu nome rumo à Assembleia 
Legislativa de Sergipe.

NETO COUTINHO II
De acordo com Neto Coutinho, o partido que 

https://cinformonline.com.br/
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ele está filiado pretende conquistar de 3 a 4 
cadeiras na Alese. “Temos grandes quadros no 
Republicanos. Muitos analistas fazem essa aposta 
diante dos bons nomes que temos. Então, decidi 
me somar ao projeto do partido e colocar meu 
nome à disposição dos sergipanos”, afirmou.

NETO COUTINHO III
Neto Coutinho vem se destacando em todo 
Estado através do apoio e envolvimento nos 
projetos sociais, de apoio à população junto 
a sindicatos, associações, ONGs, dentre 
outros. “Outro ponto importante foi nossa 
luta pelo adicional de periculosidade de 40%, 
para as classes da Polícia Civil, Polícia Militar, 
e Bombeiros Militares, que ganhou o título 
do Movimento Polícia Unida, algo nunca visto 
em nosso Estado”, lembrou.

DANIELLE GARCIA I
A delegada Danielle Garcia (Podemos), pré-
candidata ao Senado Federal, esteve no 
município de Carira e tratou de pautas da 
região que necessitam de mais atenção 
do poder público. “Conversamos sobre as 
potencialidades de geração de emprego e 
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renda para a população, além da importância 
da agricultura para a região, principalmente 
na produção de milho. Também abordamos 
as condições de atendimento na saúde”, 
detalhou a pré-candidata.

DANIELLE GARCIA II
Danielle Garcia esteve ainda no galpão 
onde funcionava a fábrica da Azaleia 
no município. “Infelizmente, o cenário 
encontrado foi o de abandono. Um grande 
espaço que poderia ser repensado como 
uma alternativa para a economia local”, 
salientou. “Muito bom o carinho com o 
qual as pessoas nos receberam e o diálogo 
produtivo. Agradeço ao ex-prefeito Negão, a 
Junior de Leonídia e demais amigos que nos 
acompanham nesta visita ao município de 
Carira”, concluiu Danielle.

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

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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ELEIÇÕES 2022 - PESQUISA ECM

DISPUTA ACIRRADA 
PARA O SENADO, 

SURPRESAS ENTRE 
OS DEPUTADOS

 lPelo menos 6 pré-candidatos ao senado 
exibem chances de vitória, considerando-se o 

número de eleitores indecisos que chega a 41%

A pesquisa realizada pelo ECM/
DATAFORM ouviu eleitores em 21 municípios 
do Estado, com 1.210 entrevistas de campo, 
entre os dias 6 e 9 deste mês, com análise de 
dados entre os dias 6 e 13.

 A margem de erro é de 2,82% e o 
intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi 
devidamente registrada no Tribunal Superior 
Eleitoral sob número SE – 04834/2022.

1/9
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Na pesquisa espontânea, quando o 
eleitor, ou eleitora, fala o nome do seu pré-
candidato, sem indicação do entrevistador, já 
se percebe a tendência entre os 6 primeiros 
colocados. Entretanto, as intenções se 
pulverizam entre nomes que sequer 
concorrem ao pleito para o senado.

5. Em quem o/a sr/a 
votaria para senador?

ELEIÇÕES 2022POLÍTICA
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Já na pesquisa estimulada, quando a 
entrevistadora exibe os nomes dos pré-
candidatos, existe mais clareza nas intenções 
de voto e, considerando mais de 40% que 
não sabem ou votam em branco, podem 
haver expressivas alterações na tabela, com o 
decorrer da campanha, o que já ocorreu nas 
últimas eleições para o senado em Sergipe.

6. Em qual desses candidatos 
o/a sr/a, votaria para senador?

ELEIÇÕES 2022POLÍTICA
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Um quesito importante é o que se refere 
a rejeições. Aqui, o ex-governador Jackson 
Barreto lidera, negativamente, bem à frente do 
segundo colocado, André Moura. Os demais 
pré-candidatos têm baixa rejeição, sendo 
Henry Clay o melhor colocado
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Desinteresse – Chama a atenção, assim 
como na pesquisa para governador, o alto 
índice dos eleitores que oscilam entre “Não 
sabe/não respondeu”, com 41% e “Branco/

7. Em qual desses candidatos 
o/a sr/a, NÃO votaria para 
senador? (Rejeição)

ELEIÇÕES 2022POLÍTICA
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nulo”, com 9,17%. Ou seja, mais de 50% da 
população não têm ainda a sua escolha.

PESQUISA PARA DEPUTADO FEDERAL 
A corrida está apenas começando e muita 

água vai rolar até 2 de outubro.

A ECM-Dataform também ouviu a população 
dos 21 municípios pesquisados para apurar a 
intenção de votos em deputados estaduais e 
federais. Nomes velhos conhecidos e outros 
novos se misturam entre os preferidos, 
inclusive com muitas surpresas. 

Um resultado que marca bastante essa 
mistura do tradicional com o novo está 
demonstrada no primeiro e segundo lugares, 
com o conhecido Fábio Reis e o novato André 
Davi. Outros nomes novos, na política, como 
Luiz Roberto e Eliane Aquino figuram entre os 
tradicionais João Daniel e Fábio Henrique. 

ELEIÇÕES 2022POLÍTICA



PESQUISA PARA DEPUTADO ESTADUAL
Outra vez o quadro se repete, quando nomes 

da velha guarda sergipana intercalam posições 
com nomes absolutamente novos. Sérgio Reis 
lidera a lista, seguido de Chico dos Correios e 
Pato Maravilha.

Mas temos o Paulo Júnior, de São Cristóvão, 
entre os possíveis eleitos, Carminha, de 
Nossa Senhora do Socorro, Dra. Lidiane, tudo 
demonstrando que vai haver uma verdadeira 
dança de cadeiras na Alese.

8. Em quem o/a sr/a votaria para Deputado Federal?

7/9ELEIÇÕES 2022POLÍTICA
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9. Em quem o/a sr/a votaria para deputado Estadual

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

ELEIÇÕES 2022POLÍTICA
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 “EM MAIS DE TRÊS 
ANOS NÃO RECEBI UM 

TELEFONEMA DELE”

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

 lSuplente lamenta o tratamento 
recebido pelo senador Alessandro 

Vieira após a vitória em 2018

A reportagem do 
CINFORM ON LINE 
conversou com o pré-
candidato a deputado 
federal e coronel 
da Polícia Militar de 
Sergipe, Ildomário 
Santos Gomes (PL), ou 
simplesmente “Coronel 
Mano”, que explica as 
razões que o levaram a 
romper, politicamente, 
com o senador 

1/9ENTREVISTAPOLÍTICA
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Alessandro Vieira (PSDB). Em 2018, o Coronel 
Mano foi eleito suplente do tucano e não esconde 
sua frustração com o parlamentar por Sergipe. 
Ele lamenta o isolamento por parte de um 
senador que ele percorreu os 75 municípios para 
ajudar a eleger e agora assume um compromisso 
com os eleitores de Alessandro que hoje se 
sentem frustrados com sua atuação política. 
Confira a seguir, na íntegra, esta entrevista:

CINFORM ON LINE: Iniciando a entrevista, 
vamos à pergunta que não quer calar: o 
senhor tem apoiado o nome de Valmir de 
Francisquinho para governador. Por que?

Coronel Mano: Temos, sim, apoiado o nome 
de Valmir por várias razões: pela administração 
efetivamente aprovada que fez no município 
de Itabaiana, pelas suas origens humildes, pelo 
fato de não herdar espólio político de ninguém 
e, principalmente, por ser efetiva oposição ao 
atual grupo politico que governa esse Estado 
e que lançou às trevas do abandono o nosso 
sofrido povo sergipano. Pesou também na 
balança o fato de Valmir estar no partido do 
nosso presidente, Jair Bolsonaro.

2/9ENTREVISTAPOLÍTICA
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Qual foi o 
compromisso de 
Valmir com as forças 
de segurança em 
Sergipe? De todos 
os pré-candidatos a 
governador do Estado 
de Sergipe o único que 
se comprometeu em 
retornar o pagamento 
do adicional de 
periculosidade aos 
nossos policiais civis, 
militares e bombeiros foi Valmir. Isso dará 
um ânimo e um gás a mais a todos estes 
servidores que foram abandonados pelas 
últimas três gestões. Além disso, Valmir já tem 
plano de segurança elaborado e boa parte dele 
valorizará a categoria policial.

Caso Valmir não dispute a eleição, 
por impedimentos da Justiça Eleitoral, 
o senhor e o agrupamento já possui um 
“plano B”? Excelente pergunta. Em todas 
as reuniões e andanças que fazemos Valmir 
é o plano “A, o “B” e o “Z”. Lutaremos até o 

3/9ENTREVISTAPOLÍTICA
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fim, até o último recurso para viabilizar sua 
candidatura. Dentro do agrupamento a fé é 
muito grande e não se cogita outro nome.

O senhor mantém a pré-candidatura 
de deputado federal? Quais são suas 
principais propostas para o povo 
sergipano? Mantemos, sim, nossa pré-
candidatura e temos percorrido todo 
o Estado fazendo o nosso nome ser 
conhecido. Somos bem projetados junto aos 
profissionais de segurança pública e estamos 
apresentando nosso nome à sociedade civil, 
especialmente ao eleitorado conservador, 
cristão e bolsonarista. Como profissional 
de segurança trabalharemos com afinco 
na defesa da categoria policial e dos 
profissionais de segurança privada. Temos 
também projetos para o desenvolvimento 
da educação, do turismo e para a maior 

4/9ENTREVISTAPOLÍTICA

Valmir se comprometeu em 
retornar o pagamento do adicional 

de periculosidade aos nossos policiais 
civis, militares e bombeiros”
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inclusão e desenvolvimento das pessoas com 
necessidades especiais. O futuro mandato 
será de todos, sem exceção.

Fará algum tipo de “dobradinha” 
com algum pré-candidato a deputado 
estadual? Se sim, com quem e por que? 
O nosso compromisso ao aceitar o convite 
do agrupamento de Valmir de Francisquinho 
é o de que faria dobradinha para deputado 
estadual com pré-candidatos que fossem 
militares e bolsonaristas. Neste sentido 
estamos caminhando nessa jornada com o 
Cabo Amintas, ex-vereador de Aracaju e com 
o Sargento Lau, presidente licenciado da 
Associação dos Militares da Reserva.

O senhor é suplente do senador 
Alessandro Vieira. Por que a decisão de 
anunciar o rompimento político com ele? 
Houve algum compromisso assumido por 
ele, anteriormente, que não fora cumprido? 
Nestes três anos e meio de mandato do 
Senador Alessandro Vieira nunca recebi uma 
ligação telefônica dele, ou chamado. Em 
2018 percorri os 75 municípios do Estado 
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de Sergipe pedindo voto para a nossa 
chapa, e nunca fui convidado para evento 
nenhum realizado por ele após a eleição, 
nada. Ademais, eu sou eleitor e apoiador de 
Bolsonaro e, assim como todo o eleitorado 
do presidente aqui em Sergipe, estou 
profundamente insatisfeito com as ações 
tomadas por Alessandro junto ao governo 
Federal. São 81 senadores da República e logo 
ele assumiu o protagonismo de ser o principal 
opositor de um presidente que ama o nosso 
País e que quer vê-lo livre da destruição 
provocada pelos partidos de esquerda.

Para muitos, Alessandro foi eleito na 
“onda Bolsonaro” em 2018. O senhor 
concorda? Concordo absolutamente. O 
cenário de candidatos a senador na eleição 
passada era interessante. Os candidatos 
do mesmo agrupamento não se ajudavam 
mutuamente e havia chance muito grande 
de um nome “novo” ligado ao bolsonarismo 
ser alçado à vitória. Caso Alessandro não 
quisesse surfar na onda, bastaria retirar o 
título de “delegado” da campanha. Eu assumo 
minha patente e assumo o compromisso com 

6/9ENTREVISTAPOLÍTICA
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todos aqueles que estão frustrados com o 
senador de fazer um trabalho diferente e que 
efetivamente ajude ao crescimento do nosso 
país e do nosso Sergipe.

E como era a relação política e pessoal 
com o senador que o senhor ajudou a 
eleger? Mesmo suplente, o senhor tinha 
algum tipo de participação? O mandato 
dele é realmente participativo? Eu só o 
conhecia de vista. Na primeira reunião do 
partido, lá em 2018, ele se anunciou como pré-
candidato a deputado estadual. Eu apresentei 
meu nome como pré-candidato a Senador. 
Porém, semanas depois, por entender que 
o nome dele era mais projetado que o meu 
perante a sociedade, cedi a apelo do partido e 
fui colocado na condição de suplente. Ocorre 
que, no pleito que se aproxima, não abrirei mão 
para mais ninguém. A população de Sergipe 
não merece mais ser enganada.

7/9ENTREVISTAPOLÍTICA

Trabalharemos com afinco na 
defesa da categoria policial e dos 

profissionais de segurança privada”
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Por que a decisão de apoiar a reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro? Considera 
ele a melhor opção para o País? Por que? 
Como profissional de segurança pública, tenho 
que registrar que a categoria foi relegada 
à situação de abandono, tanto no sentido 
material como no quesito legislação. Nesse 
governo estamos vendo muita coisa andando 
no sentido de valorizar e proteger os nossos 
policiais e bombeiros. Outra pauta importante 
é desconstruir a política instaurada pelo PT 
de dividir o país e colocar brasileiros contra 
brasileiros para que se colham dividendos 
políticos. Nosso país é um só, nosso povo é 
um só, independente de raça, gênero, religião 
e orientação sexual. Temos que trabalhar 
para unir nosso país e isso o presidente 
vem fazendo de forma brilhante. Ademais, 
as pautas conservadoras serão defendidas 
em nosso futuro mandato, se assim Deus 
o permitir, pois sou contra a legalização de 
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drogas, do aborto e defendo a fé cristã como 
alicerce que ajudou a criar nossa nação.

Concluindo a entrevista, uma de suas 
propostas que chama a atenção é a defesa 
a favor da anistia para brasileiros que estão 
sendo processados ou investigados por crime 
de opinião. O senhor é perseguido em Sergipe? 
Conhece mais alguém na mesma situação? 
Recentemente o nosso amigo deputado federal 
Daniel Silveira foi severamente massacrado pelo 
STF por exercer o seu direito de se manifestar. 
Não irei entrar no mérito do discurso dele. Mas a 
punição e a forma que o processo foi conduzido é 
estupro legislativo. Aqui em Sergipe fui indiciado 
em Inquérito Policial Militar por ter denunciado 
o uso de efetivo e viaturas da Polícia Militar em 
evento privado-eleitoral para a escolha do pré-
candidato a governador do atual grupo que 
administra o Estado, o que se deu no último dia 
14 de março. Depois de 25 anos de excelentes 
serviços prestados à sociedade sergipana – 
sem nenhuma punição em ficha - responderei 
processo criminal militar por ter falado a verdade.

9/9ENTREVISTAPOLÍTICA
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SENAC APROXIMA 
EMPRESAS A MÃO DE 

OBRA QUALIFICADA
 lO Senac Carreira, através do Banco de 
oportunidades, faz a ponte entre a vaga 

disponível no mercado e o egresso

1/6

Encontrar uma vaga no mercado de 
trabalho não é uma tarefa fácil.  Para conseguir 
êxito, é preciso se qualificar tecnicamente e 
desenvolver habilidades sociais de trabalho 
em equipe, por exemplo. Pensando em ampliar 
as possibilidades de acesso a um posto de 
trabalho para seus egressos, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac) possui   
o     Banco de Oportunidade que aproxima 

https://www.se.senac.br/banco-de-oportunidades
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empresas a mão de obra qualificada. Em 2021, 
493 empresas receberam currículos dos nossos 
egressos para as vagas em suas empresas.

Diretora Regional 
do Senac, Priscila 

Dias Felizola.

Segundo a diretora do Senac, Priscila Dias 
Felizola, o Senac Carreiras é pensado não 
só para as empresas e nem somente para 
os alunos, mas para desenvolver os dois 
em conjunto. “Disponibilizamos um serviço 
gratuito que proporciona a interação entre 
a oportunidade, egresso e o mercado de 
trabalho. Aqui, acolhemos as demandas do 
Setor do Comércio que chegam por meio da 
solicitação das empresas e disponibilizamos 
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egressos que tenham o perfil de trabalho de 
acordo com a vaga desejada”, destaca.

 
“Uma das estratégias que utilizamos 

para mobilizar nossos alunos é informar 
a todas as turmas de todos os cursos por 
meio dos instrutores e dos analistas que 
possuímos o Senac Carreiras e temos Banco 
de Oportunidades que pode potencializar a 
empregabilidade deles. Deixamos especificados 
que aqueles alunos que se destacarem no 
curso têm mais chances de serem indicados 
e absorvidos pelo mercado de trabalho que é 
competitivo. Dessa forma, incentivamos nossos 
alunos a serem referência em suas áreas de 
atuação”, ressalta a diretora do Senac.

A gerente do banco de talentos, Marileide 
Martins, explica como as vagas podem ser 
disponibilizadas pelas empresas no Banco de 
Oportunidades. “Saliento que o Senac oferece 
esse serviço de forma gratuita, a fim de atender 
da melhor forma as necessidades de todas as 
companhias, independente da solicitação de 
vaga que é enviada a nós. Aqui, temos o cuidado 
de visualizar os critérios e encaminhar os 
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profissionais que 
estão capacitados 
para melhor 
desenvolver a 
prática”, afirma.

O mercado 
de trabalho, 
hoje, precisa de 
profissionais que 
sejam capacitados 
e que busquem 
constantemente o conhecimento em sua área 
de atuação. Para os alunos Senac, ter acesso ao 
Banco de Oportunidade dentro da instituição 
apresenta-os ao mercado enquanto Senac, que 
é uma formadora com referência em qualidade 
de ensino a nível estadual e nacional. 

“As empresas têm duas opções para receber 
currículos: pode ser via portal por meio do 
cadastro, no qual elas lançam a vaga e os 
alunos, que lá estão cadastrados, sinalizam 
interesse por essa vaga. Como também, existe 
a possibilidade de encaminharmos, através 
do e-mail os currículos que nós temos aqui 

4/6GERAL

A gerente do banco de 
talentos, Marileide Martins.
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no nosso banco físico. Observo que não é o 
Senac que faz a escolha de quem vai assumir 
a vaga, nós fazemos a seleção dos currículos 
dos profissionais egressos que têm o perfil 
solicitado e a empresa é quem seleciona quem 
vai assumir a vaga”, pontua Marileide.

5/6GERAL
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Para o responsável do Centro de 
Aprendizagem Musical (CAM), Wesley Barbosa, 
o Senac Carreiras proporciona uma segurança a 
mais na hora de contratar. “Tive a oportunidade 
de conhecer o trabalho que o Senac desenvolve 
na formação de novos profissionais e a partir 
daí tivemos interesse em contratar através 
do Banco de Oportunidades. A experiência foi 
positiva, pois pudemos conhecer pessoas que 
estavam querendo um espaço no mercado 
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de trabalho e que já possuíam formação e 
treinamento. Isso foi muito positivo, pois 
tínhamos a certeza de que estávamos trazendo 
para o nosso convívio pessoas que estavam 
preparadas e querendo agregar à instituição 
com muito engajamento”, relata.  

O Senac Sergipe, através do Banco de 
Oportunidades, está de portas abertas para as 
empresas que têm interesse em buscar mão 
de obra treinada e qualificada. O contato pode 
ser realizado por meio dos telefones (79) 3212-
1542 ou (79) 3212-1554, como também pelo 
e-mail banco.oportunidade@se.senac.br. 
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FRASE DE EFEITO — OU 
NADA COM COISA ALGUMA

1/5GERALGERAL

LEO MITARAQUIS  - ESCRITOR E CRÍTICO LITERÁRIO

1/2

O Instagram é uma ferramenta virtual como 
outra qualquer, resguardadas as devidas e 
próprias características.

Mas, como todo conjunto de instrumentos 
e utensílios empregados num ofício, pode se 
tornar, nas mãos de incautos e de intelectuais 
estelionários, por exemplo, a extensão disfarçada 
das garras do diabo.

Hoje, ao ler, num perfil dedicado, salvo 
engano, à literatura, me deparei com a seguinte 
afirmação: “Não somos nós que lemos os 
clássicos mas, sim, os clássicos que nos leem”.

Hum... Como é que é mesmo, cara-pálida? 
Donde isso? Seja a frase de autoria do 
responsável pelo perfil, seja dalgum prócer 
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das Belas Letras, essa afirmação é falsa, 
mistificadora ou, na fala da rua, “Véi, é muita 
maconha. E maconha da ruim”.

Como frase poética, lírica; como anúncio de 
Alfazema, belezal.

Mas, no contexto na qual foi dita, pleno de 
pompas e circunstâncias, a frase representa uma 
tese, diz respeito a um dado fenômeno, o que 
implica em um dado processo.

Frase de efeito, efeito de perfumaria, reflexão 
chinfrim, é nada com coisa alguma. Somos 
nós, se quisermos passar pela gratificante 
experiência, que lemos os livros, que lemos e, 
por vezes, compreendemos os clássicos e nos 
apaixonamos por eles.

No mais das vezes, isso é salutar.

A frase que deve sempre ser dita, ser 
lembrada, é que “um” livro será “o” livro quando 
estiver em nossas mãos, quando estiver 
sob nossos olhos sequiosos de emoções, de 
aventura, de lições e de poesia. E que sejam 
outros leitores aqueles que lerão em nós esses 
sentimentos, essas possibilidades. Amém.

lLeo Mitaraquis - Escritor e crítico literário
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No começo dos anos 80, fui convidado pelo 
Jorge Lins para participar do ensaio do grupo 
Raízes de teatro infantil, foi quando conheci 
o menino Edelson, um magrelo, comprido, 
tocando muito bem e que a galera chamava 

PANTERA E SUAS 
BELAS IMAGENS

1/10

NEUFONTES
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de Pantera. Nascido em São Paulo e criado 
em Sergipe ganhou do pai aos 9 anos um 
violão que se tornou seu eterno companheiro. 
Aprendeu a tocar sozinho, um autodidata e 
cada vez que ouvia tocar, seja nos bares ou nas 
bandas que ele passou, me admirava com sua 
evolução e versatilidade. 

Um dia em um carnaval vi Pantera tocando 
guitarra baiana, solando feito Armandinho e 
Lito Nascimento, não tive dúvida, esse menino 
é um músico nato. Até então via Pantera como 
músico acompanhante e de repente estava 
ele nos bares, cantando e improvisando com 
músicas difíceis, com um bom gosto musical, 
refinado e muita iluminação, tudo que ele ouvia 
repassava para o violão melhor e diferente a 
cada execução. 

Nos anos oitenta Jorge Lins teve a ideia do 
Circo Amoras e Amores, eu, Lula Ribeiro, Jorge 
Cachaça entramos no sonho e ajudamos Jorge, 
tentei levar Pantera para ser um dos artistas 
da casa, mas ele chegou no circo e disse que 
não poderia, que iria tentar a vida em Portugal 
e assim o fez. Passou um bom tempo nas 
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terras lusitanas e retornou para Sergipe, nesse 
período não tive muitas notícias dele.

Pantera em seu retorno começa a tocar na 
noite com seu irmão Edmilson, uma dupla que 
fizeram muito sucesso nos bares e eventos 
pela cidade. Quando podia não perdia suas 
apresentações, pois gostava daquele violão, 
bem dedilhado e com espontaneidade, suas 
referências eram claras, o pessoal do clube da 
esquina, os tropicalistas e a bossa nova, além 
de ser um jazzista de primeira linha.

O Tempo foi passando e um dia um amigo 
em comum Pascoal Maynard, liga e diz: - Neu 
precisamos colocar Pantera para conhecer 
Toninho Horta! Antônio Maurício Horta 
de Melo, o grande Toninho Horta, mineiro, 
compositor, arranjador, produtor musical, 
violonista, guitarrista brasileiro, reconhecido 
mundialmente, um dos fundadores do clube 
da esquina. Ele estaria em Aracaju e tocaria 
com a Orquestra Sinfônica de Sergipe no 
Teatro Tobias Barreto, que na época eu 
estava como diretor. Respondi, que podíamos 
tentar o encontro sim.

| CULTURAGERAL 3/10
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Toninho chegou no dia 
16 de março de 2004 e 
se apresentaria no dia 
17 nas comemorações 
de aniversário da nossa 
capital, fui apresentado 
a ele e de cara já vi 
que além de um gênio 
é um gentleman e 
com uma humildade 
fora do comum. Em 
determinado momento 
falei do Pantera e disse: 
Pantera é um gênio 
como você, seu fã, toca 
todas as suas músicas, 
compôs uma canção 
em sua homenagem 
e ele que te conhecer. 
Ele disse que sim e 
Pantera que madrugou 
no teatro se encontra 
com seu ídolo maior. Foi 
harmonia, melodia e letra 
em contato imediato, 
Pantera de imediato 
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mostrou a música que fez pra ele, conversaram 
muito e marcaram para depois do espetáculo 
se encontrarem. Toninho voltou para Minas 
encantado com a versatilidade e genialidade do 
Pantera e com a promessa que quando Pantera 
gravasse um disco ele faria uma participação. 

Pascoal me procurou no meu estúdio 
Capitania do Som para ver como poderíamos 
ajudar ao Pantera a gravar seu primeiro CD.  
Nesse período alguns artista incluindo Pantera 
tinham algumas diferenças comigo, coisa que 
eu nunca me preocupei e nem levei em conta. 
O meu estúdio estava aberto a todos e se eu 
pudesse de alguma forma apoiar faria, claro 
para os talentosos. Disse ao Pascoal que podia 
contar comigo e que ligaria para Toninho para 
saber se a proposta dele ainda estava de pé. 

Assim o fiz, ele me atendeu muito bem, 
disse que sim e se pudesse mandar um CD 
com as músicas para ele ouvir e escolher a 
que faria a participação seria ideal. Repassei 
a informação para Pascoal e solicitei que 
o Pantera fosse ao estúdio para gravar as 
músicas que ele colocaria no CD.

| CULTURAGERAL 5/10
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Em uma tarde Pantera apareceu no estúdio 
e pediu para gravar algumas músicas, pois ele 
precisava urgente gravar, perguntei se eram 
as músicas do disco, ele disse que não, mais 
que tinha que gravar, pois estava sentindo um 
necessidade enorme, vi que ele estava meio 
nervoso e disse que tudo bem, ia preparar o 
estúdio. Coloquei os microfones e uma fita 
‘adat’ na máquina e deixei ele gravando a tarde 
toda. Foram quase 4 horas de gravação. De 
repente ele saiu do estúdio mais tranquilo, 
agradeceu e foi embora, coisa de artista e gênio. 
Guardei o material e fiquei curioso para ouvir. 
Em um final de semana resolvi ouvir toda a 
fita que gravamos do Pantera. Ele só gravou 
músicas dele que eu não conhecia, músicas 
maravilhosas, cheia de harmonia e melodias 
divinas e ele não parava, emedava uma na outra, 
gravava a mesma em outro formato em outro 
tom, passei 4 horas ouvindo aquela fita sem 
cansar e maravilhado com cada interpretação.

Não demorou muito ele aparece com 
um CD me solicitando que mandasse para 
Toninho escolher a música que ele participaria, 
passou um tempo por lá e foi embora, eu me 

6/10| CULTURAGERAL



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    67  

questionava: Oxe, eu não dei nada do que ele 
gravou aqui no estúdio. Será que ele fez em 
outro lugar? E curioso fui ouvir o que estava no 
CD. Pantera tinha colocado várias músicas de 
amigos compositores quase nada dele, ouvir 
atentamente e liguei para Pascoal, disse do CD e 
que não mandaria, pois estava tudo errado. E lá 
estava eu me metendo no que não fui chamado, 
seria um erro perder uma oportunidade dessa, 
primeiro Pantera gravar seu primeiro disco com 
a participação de um dos 5 melhores guitarrista 
do mundo, tendo um produto único que eram 
suas músicas. Pascoal concordou. 

Ouvir de novo todo o CD e retirei uma 
canção de João Melo e Ismar Barreto Velhas 
serenatas, música que ele gravou no disco 
de João Melo e coloquei várias músicas da 
fita que ele tinha gravado no estúdio, que eu 
já tinha mixado e mandei para Toninho. Para 
minha sorte Toninho adorou e ligou dizendo: 
Neu, não vou fazer uma participação não. 
Vou fazer todos os arranjos, a direção 
musical e tocar em todas as canções e 
juntos vamos produzir esse gênio aí em 
Aracaju, no seu estúdio.

| CULTURAGERAL 7/10
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E assim aconteceu. Com o apoio do Pascoal 
conseguimos hospedagem para Toninho e ele 
nas folgas da agenda, vinha de onde tivesse 
para Aracaju. Foram três vindas dele, uma na 
nova apresentação com a orquestra, onde 
Pantera já fez com ele um dueto e duas vezes 
diretamente para o estúdio. 

Uma das vezes Toninho chegou direto 
de New York City onde ele estava gravando 
com George Benson, no estúdio trabalhou 
com o Baterista Rominho e baixista Robson. 
Gravamos algumas bases das canções: Vai 
Barco, Maria Feliciana, My Baby The Sun e 
Velhas Serenatas, tudo isso nas passagens 
rápidas de Toninho por aqui, mas estava 
tudo dentro do planejamento. Toninho muito 
empolgado sempre estava entrando em 
contato comigo e com o Pantera. 

Com sua agenda lotada Toninho Horta 
não conseguia uma pausa para vir a Aracaju 
e assim tivemos uma espaço grande na 
produção do CD. Um dia estava em casa 
e recebo uma ligação do Toninho ele foi 
logo perguntando: - Alo Neu, por onde você 
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andar? Eu respondi que estava em casa 
me arrumando para ir para o estúdio, aí 
eu perguntei por que, e ele respondeu: - 
Rapaz, Edelson estar em Belo Horizonte 
pensei que você estava com ele. Como todo 
artista a ansiedade é grande e para um 
gênio irrequieto como ele a espera estava 
desesperadora. Toninho muito nervoso dizia: 
- E agora eu faço o que? Ele está dizendo que 
quer gravar aqui, não sei como faço, ai você 
tem o estúdio e as condições, e aqui como 
pagaremos? Mas disse logo de imediato 
daremos um jeito o produto merece. Mandei 
as mídias abertas com o que tínhamos 
gravado no estúdio para Minas e lá ele 
conseguiu encantar a todos os músicos que 
Toninho apresentava e concluir o trabalho 
com o apoio de todos nos.

O CD Belas Imagens é chique e de muito 
bom gosto, merecedor de indicação e 
premiação do Grammy. Composto de 14 
faixas e um Bonus track: Cantar é dom de 
Deus: “Deixar a voz no ar, alada música, 
na alma límpida, cantar é dom de Deus”; 
Chorando; Faial; Vai Barco; Arleide; Oratório; 
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Matão; Maria Belas Imagens; Ploct que 
Ploni; Toninho; Sbmarina; Maria Feliciana; 
My Baby the sun; Chorando.

Um disco que tive a honra de participar 
intensamente da realização, o único disco 
que gostaria de ter assinado a coprodução 
ao lado de um gênio da música Toninho 
Horta, mais infelizmente não colocaram nos 
créditos. Mas que em nada tirou a minha 
satisfação de vê-lo pronto.

Toninho escreveu na apresentação do CD: 
“A genialidade do artista sergipano Edelson 
Pantera extrapola as barreiras do bom 
gosto musical. Através de sua voz versátil, 
doce, instigante, precisa, hábil, natural e 
seu violão inventivo e harmonioso. Pantera 
exprime toda a beleza de suas composições, 
verdadeiras obras primas da MPB 
contemporânea”. Pantera é um presente 
dos Deuses para adocicar nossos ouvidos e 
acarinhar nossas almas.

10/10| CULTURAGERAL
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AS OITO DA MANHÃ ESTAVA NO 
NOTICIÁRIO DE GIUSEPPI, ainda úmido das 
prensas. Giuseppi, um jornalista, com a astúcia 
de sua laia. Mulherengo de marca maior. Ser 
benevolente, que normalmente deixava os 
seus clientes para ajudar a si mesmo. Guiado 
sempre, sem dúvida, na teoria relativa a 
hipótese do pote vigiado. Essa teoria afirma 
que o tempo passa mais devagar quando a 
pessoa está impaciente e atenta ao evento. 

O seu jornal em particular era, segundo o 
seu costume e projeto: um educador, um guia, 
o admoestador, um campeão e um conselheiro 
doméstico e vade mecum. 

UMA HISTÓRIA 
DE JORNAL

1/12

POR HENRY MORAIS
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Dentro de suas inúmeras excelências 
podemos selecionar três editoriais. 
Um era em linguagem simples e casta, 
porém esclarecedora, dirigida aos pais e 
professores, depreciando a punição corporal 
para as crianças.

O outro foi um aviso acusativo e significativo 
endereçado a um notório líder trabalhista que 
estava a ponto de instigar seus parceiros a 
uma greve problemática.

O terceiro foi uma demanda eloquente para 
que a força policial fosse sustentada e acudida 
em tudo o que tendia a aumentar sua eficiência 
como guardiões públicos e servidores.

Além dessas mais importantes 
repreensões e requisições, ser um exemplo 
de boa cidadania era uma prescrição sábia 
ou forma de procedimento apresentado 
pelo editor da “coluna coração-a-coração”. 
Ainda mais no caso específico de um jovem 
que havia reclamado da obstinação de sua 
amada em evitá-lo, ensinando-o como ele 
poderia conquistá-la.
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Outra vez, existiu, na página de beleza, 
uma resposta completa a uma jovem senhora 
inquisidora que desejava uma recomendação 
para sua autopercepção, em direção à galgar-
lhe segurança em seus olhos brilhantes, de suas 
bochechas rosadas e de seu belo semblante. 

Outro item que exigia uma cognição especial 
era uma ementa “pessoal”, operando assim:

“QUERIDO JACK: Perdoa-me. Você está 
certo. Encontre-me na Rua Madison às oito 
e meia desta manhã. Partimos ao meio dia. 
PENITENTE.”

Ás oito da manhã, um jovem com um olhar 
abatido e com o brilho febril da agitação em 
seu olhar derrubou um centavo, pegando o 
papel de cima, enquanto passava pela frente 
de Giuseppi. Uma noite sem dormir deixou-o 
quase um sonâmbulo. Havia um escritório 
a ser alcançado lá pelas nove,  uma barba 
e uma xícara de café apressada para ser 
sobrecarregada no intervalo.

Ele visitou a sua barbearia e depois acelerou 
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o passo em seu caminho. Ele embolsou o seu 
jornal, enquanto meditava uma leitura tardia 
e rebuscada na hora do almoço. Na curva 
seguinte caiu do bolso, carregando com ele 
seu par de luvas novas. Três blocos ele andou, 
perdeu as luvas e retornou fumegante.

Apenas em meia hora ele chegou ao 
canto onde estavam as luvas e o jornal. Mas 
ele estranhamente ignorou o que ele havia 
vindo procurar. Ele estava segurando duas 
mãozinhas tão firmemente como sempre e 
olhando para dois olhos castanhos penitentes, 
enquanto a alegria se rebelava em seu coração.

“Querido Jack,” ela disse, “Eu sabia que você 
iria chegar aqui na hora certa.”

“Eu nem imagino o que ela estaria dizendo 
com isso,” dizia ele para si, “mas está tudo 
bem, está tudo bem.”

Um grande vento que soprava em direção ao 
oeste, pegou um jornal da calçada, abriu-o e o 
enviou voando e girando por uma rua lateral. 
Naquela rua, encaminhava-se pela baia arisca 
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com um bugre com rodas de aranha, o jovem 
que tinha escrito para o editor de coração-a-
coração pleiteando uma receita que ele poderia 
conquistar aquela para quem ele suspirou.

O vento, com uma agitação brincalhona, 
agitou o jornal voador contra a face da baia 
arisca. Havia uma raia alongada da baía 
misturada com o vermelho da pista de corrida 
que estendia-se por quatro blocos adentro. Em 
seguida, um hidrante de água desempenhou 
seu papel na cosmogonia, o bugre tornou-
se um pequeno pedaço de madeira como 
predeterminado, e o motorista descansou 
muito silenciosamente onde ele tinha sido 
arremessado, no asfalto em frente a um piso 
de arenito de uma certa mansão. 

Os moradores da mansão saíram e 
rapidamente o trouxeram para dentro. E havia 
uma pessoa que fez um travesseiro para sua 
cabeça, e não se importava com nenhum 
olhar curioso, curvando-se e dizendo: “Oh, foi 
você quem escreveu para o jornal; mas eu não 
tinha como saber que você gostava de mim. 
Era você o tempo todo, Bobby! Como não 
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consegui vê-lo? E se você morrer, meu Deus, 
então eu também devo, e …”

Mas com todo esse vento temos que nos 
apressar para manter contato com nosso 
jornal.

O policial O’Brine prendeu-o como 
um personagem perigoso para o tráfico. 
Endireitando suas folhas desgrenhadas com 
seus dedos grandes e lentos. Ele estava a 
poucos metros da familiar entrada do Café 
Shandon Bells. Uma manchete que ele 
soletrava ponderava: “ OS JORNAIS DEVEM 
UNIREM FORÇAS EM UM MOVIMENTO PARA 
AJUDAR A POLÍCIA.”

Mas, como um assobio! Dizia a voz de Danny, 
o garçom chefe, através da rachadura da porta, 
“Aqui está um pedacinho para você, Mike, o seu 
preferido.”

Por trás das colunas difundidas e amigáveis 
da imprensa, o policial O’Brine recebe 
rapidamente um pedacinho do material real. 
Ele se afasta, firme, revigorado, fortificado, 
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para seus deveres. Talvez o editor veja com 
orgulho o início, o espiritual, o fruto literal que 
abençoou o seu labor.

O policial O’Brine dobrou o papel e o 
cutucou brincando debaixo do braço de um 
garotinho que estava passando. Aquele garoto 
se chamava Johnny, e levou o jornal para 
casa com ele. Sua irmã se chamava Gladys, 
e ela havia escrito para o editor de beleza do 
jornal pedindo a pedra filosofal praticável da 
beleza. Isso foi há semanas, e ela tinha deixado 
de procurar uma resposta. Gladys era uma 
menina pálida, com olhos maçantes e uma 
expressão descontente. 

Ela estava se vestindo para ir até a avenida 
para pegar uma trança. Debaixo da saia, ela 
fixou duas folhas do papel que Johnny tinha 
trazido. Quando ela andou o farfalhar do som 
foi uma imitação exata da coisa real.

Na rua, ela encontrou uma garota morena 
do apartamento abaixo e parou para conversar. 
A jovem morena ficou verde. Só um tecido de 
seda de cem reais por jarda poderia fazer o 
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som que ela ouviu quando a Gladys moveu-se. 
A garota morena, consumida pelo ciúme, disse 
algo rancoroso e seguiu seu caminho, com os 
lábios apertados.

Gladys prosseguiu a caminho da avenida. 
Seus olhos agora brilhavam como fontes 
cintilantes. Uma flor rosada visitou suas 
bochechas; um triunfante, sutil, vívido, sorriso 
transfigurado seu rosto. Ela era linda. Poderia 
o editor de beleza tê-la visto então! Havia 
algo em sua resposta no jornal, eu acredito, 
sobre cultivar sentimentos gentis em relação 
aos outros, a fim de tornar as características 
simples atraentes.

O líder trabalhista contra quem a solene 
e pesada liminar editorial do jornal foi 
estabelecida foi o pai de Gladys e Johnny. Ele 
pegou os restos do jornal do qual Gladys tinha 
arrebatado um cosmético de sons de seda. O 
editorial não veio diretamente aos seus olhos, 
mas em vez disso foi recebido por um daqueles 
problemas engenhosos e especulativos que 
encantam tanto o simplório quanto o sábio: as 
palavras cruzadas.
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O líder trabalhista rasgou metade da página, 
sentou-se em uma mesa, com lápis e papel 
resignando-se ao seu quebra-cabeça.

Três horas mais tarde, depois de esperar 
em vão por ele no local indicado, outros 
líderes mais conservadores declararam 
e decidiram a favor da arbitragem, e a 
greve com seus perigos de atendimento 
foi evitada. As edições subsequentes do 
artigo referiam-se, em tintas coloridas, 
ao tom de trombeta da sua bem sucedida 
denúncia dos projetos pretendidos pelo líder 
trabalhista.

As folhas remanescentes do jornal também 
servem lealmente para a prova de sua 
potência.

Quando Johnny voltou da escola, ele 
procurou um lugar isolado e removeu 
gentilmente as colunas do jornal perdidas 
de dentro de suas roupas, onde tinham sido 
habilmente distribuídas de modo a defender 
com sucesso as áreas que são geralmente 
atacadas durante punições escolares. Johnny 
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frequentava uma escola particular e teve 
problemas com seu professor. Como foi 
dito, houve um excelente editorial contra a 
punição corporal na edição daquela manhã, 
e, sem dúvida, teve seu efeito. Após isso, 
quem poderá duvidar do poder da imprensa?

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

Há necessariamente dois pontos a serem 
apreendidos pelo conto acima: o poder da 
imprensa e a importância do jornal impresso. 

Hoje em dia existem poucos jornais que 
ainda saem no formato impresso. Poucas 
páginas são rodadas, dobradas e gentilmente 
entregues nas bancas de jornais e nas casas 
dos assinantes. O papel hoje em dia foi 
trocado, de forma quase integral, pela tela de 
um computador ou celular. Soaria esquisito 
para a juventude ler algo referindo-se ao 
ritual de acordar, abrir o seu jornal, desjejuar 
e tomar o seu copo de café esfumaçante. 
Esse era um ritual comum, feito por várias 
pessoas até os primeiros anos deste século. O 
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jornal servia como companheiro inseparável 
entre abocanhadas apressadas ao desejum e 
amargos amados goles ao seu café.

O jornal impresso é uma saudosa lembrança.

Ao tempo recente, encontramos a nossa 
informação de forma mais rápida. Sem 
maiores danos ambientais. O jornal digital nos 
oferece uma informação, de igual qualidade, a 
um menor preço e com uma possibilidade de 
alcance maior. Não esquecendo, claro, que com 
um desgaste menor do meio ambiente, sem 
necessitar de um desmatamento (controlado?) 
de árvores inocentes. 

O universo digital é a realidade dos tempos 
modernos. O cuidado é, atualmente, em 
diferenciar o que é informação das fakes 
news. Fato que não era inexistente no universo 
impresso, porém era reproduzido em menor 
escala e mais facilmente combatido. Qualquer 
um, com um modem e uma rede social se 
sente no direito de esboçar livremente suas 
opiniões (e agressões). Esse é o preço que 
pagamos pela tão famosa e questionada 
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liberdade de expressão, que anda sendo 
confundida com liberdade de excreção. Em 
grosso modo, confundem-se falar com cagar 
as palavras em formato de agressões. 

Seja qual for o formato da imprensa é 
imprescindível que ela seja livre, responsável, 
imparcial e que busque sempre a verdade 
dos fatos. A imprensa sempre será poderosa, 
mas somente se seguir por esses parâmetros 
éticos. A estética, no sentido de seu formato 
em nada importa se escrita de forma ética. 
Mais ética, menos estética.

Se amassarmos as folhas de um jornal, 
elas sangrarão. Nelas estão as reclamações 
da sociedade, estão relatos de uma vida. Há 
poesia, crônicas, esportes, cultura. Um mundo 
entrelaçado e escrito especialmente em defesa 
do cidadão. Com intuito de entretê-lo e fazê-
lo pensar. Pensar é a palavra que faz falta 
nos dias atuais. Mas, que vem sempre junto a 
imprensa e lhe concede o seu poder.
lHenry Morais – Advogado, especialista em Direito Civil /Processual Civil e em 
Legislação, Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Filosofia e um entusiasta das 
palavras. Instagram: @henryzephyrus
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Depois que a extrema direita chegou ao 
poder e se ramificou em todas as esferas 
da sociedade, deparamo-nos com uma leva 
de gente torpe e ignorante que tem uma 
relação delicada, para dizer o mínimo, com a 
Universidade e as instituições de pesquisa. 

Parece que há uma espécie de fetiche 
paradoxal: se por um lado há um desprezo pela 
Universidade (e tudo o que ela representa), de 

OS RESSENTIDOS E 
SUA RELAÇÃO COM 

A UNIVERSIDADE

1/6GERAL

ANTÔNIO CARLOS 
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modo especial, a pública, por outro lado, há um 
desejo incontido em dela fazer parte ou de ser 
por ela reconhecido. 

Isso ficou muito claro nos vários casos 
de integrantes na atual gestão do governo 
federal e que inflaram seus currículos 
acadêmicos com titulações inexistentes, 
com cursos no exterior não cumpridos, 
com trabalhos acadêmicos defendidos e 
comprovadamente plagiados, com estante 
fake de livros (e que vieram a nu em plena 
live), com as críticas de que na Universidade 
só se faz balbúrdias, dentre outros 
despautérios com o pretexto de menosprezar 
aquele espaço de produção do saber.  

O último episódio que provocou náusea a 
muita gente foi a condecoração do deputado 
federal que quebrou a placa de Marielle Franco, 
condenado pelo STF, e cujo indulto dado pelo 
atual presidente do país, o deixou livre para 
continuar conspirando contra a democracia. 

Sim, este sujeito recebeu uma medalha 
da Biblioteca Nacional por sua suposta 

2/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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contribuição à ignorância e à estupidez da 
cultura brasileira. Ele aceitou, de bom grado, 
e disse que recebeu a homenagem porque 
teria lido 832 livros, o que dá um total de 21 
livros por mês...muitos deles recomendados 
por aquele que ele considera filósofo, morto 
no início deste ano. 

A pergunta que não quer calar é: que tipo 
é esse? Qual seria o seu perfil? Age a partir 
de quais parâmetros?

De forma muito breve, esse tipo de gente é 
típico do ressentido, que Nietzsche qualifica 
de “filisteu da cultura”. Originalmente, o termo 
filisteu é bíblico, mas desde o século XVIII 
passou a ser usado no contexto universitário 
alemão, denotando aquele estrito cumpridor 
das leis que tolhe a liberdade humana. Inculto 
e limitado, intelectualmente, o ressentido é 
incapaz de criar, razão pela qual o que lhe resta 
é apenas imitar. O seu consumo maior é um 
bem cultural cujo valor se baseia no engodo, no 
fake, na cópia, no supérfluo, no medíocre. 

Com o ressentido, não se discute cultura, 
mas consome-se, seja lá o que for como 

3/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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forma de ganhar dinheiro e ascender-se 
socialmente. Na língua portuguesa, é bom 
lembrar, o prefixo “re” indica o retorno de 
alguma coisa. No caso do ressentido, denota 
a reincidência da mágoa, a insistência em 
uma queixa, a conservação ativa de uma 
ofensa. Segundo a psicanalista Maria Rita 
Kell, “o ressentido não é alguém incapaz 
de se esquecer ou de perdoar; é um que 
não quer se esquecer, ou que ‘quer não 
se esquecer’, não perdoar, nem superar 
o mal que o vitimou” (A Terra é Redonda, 
30/07/2020). 

Ainda segundo Kell, “a constelação afetiva 
do ressentimento compõe-se da soma de 
rancor, desejo de vingança, raiva, maldade, 
ciúmes, inveja, malícia. Uma conjunção 
maligna, portanto, na qual o desejo de vingança 
exerce um papel predominante” (Idem). 

É por essa razão que, mais uma vez, 
Nietzsche relaciona o ressentido ao escravo: 
incapaz de criar e romper os laços da 
opressão, prefere ficar sob a proteção de 
alguém poderoso (um mito, por exemplo) que 
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eventualmente possa suprir suas carências, 
ainda que de forma opressora e violenta. 

O fato é que há no Brasil uma legião de 
gente boçal que se diz “influencer” e que 
acredita piamente que não há necessidade 
alguma em ler, instruir-se e adquirir bagagem 
intelectual para ter o que dizer. Para essa 
gente inculta e incauta, o importante é a 
quantidade de seguidores nas redes sociais 
como se isso fosse a fina flor do lácio. A sua 
proposta não é fazer análise da realidade, 
mas baratear e sapecar opiniões vendidas 
como se fossem conhecimento. Se for 
verdade que o intelectual pensa a si mesmo, 
a sociedade e o seu entorno, talvez seja por 
essa razão que essa gente desqualifica tanto 
a Universidade quanto a ciência. 

5/6GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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E aqui está o seu paradoxo: ao mesmo 
tempo que essa gente precisa legitimar o 
seu negacionismo por meio das instituições 
universitárias e científicas, necessita delas 
se distanciar para se firmar enquanto 
conhecimento supostamente autônomo 
ou independente, como se opinião e 
conhecimento fossem sinônimos. Dizendo de 
um outro modo: essa gente precisa validar 
suas ignorâncias e o caminho mais curto é a 
ignorância, o ódio, a vingança, a morte.   

No fundo, o ressentido é aquele que 
autossabota, pois nutre o sentimento de 
fraqueza como uma armadilha, relembrando 
e fazendo um percurso mental várias vezes. 
No lugar de reelaborar o pensamento 
potencializando suas virtudes e crescimento, 
cava ainda mais sua própria baixeza à 
medida que louva a ignorância como se fosse 
libertadora. Como diz o poeta, é “gente careta 
e selvagem. Vamos pedir piedade”.  

lAntônio Carlos dos Santos  - É Professor de Ética e Filosofia Política da UFS e líder 
de pesquisa do Grupo de Ética e Filosofia Política da mesma instituição.
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QUEM É QUEM 
PARA O GOVERNO 
Por enquanto, são oito nomes que já 

manifestaram o desejo de disputa o comando 
do estado nas eleições de outubro próximo. 
Tem pretendente para todo gosto do eleitor 
mais exigente. Mas uma coisa é certa: são 
quase todos nomes novos, isso porque os 
políticos tradicionais ou já penduraram a 
chuteira, morreram ou simplesmente não 
são candidatos a nada. 

Todos os nomes que pretendem disputar o 
cargo, entretanto, devem ser formalizados nas 
convenções partidárias, que estão prograadas 
para serem realizadas no período de 20 de 
julho a 5 de agosto. Somente após a escolha, 
as siglas poderão solicitar o registro das 
candidaturas perante a Justiça Eleitoral.

TONIALCÂNTARA

1/12
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Seguindo a ordem alfabética, o primeiro 
nome que aparece é o de Alessandro Vieira 
(PSDB). Atualmente senador, Vieira foi 
delegado da polícia civil de Sergipe e entrou 
para política em 2018, quando concorreu 
pela primeira vez a uma eleição. Eleito para o 
senado pelo Cidadania, ele deixou o partido 
em março deste ano e se filiou ao PSDB, e em 
seguida foi escolhido pelo partido para ser pré-
candidato ao governo do estado.

Antônio Claudio (DC), médico geriatria e 
presidente da Associação dos Amigos dos 
Idosos do Brasil já foi secretário de saúde dos 
municípios de Itabaiana e Macambira e deve 
disputar a sua primeira eleição.

Como presidente do conselho municipal 
do idoso de Aracaju, ele foi responsável 
pela implantação da Lei Salve, destinada ao 
combate à violência contra o idoso.

O servidor público federal Elinos Sabino 
é filiado ao  PSTU e já colocou o nome 
como pré-candidato do Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unificado para brigar 
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pela cadeira hoje ocupada pelo governador 
Belivaldo hagas. É sua primeira eleição. Com 
mais de 40 anos de militância social, ele já foi 
vendedor, trabalhador rural e professor.

O deputado federal, Fábio Mitidieri, do PSD, 
já se afastou do cargo para a disputa eleitoral 
do cargo de governador do estado. Do mesmo 
partido do atual governador de Sergipe, 
Belivaldo Chagas, Mitidieri já foi vereador 
de Aracaju e em 2015 assumiu o cargo na 
Câmara Federal. Seu agrupamento político é 
considerado o maior de todos os pretendentes, 
mas isso não faz com que ele se sinta superior 
a nenhum outro pré-candidato. 

Advogado por formação, João Fontes 
já ocupou cargos públicos no município 
de Aracaju. Foi deputado federal (2003-
2007), é presidente estadual do PTB e 
pré-candidato ao cargo de governador. 
O político já pertenceu ao Partido dos 
Trabalhadores (PT) , Partido Liberal (PL), 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) e 
pretende disputar o próximo pleito pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
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Niully Campos, do PSOL, é a única mulher 
pré-candidata ao governo de Sergipe, 
professora de direito penal e advogada 
criminalista. Ela é destacada pelo Partido 
Socialismo e Liberdade pela forte militância 
em defesa dos direitos das mulheres e dos 
direitos sociais.

Formado em medicina e senador da 
Repúbica, Rogério Carvalho (PT) se aproximou 
da política através da atuação no movimento 
estudantil, na Universidade Federal de Sergipe 
(UFS). Durante a carreira , ele já ocupou os 
cargos de secretário da saúde de Aracaju e do 
estado. Além de ser eleito para os cargos de 
deputado estadual, federal e senador em 2018.

Representante do Partido Liberal (PL) em 
Sergipe, o ex-vereador, ex-prefeito da cidade 
de Itabaiana Valmir de Franscisquinho é pré-
candidato ao governo do estado, mas ainda 
precisa de uma vitória judicial para seguir na 
disputa. Ele está inelegível por oito anos após 
uma decisão do Tribunal Regional Eleitora 
de Sergipe mantida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em virtude de abusos de poder 
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O VOTO VEM AÍ
No próximo dia 25 
de julho os leitores 
privilegiados do 
CINFORM ONLINE vão 
poder ler também O 
VOTO, um tradicional 
caderno do semanário 
que circula sempre 
em anos de eleições. 
O produto tem em seu 
conteúdo todas as principais informações 
sobre o processo eleitoral em Sergipe, com 
entrevistas exclusivas, matérias com os 
diversos postulantes aos cargos de governador, 
senador, deputado federal e deputado 
estadual, além de opiniões e comentários de 
especialistas sobre os resulados de pesquisas 
levantos pelo ECM/Dataform somente para 
os nosso leitores e internautas. O editor geral 

político e econômico nas eleições de 2018. 
Na época, Valmir era prefeito do município 
de Itabaiana e teria participado em “excesso” 
da campanha do filho, que era candidato à 
Assembleia Legislativa do Estado.
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DANIELLE E AS PESQUISAS
A delegada Danielle Garcia 
(foto), pré-candidata do 
Podemos ao Senado, aparece 
nas pesquisas como primeira 
colocada entre os eleitores 
sergipanos. Em conversa com 
a coluna, ela disse receber 
com muita humildade os 
números das pesquisas que 
mostram a preferência da maior parte dos 
sergipanos pelo seu nome. Entende que isso 
“é uma prova de que estamos no caminho 
certo e que o nosso projeto de mudança para 
Sergipe tem sido abraçado pelos cidadãos. 
Porém, mesmo diante do cenário positivo, 
sigo focada no trabalho de fortalecimento da 
pré-candidatura. Os números servem como 
um combustível a mais para que a gente siga 

Edvar Freire (foto) garante a total isenção de 
todo conteúdo do caderno mais esperado da 
mídia sergipana quando o assunto é Eleições. 
Quem também assina embaixo é o editor 
geral do caderno, o experiente jornalista 
Toni Alcântara. Aguardem!
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PASTOR ANTONIO E A PEC 01/022 
O pastor e pré-candidato a deputado federal 
Pastor Antônio dos Santos (foto), usou essa 
semana suas redes sociais para parabenizar 
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MARCOS NA FECOMÉRCIO 
O empresário José Marcos de 
Andrade (foto) foi empossado 
na segunda-feira 11 como 
novo presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac de 
Sergipe. Ele foi eleito em 13 
de maio, com a totalidade 
dos votos válidos da eleição 
e tomou posse após assinar 
o termo certificado pela Comissão Eleitoral 
da Fecomércio, iniciando seu mandato para o 
quadriênio 2022-2026. Com isso, inicia-se a 
nova gestão em substituição ao ex-presidente 
Laércio Oliveira, que passou oito anos à frente da 
entidade. Também foram empossados os vice-
presidentes Alex Garcez, José Alves Dantas Filho 
e Carlos Henrique Nascimento, além dos novos 
diretores e conselheiros da entidade.

caminhando por Sergipe para que o nosso  
projeto esteja cada vez mais fortalecido.
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VEREADOR “SEM NHENHENHÉM”
O texto é do jornalista Anderson Cristian: O 
vereador Marcos Oliveira, do PL (foto) está 
em seu segundo mandato no Legislativo de 
Itabaiana. Mas já ascendeu à presidência da 
Casa. Seria ele um fenômeno prematuro? 
Ele mostra isso ao ser ele mesmo, ao ser 

o Governo Federal 
pela aprovação 
da PEC 01/022, 
chamada de PEC 
dos benefícios. O 
pastor comemorou 
a implantação 
do aumento no 
programa social 
Auxílio Brasil 
que passe de R$ 
400,00 para R$ 
600 reais, assim 
como o vale de 
mil reais que receberão os caminhoneiros 
para abastecimento, e manutenção dos seus 
veículos, entre outras ações que trarão um alívio 
ao bolso da população mais pobre do Brasil. 
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assertivo, ao não 
camuflar e nem 
usar subterfúgios 
pra se posicionar 
politicamente. Tudo 
as claras, tudo à 
luz da verdade e 
da sinceridade. Ao 
analisar que o seu 
líder, o ex-prefeito 
de Itabaiana e pré 
ao governo Valmir 
de Francisquinho 
(PL) faz questão 
de abrir espaços políticos pra outros que não 
apenas seus familiares, Marcos foi instado por 
Jota de que Luciano Bispo (PSD), deputado e 
também ex-prefeito de Itabaiana, já teria feito o 
mesmo, quando colocou Carlinhos da Atlética 
pra concorrer à prefeitura itabaianense. A 
resposta de Marcos foi tão certeira, quanto 
cortante: “Sim, ele coloca como candidato 
quando é pra perder, como foi com Carlinhos, 
como foi com Edson!“. E é justamente dessa 
postura firme, sem firulas, sem nhenhenhém, 
que a política tá precisando. Porque de 

9/12|FOCO NO INTERIOR
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CRÍTICA E MANIFESTAÇÃO DE APOIO
Ircula nas redes sociais um vídeo do 
engenheiro agrônomo e conceituado 
professor Emmanuel Franco Filho, onde ele 
condena a “atitude desleal” do presidente 
do Mobiliza (antigo PMN), Cézar Cardoso, 
que, segundo ele, rifou a sua pré-candidatura 
ao governo do estado. Na mensagem, 

enchedores de linguiça a população já tá de 
saco cheio, né não? É disso que estou falando, 
disse Anderson. É isso aí! Falou, tá falado...
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MENDONÇA PARA SENADOR 
O lançamento da pré-candidatura de 
Mendonça Prado ao Senado Federal, que 
aconteceu na noite de quinta-feira, 14, em 
evento super concorrido fealizado no auditório 
lotado do DL em Aracaju. Mendonça integra a 
chapa do PTB, liderada por João Fontes, pré-
candidato a governador e Denise Leal, pré-
candidata a vice-governadora. Para presidente 

11/12|FOCO NO INTERIOR

Emmanuel aproveita e também manifesta 
apoio as pré-candidaturas de João Fontes ao 
Governo, Mendonça Prado ao Senado e Jair 
Bolsonaro à Presidência do Brasil.
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da República, o grupo apoia integralmente a 
pré-candidatura de Jair Messias Bolsonaro. A 
coluna deseja sucesso a todos!

12/12|FOCO NO INTERIOR
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É assim que pensa o contador por profissão, 
político por opção, atual vice-presidente da 
Federação Sergipana de Futebol, Luiz Santana, 
pré-candidato a deputado federal pelo PROS - 
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL 
nas eleições de outubro próximo. Para ele, o 
parlamento estadual de Sergipe está “sem 
credibilidade perante a sociedade e, o que é 
pior, se tornou uma verdadeira Casa do Amém 
e obediente ao governo de plantão”. O mesmo 
se aplica aos parlamentares com assento 
no Congresso Nacional, seja na Câmara dos 
Deputados ou no Senado da República. Para 
justificar ainda mais essa sua convicção, Luiz 
Santana diz que “se você chegar na periferia, 

LUIZ SANTANA
“OS PARLAMENTOS SERGIPANOS 

NÃO TÊM CREDIBILIDADE E SÃO 
VERDADEIRAS CASAS DO AMÉM”

Por Toni Alcântara

1/18
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da zona norte e da zona sul de Aracaju, por 
exemplo, e perguntar os nomes dos atuais 
deputados, a grande maioria não sabe quem 
são, com raras exceções, porque eles só 
aparecem de quatro em quatro anos para pedir 
voto”. E mais, diz ele: “se você for analisar, tem 
deputado que não usa a tribuna durante os 
quatro anos de mandato, ou seja, isso não é um 
parlamento, isso é um emprego. Esta  na hora 
de mudar essa situação”. Veja a seguir o melhor 
da entrevista que Luiz Santana concedeu ao 
CINFORM ONLINE MUNICÍPIOS. 

Luiz não deixou pergunta sem resposta ao 
ser entrevistado pelo jornalista Toni Alcântara

FOTOS DIVULGAÇÃO
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CINFORM ONLIBE MUNICÍPIOS: Para que 
o leitor e internauta do jornal o conheça 
melhor, quem é Luiz Santana?

Luiz Santana: Sou um sergipano de Aracaju, 
hoje com 62 anos, filho de Caetano Antônio de 
Carvalho, 86 anos, e de Dona Maria Santana 
de Carvalho, 78 anos, casado com Aldenir 
Soares Pereira de Carvalho e pai de três 
filhos: o advogado Danilo Pereira de Carvalho, 
a dentista Danielle Pereira de Carvalho e da 
engenheira Dênia Soares Pereira de Carvalho. 
Sou um apaixonado por contabilidade que 
começou a trabalhar aos 12 anos em Aracaju, 
vendendo picolé, lá no Bairro Industrial, lavei 
carro na rua da frente, próximo à antiga Casa 
do Azulejo e, aos 15 anos, fui trabalhar em um 
escritório de contabilidade na rua Geru. Meu 
pai trabalhava no Hotel Norte Sul e, como vigia, 
tomava conta de um veículo que pertencia a 
Francisco Cabral dono do tal escritório.

Fale agora sobre a trajetória política do 
cidadão Luiz Santana. Como foi e como 
ainda ela está sendo? Eu comecei aos 14 
anos de idade distribuindo santinhos  de 
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candidatos.  Como eu trabalhava na rua Geru, 
e naquela época tinha um candidato muito 
conhecido chamado  Jackson Barreto, e ele 
tinha um escritório no edifício cidade de 
Aracaju, eu vi e peguei esse material dele, eu 
morava no Manoel Preto, passei mais de 40 
anos morando no bairro Industrial  e então levei 
santinho para distribuir e me apaixonei, passei 
a ser figurinha sempre presente onde tinha 
comício  eu estava lá distribuindo material. Já 
trabalhando no escritório de contabilidade, 
Viana de Assis era dono do hotel Beira Mar  e 
a empresa Profissional era responsável pela 
contabilidade do hotel e eu era quem fazia 
as notas fiscais. Dr. Viana gostava muito de 
mim  porque eu era um garoto, na época com 
16 a 17 anos, muito esperto e chegou um 
tempo que ele se tornou prefeito tampão de 
Aracaju. O escritório de Viana de Assis era 
“Nosso Escritório”, na Praça Olímpio Campos 
vizinho à prefeitura. Na época Viana de Assis 
chegou na empresa e eu estava separando os 
tikt de leite. Naquela época eu era presidente 
da Associação dos Moradores do Manoel 
Preto, e Viana perguntou o que era aquilo que 
estava fazendo. Ele entrou, conversou com 
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meu patrão e, na saída, ele olhou pra mim e 
disse que gostaria de conversar comigo. Fui 
até o prefeito e chegando lá ele me recebeu e 
perguntou quantos anos eu tinha, já estava de 
maior, ia fazer 20 anos. Ele disse que queria que 
eu apresentasse essa associação, com um ano 
das eleições ele me chamou  me deu a ficha 
do Partido Socialista Brasil Renovador, para 
eu me filiar , não sabia nem o que era aquilo, 
perguntei e ele disse que eu estava sendo 
candidato a vereador que seria representante 
do prefeito no Manoel Preto. Em 1988, Jackson 
Barreto   candidato a vereador com a chapa 
pronta, Dr. Viana lançou Lauro Maia como 
candidato a prefeito  e Jackson lançou Paixão 
e eu como líder comunitário do Manoel Preto 
saí candidato para tirar os votos de Paixão, fui 
candidato a vereador  tive 189 votos na primeira 
eleição que participei sem estrutura nenhuma 
e com apenas dois candidatos no partido. Para 
se ter uma ideia, o Jackson fez sete vereadores 
e naquela época Edvaldo foi eleito vereador 
com 800 e poucos votos. Se eu estivesse na 
coligação de Jackson eu ficaria como suplente. 
Na época, o pessoal dizia que eu traí Jackson, 
a habilidade de Reinaldo Moura e Viana de 

| GERAL 5/18
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Assis me convenceram que eu deveria ser 
candidato. Naquela época você poderia fazer 
vários benefícios  para sua comunidade, 
Viana de Assis levou o governador Valadares, 
de imediato a ladeira do Manoel Preto foi 
calçado, graças a um pedido meu, uma ladeira 
que só tinha barro, e Viana de Assis pediu a 
Valadares e em uma semana foi calçada. 

Como foi, então, a continuidade dessa 
trajetória que começou tão cedo? Eu já 
comecei a fazer contabilidade de prestação 
de contas, já era contador e fazia prestação 
de contas do PMDB, hoje MDB, José Carlos 
Teixeira presidente e aí teve um intervalo 
nesta gestão que Jackson assumiu o partido  
e quando teve a eleição de 2002 para 
governador do estado o PSDB para fazer a 
coligação com o PMDB exigiu dois candidatos 
a deputado federal e o PMDB só tinha um, que 

6/18| GERAL

Infelizmente a maioria dos 
partidos políticos no Brasil tem 

donos, e em Sergipe não é diferente. 
A ideologia fica em plano nenhum” 
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era Jorge Alberto e aí aos quarenta e cinco 
minutos no último dia da convenção foram 
me pegar no escritório que eu era contador do 
partido chegaram lá e me apresentaram  como 
segundo nome para deputado federal. O finado 
“Bira” foi quem me apresentou  juntamente 
com Viana de Assis. Coloquei meu nome sem 
minha família saber, obtendo 3. 860 votos. 
Jorge Alberto obteve 39 mil votos  naquela 
época somado com o meu  deu 42 mil votos 
e Zé Teles do PSDB com 39 mil ficou fora, 
porque Jorge Alberto somados com os meus 
foi eleito. Em 2004 Jorge Alberto  era deputado 
federal e o  MDB queria um candidato a 
prefeito em Aracaju, onde a eleição era muito 

| GERAL 7/18

Além de Toni Alcântara estavam presentes 
à entrevista Edvar Freire e Elenaldo Santana
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difícil , tinha Suzana Azevedo, Marcelo Déda 
e Jorge Alberto, a pedido de Michel Temer 
ser candidato a prefeito montou uma chapa 
me convidou eu fui candidato a vereador 
na coligação PMDB e PHS. No PMDB tinha 
Luiz Santana, Dr. Gonzaga, Kenedy Fonseca, 
o mais forte, aí Dr. Gonzaga traiu o partido 
quinze dias antes das eleições então o partido 
rifou ele e todo mundo despejou todas as 
forças em Gonzaga e Gonzaga foi eleito. Eu 
tive 1104 votos e fiquei na segunda suplência. 
Veio 2006, e eu sempre acompanhei Jorge 
Alberto porque é um político que eu sempre 
considerei e considero até hoje não só como 
politico mais como amigo. Em 2006, Jorge 
era do MDB, o partido estava para fechar com 
João Alves Filho, o MDB indica Marcos Franco 
como vice-governador. Recebo uma ligação de 
Jorge dizendo que quem ia ganhar as eleições 
seria Marcelo Déda, e Jorge fechou com Déda 
e toda base de votos que Jorge tinha na base 
governista foi retirada. E Jorge perdeu a eleição 
ficando na primeira suplência, quando Déda 
foi eleito. A primeira ligação que deu foi para  
Jorge Alberto convidando para ser secretário 
de Administração  e eu fui ser diretor financeiro 
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da secretaria. Também em 2006 me lancei 
candidato, mas antes de terminar o período de 
registro nós fomos para convenção, passei na 
convenção e obtive 2.826 votos para deputado 
estadual,  foi quando fui participar do governo  
juntamente com Jorge Aberto. Depois Jorge 
Alberto foi para casa civil e eu fui diretor geral 
durante dois anos do CEAC Riomar. Em 2018, 
a pedido de Zezinho Sobral. Para você ter 
uma ideia, a primeira prestação de contas do 
município foi em Laranjeiras, quando o pai 
de Zezinho  Sobral foi candidato a prefeito e 
Antonio Carlos Franco me apresentou para 
fazer a prestação de contas do pai de Zezinho, 
quando ele foi eleito prefeito de Laranjeiras 
aí nós tinhamos uma amizade muito grande. 
Zezinho sempre acompanhou Jackson  como 
assim eu acompanhei, quando Zezinho saiu do 
MDB Zezinho foi para o Podemos e eu fui junto 
com ele e lá no Podemos para ajudar Zezinho 
nós fizemos uma chapa com a finalidade 
de era eleger Zezinh , passei na convenção, 
mas diante do compromisso que tinha  com 
os municípios de fazer prestação de contas  
abri mão de minha candidatura e fui fazer 
prestação de contas eleitoral.

| GERAL 9/18
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Por que Luiz Santana é candidato a 
deputado federal nas eleilções deste ano? 
Você sabe que para você deter um mandato, 
seja ele executivo ou legislativo precisa ter 
partido. Se não tiver partido você não é 
candidato. E no estado todos os partidos têm 
um dono. Então para você ser candidato vai 
depender de vários fatores, vai depender quem 
manda nos partidos. O único partido que que 
estava sem dono era o Pros. Porque ele estava 
sem dono? Porque abandonaram o PROS, já 
que na última eleição de 2022, deixaram uma 
pendência de 50 mil reais  sem prestar contas 
e esse partido passou pelas mãos de duas 
pessoas. Veio para as mãos de Jorge Alberto, 
que me convidou para organizar o partido.  
Resolvemos a pendência, prestamos contas 
dos 50 mil reais e aí eu vejo que precisamos 
ter uma opção nova. Hoje você ver que partido 
está lá em cima depois desce, porque partido 

O governo do presidente Jair Bolsonaro é 
um governo que não tem corrupção, por isso 

dou nora oito para ele por merecimento”

| GERAL 10/18
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aqui tem dono, não existe ideologia, mas  existe 
dono. Nós estamos organizando o partido, 
dando uma nova roupagem e eu acredito 
não só na pessoa de Jorge Alberto, mas 
inclusive na direção atual. A direção nacional 
também recebeu o partido todo esbagaçado 
com um défice de 11 milhões, vendendo tudo 
para pagar essas dívidas. O partido tem 89 
milhões de fundo eleitoral  para essa eleição 
agora, independente desses 11 milhões  de 
dívida nada pode ser bloqueado, porque é um 
recurso especificamente para eleição. Então é 
apostando nisso que estamos dando uma nova 

Rita Dantas, prefeito Edvaldo Nogueira, Milton 
Dantas, presidente da FSF e Luiz Santana

| GERAL 11/18
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roupagem, organizado ele para as próximas 
eleições  municipal de 2024. Nosso objetivo 
é esse  por isso que me coloquei como pré-
candidato a deputado federal  porque eu vejo 
uma oportunidade de se mostrar à sociedade 
sergipana que precisamos de uma mudança. 

Como o senhor avalia os dois parlamentos 
sergipanos, o da Assembleia Legislativa 
e o do ongresso Nacional? O estadual eu 
vejo hoje sem muita credibilidade junto à 
sociedade, porque se você chegar na periferia, 
na zona norte e na zona sul de Aracaju, por 
exemplo, e perguntar os nomes dos deputados, 
seguramente mais da metade das pessoas não 
sabe quem são. Porque eles só aparecem de 
quatro em quatro anos para pedir voto. Hoje 
nós temos uma “Assembleia do Amém” ao 
executivo estadual e você não vê discursão de 
quase projetos nenhum. Quando Marcelo Déda 
estava no governo se via várias discursões, hoje 
não, o que o governo apresenta, os deputados 
aprovam. Se você for analisar, tem deputado 
que não usa a tribuna. Quatro anos sem usar 
a tribuna. Isso não é um parlamento, isso é 
um emprego. Está na hora de mudar esse 
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parlamento, embora a gente saiba que que 
existem exceções. Veja, tem parlamentar que 
tem 20 anos na Alese. Não pode ser assim, 
de pai para filho. Isso é imoral, se coloca hoje 
filho, mulher, mãe, veja não é empresa privada 
não, o parlamento é do povo. Está na hora de 
desmanchar isso. Na Câmara Federal passaram 
dois anos falando em Covid. Me mostre um 
projeto  relevante que o estado de Sergipe  
teve apresentado pelos nossos parlamentares 
federais, só tem pauta sobre a covid. Enquanto 
isso, a Nitrofértil na situação atual, a Sabe  
fechou e ninguém lutou para abrir. Não temos 
turismo, o nosso  só funciona em São João por 
causa das festas juninas, nós temos uma orla 
que não funciona, não temos uma agenda junto 
com os deputados federais  para trazer projetos, 
para trazer emprego e geração de renda para 
o estado. Aqui faço uma ressalva ao deputado 
Laércio Oliveira, um empresário empreendedor, 
sabe empreender, um homem da iniciativa 
privada, os outros vão fazer turismo. 

Você elegeu uma frase para definir o 
parlamento sergipano, que foi “A Assembleia 
do Amem”. Que frase você usaria para o 
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parlamento federal nosso lá em Brasilia? 
“Mandato das Emendas”, porque a maioria 
vai só pensando nas emendas para fazer 
política aqui no estado. Para ter benefício 
eleitoral, fazer seu varejo aqui e garantir seu 
mandato com as emendas  parlamentar, 
quatro anos chorando lá. Aqui mete bronca no 
governo, chegando lá “dizem amém”, porque 
só sobrevive com as emendas  porque sem as 
emendas  não tem o eleitoral.

Que nota, de zero a dez, o senhor atribui 
ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira? 
Nota sete, porque ele pegou uma prefeitura 
esbagaçada, com lixo da zona norte à zona 
sul.  Uma prefeitura onde os pontos de ônibus 
estavam todos deteriorados, os ônibus todos 
sucateados, praças de esportes não existiam, 
um governo entregue às baratas, salários 
atrasados, Previdência da Prefeitura atrasada,  
e Edvaldo com a competência técnica, já 
que tem gestores técnicos, a exemplos 
do secretário da Fazenda, Administração, 
Educação e Saúde. São todos técnicos, claro 
que falta muito coisa a se fazer, principalmente 
no tocante à geração de renda. Criar mais 
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cooperativas de trabalho, a exemplo da 
empresa de reciclagem do Santa Maria.

E para o governador Belivaldo Chagas, qual 
a nota? Pra esse eu dou nota seis, porque ele 
vem de um outro governo. Sabia da deficiência 
do estado, em situação de falência, mas ele 
colocou em dia o pagamento do funcionalismo 
público, graças aos recursos do governo 
federal, ou seja, a pandemia salvou todos os 
prefeitos, que ia tirar zero, mas foram salvos 
pelo governo federal. Belivaldo está fazendo 
um bom governo, veja, não tem escândalo, uma 

A caminho do trabalho ou de casa, Luiz 
Santana está sempre de bem com a vida
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folha de pagamento em dias, segurança, uma 
frota nova de veículos, novos soldados. Ele peca 
na operacionalidade, veja as estradas novas, 
parece feitas de açúcar, o governo tem que 
fiscalizar, tem que ter garantia hoje as empresas 
fazem  as onras no verão e seis meses depois 
vem o inverno e as estradas estão deterioradas. 
Na minha opinião, isto é uma das coisas que 
tem que ser ajustado no governo Belivaldo.

Agora que nota, também de zero a dez, 
para o presidemte Jair Bolsonaro? Veja, um 
governo que não tem corrupção, ele tem seus 
defeitos é aquele defeito mão de ferro, acredito 
na democracia mais demais vira baderna. Eu 
acho  que um governo que enfrentou duas 
pandemias, que pegou um país  desgraçado, 
todo mundo dizia que na pandemia seria o 
fim dele  e esse governo consegue equilibrar 
as contas, eu lembro que eu mesmo senti na 
pele com 30 funcionários pensando em fechar 
as portas da minha empresa, esse governo 
conseguiu manter os empregos, dar incentivo 
às empresas de pequeno, médio e grande porte.   
Emprestou dinheiro a todos os empresários 
e além do mais não olhou quem era governo 
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ou oposição. Ao contrário, atendeu todo os 
estados. Belivaldo mesmo está pagando a folha 
graças a esse dinheiro que todos os estados 
receberam para o combate à covid.  

Qual a mensagem final que o contador e 
político Luiz Santana manda para os leitores, 
internautas e para a população em geral de 
Sergipe? Eu quero deixar aqui uma mensagem 
para os sergipanos, em especial para todos os 
desportistas que me conhecem como vice-
presidente da Federação Sergipana de Futebol, 
assim como para todos os contabilistas, aqueles 
que trabalham na área, funcionários públicos e 
privados o qual participei como conselheiro do 
Conselho Regional de Contabilidade durante 13 
anos, e tive o prazer de volta ao Conselho, com 
orgulho que estou fazendo parte da comissão 
que cuida dos escritórios de contabilidade 
do estado de Sergipe e para você estudante, 
trabalhador aposentado, empresários dizer que 

Eu quero ser um servidor, não um 
empregado. Eu me sinto preparado e só 

quero que Sergipe me dê essa oportunidade”
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eu quero participar efetivamente da política 
partidária  como pré-candidato a deputado 
federal, pois sinto  a necessidade de levar 
algo mais para Brasília. Nós precisamos levar 
ideias novas para Sergipe mostrar presença 
no campo nacional, por exemplo um dos meus 
objetivos é lutar para acabar com a reeleição de 
mandatos legislativo e executivo. Basta do “pai 
para filho de filho para pai” temos que combater 
isso, porque tem gente que está há 20 anos 
em Brasilia sem fazer nada, somente atrás de 
emendas para fazer política aqui no estado. 
Eu quero ir para fazer uma reforma tributária 
para salvar as pequenas e médias empresas, eu 
quero estar em Brasília para lutar pela reforma 
trabalhista, pela reforma eleitoral e para 
destravar o presidente da República que 
senta na cadeira e só tem a caneta. Vamos 
pensar no imposto único. Vamos mostrar ao 
Brasil o que somos, mostrar um Brasil de 
verdade. Eu quero ser um servidor, não um 
empregado, por isso me sinto preparado e 
entendo da política e de gestão. Só quero 
que Sergipe me dê essa oportunidade.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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NOMES 
TRADICIONAIS 

AMEAÇADOS DE
FICAR LONGE DOS 

PARLAMENTOS 
As pesquisas mostram isso claramente, 

pelo menos até agora com as recentes 
medições de intenções de votos registradas 
na Justiça Eleitoral e publicadas nos diversos 
veícluos de comunicação de massa: nomes 
tradicionais da política sergipana estão 
ameaçados de ficar de fora da Assembleia 
Legsialativa e da Câmara Federal. Um exemplo 
bem claro disso é o pastor Antonio, ex-
deputado estadual e que no último pleito tentou 
a Câmara Federal, foi derrotado e o mesmo 
deverá acontecer nas eleições deste ano. 

| GERAL
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Outro que não aparece bem nas pesquisas 
é o do ainda deputado estadual Zezinho 
Guimarães, que este ano resolveu disputar 
uma vaga no Congresso Nacional, mais 
precisamente uma cadeira na Câmara 
Federal. Em levantamento feito no mês de 
junho, ele não teve uma única citação e, na 
seguinte, realizada também pelo Instituto 
ECM/Dataform, o deputado teve apenas duas 
citações e ficou entre os últimos nomes com 
quase nenhuma chance de “chegar lá”. 

A mesma situação enfrenta o também 
deputado estadual Francisco Gualberto, que 
nesta eleição resolveu tentar “voar mais 

FOTOS DIVULGAÇÃO

Muitos querem sentar numa dessas cadeiras, 
mas só 24 vão fazer isso à partir de 2023
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alto” rumo à Camara Federal, mas esbarra, 
por enquanto,  nos números pífios que vem 
obtendo e são registrados nas pesquisas 
de opinião pública já divulgados por alguns 
veículos de comunicação.

O Pastor Heleno, que já foi prefeito de anindé 
do São Francisco e também deputado federal 
enfrenta o mesmo problema. Em pesquisa 
realizada no período de 9 a 15 de junho, ele 
ficou na posição 17, longe dos primeiros 
oito que estariam eleitos se a eleição fosse 
realizada entre as duas datas. 

Já na última pesquisa do mesmo instituto, 
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Na Câmara Federal, só 8 deputados de Sergipe 
terão o privilégio de sentar nessas cadeiras
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o Pastor Heleno também ficou de fora dos 
oito prieiros colocados e, mais uma vez, se as 
eleições fossem realizadas entre os dias 6 e 9 
de julho, ele estaria de fora da Câmara Federal. 

Em relação aos pretendentes a deputado 
estadual, a situação não é diferente e, em 
alguns casos é até pior. Senão vejamos: os 
veteranos deputados com vários mandatos 
Luciano Bispo e Garibaldi Mendonça não 
aparecem bem em pelo menos duas pesquisas, 
ou seja, ambos ficariam de fora da Assembleia 
se as eleições fossem realizadas faltando 
menos de noventa dia para acontecer. 

O mesmo pode acontecer com o hoje 
deputado Adailton Martins, João Marcelo, 
Gorette Reis e Iran Barbosa, todos com 
desempenho que deixa muito a desejar ao 
menos nas últimas pesquisas de intenção de 
votos medida por diversos institutos. Outros 
nomes de atuais deputados  aparecem longe 
da reeleição, mas alguns deles vão tentar se 
elegerem em outros parlamentos.  

4/4| GERAL
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ROGÉRIO CARVALHO 
OPOSICIONISTA OU 

GOVERNISTA?

Desde que o senador Rogério Carvalho se 
apresentou como pré-candidato para disputar 
o mandato de governador de Sergipe, que há 
entre alguns dos adversários dele, a suspeita 
de que se tratava na verdade de um candidato 
do governo plantado na oposição. Não o 
enxergando, como genuíno opositor a um 
projeto político que protagonizado também 
pelo PT, vem ao longo dos últimos 20 anos, 
colocando o destino de Sergipe sob o comando 
do esquerdismo sergipano.

Para os mais atentos, a candidatura de 
Carvalho soava como um “PLANO B” do 
agrupamento, que desejava transformar 

Por Marcos Fontes | É Observador-
geral das estripulias políticas
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Rogério em candidato 
da oposição, 
desejosos que a 
disputa eleitoral 
polarizasse no 
embate Edvaldo x 
Rogério. Qualquer 
deles que ganhasse a 
eleição, asseguraria 
a manutenção do 
projeto de esquerda 
em Sergipe.

Mas, eis que nem 
sempre a roupa encomendada em allfaiataria, 
consegue a  perfeição desejada pelo cliente. 
E foi dentro dessa analogia que o projeto da 
base governista começou a azedar. O terno 
preparado para Edvaldo teve que ser ajustado 
para caber em Mitidieri.

Temendo enfrentar Nogueira e 
aparentemente desejando se tornar o 
favorito do agrupamento, Rogério parece 
ter comemorado a troca promovida que 
colocou o deputado federal em lugar do 

Os prós e os contras preocupam 
o candidato do PT ao governo de 
Sergipe, Rogério Carvalho
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prefeito de Aracaju Edvaldo Nigueira. 
Sendo Fábio considerado por muitos como 
um adversário mais fraco que Nogueira, 
teria Rogério então eliminado um grande 
obstáculo na sua maratona eleitoral.

Mas, com a apática desenvoltura de Fábio, 
e com a significativa rejeição enfrentada pelo 
candidato petista, o problema mudou de 
endereço, e o Galeguinho começou a agir para 
tentar salvar o projeto. A ação do Galeguinho 
ainda não terminou, mas em andamento já 
criou um estrago enorme na pré-candidatura 
de Carvalho. Em pouco tempo, Rogério que é 
senador e pré-candidato do PT, viu se afastar 
da sua pré-candidatura, nomes influentes do 
PT na política sergipana. Tais como o deputado 
Francisco Gualberto, o também deputado 
estadual Iran  Barbosa e a ex-deputada 
estadual Conceição Vieira.

Além de outros companheiros com menor 
expressão eleitoral. Os citados não apenas 
abandonaram a pré-candidatura de Rogério, 
mas se desfiliaram do PT, partido que juravam 
representá-lo, deixando em alguns militantes, 
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a impressão de que são governistas e não 
petistas. Mas, enfrentada a decepção com os 
que optaram pelo conforto de ser governo, 
Carvalho hoje enfrenta problemas com alguns 
que aparentaram ficar ao seu lado.

Comentam que após ter afinado a viola 
com João Daniel, Rogério enfrenta agora um 
estremecido relacionamento com o deputado 
federal Márcio Macedo e a vice-governadora 
Eliane Aquino. Há rumores dentro e fora do PT 
de que ambos trabalham atualmente para ver 
o projeto de Carvalho voando rumo ao espaço.

Como riqueza e tristeza só prestam em 
dose máxima, eis que agora ambos aparecem 
como que defendendo que o candidato de 
Lula em Sergipe, ou seja, Fábio Mitidieri. Há 
na assessoria de Carvalho quem entenda 
que se ele tivesse optado por outra sigla, 
poderia estar com menor rejeição, e melhor 
posicionado para enfrentar o pleito 2022. 
Aguardemos entãonos próximos capítulos 
dessa emocionante novela.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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CHAPA 3 LIDERADA 
POR JEAN MELO 

GANHA ELEIÇÕES 
NO SINPOL-SE 

A Chapa 3 INTEGRAÇÃO: MUDAR PARA 
AVANÇAR, que teve como candidato a 
presidente o agente de Polícia Civil Jean Carlos 
Rezende de Melo e como candidata a vice-
presidente a escrivã de Polícia Civil Amanda 
Santos Nascimento Brazil foi a grande vitoriosa 
nas eleições para o Sindicato dos Policiais 
ivis de Sergipe (SINPOL-SE) com exatos 315 
votos num total de 656 votantes e quatro votos 
anulados ou não considerados.

As eleições aconteceram durante toda 
a sexta-feira 15 e o resultado final e oficial 
somente foi conhecido quando já passava  das 
22 horas. A chapa 3 vitoriosa obteve 315 votos, 
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seguida da chapa 2 com 
218 votos e a chapa 1 
que foi votada por 119 
eleitores, perfazendo 
um total de votantes de 
652. A diferença entre a 
chapa 3 e a chapa 2 foi 
de 97 votos, considerada 
muito significativa por 
todos os participantes. 

Além da chapa 
vencedora encabeçada 
por Jean Melo concorreu e ficou em 
segundo lugar a CHAPA 2 - EXPERIÊNCIA 
& RENOVAÇÃO, que teve como candidato a 
presidente o escrivão de Polícia Civil Antônio 
José de Almeida Moraes e como vice-
presidente o escrivão de Polícia Civil Half Yuri 
Nicholas Baltar Silva e Panzzes.

Também esteve na disputa uma terceira 
chapa, a número 1 - LUTAR ATÉ VENCER, 
que ficou na última colocação e teve como 
candidato a presidente o agente de Polícia 
Civil Luciano Rodrigues de Melo e como 

O novo presidente do Sinpol-
Se Jena Melo ficou satisfeito 
com vitória da sua chapa
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vice-presidente o escrivão de Polícia Civil 
Ênio Nascimento Santos.

PALAVRAS DO NOVO PRESIDENTE – 
Após o resultado do pleito, o presidente 
eleito Jean Melo concedeu uma rápida 
entrevista à reportagem do CINFORM 
MUNICÍPIOS, quando agradeceu 
primeiramente a Deus pela vitória que “me 
permitir vivenciar esse momento e me 
contemplar com tamanha responsabilidade”.

Após a vitória, Jean Melo foi muito cumprimentado 
pelos companheiros de chapa
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Em seguida, ele agradeceu à sua família 
pelo apoio incondicional, à esposa, os filhos, 
pais, irmãos, sobrinhos, o sogro e sogra 
pela torcida. “Gratidão também aos amigos, 
à minha equipe na Polícia Civil intitulada 
carinhosamente de Força-G, aos meus 
colegas da Chapa IntegrAção, agora Diretoria 
eleita por aceitarem o desafio”.

Também estendeu o sentimento de gratidão 
a cada Policial Civil que entendeu a mensagem 
do seu grupo e abraçou com entusiasmo e 

4/6| GERAL

Policial aposentada, Maria Bispo dos Santos, 88 
anos (D), veio de Boquim pra votar na Chapa 3
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voluntariedade o Projeto e a amigos próximos 
que não apenas torceram como apoiaram 
desde o primeiro momento.

O presidente eleito reafirmou o 
compromisso assumido de transformar as 
idéias em projetos, dialogando diuturnamente 
com nossos colegas Policiais Civis, reorganizar 
a estrutura administrativa, financeira e jurídica 
do Sindicato. “Fomos eleitos para defender o 
Policial Civil da base, garantir que o  interesse 
coletivo seja prioridade sempre. Não iremos 
usar o sindicato para vantagens pessoais ou 
trampolim político” alertou.

5/6| GERAL| GERAL

Confraternização de vários integrantes 
da Chapa 3 após a bela e feliz vitória
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Jean Melo finalizou sua rápida entrevista 
dizendo que “mais que uma diretoria, seremos 
um grupo que se fortalecerá a cada dia visando 
nossa valorização e conquista, que não são 
utopias, mas sim uma realidade já existente do 
outros Estados da Federação”. A nova diretoria 
do Sinpol Sergipe toma posse no dia 1 de janeiro 
de 2023 para o quadriênio 2023 a 2026.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Os cabeças de chapa Antônio Morais, Jean Rezende 
e Luciano Melo congratulando-se após o pleito
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TRABALHO INFANTIL 
ANULA A INFÂNCIA 

DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

DE SERGIPE 

Um estudo sobre o trabalho infantil, 
em Sergipe, apontou que as crianças e 
adolescentes começam a trabalhar entre 5 
e 10 anos de idade, exercendo atividade em 
trabalhos extremamente mal remunerados, 
insalubres e que podem comprometer a saúde 
física. O trabalho infantil eleva o número 
de reprovações escolares e compromete o 
aprendizado. Além disso, a grande maioria 

Por Jamili Vasco

 lPesquisa faz um panorama dos prejuízos 
causados por essa grave violação de direitos
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destina parte ou toda remuneração para 
ajudar financeiramente os pais, na reprodução 
familiar. Segundo a mestra em geografia e 
autora da pesquisa “Entre a exploração e a 
sobrevivência: espacialização e precariedade 
do trabalho de crianças e adolescentes em 
Sergipe”, Rafaela Paz, o trabalho realizado 
por crianças e adolescentes pobres é aceito 
e tolerado por boa parte da sociedade 
brasileira. No entanto, as crianças e jovens 
das classes mais abastadas têm acesso à 
educação de qualidade, jogos e lazer.

FOTOS DIVULGAÇÃO

O trabalho infantil é um atentado à vida de crianças e adolescentes
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“Na pesquisa percebemos que o trabalho 
infantil tem como principal característica 
extensas jornadas de trabalho, 45% dos 
entrevistados informaram trabalhar entre 9 e 
16 horas por dia, essas jornadas mais longas 
eram em sua grande maioria realizadas nas 
feiras livres dos maiores bairros da capital. 

Contudo, diferente do trabalho na cidade 
que possuía longas jornadas, o trabalho 
no campo se dá pela extensão dos dias de 
trabalho, com menos horas de trabalho 
diária e remunerações mais baixas do que as 
auferidas nas cidades”, afirma a pesquisadora, 
Rafaela Paz. O Estudo mostrou, também, que 
a violência e o adoecimento são realidades 
vivenciadas pelas crianças e adolescentes 
de Aracaju, além dos assaltos, brigas de ruas 
e dores no corpo em função do excesso de 
peso que carregam.

A orientadora da pesquisa, doutora e 
professora do departamento de Geografia 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
Josefa de Lisboa Santos, observa que 
somente as crianças pobres estão no 
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trabalho infantil. “Exatamente por isso 
não devemos naturalizar o discurso de 
que trabalhar cedo impede a entrada na 
marginalidade. O que tira da marginalidade é 
o acesso à alimentação, lazer e educação na 
idade infantil, o que pressupõe famílias com 
renda suficiente para garantir esses acessos 
às suas crianças e adolescentes”, diz.

Diante do cenário de trabalho infantil no 
território sergipano, o Fórum Estadual de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(Fórum PETI) tem um papel imprescindível 
na busca de articulação das políticas 
públicas de proteção de direitos das crianças 
e adolescentes. O Fórum PETI busca a 
disseminação da aprendizagem profissional 
no estado, para combater e prevenir o trabalho 
infantil. “Há articulação, também, para 
que as empresas percebam a importância 
do cumprimento da cota de aprendizes. A 
discussão com as escolas, famílias e alunos é 
necessária para a desmistificação da cultura 
que naturaliza a exploração do trabalho infantil, 
para que possamos reivindicar de fato a 
proteção de nossas crianças e adolescentes”, 
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explica a coordenadora do Fórum PETI em 
Sergipe Verônica Oliveira. De acordo com a 
referência Técnica no Serviço de Proteção 
Social a Adolescente em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa em Meio Aberto e 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI), Ana Paula Cardoso, a Secretaria de 
Estado da Inclusão e Assistência Social busca 
manter canais abertos de comunicação, 
especialmente com os municípios com alta 
incidência de trabalho infantil, trabalhando com 
foco na transmissão das orientações lançadas 
pela União aos municípios, para que seja 
possível manter os processos de supervisão e 
acompanhamento, verificando a situação de 
cada município, principalmente no contexto 
da pandemia da covid-19. “Assim, trabalhamos 
com foco direcionado na sensibilização 
acerca da importância da manutenção do 
combate ao Trabalho Infantil, tanto no contexto 
urbano como no rural e, para isso, buscamos 
estabelecer uma articulação com outras 
políticas públicas e o sistema de justiça em 
ações conjuntas. Damos destaque para as 
ações realizadas nos municípios de Estância 
e Japaratuba com experiências exitosas de 
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enfrentamento ao trabalho infantil na esfera 
local. Este último desenvolve o projeto Carrego 
Consciente, voltado para a erradicação do 
trabalho infantil em feiras livres”, pontua.

TRABALHO INFANTIL NAS FEIRAS LIVRES 
- Mesmo durante a pandemia da covid-19, 
muitas crianças e adolescentes continuam 
trabalhando nas feiras livres de Aracaju. Uma 
criança que estava na feira livre do conjunto 
Bugio para trabalhar com carrego, de 13 anos, 
conta que costuma ir à Feira do Bairro Dom 
Pedro. “Essa é a primeira vez que venho à feira 
do Bugio. Eu trabalho nas feiras livres desde 
os meus dez anos, estou aqui para ganhar 
dinheiro e comprar minhas coisas”, declarou.

L.M.C.S, de 16 anos, estudante da primeira 
etapa do supletivo, trabalha na feira do Bugio 
desde os 11. “Eu moro sozinho com minha vó, 
preciso ajudar em casa. Só aqui, encontrei um 
jeito de trabalhar e ter meu dinheiro. Se tivesse 
outra oportunidade eu iria, mas não sei se saia 
da feira. Porque eu gosto de trabalhar por aqui, 
eu conheço uns moleques assim como eles”, 
afirmou. Existem vários riscos para as crianças 
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e adolescentes que trabalham nas feiras livres e 
semáforos. Em geral, eles saem do entorno das 
cidades, caminham quilômetros até chegarem 
às feiras e semáforos. Por vezes, saem na 
madrugada, pegam caronas em ônibus ou 
carros de feirantes e retornam à noite. 

“São inúmeros os casos de violência que 
sofrem vinculadas ao trabalho. Violência 
física, moral, simbólica, xingamentos, 
conflitos com outras crianças maiores ou 
adultos e maus tratos de diversas ordens”, 
revela a professora do departamento de 
Geografia da UFS Josefa de Lisboa Santos.

M.R.V.S, de 14 anos, conta que vive com 4 
pessoas em casa e, somente, sua mãe trabalha. 
“Tem 1 ano e 2 meses que trabalho nessa feira 
e em outra, eu estou no sétimo ano do ensino 
fundamental. Se tivesse outra oportunidade de 
trabalho com carteira assinada eu iria”, relatou.

Conforme a mestra em geografia e 
pesquisadora sobre o trabalho infantil em 
Sergipe, Rafaela Paz, o trabalho infantil tem 
como principais razões de existir a pobreza que 
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acomete milhares de famílias. “Este é também 
um reflexo do desemprego e ou subemprego 
que acomete as famílias, o que obriga milhares 
de crianças a serem inseridas no trabalho, 
prematuramente, a fim de ajudar seus pais 
financeiramente para suprir as necessidades 
básicas de consumo” explicou.  Ela concluiu 
esclarecendo que a perpetuação da pobreza 
vem do trabalho infantil. “Estudos apontam 
que os adultos que exercem os trabalhos mais 
precarizados e mal remunerados, começaram 
a trabalhar na infância, ou seja, o trabalho 
na infância perpetua a condição de pobreza 
desses sujeitos”, declarou.

Não há dinheiro que 
pague o estrago que o 

trabalho infantil provoca
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REVITALIZAÇÃO 
BENEFICIA CALÇADÃO 

DA AVENIDA DO 
DESCOBRIMENTO

DIVULGAÇÃO

As obras estão em ritmo acelerado e serão 
concluídas dentro do prazo do cronograma

Seguem aceleradas as obras de revitalização 
do calçadão na Avenida do Descobrimento, 
logo após o ponto de ônibus do Banco do 
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Brasil, onde está sendo recuperado todo o 
trecho até chegar na Praça das Pitangueiras.

A estrutura da calçada foi completamente 
retirada e um novo pavimento será instalado, 
adaptando aos padrões de mobilidade urbana 
e sinalização que estão sendo implantados em 
todo município, dando mais modernidade e 
embelezando o visual da cidade.

O trecho em recuperação estava 
completamente irregular e com desníveis, por 
isso a necessidade de retirar todo piso para 
colocação de novo pavimento, garantindo mais 
qualidade e durabilidade à obra.

https://cinformonline.com.br/
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PREFEITA 
GARANTE PISO 

SALARIAL PARA 
AGENTES DE 

SAÚDE DE CAPELA  
A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, se 

reuniu com os agentes comunitários de saúde 
e de endemias na última quinta-feira, 14, para 
anunciar aos servidores o pagamento do piso 
salarial nacional das categorias já a partir do 
mês de julho, se tornando um dos primeiros 
municípios sergipanos a regulamentá-lo.

Para Maria Beatriz Nascimento Santos, 
agente comunitária de saúde do município, 
o pagamento do piso é sinônimo de 
valorização. “É muito importante que 
possamos nos sentir valorizados. Com o 
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A prefeita Silvany Mamlak fez questão de 
dar a boa notícia pessoalmente aos servidores

pagamento do piso, me sinto lisonjeada por 
ver esse compromisso cumprido”, afirmou

Já Jhonata Sousa Santos, agente 
de endemias, considera um avanço da 
gestão municipal. “Recebemos a notícia 
com muita felicidade. Para mim, foi 
sinônimo de valorização pelo trabalho que 
exercemos como agentes de endemias. Foi 
um compromisso efetivado pela Gestão 
Municipal que retribuiremos da melhor 
forma, trabalhando com ainda mais empenho 
junto à população”, comemorou.

DIVULGAÇÃO
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O piso salarial dos agentes foi promulgado 
no fim de maio pelo Congresso Nacional, no 
valor de dois salários mínimos. Em 2022, 
o valor é de R$2.420,00. Para Silvany, 
uma pauta justa, pois esses profissionais 
são responsáveis pela prevenção e 
acompanhamento da população.

“Agentes Comunitários de Saúde e 
de Endemias são a base do serviço de 
atendimento público de saúde. Atuam na 
prevenção, educação, acompanhamento 
e promoção da saúde da população, 
trabalhando com empenho nas 
comunidades”, explicou Silvany.

Ainda de acordo com a prefeita do município, 
o reajuste foi concedido a profissionais efetivos 
e contratados. “Na primeira oportunidade que 
tivemos que conceder o reajuste para 100% 
de nossos agentes, fiz questão de anunciar 
a todos eles e ainda faremos o pagamento 
retroativo, referente aos meses de maio e 
junho”, concluiu Silvany (Da Ascom / PMC).

VOLTAR PARA
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POPULAÇÃO DA 
BARRA REVOLTADA 

COM AUMENTO 
ABUSIVO DO IPTU 

População de Barra dos Coqueiros revoltada 
com aumento abusivo do IPTU deste ano

DIVULGAÇÃO

Uma grande parcela da população de Barra 
dos Coqueiros, na chamada Grade Aracaju, 
está revoltada com o prefeito Alberto Macedo 
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Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 

CINFORMONLINE 

por conta do aumento abusivo do Imposto 
Predial Territorial e Urbano (IPTU) que está 
sendo cobrado este ano no município.

Documentos de IPTU relacionados ao 
ano passado, e em comparação a esse ano, 
mostram que o aumento é  notoriamente 
abusivo. No Residencial Caminho do Porto, 
por exemplo, pessoas pagaram  ano passado o 
IPTU no valor de R$ 274, 66,  e esse ano, o valor 
do imposto é de R$ 1.194 reais. Nos grandes 
loteamentos e condomínios, o aumento variou 

https://cinformonline.com.br/
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entre 630 a 900%. Por isso, está uma revolta 
muito grande dos moradores e de pessoas 
com novos empreendimentos na região. 

Alguns condomínios que pagavam, por ano, 
R$176 mil, em média, hoje terá que pagar R$ 
400 a 500 mil. 

REPERCUSSÃO NA ASSEMBLEIA - Na 
Sessão Plenária de quinta-feira, dia 14, da 
Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado 
Garibalde Mendonça (PDT) utilizou o espaço 
de discussões em Plenário para declarar que 
tem recebido reclamações da população do 
município da Barra dos Coqueiros sobre o 
aumento do IPTU de 2022.

Garibalde Mendonça concluiu sua fala  
pedindo a compreensão da Prefeitura da 
Barra dos Coqueiros, Região Metropolitana de 
Aracaju. “Que reveja tudo isso, que a revolta tá 
muito grande. O que vai acontecer? O pessoal 
não vai pagar, e a receita quem vai perder é a 
Prefeitura da Barra”, avalia.

VOLTAR PARA
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DUPLA HOMENAGEM AO CINFORM
Quem recebeu no sábado à noite uma bela 
e dupla homenagem foi o jornal CINFORM 
ONLINE durante a entrega do Prêmio 
OXENTE SERGIPE 2022, idealizado pelo 
homem da cultura sergipana e um agente 
cultural de respeito chamado Jorge Lins. O 
evento aconteceu no Teatro Tobias Barreto, 
em Aracaju, e o semanário foi agraciado 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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COMPETENTE 
SECRETÁRIA 
A competente 
secretária da 
Indústria, Comércio e 
Turismo de Lagarto, 
Dra Luiza Ribeiro, 
entrou de férias e 
foi conhecer o mais 
novo xodó da família, 
o pequeno Noah, 
que veio trazendo 
ainda mais alegria 
para o coração dessa avó amorosa. Ela que é a 
descendência do autêntico Bole-Bole, filha de 
Ribeirinho. Está explodindo de felicidade com o 
mais novo integrante da família.

com o troféu entregue aos jornalista Toni 
Alcântara e Cláudio Vasconcelos (foto). Na 
oportunidade, tinha representante de 59 
dos 75 municípios sergipanos e o teatro 
estava quase que completamente lotado. 
De parabéns o Jorge Lins e toda sua equipe, 
especialmente por conta do profissionalismo 
que caracterizou o acontecimento.
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GRANDE EVENTO E 
TITO MAGNO 
O modelo Eu me 
senti Honrado e 
ao mesmo tempo 
Orgulhoso em 
poder representar a 
Beleza Masculina da 
minha cidade Natal 
Aracaju. Aracaju 
é para mim uma 
cidade Maravilhosa 
com belezas 
naturais e um povo 
acolhedor! Tenho 
muito Orgulho de ser Sergipano e mais ainda 
de ter nascido nessa Cidade que tanto Amo! 
Levar uma Faixa de Mister Aracaju 2022 tem 
uma simbologia muito maior que uma simples 
Faixa de Mister, leva consigo a representativa 
e o peso de poder estar representando 
uma Cidade! A experiência nesse Evento 
Maravilhoso promovido pela WS Models 
foi bastante enriquecedora e fantástica, fiz 
muitos Amigos e colecionei várias experiências 
maravilhosas nesses meses de treinamento 
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A MÃE CORUJA E A LARA 
Feliz da vida com a bela 
Lara no colo está a Gleyci 
Almeida, servidora do 
setor jurídico da Prefeitura 
de Itaporanga D´Ajuda. O 
nome de batismo da fofura 
é Lara Almeida Costa de 
Santana, que tem apenas 
três meses de nascida e já 
é o xodó da família toda. A 
coluna deseja felicidades 
mil à mãe coruja e todos da 
família e que Lara continue 
linda, alegre e com saúde!

e dedicação! Gostaria muito de agradecer 
Imensamente agora Fundadores da WS Models 
Wallace e Silmara, que recepcionou todos os 
candidatos de forma Bastante acolhedora 
e dedicada, nos ensinando todos os passos 
necessários para uma carreira de Sucesso! 
É por esse motivo que esse é o Evento mais 
Respeitado do Estado! Quero deixar aqui o 
meu Agradecimento a todos que participaram 
direta e indiretamente desse grande Evento.
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APLAUSOS PARA ANE LISBOA
A comunicadora Ane Lisboa está arrasando 
com o seu mais novo projeto, o Conta 
pra Mim! Depois de dois anos à frente do 
Site RegionalSe, a jovem decidiu sair dos 
bastidores e brilhar na frente das câmeras, 
conduzindo um programa de entrevista que 
vai ao ar todas as terças feiras, a partir das 
20 horas pelo YouTube da LagarttoFM, Com 
isso, a bela vêm conquistando audiência 
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LÍCIA TAMBÉM 
HOMENAGEADA
Quem também foi 
homenageada com o 
Prêmio OXENTE oferecido 
pelo agente cultural Jorge 
Lins sábado no Teatro 
Tobias Barreto, em Aracaju, 
foi a ativista, defensora dos 
direitos da mulher e pré-
candidata a deputa federal 
Lícia Melo (foto). Após 
receber a honraria, ela fez 
um breve discurso em que 
enalteceu o seu trabalho 
em defesa da mulher e 
conclamou a todas elas se juntarem na luta e no 
combate a todas as injustiças praticadas contra 
a mulher em Sergipe, no Brasil e no mundo. Ela 
usou belas palavras e deu um belo exemplo...
parabéns da coluna!

em todo estado de Sergipe. Quem quiser 
acompanhar Ane e o seu trabalho, é só dá 
um clique em @contapramimofc. A coluna 
deseja sucesso, sempre!
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MISSA PELOS DEZ ANOS
Aconteceu na sexta-feira, dia 15, a linda missa 
em comemoração aos 10 anos de ordenação 
do padre Marcelo Conceição Santos, pároco da 
paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
do Orlando Dantas aonde atende várias famílias 
carentes daquela região. Com a presença de 
amigos da Diocese de Aracaju e familiares, o 
padre Marcelo era só alegria e aparece aqui em 
nossa coluna, com Dom José Palmeira Lessa no 
Ginásio da cidade de Carira, aonde nasceu. Foto 
dos tops AcrisiA & Acrisio SiqueirA.

VOLTAR PARA
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A alimentação saudável garante todos os 
nutrientes que o organismo necessita. Confira 
dicas e benefícios de uma nutrição equilibrada!

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O QUE É, SEUS BENEFÍCIOS E DICAS

EDUCAÇÃO ALIMENTAR

Uma nutrição equilibrada proporciona 
mais saúde e bem-estar aos indivíduos
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A nutrição equilibrada proporciona mais 
saúde e bem-estar aos indivíduos. Comer 
bem ajuda a garantir mais qualidade de vida, 
disposição e energia para o cotidiano. Além 
disso, a alimentação saudável é fundamental 
para manter as funções adequadas do corpo.

Por isso, preparamos um conteúdo sobre 
os benefícios de uma nutrição apropriada, 
com dicas para evitar a , e apresentamos a 
importância de uma dieta balanceada e rica 
em vitaminas e nutrientes. 

Continue a leitura e confira!

O QUE É ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL? - A 
alimentação saudável é balanceada e capaz 
de fornecer os nutrientes necessários para 
manter o bom funcionamento do organismo. 
Ela é ainda variada, prioriza alimentos com 
bom valor nutricional e é harmônica em 
quantidade e qualidade.

Conforme a cartilha “Dez Passos para 
uma alimentação saudável’, do Ministério da 
Saúde, a nutrição saudável deve ainda ser 

| GERAL 2/17



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    161

| GERAL 3/17

segura sanitariamente, acessível e valorizar as 
preparações usuais. Uma alimentação colorida 
também é um bom sinal nesse sentido, já 
que as cores são sinônimo de diversidade de 
alimentos e estão relacionadas à riqueza de 
nutrientes e vitaminas em sua composição.

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO 
EQUILIBRADA - A alimentação equilibrada 
permite suprir as necessidades de energia do 
organismo, além de manter o bom desempenho 
de suas atividades. A nutrição está ligada 
diretamente ao bem-estar dos indivíduos e 
ainda ajuda a prevenir e tratar doenças.

Por isso, é fundamental cuidar da 
alimentação e priorizá-la no dia a dia. Manter 
uma dieta nutritiva, com alimentos que 
façam bem para o corpo e em quantidades 
corretas, contribui para a longevidade e para 
uma vida com mais qualidade. O grande 

Saber da importância da alimentação saudável é 
fundamental para manter bons hábitos de nutrição
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segredo para deixar as refeições mais 
saudáveis é justamente balanceá-las. Saber 
quais alimentos devem ser consumidos com 
mais abundância e quais também podem ser 
desfrutados, mas em menores quantidades, 
auxilia a garantir os nutrientes que o 
organismo precisa e deixá-lo fortalecido.

PIRÂMIDE ALIMENTAR - A clássica 
pirâmide alimentar é um ótimo norte para 
conquistar esse equilíbrio tão necessário 

A pirâmide alimentar 
é uma boa maneira 
de entender as 
quantidades para 
cada tipo de alimento
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na nutrição. A representação gráfica traz 
a classificação dos alimentos e apresenta 
as quantidades que cada tipo deve 
corresponder na alimentação.

Comidas das camadas mais baixas, que 
aparecem em maior quantidade, devem 
representar um percentual mais alto nas 
refeições e no dia a dia. Já as que estão mais 
acima, em menor quantidade, devem equivaler 
a uma porcentagem reduzida.

Na base da pirâmide, estão os 
carboidratos, responsáveis pela energia 
que o corpo utilizará em seus processos e 
para as atividades cotidianas. Acima deles, 
aparecem frutas, legumes e verduras, 
também fundamentais para o bom 
funcionamento do organismo e por uma 
boa parte dos nutrientes que ele necessita, 
como as vitaminas.

Carnes, leites e derivados estão na 
terceira categoria e são fontes de proteína, 
componente importante para a renovação de 
tecidos, constituição celular e dos anticorpos.
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No topo da pirâmide, estão os açúcares, 
que contêm poucos nutrientes, e os óleos, que 
cumprem papel fundamental no transporte 
de vitaminas e também são fontes de energia, 
mas são ricos em calorias e gordura.

GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO 
BRASILEIRA - O Guia Alimentar para 
População Brasileira, produzido pelo Ministério 
da Saúde, apresenta as diretrizes que devem 
reger a alimentação dos indivíduos em nosso 
país. O documento reitera a importância do 
direito à saúde e à alimentação adequada e 
define quais são os parâmetros importantes 
para uma nutrição saudável.

O contexto de ampliação da industrialização 
transformou a relação dos indivíduos com 
a nutrição. O aumento na quantidade 
de alimentos processados e em sua 
disponibilidade fez com que eles se tornassem 
as opções mais viáveis para muitas pessoas.

O guia reitera que, no entanto, é preciso 
refletir sobre a qualidade nutricional desse 
tipo de alimento e sobre os impactos que 
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eles causam na alimentação por conta de seu 
modelo de produção e distribuição.

• Recomendado para você: Alimentos 
remosos: quais são e porque você deve evitá-los?

O documento descreve como alimentos 
in natura os que estão em sua forma mais 
natural; e os minimamente processados como 
aqueles que passaram por processos de 
congelamento ou esterilização.

Os alimentos industrializados 
normalmente contêm poucos nutrientes
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Já os alimentos processados são os que 
foram combinados com açúcares, sal ou 
óleo para aumentar sua durabilidade, e os 
ultraprocessados são os que passaram por 
várias técnicas de processamento e tiveram 
adição de substâncias de uso industrial.

Conforme as orientações do guia, o ideal 
é manter uma alimentação que priorize 
alimentos in natura e minimamente 
processados, já que seus processos de 
produção são mais alinhados ao bem-estar 
social, e evitar os ultraprocessados, que têm 
baixo valor nutricional, são desbalanceados e 
favorecem o consumo excessivo de calorias.

Saber diferenciar alimentos in natura, processados e 
ultraprocessados permite priorizá-los ou não na nutrição
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BENEFÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL - A alimentação balanceada é 
capaz de melhorar muitos aspectos da vida, 
além de deixar o corpo mais fortalecido e 
contribuir para suas funções. Veja alguns dos 
benefícios que a nutrição saudável proporciona 
ao organismo.

1. Prevenção de doenças - A alimentação 
saudável ajuda a prevenir uma série de 
doenças, como a avitaminose, a desnutrição 
e a anemia. A longo prazo, também contribui 
para o fortalecimento da saúde de um modo 
geral, já que fortalece o sistema imunológico e 
ajuda a retardar processos degenerativos.

2. Aumento da disposição - Quando 
comemos com qualidade, o metabolismo 
tende a funcionar melhor, aumentando o nível 
de disposição. Além disso, uma alimentação 
equilibrada é capaz de manter os níveis 
de energia necessários para as atividades 
cotidianas.

3. Melhora no funcionamento do sistema 
nervoso - Outro benefício da alimentação 
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saudável é a contribuição para a melhora das 
atividades cognitivas. A nutrição balanceada 
mantém os níveis adequados de nutrientes e 
vitaminas do corpo, fundamentais para o bom 
funcionamento das atividades cerebrais.

4. Contribuição para o sono - A nutrição 
apropriada ajuda a manter a produção dos 
hormônios ligados ao sono, como o GH e a 
melatonina, aumentando a qualidade de vida.

5. Adiamento do envelhecimento -  Uma 
alimentação saudável conta com alimentos 
com propriedades antioxidantes, capazes 
de combater os radicais livres, responsáveis 
pelo envelhecimento. Além disso, auxilia a 
renovação celular.

A alimentação saudável contribui 
para a melhora do sono.

| GERAL 10/17
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DICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - A 
alimentação tem reflexos diretos na disposição, 
na qualidade de vida e no bem-estar físico e 
mental das pessoas. Criar bons hábitos, que 
ajudem a manter uma nutrição equilibrada 
e saudável, ajuda ainda a preservar o bom 
funcionamento do organismo. Por isso, confira 
abaixo dicas que irão te ajudar nesse sentido!

AUMENTE O CONSUMO DE FRUTAS, 
VERDURAS E LEGUMES - Uma alimentação 
saudável deve ter boa quantidade de frutas, 
verduras e legumes, principalmente para 
quem quer adotar uma dieta vegetariana. O 
ideal são três porções de cada, distribuídas 
nas refeições diárias.

Por exemplo, consumir frutas no café da 
manhã ou como sobremesa no almoço ou 
na janta, e inserir legumes e verduras nas 
duas principais refeições do dia. Aqui, é bem 
importante relembrar um ponto: um prato 
saudável é colorido e conta com diferentes 
alimentos. Essa variação aumenta as chances 
de alcançar a quantidade de nutrientes 
necessários para manter a saúde em dia.

| GERAL 11/17
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REDUZA A INGESTÃO DE CARNES 
GORDUROSAS - As carnes são importantes 
fontes de proteína para o organismo, por 
isso podem ajudar quem está em busca de 
uma alimentação saudável. No entanto, é 
importante se atentar ao consumo de gordura 
em excesso ao ingeri-las. Em excesso, as 
gorduras das carnes podem contribuir para 
o surgimento de doenças cardiovasculares, 
como o acidente vascular cerebral (AVC) e o 
infarto agudo do miocárdio (IAM).

Por conta disso, faz-se importante dar 
preferência às carnes magras na rotina 

Os vegetais são uma ótima 
maneira de garantir pratos 

mais coloridos e saudáveis.

| GERAL 12/17



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    171

alimentar, como lagarto, filé-mignon, coxão 
duro, coxão mole, patinho e alcatra.

E, sempre que possível, você também 
pode trocar a carne vermelha por carnes 
brancas, como peixes e frango, normalmente 
menos gordurosas, e evitar embutidos 
ultraprocessados, como a salsicha.

CONSUMA MAIS FIBRAS - As fibras ajudam 
a aumentar a sensação de saciedade, regular 
os níveis de açúcar no sangue, diminuir as 
taxas de colesterol e triglicerídeos, eliminar as 
toxinas presentes no organismo e melhorar a 
flora intestinal. Por isso, comer alimentos que 
sejam ricos no componente é essencial.

O feijão é um alimento saudável e rico em fibras

Alguns deles são a aveia, o arroz integral, 
a couve-manteiga, a cenoura, o brócolis, a 
linhaça, o feijão, o abacate e o grão-de-bico. 
Estabeleça horários para as suas refeições.

| GERAL 13/17
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Construir uma rotina alimentar é bastante 
indicado para quem pretende ter uma 
alimentação saudável. A orientação é fazer, 
ao menos, três refeições ao dia. Apesar disso, 
também é importante respeitar os limites 
e sinais do seu corpo, não comendo além 
da sua necessidade e vontade ou quando 
não está sentindo fome. De qualquer forma, 
é preciso se atentar e não passar muitas 
horas sem se alimentar propositalmente, 
pois isso pode comprometer a saúde, além 
de gerar a fome excessiva, o que leva muitas 
vezes ao consumo de alimentos pobres 
nutricionalmente, como os ultraprocessados.

MASTIGUE BEM OS ALIMENTOS - Além de 
ter uma alimentação natural, é fundamental 
pensar na maneira como os ingere. Mastigar 
bem os alimentos é um ótimo hábito, pois 
promove a melhor absorção dos nutrientes, 
aumenta a sensação de saciedade, melhora o 
processo de digestão e a percepção quanto ao 
sabor dos alimentos.

Uma forma de se atentar a esse processo 
é escolhendo um local tranquilo para fazer 
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as suas refeições e evitar distrações, como 
celulares e computadores.

HIDRATE-SE ADEQUADAMENTE - Hidratar-
se faz parte de uma alimentação saudável. 
O consumo de água é essencial para o bom 
funcionamento do organismo, assim como 
para o transporte de algumas vitaminas 
solúveis, como B1, B2, B6, B12 e C.

Mastigar corretamente é uma maneira de 
garantir uma melhor absorção dos nutrientes
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De nada adianta consumir essas vitaminas 
se você não se hidratar corretamente para que 
o seu corpo possa absorvê-las.

CONTE COM APOIO PROFISSIONAL 
- A ajuda profissional é sempre muito 
recomendada quando se fala de alimentação. 
Cada corpo conta com necessidades próprias 
e para entender quais são elas é preciso 
buscar a orientação de nutricionistas, médicos 
endocrinologistas ou nutrólogos.

Isso porque esses profissionais 
conseguem solicitar os exames adequados 
e ajudar para que o processo de adequação 
alimentar leve em consideração as 
particularidades de cada pessoa.

Além disso, o acompanhamento e o suporte 
ao longo do processo são fundamentais, pois 
assim é possível minimizar problemas de 
deficiência de nutrientes e receber orientações 
a respeito das dificuldades encontradas.

A alimentação saudável traz uma série 
de benefícios ao organismo e colabora para 
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uma vida com mais qualidade. Entender a 
importância de comer bem é fundamental 
para a criação de hábitos que priorizem e 
contribuam para uma nutrição equilibrada.

A ajuda profissional é crucial para entender 
as necessidades alimentares de cada organismo

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
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SINTOMAS,PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DA HÉRNIA DE DISCO
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O QUE É A HÉRNIA DE DISCO 
O país acompanhou no final de junho o drama 

do cantor Wesley Safadão, que precisou se afastar 
temporariamente dos palcos devido a uma forte dor 
nas costas que dificultou até a sua locomoção. O 
diagnóstico foi hérnia de disco. O artista cancelou 
shows, inclusive em Sergipe, e passou por uma 
intervenção cirúrgica de urgência devido à hipótese 
de evolução para um quadro mais grave.

CADERNO   SAÚDE

Os sintomas dependem da região da coluna acometida

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Mas como surgem as hérnias de disco?  
Geralmente ocorrem por um processo de desgaste 
gradual natural onde o disco perde sua elasticidade 
e capacidade de amortecer os impactos, 
endurecendo e podendo assim romper-se mais 
facilmente durante esforços como levantar pesos 
ou posturas inadequadas, viciosas, promovendo a 
saída do seu núcleo da sua posição original para 
uma situação anômala (hérnia). 

Segundo o médico ortopedista pós-graduando 
em Medicina Regenerativa, Dr. Walter Gomes 
Pinheiro Junior, dor nas costas é a causa mais 
comum da procura por atendimento ortopédico no 
pronto socorro e consultório. No entanto, nem toda 
dor nas costas é consequência de uma hérnia de 
disco. “As hérnias discais são caracterizadas por 
um abaulamento do disco intervertebral (discopatia) 
que pode levar aos sintomas dolorosos das costas e 
irradiar para os membros, braços e pernas”, explicou.

A coluna vertebral é composta por 26 ossos 
chamados de vértebras, 7 na região cervical, 
12 torácicas, 5 lombares o sacro e o cóccix. As 
vértebras são separadas por discos intervertebrais 
que são estruturas fibrocartilaginosas que 
possuem um anel externo fibroso e na porção 

3/7CADERNO   SAÚDE



ANO 4 - ED. 248 -11/7/2022    180  

central um núcleo mole 
e gelatinoso. Funcionam 
como amortecedores, 
absorvendo impactos, 
distribuindo a carga 
durante uma corrida ou 
um salto, por exemplo, 
e facilitam todos os 
movimentos da coluna. 

“A coluna vertebral 
abriga no seu canal medular a medula espinhal 
onde se originam os nervos (raízes nervosas) 
que vão para os membros superiores e 
inferiores. A lesão do anel externo fibroso do 
disco, com a saída da sua parte interna que 
é gelatinosa, (herniação), pode comprimir as 
raízes nervosas causando sintomas dolorosos e 
incapacitantes”, ressaltou o médico.

SINTOMAS

Os sintomas dependem da região da coluna 
acometida. Na região cervical as dores são no 
pescoço e nos braços. Na dorsal a dor irradia para 
as costelas. Nas lombares e sacrais, onde são 
mais frequentemente encontradas, com a irritação 
das raízes nervosas (radiculopatia), as dores 
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Dr Walter 
Pinheiro
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irradiam para as coxas, pernas e pés. Essa dor 
incapacitante é conhecida como dor ciática.

O grau de saída do núcleo do disco e quanto a 
raiz nervosa está comprimida também determinam 
o quadro clínico e, portanto, nem toda hérnia 
discal causa sintomas. Além da sensação de dor, 
queimação, dormência, alterações da sensibilidade 
e perda de força muscular podem estar presentes. 
Em casos mais graves podem ocorrer anestesias e 
paralisias musculares.

5/7CADERNO   SAÚDE

A hernia ocorro por um desgaste gradual 
natural onde o disco perde sua elasticidade
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“Um caso também urgente é quando ocorre a 
anestesia da região perineal, perda do controle da 
vontade de urinar e defecar, que é conhecido como 
síndrome da “cauda equina“, denominação dada 
pela aparência dos nervos nessa região semelhante 
a cauda de um cavalo”, disse o especialista.

TRATAMENTO

Os procedimentos com medicamentos analgésicos, 
anti inflamatórios, reabilitação com fisioterapia 
em suas diversas modalidades (Osteopatia, 
hidroterapia, ondas de choque, acupuntura entre 
outras) são a primeira linha de tratamento e 
costumam ser suficientes para recuperação.

 
Infiltrações de medicamentos e ortobiológicos 

também são opções menos invasivas de tratamento. 
As cirurgias podem ser necessárias nos casos 
refratários e mais graves como o do cantor Wesley 
Safadão. Apresentam 90% de bons resultados e 
uma recuperação rápida principalmente com a 
utilização das técnicas minimamente invasivas.

PREVENÇÃO

A melhor forma de prevenir as hérnias de disco 
é através do controle do peso, da obesidade e 
da inflamação crônica. “Podemos considerar 
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também como prevenção a atividade física com 
fortalecimento da musculatura estabilizadora 
da coluna, evitando o sedentarismo e adotando 
posturas corretas no dia a dia, seja no trabalho 
ou em outras atividades cotidianas além do 
tabagismo que podem afetar a nutrição do disco e 
favorecer sua ruptura”, destacou.

O médico deve ser procurado toda vez que uma 
dor persistente com essas características ocorrer. 
O ortopedista é um especialista capaz de realizar 
esse diagnóstico através do exame clínico e físico 
detalhado e solicitar exames complementares de 
imagem, como a ressonância magnética, para firmar 
o melhor diagnóstico e conduzir o tratamento.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

A prática de atividades físicas previnem hérnia de disco
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PISO DA ENFERMAGEM

A Câmara dos Deputados aprovou na última 
quarta-feira, 13, em dois turnos de votação, a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Piso 
da Enfermagem (PEC 11/22), a qual determina 
que lei federal instituirá pisos salariais nacionais 
para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, 
o auxiliar de enfermagem e a parteira. Agora a 
proposta irá à promulgação. O PL 2564/20 é 
de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-
ES) e aguarda para ser enviado à sanção após o 
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CENÁRIO PREOCUPANTE

De acordo com o coordenador da Força Tarefa 
covid-19 da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), professor Lysandro Borges, o cenário atual 
de incidência da pandemia no estado de Sergipe 
é muito preocupante. Segundo ele, o gatilho para 
o aumento de novas infecções, internações e 
óbitos foram os festejos juninos. De acordo com 
o levantamento da UFS, o pico da ômicron em 

Congresso encontrar fontes de custeio para sua 
efetiva aplicação. De acordo com o PL 2564/20, o 
piso salarial de enfermeiros será de R$ 4.750,00; 
o de técnicos de enfermagem, R$ 3.325,00; e o 
de auxiliares e de parteiras, R$ 2.375,00.
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FESTAS JUNINAS IMPULSIONARAM

Até 18 de junho tinha poucos casos, que só 
começaram a aumentar com os festejos juninos. 
Neste dia não teve caso registrado de covid-19. Para 
Lysandro, as comemorações juninas influenciaram 
diretamente para o aumento da covid-19 no estado. 
“São João e São Pedro foi o gatilho para a disparada 
de novas infecções. Está bem nítido. Por exemplo 
no dia 8 de julho tivemos 628 casos, um aumento 
de quase 600% de aumento. Isso sem contar as 
sub-notificações”, explicou.

Sergipe ocorreu dia 9 de fevereiro com 1.782 
casos.  Em 22 de março ocorreu outro mini pico, 
com 182 casos notificados. Em abril, existia uma 
média de 7 a 8 casos por dia. 
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NOVAS SUB-VARIANTES DA ÔMICRON

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu na 
última terça-feira, 12, dados de um novo estudo de 
sequenciamento genético enviado pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro. Foi confirmada a circulação de três novas 
subvariantes da ômicron:  BA.2, BA.4 e a BA.5. 
Apesar da presença das novas subvariantes, a 
cobertura vacinal contra a Covid-19 colaborou 
para que a circulação delas não resultasse no 
agravamento da doença na maioria dos casos.  

REUNIÃO CLÍNICA DA SAÚDE DA MULHER

Com o objetivo de criar um serviço de saúde da 
mulher integrado, trazendo profissionais de diversas 
especialidades, as Clínicas Onco 
Hematos e Homo, que integram a Rede AMO, 
Assistência Multidisciplinar em Oncologia, promoveram 
na última terça-feira, 12, a primeira reunião clínica 
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focada na saúde da mulher. A reunião foi realizada no 
auditório da Homo, em Aracaju, e reuniu oncologistas, 
mastologistas e ginecologistas para discutir casos 
de pacientes mulheres. Palestraram durante a 
reunião a mastologista e diretora médica da Homo, 
Paula Saab; a oncologista da Onco Hematos, Erijan 
Andrade; e a ginecologista Clarissa Déda.

INTEGRAÇÃO

Para a mastologista Paula Saab, essa é 
a primeira reunião, que será realizada 
mensalmente, para integrar as equipes que 
atuam diretamente com as doenças relacionadas 
às mulheres. “Estamos desenvolvendo esse 
serviço de atenção à saúde da mulher, com foco 
na ginecologia, mastologia e oncologia, além 
de outras especialidades que podem agregar 
à saúde. Trouxemos oncologistas da Onco 
Hematos para integrar essa equipe e formar 
um time para que a gente possa oferecer cada 
vez mais tratamentos efetivos e condutas mais 
especializadas para cada mulher”, disse.

NOVO COORDENADOR DA 
MASTOLOGIA DO PRIMAVERA

O médico Mastologista Dr. Maurício Resende é o 
mais novo coordenador da Unidade de Mastologia 
da Rede Primavera, sendo responsável também 
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ACOMPANHANTES DE PACIENTES NO HUSE

Novas recomendações foram passadas para 
visitantes e acompanhantes de pacientes 
internados no Hospital de Urgências de Sergipe 
Governador João Alves Filho (Huse). O motivo 
são as precauções sanitárias adotadas devido 
aos quadros moderados e graves crescentes de 
covid-19 e influenza. A troca de acompanhante 
para os pacientes com covid-19 positivo e no 
internamento deverá ser de apenas uma vez por 
dia. O mesmo serve para pacientes em tratamento 
oncológico e para os internados em enfermarias.  

pelos laudos de 
mamografia e 
realização de exames 
de ultrassonografias 
mamárias e biópsias 
mamárias dirigidas. 
Ele já está com o seu 
atendimento regular, 
tanto no Hospital 
Primavera, quanto 
na Clínica Primavera, 
que funciona na 
Alameda das Árvores, 
em Aracaju.Desejamos boa sorte!
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VOLTAR PARA
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VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Devido ao crescimento contínuo do número 
de casos graves e moderados, as visitas foram 
suspensas e os acompanhantes são orientados a 
apresentar o comprovante de, pelo menos, duas 
doses da vacina contra o coronavírus. 
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JULHO VERDE ALERTA 
PARA O CÂNCER DE CABEÇA 
E PESCOÇO

O mês de julho é dedicado à prevenção do 
câncer de cabeça e pescoço, conhecido como 
Julho Verde. Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), é o segundo tipo mais comum entre 
os homens, atrás apenas do câncer de próstata 
e o quinto mais frequente nas mulheres, atrás do 
câncer de mama, tireóide, cólon e reto. O objetivo 
da campanha é alertar a população sobre as 

Parte dos tumores de cabeça e pescoço 
se desenvolve de maneira silenciosa
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principais causas, os sinais e sintomas, formas de 
tratamento e reabilitação, bem como os cuidados 
com a saúde para prevenir esse tipo de câncer.

O câncer de cabeça e pescoço compreende 
todos os tumores malignos que se desenvolvem 
na região de boca e garganta: lábios, língua, 
bochechas, maxila, mandíbula, assoalho da 
boca (localizado abaixo da língua), palato 
duro (céu da boca), palato mole, amígdalas, 
glândulas salivares (parótida, submandibulares 
e sublinguais) faringe (nasofaringe, orofaringe e 
hipofaringe), tireóide e laringe.

De acordo com a fonoaudióloga especialista em 
Oncologia e coordenadora voluntária do Grupo 
de Acolhimento ao Laringectomizado Total (GAL/
SE), Margareth Souza Andrade, parte dos tumores 
de cabeça e pescoço se desenvolve de maneira 
silenciosa. “A apresentação de alguns sinais ocorre 
somente em estágio avançado que necessitam 
de tratamentos extensos, alguns mutiladores, 
o indivíduo pode ter com sequelas importantes 
e apresentar limitações para comer, falar, ouvir 
e respirar, além de deformidades estéticas e o 
impacto financeiro, com redução na qualidade de 
vida do paciente e sua família”, disse
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FATORES DE RISCO

O tabagismo e 
alcoolismo são os 
principais fatores 
que podem levar ao 
surgimento desses 
tipos de tumores. Mais 
recentemente o HPV 
tem sido apontado como 
outro fator causador 
do câncer de cabeça e 
pescoço; além da má 
higiene oral e contato 
frequente com produtos 
químicos e industriais. 
As neoplasias que acometem a região da laringe 
correspondem a 25% dos tumores de cabeça 
e pescoço, dois terços surgem frequentemente 
nas pregas vocais (conhecidas popularmente por 
cordas vocais) e um terço acometem a região 
da laringe acima dessas pregas. A depender 
da extensão do tumor, o indivíduo pode ser 
submetido a laringectomia total.

Segundo a especialista, nessa forma de 
tratamento, ocorre a separação das vias respiratórias 
superior e inferior, que impede a produção natural 

Margareth Andrade, 
fonoaudióloga
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da voz e o indivíduo passa a respirar por um orifício 
definitivo na região da garganta, o traqueostoma.

  “Em razão disso, o paciente tosse e expectora 
secreção com frequência, pela falta dos processos 
de filtração, umidificação/aquecimento do ar, antes 
realizados pelo nariz. Além de estar sujeito a infecções 
bacterianas e virais pela exposição direta da traqueia 
ao meio externo”, comenta Margareth Andrade.

Além do impacto na função pulmonar e ter 
sua estética alterada pela presença do orifício 
no pescoço, a laringectomia total traz outro dano 
irreversível: a perda da voz laríngea, que prejudica 
a comunicação oral e consequentemente as 
manifestações de desejos, sentimentos, as 
características individuais biológicas, emocionais 
e socioeducacionais que implica em dificuldades 
de integração do indivíduo com a sociedade. 

“Quando eu recebi o resultado do 
câncer foi como se o chão tivesse sumido 

dos meus pés. Fiquei muito mal” José Elias

DIAGNÓSTICO

O aposentado José Elias Dias, de 56 anos, 
roncava bastante e tossia com frequência. Segundo 
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sua esposa, Maria Aparecida da Silva Dias, eles 
procuraram um médico que tratou como uma gripe 
ou inflamação de garganta e passou medicamentos 
para aliviar os sintomas, porém não surtiu efeito 
algum. Foi quando o casal decidiu buscar um 
médico especialista que realizou exames e apontou 
a necessidade de fazer uma traqueostomia já que 
ele não respirava direito.

“Ele roncava muito 
e tinha muita crise, 
principalmente à noite. 
Como ele fumava bastante 
então isso só aumentava. 
Após a traqueostomia, 
fizemos uma biópsia e foi 
detectado o câncer. Foi 
um dos piores momentos 
para nós da família. Foi um 
baque muito grande, muito 
doloroso. Mas não paramos 
por aí. Corremos atrás de 
um médico cirurgião de 
cabeça e pescoço que 
indicou alguns os exames 
e em seguida foi detectada a necessidade de uma 
laringectomia total”, disse Maria Aparecida.

José Elias: “superei 
com a força de Deus e 
da minha família”
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IMPACTO EMOCIONAL

“Quando eu recebi o resultado do câncer 
foi como se o chão tivesse sumido dos meus 
pés. Fiquei muito mal, tentei ser forte por 
conta da minha esposa que já não estava nada 
bem, quando o cirurgião falou que a cirurgia 
seria muito delicada e que teria que fazer um 
esvaziamento cervical e que eu não poderia mais 
falar foi um golpe maior ainda, mas superei com 
a força de Deus e da minha família”, disse o 
aposentado José Elias Dias de 56 anos.

Após a cirurgia, José Elias passou por 30 
sessões de radioterapia e três de quimioterapia, 
etapas muito dolorosas, mas com ajuda da família, 
nutricionista e fonoaudióloga, ele conseguiu superar. 
“Hoje estou vivendo com sequelas, o câncer é um 
grande mal que pode ser evitado. Eu venci e estou 
vivendo muito bem, peço a todos que não façam 
como eu fiz, evitem o tabagismo e o álcool, é por 
consequência desses vícios que hoje estou sem voz, 
digam não ao tabagismo e outros vícios que levam 
ao câncer de laringe”, apelou.

PREVENÇÃO

Segundo a fonoaudióloga Margareth Andrade é 
importante buscar imediatamente um médico ao 
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detectar alguns sinais. “A campanha ressalva a 
importância de procurar um médico especializado 
na presença de alguns sinais como rouquidão 
persistente por mais de 15 dias, nódulos ou 
massa no pescoço, edema (inchaço), dor, halitose, 
dificuldade para engolir e sensação de falta de ar. 
Além de reforçar a atenção para a presença de 
feridas que não cicatrizam e manchas avermelhadas 
na boca. A procura precoce por tratamento permite 
redução de seqüelas e aumento da sobrevida do 
paciente”, alertou.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 

CINFORMONLINE 

https://cinformonline.com.br/
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CÁPSULA X COMPRIMIDO
Os medicamentos apresentam diversas formas 

farmacêuticas que se  relacionam à via de 
administração que vai ser utilizada, isto é, a porta 
de entrada do medicamento no corpo da pessoa, 
que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, 
tópica, vaginal, nasal, entre outras.

1/6CADERNO   SAÚDE
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Cápsula e comprimido são um dos tipos de 
formas farmacêuticas sólidas  utilizadas pela via de 
administração oral(boca ou sublingual). 

A cápsula contém a formulação do 
medicamento ou suplemento envolto, podendo ser 
líquido ou sólidos, em um revestimento de gelatina 
ou  polímeros vegetais que protegem o conteúdo 
interno e facilitando a deglutinação.  

O comprimido é fabricado por meio de 
compressão  do princípios ativo em pó misturados 
a substâncias que dão liga, como amido ou goma 
arábica, por exemplo. Sua fórmula é baseada na 
absorção do princípio ativo. Hoje é considerado a 
forma farmacêutica mais popular.  

DIFERENÇAS 

Os comprimidos têm uma vida útil mais longa e 
vêm em uma variedade de formas. Eles também 
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podem acomodar uma dose mais alta de um 
ingrediente ativo do que uma cápsula. Eles tendem 
a agir mais lentamente e, em alguns casos, podem 
se desintegrar de forma desigual em seu corpo.

As cápsulas agem rapidamente e a maioria, se 
não toda, a droga é absorvida. No entanto, eles 
podem custar mais e expirar mais rapidamente. 

PODE TIRAR O PÓ DA CÁPSULA E TOMAR?
Não. A cápsula é necessária para proteger o 

conteúdo interno e só liberá-lo no momento e local 
certo no corpo, podendo tornar o medicamento 
ineficaz ou apresentar reações adversas inesperadas. 

PODE AMASSAR O COMPRIMIDO E TOMAR?
Dividir, triturar ou dissolver medicamentos pode 

comprometer, sim, sua eficácia, principalmente 
os revestidos. Assim como a prática de quebrar 
um comprimido pela metade para alcançar a dose 
prescrita pelo médico pode prejudicar o tratamento 
ou expor o paciente a uma superconcentração do 
remédio, deixando-o vulnerável a efeitos tóxicos.

3/3CADERNO   SAÚDE

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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P rofissional dos mais 
gabaritados do Estado de 
Sergipe, tendo passagens 

por vários municípios e hoje 
coordenador na Secretaria 
de Saúde de Maruim, Janse 
Carozo Batista é o nosso 
Destaque da Semana. Formado em Gestão Pública 
na área do SUS, bacharel em Ciências Contábeis e 
formando do Curso de bacharel em Enfermagem, 
com especialização em Auditoria e Perícia e iniciando 
especialização em Enfermagem Oncológica e Saúde 
da Família, Janse atua no SUS desde 2005. Para ele, 
um dos momentos mais marcante na sua carreira foi 
quando exerceu o cargo de  Secretário Municipal de 
Saúde em Riachuelo. “Vivenciei a maior enchente 
no município, aonde atuei com maestria junto a 
minha equipe realizando o acolhimento e o cuidado 
para evitar diversos problemas epidemiológicos com 
a população. Andar de barco pelas ruas alagadas 
nunca saiu da minha memória”, comenta. Para Janse 
enxercer sua profissão é acolher, ajudar e proporcionar 
cada vez mais uma saúde de qualidade para todos.

JANSE CAROZO
GESTOR PÚBLICO DO SUS 
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CANCELAMENTO DOS 
SERVIÇOS NO SANTA 
ISABEL AGRAVA CRISE 
NA PEDIATRIA

A preocupação com o agravamento da situação 
da pediatria no Estado voltou à tona na semana 
passada com o cancelamento das cirurgias eletivas 
realizadas pelo Hospital e Maternidade Santa 
Isabel. O motivo, segundo a unidade hospitalar, é a 
escassez de algumas especialidades médicas, como 
anestesistas e obstetras, e gerando dificuldade para 
o hospital fechar a escala médica diária. “Nossa 
realidade não é diferente de outros hospitais que 
também vem enfrentando a mesma realidade”, 
disse o hospital através de nota.

CADERNO   SAÚDE

Santa Isabel alega dificuldade para fechar escala médica

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Segundo a nota, “a opção de canalizar forças 
para nossa porta de urgência foi amplamente 
discutida internamente e levada para os órgãos 
competentes apoiadores como CRM, que tem a 
mesma visão sobre manter completa a escala da 
porta, da urgência e do centro obstétrico. Sendo 
assim, a decisão da suspensão dos ambulatórios e 
cirurgias eletivas seria o que menos teria impacto 
para população”, destacou o Santa Isabel.

Ainda de acordo com o hospital, foi encaminhado 
um ofício para a Prefeitura Municipal de Aracaju, 
que é a contratante, mas eles ainda não tiveram 
um posicionamento. “Aguardamos alguma posição 
para essa situação, pensando sempre no melhor aos 
nossos pacientes e usuários. O hospital está com 
nova gestão, se reestruturando e buscando apoio 
para melhorias e se mantenha imprescindível para 
nosso Estado”, relatou a nota.

SAÚDE MUNICIPAL 

A secretária de Saúde de Aracaju Waneska 
Barbosa disse que todos os esforços estão 
sendo feitos para o retorno das atividades no 
Santa Isabel. Segundo ela, a suspensão dos 
serviços vai impactar diretamente na prestação 
da saúde à população. “Nós não queremos que 
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seja feita a suspensão de 
nenhum serviço. A gente 
já vem tentando algumas 
conversas com o hospital 
nesse sentido e também 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde porque, apesar 
do município de Aracaju 
ser o contratante, o 
hospital serve a população 
do estado” disse. 

A discussão também gira 
em torno da redução dos partos no Santa Isabel 
que acontecerá com a abertura da maternidade 
municipal, prevista para entrar em operação neste 
semestre. Segundo Waneska não houve nenhuma 
redução de serviços no contrato. “Nós tivemos uma 
conversa com o hospital no sentido de que será 
necessário reduzir o número de partos no Hospital 
Santa Isabel a partir do momento que a maternidade 
estiver em funcionamento, porque o município de 
Aracaju vai ofertar esses partos também na sua na 
sua maternidade municipal. Para a população não 
haverá redução”, frisou Waneska.

O Santa Isabel informou que a assessoria jurídica 

Waneska Barbosa, secretária 
municipal de Saúde
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do hospital está continuamente tentando contato 
com a secretaria, mas até agora sem agenda. Um 
novo ofício foi enviado na última quinta-feira, ainda 
sem resposta. “Desde o primeiro ofício estamos 
tentando contato presencial, mas a secretaria não 
dá nenhum retorno”, informou a assessoria de 
Comunicação. Até o fechamento desta matéria – 
sábado dia 16/07 – não havia ocorrido uma reunião. 

DESABAFO 

O médico ginecologista 
e obstetra, Dr Manoel 
Marcos, que tem 44 anos de 
atendimento às gestantes, 
disse estar indignado com 
a situação. Para ele, o 
problema maior está na 
baixa remuneração do SUS 
que não atrai profissionais 
de saúde para atender na 
rede. “Nenhum cirurgião 
ginecologista quer operar as 
mulheres pela tabela SUS, porque o médico não 
vai fazer uma cirurgia de alta complexidade para 
receber R$ 190 e ainda pagar Imposto de Renda. 
Eu opero porque tenho coração de fazer. É uma 
falta de vergonha isso. As pessoas fingirem que 

Dr Manoel Marcos: 
“O que estava ruim vai piorar”
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estão dando a saúde para a população tratando 
dessa maneira”, desabafou.

“O que estava ruim vai piorar. Imagine você 
dia e noite sangrando pelo seu útero? Imagine o 
que é isso para você, para o seu marido e para 
sua família? Com a certeza aquilo pode lhe levar a 
morte. É um momento angustiante. É porque essas 
pessoas [os gestores] têm seus planos de saúde, 
tem recurso para buscar os seus cuidados médicos. 
Aí não pensam nas pessoas [a população] que tem 
o direito, mas não tem o recurso, porque o recurso 
dos seus direitos é administrado por pessoas 
incompetentes, que não tem sensibilidade de ver o 
sofrimento das pessoas”, comentou.

ESTADO

Procurada para se manifestar sobre o assunto, a 
SES enviou uma nota. “Entendendo o impacto que a 
decisão pode causar na assistência aos pacientes, a 
Secretaria de Estado da Saúde vem acompanhando 
a situação e dialogando com o município, que tem 
contrato vigente com a unidade hospitalar, para que 
seja encontrada uma solução e nenhum paciente 
tenha seu atendimento prejudicado”

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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No inverno é comum o aumento de casos de 
gripes e resfriados. Doenças sazonais que causam 
sintomas desagradáveis. Sendo os principais: 
dor de cabeça e no corpo, febre e coriza. Além 
dos cuidados básicos como higienizar bem as 
mãos antes de levar ao rosto e usar máscara em 
ambientes fechados e/ou com aglomerações, a 

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

DICAS PARA 
REFORÇAR A IMUNIDADE

CADERNO   SAÚDE
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alimentação pode ser uma excelente aliada para 
o fortalecimento da imunidade, diminuindo dessa 
forma, a manifestação dos sintomas.

ALIMENTOS E SUAS FUNÇÕES

• Alho - contém alicina, substância que alivia 
sintomas como coriza e dor de cabeça. Pode ser 
usado em chás ou para temperar alimentos. Para 
melhor aproveitamento da alicina, é importante 
que o alho seja amassado.

• Açafrão-da-terra ou cúrcuma - raiz que 
possui propriedades antifúngicas, antimicrobianas 
e antivirais. Por ter um sabor intenso, é bastante 
utilizado na preparação de carnes vermelhas, 
peixes e frango. 

• Frutas cítricas - são potentes antioxidantes 
importantes no combate a quadros infecciosos 
bacterianos e virais. Acerola, laranja, tangerina, 
limão, abacaxi, kiwi e caju são excelentes fontes de 
vitamina C, podendo ser consumidos todos os dias, 
preferencialmente in natura e não em sucos.

• Frutas vermelhas - dispõem de alto poder 
anti-inflamatório e antioxidante. Morango, 
amora, framboesa, cereja e melancia contêm 

2/4CADERNO   SAÚDE  NUTRI
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vitaminas do complexo B, além de magnésio e 
compostos fenólicos que ajudam no combate 
ao envelhecimento. Também é aconselhado o 
consumo dessas frutas em sua forma natural.

• Gengibre - rico em propriedades termogênicas, 
anti-inflamatórias e antioxidantes. Apesar de 
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Evelyn Mateus – Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Pós-Graduada em Nutrição Clínica e Esportiva pela FATELOS

VOLTAR PARA
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ÍNDICE CADERNOS

encontrar utilidade em algumas receitas salgadas, é 
muito comum o uso da raiz em sucos e chás.

• Própolis - exerce ação antiviral, 
antimicrobiana, anti-inflamatória, 
imunomoduladora e antioxidante. Seu extrato é 
facilmente encontrado em farmácias e casas de 
produtos naturais. Pode ser consumido diluído em 
água ou em chás.

• Salmão e atum - por conterem ômega 3, 
auxiliam na saúde cardiovascular e cerebral, 
além de possuírem função anti-inflamatória. É 
importante que não seja frito para continuar sendo 
um alimento saudável.

Mas esses alimentos consumidos de forma 
isolada não fazem milagre!

Para uma boa saúde imunológica, é necessário 
que haja uma alimentação balanceada, uma boa 
ingestão de água, sono regulado, além de manter o 
corpo sempre ativo praticando exercícios físicos.

4/4CADERNO   SAÚDE  NUTRI
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira 
AutoMotrix
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Lançamento do Hyundai HB20 2023 

FOTOS LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA/AUTOMOTRIX 

A Hyundai acaba de apresentar a linha 2023 
do HB20. O primeiro Hyundai “made in Brazil”, 
fabricado há dez anos na cidade paulista 
de Piracicaba, sempre foi um sucesso e está 
entre os carros mais vendidos do país desde 
o lançamento. Contudo, desde que a segunda 
geração chegou ao mercado, em setembro de 
2019, a frente com a grade trapezoidal com 
moldura cromada misturando linhas retas e 
curvas teve sua estética contestada. Para reagir 
a isso, em julho de 2020, a Hyundai apresentou 
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a linha 2021 com contornos em preto que 
diminuíram o impacto visual da peça. Mas na 
linha 2023, que chega às concessionárias em 
agosto, a Hyundai resolve a questão de forma 
definitiva. Renovou profundamente a dianteira 
e a traseira do hatch e também a do sedã – que 
estreia um pouco mais tarde, provavelmente 
até outubro. De quebra, o compacto incorpora 
novas tecnologias de segurança – a maioria delas 
reservadas às versões topo de linha. 

 Mesmo com a polêmica estética da segunda 
geração, as vendas do HB20 não perderam o 
embalo. Pelo contrário. O modelo atingiu pela 
primeira vez em 2021 a liderança isolada entre os 
automóveis de passeio no ranking da Fenabrave, 
posição mantida no primeiro semestre de 2022. 
No ranking geral, que inclui os comerciais leves, 
o hatch da Hyundai foi superado apenas pela 
picape Fiat Strada. De janeiro a junho deste ano, 
o HB20 teve 42.834 unidades comercializadas. Em 
2021, foram 86.455 emplacamentos. 

 Na linha 2023, o HB20 adota nomenclaturas 
de versões similares do Creta: Sense, Comfort, 
Limited, Platinum e Platinum Plus. O visual 
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lembra o do i20, “primo” sul-coreano do HB20. A 
ampla grade hexagonal, dividida por uma faixa 
de carroceria, ostenta uma trama tridimensional 
que alterna formas trapezoidais e losangulares. 
Nas extremidades da grade, estão os novos 
faróis que se prolongam até a lateral, com luzes 
diurnas em leds. O para-choque ficou mais 
volumoso e agora abriga as luzes de seta. O capô 
tem frisos que integram visualmente o logo da 
grade ao para-brisa. A traseira traz lanternas em 
leds interligadas, remetendo ao estilo dos novos 
Hyundai Tucson e Elantra. A parte inferior do para-
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choque com revestimento em preto fosco ressalta 
as luzes de seta e de ré. A tampa do porta-malas 
de maiores dimensões aumenta a percepção 
de tamanho. Com as alterações nos para-
choques, o comprimento do hatch aumentou 
em 7,5 centímetros, algo que harmoniza com as 
novas rodas de liga leve de 16 polegadas com 
acabamento diamantado. São seis opções de 
cores para a carroceria: as sólidas Branco Atlas e 
Preto Ebony, as metálicas Prata Brisk, Prata Sand 
e Cinza Silk e o tom perolizado Sapphire Blue – 
que era exclusivo do HB20 sedã e agora passa a 
estar disponível também no hatch.

 Todas as versões do HB20 contam com 
seis airbags, freios ABS com EBD, controles 
de estabilidade eletrônico e tração (ESP e 
TCS), sinalização de frenagem de emergência, 
assistente de partida em rampa, controle de 
cruzeiro e limitador de velocidade. Dentro 
da cabine, completam o pacote os cintos de 
três pontos para todos os ocupantes, apoios 
de cabeça nos assentos dianteiros e traseiros 
com regulagem de altura, Isofix, limpador e 
desembaçador do vidro traseiro, travamento 
automático das portas e da tampa do 
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compartimento de carga a 20 km/h, trava de 
segurança para crianças nas portas traseiras 
e destravamento automático das portas, em 
caso de acidente. Para as versões Limited, 
Platinum e Platinum Plus, estão disponíveis 
os recursos de monitoramento da traseira via 
câmera e sensor de estacionamento traseiro 
e acendimento automático dos faróis. E a 
versão Platinum Plus conta ainda com o 
Hyundai SmartSense, um pacote de recursos 
de segurança que inclui prevenção de colisões 
dianteira e traseira, assistência de permanência 
e centralização em faixa, aviso de saída segura e 
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monitoramento de ponto cego, além de partida 
remota do motor e inovações em conectividade 
por meio do Hyundai Bluelink.  

 Os motores Kappa 1.0 e Kappa 1.0 TGDI, na 
configuração de três cilindros com 12 válvulas, são 
os mesmos já utilizados desde 2019. O Kappa 1.0 
TGDI é a evolução da versão aspirada tradicional, 
agregando, além do turbocompressor, injeção 
direta e intercooler. Entrega até 120 cavalos com 
gasolina ou etanol a 6 mil rpm e um torque de 17,5 
kgfm com gasolina ou etanol a 1.500 rpm.

 Os preços do novo HB20 partem de R$ 76.690 
(R$ 79.290 no Estado de São Paulo) na versão 
básica Sense com motor aspirado 1.0 12V Flex 
e câmbio manual de 5 marchas. Com o mesmo 
“powertrain”, há ainda as configurações Comfort 
(R$ 79.990 / R$ 82.690 em SP) e Limited (R$ 
85.490 / R$ 88.390 em SP). Com o turbo 1.0 TGDI 
12V Flex, tem a versão com câmbio manual de 6 
marchas – a Comfort (R$ 93.790 e R$ 96.990 em 
SP) – e três com câmbio automático de 6 marchas 
– a Comfort (R$ 99.390 e R$ 102.790 em SP), a 
Platinum (R$ 105.390 e R$ 108.990 em SP) e a 
Platinum Plus (R$ 114.390 e R$ 118.390 em SP).
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EXPERIÊNCIA A BORDO
Funcionalidade tecnológica

 No HB20 Platinum Plus, os bancos contam 
com uma mistura de couro e tecido pretos com 
outros elementos revestidos em couro – volante, 
manopla, apoio de braço no console central e 
acabamento das portas. O novo Supervision Cluster, 
disponível a partir da versão Platinum, é um painel 
de instrumentos com 4,2 polegadas totalmente 
digital, colorido e interativo, que disponibiliza três 
opções de cor de fundo para escolha do motorista e 
a configuração personalizada de itens de segurança 
e conforto. O ar-condicionado digital é automático, 
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com três níveis de intensidade. A central multimídia 
blueMedia traz tela de 8 polegadas em estilo 
flutuante, mas não conta com as câmeras laterais 
do Creta, que permitem a chamada “visão 360 
graus”. São três entradas USB, sendo uma delas 
tipo A e as outras duas tipo C, uma disponível 
para os passageiros traseiros. Há opção de 
carregamento por indução (sem fio) da bateria 
do celular no console central.

 Com o sistema Hyundai Bluelink, 
reconhecimento de voz e possibilidade de 
conectar Google Android Auto e Apple CarPlay 
sem fio, motorista e passageiros podem ficar 
conectados onde quer que estejam. A partida 
remota do motor confere a conveniência de 
climatizar o carro à distância usando a chave 
presencial. Para acionar o motor, o cliente deve 
pressionar o botão para travar as portas do 
carro e, em seguida, manter pressionado o 
botão de partida remota por três segundos. A 
chave presencial também permite o travamento 
e abertura das portas por proximidade, com o 
toque de um botão na maçaneta, e a partida do 
motor por botão no painel. 
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PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Nas pistas da evolução

Elias Fausto/SP -  A avaliação da versão 
Platinum Plus do HB20 foi feita no Circuito 
Panamericano, o maior complexo multipistas 
da América Latina, localizada na cidade 
paulista de Elias Fausto. Na configuração “top”, 
o hatch da Hyundai mantém a performance 
convincente proporcionada pela boa parceria 
do motor 1.0 Turbo GDI e o câmbio automático 
de 6 velocidades com borboletas no volante. 
Como o bom torque máximo de 17,5 kgfm está 
disponível praticamente em qualquer giro, o 
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hatch acelera com vontade e ultrapassagens e 
acelerações são feitas de forma eficiente e segura. 
As passagens de marchas do câmbio automático 
são precisas e o compacto ganha velocidade 
rápida e progressivamente, com a possibilidade 
de mudanças manuais no volante. A suspensão 
preserva um equilíbrio entre conforto e controle, 
sem inclinar muito o veículo em curvas velozes. O 
sistema Stop & Go de parada e partida automática 
do motor auxilia na economia de combustível.

 Também foi possível testar as novas 
tecnologias do HB20 no Circuito Panamericano. 
Na versão Platinum Plus, o pacote de segurança 
avançada SmartSense ganhou o Assistente de 
Centralização em Faixa, que monitora a posição 
do carro em relação à sinalização horizontal 
de trânsito e ao veículo à frente, atuando de 
forma autônoma no volante para manter o carro 
centralizado na faixa de rodagem. O Assistente 
de Tráfego Cruzado Traseiro ajuda a evitar 
colisões ao sair de uma vaga em ré, usando 
radares que detectam e, emitem um aviso 
sonoro quando um veículo se aproxima e até 
mesmo freiam o carro, se necessário. O Alerta 
de Saída Segura emite avisos se um veículo for 
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detectado no momento em que um ocupante 
abre a porta para sair. E o Assistente de Ponto 
Cego usa sensores para indicar ao motorista a 
existência de veículos nos pontos cegos, feitas 
diretamente nos espelhos externos, e pode 
automaticamente controlar o veículo para 
reduzir o risco de uma colisão ao mudar de faixa. 
O Sistema de Alerta e Frenagem Autônomo já era 
disponibilizado na versão todo de linha do HB20, 
mas agora também detecta ciclistas. 
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Motor: 1.0 Kappa Turbo GDI, dianteiro, transversal, 
gasolina e etanol, 3 cilindros em linha e 12 válvulas, 
injeção direta de combustível e intercooler Taxa 
de compressão: 10,5:1 Potência: 120 cavalos com 
gasolina ou etanol a 6 mil rpm Torque: 17,5 kgfm 
com gasolina ou etanol a 1.500 rpm Transmissão: 
automática de 6 velocidades, com possibilidade 
de trocas sequenciais por meio de “paddles shifts” 
no volante Freios: frontal com discos ventilados e 
traseira com tambor Direção: elétrica Suspensão: 
dianteira MacPherson, independente com barra 
estabilizadora e traseira com eixo de torção 
Rodas e pneus: liga leve com pneus 195/55 R16 
Dimensões: 3,94 metros de comprimento, 1,72 
metro de largura (sem retrovisores), 1,47 metro de 
altura e 2,53 metros de entre-eixos Porta-malas: 
300 litros Tanque: 50 litros Peso em ordem de 
marcha: 1.090 quilos Preço da versão Platinum 
Plus: R$ 114.390 (R$ 118.390 em SP)

FICHA TÉCNICA
HYUNDAI HB20 PLATINUM PLUS
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QUEDA GENERALIZADA 
 A Fenabrave fechou os números do primeiro 
semestre de 2022 entre carros de passeio 
e comerciais leves com 851.444 unidades 
vendidas, representando queda de 15,4% 
ante o mesmo período do ano passado. Com 
51.046 emplacamentos, a picape compacta 
Fiat Strada foi a primeira colocada, seguida 
dos hatches compactos Hyundai HB20 (42.834) 

Por Daniel Dias
AutoMotrix
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PARA VER PELAS COSTAS
Por ocasião do lançamento da nova geração 
do hatch compacto HB20, a Hyundai mostrou 
também a nova versão de seu sedã, o HB20S, que 
deve chegar às concessionárias em setembro deste 
ano. Chama a atenção o conjunto de lanternas 

e Chevrolet Onix (33.850), do SUV compacto 
Volkswagen T-Cross (32.871), do subcompacto 
Fiat Mobi (31.453), do SUV médio Jeep 
Compass (31.029), dos utilitários esportivos 
compactos Hyundai Creta (29.255) e Chevrolet 
Tracker (26.966), do sedã compacto Onix Plus 
(26.941) e da picape compacta-média Fiat Toro 
(25.863). Já a Anfavea divulgou os resultados 
do acumulado de janeiro a junho deste ano, 
com 1,092 milhão de veículos produzidos 
no Brasil, com recuo de 5% em relação ao 
primeiro semestre de 2021. “A crise mundial 
dos semicondutores vem se prolongando mais 
do que esperávamos em janeiro, em função 
de novos fatores como a guerra na Ucrânia e 
os ‘lockdowns’ na China causados pela nova 
onda da Covid, que afetam o fornecimento de 
insumos e a logística global”, explicou Márcio 
de Lima Leite, presidente da Anfavea.



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    227  

3/9

da variante de três volumes, que se acendem de 
forma inteiriça, incluindo a parte central. No hatch, 
elas só se acendem nas extremidades. Entre as 
configurações apresentadas no hatch, somente a 
Sense não será ofertada no sedã. O HB20 S, mais 
alongado em relação à geração atual, manterá 
o motor 1.0 TGDi turbo bicombustível com 
transmissão automática nas versões topo de linha, 
que devem ficar em torno de R$ 120 mil. 

QUANDO CHEGARÁ?
A Fiat dará início à produção este mês, na 
Argentina, de seu novo SUV, o Fastback, que a 
princípio seria apresentado no Brasil somente 



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    228  

4/9

em 2023. No mercado brasileiro, o novo modelo 
deve ter quatro versões. As opções Drive, Audace 
e Impetus serão movidas pelo motor 1.0 Turbo 
T200 com 127 cavalos de potência e 20,5 kgfm de 
torque, associado à transmissão do tipo CVT. A 
versão mais potente, com nome ainda indefinido, 
terá um 1.3 Turbo T270 com 182 cavalos, acoplado 
a uma transmissão CVT com 7 marchas simuladas. 
O estilo do Fastback segue o do protótipo exibido 
no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018, 
com algumas alterações. A frente será a mesma 
do Pulse – lembrando também a de algumas 
configurações da picape Toro –, mas o para-
choque do novo utilitário esportivo será exclusivo. 
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NA RETA DA CHEGADA
A Jeep confirma o lançamento da picape Gladiator 
no Brasil para 4 de agosto. Segundo a fabricante, 
a Gladiator chega ao país com uma capacidade 
off-road jamais vista no segmento de picapes. A 
Gladiator une todo o espírito e a autenticidade 
da Jeep e ainda carrega o selo Trail Rated. Para 
conquistar esse selo da Jeep, um veículo precisa 
superar uma série de testes nos terrenos mais 
difíceis e desafiadores. Nos Estados Unidos e na 
Europa, a Gladiator tem quatro versões: Sport, Sport 

Na traseira do Fastback, destacam-se as luzes 
de leds que se estendem até as portas traseiras. 
(colaborou o site argentino “MinutoMotor”).
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AJUSTES NECESSÁRIOS
A fábrica da Volkswagen de Taubaté (SP) está 
adequando sua linha de produção desde 
dezembro do ano passado para o novo projeto 
Polo Track. O modelo faz parte do pacote de 
investimento de R$ 7 bilhões definidos pela 
empresa até 2026 na América Latina. Será o 
primeiro de uma família de veículos compactos 
do segmento de entrada, e deve ocupar o lugar 

S, Overland e Rubicon. Uma das duas últimas – ou 
mesmo, ambas – deve vir para o mercado brasileiro. 
Produzida em Toledo, Ohio, a nova picape chegou 
às concessionárias norte-americanas no primeiro 
semestre de 2019. Lá, ela é equipada com o motor 
3.6 Pentastar e um 3.0 EcoDiesel, os dois V6. 
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DENTRO DA REALIDADE
O novo carro de competição da Ford na Europa, 
o Fordzilla P1 (TFZ-P1), é um exemplo de como 
o mundo real e o virtual estão cada vez mais 
interligados no design automotivo. Não por 
acaso, várias ferramentas de animação e 3D 
usadas no desenvolvimento de veículos são 
inspiradas no universo dos games. O TFZ-P1 
nasceu como criação digital e depois ganhou uma 
versão real. Agora, estreou no videogame GRID 
Legends, junto com um novo protótipo real que é 
também um simulador, mostrado pela primeira 
vez no Festival de Velocidade de Goodwood, 
na Inglaterra. A história do TFZ-P1 se iniciou em 

do Gol, que sairá de linha este ano. A fábrica 
de Taubaté passa por uma modernização para 
se adaptar à nova plataforma MQB. “As obras 
estão aceleradas, e mais de 90% do projeto 
já foi executado. Todas as modernizações 
trarão ganho na produtividade e qualidade do 
produto final. Além disso, estamos promovendo 
um treinamento para os empregados, pois 
acreditamos que investir na qualificação da nossa 
equipe é também investir na satisfação do nosso 
cliente”, ressalta Vilque Rojas, diretor da fábrica. 
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CONVERSA DE BÊBADO
Conduzir um automóvel estando embriagado 
provavelmente seja o maior exemplo de falta de 
civilidade praticado por uma pessoa. De janeiro a 
maio deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
autuou 7.477 motoristas por dirigirem sob o efeito 
de álcool. Isso significa que, a cada meia hora, um 
condutor alcoolizado foi retirado de circulação 

março de 2020, quando a Ford convidou “gamers” 
a participarem da criação do novo carro de 
competição virtual. Cerca de 250 mil fãs deram 
sugestões, usadas por designers da Ford para o 
modelo real. O exterior foi desenhado por Arturo 
Ariño e o interior, por Robert Engelmann. Três 
meses depois, um modelo em escala real do 
veículo foi revelado na feira Gamescom 2020. 



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022    233  

9/9

nas rodovias federais brasileiras. Segundo dados 
fornecidos pela instituição, outros 19.093 foram 
impedidos de dirigir por se recusarem a fazer o 
teste do bafômetro. “A fiscalização é a principal 
arma que as autoridades de trânsito têm para 
salvar vidas. A retirada de circulação do infrator 
evita sinistros, ferimentos e mortes e contribui para 
a segurança de todos. É por isso que as entidades 
insistem tanto no reforço da fiscalização”, afirma 
Alysson Coimbra, diretor Científico da Associação 
Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra). 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS



EDIÇÃO 249

D
IV

UL
G

A
Ç

Ã
O

/B
ET

I N
IE

M
EY

ER

OLHO VIVO

ELETROACÚSTICA



Email: comercial@cinformonline.com.br

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

Elenaldo Santana (79) 99949-9262

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

ANO 4 - ED. 249 - 18/7/2022 – 235  

CLIQUE        E ACESSE

236236   Editorial

241 241  Capa da semana

247247   Cabelos saudáveis no verão

249249   Sociedade

266266   Roteiro cultural

272272   Circulando

ÍNDICE

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


ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022   236   

A cantora e compositora está nos 
holofotes musicais desde a década de 1980 
e é considerada uma das maiores cantoras 
brasileiras de todos os tempos. Além de cantar 
e compor, ela também é multi-instrumentista, 
e já criou sucessos para cantores como 
Cauby Peixoto, Simone, Angela Maria e Emílio 
Santiago. Sem falar nos seus posicionamentos 
de vanguarda: Joanna é homossexual assumida 
desde o início de sua vida pública. 

Com uma trajetória cheia de grandes hits e 
de muitas vitórias no meio artístico, vale a pena 
conhecer a biografia da cantora Joanna. Confira, a 
seguir, tudo o que você precisa saber sobre ela.

1/5

OLHO VIVO

JOANNA VEM AÍ

EDITORIAL
1/5
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A cantora Joanna é um dos grandes nomes 
da MPB e se consagrou, ao longo dos anos, 
como uma das maiores representantes da 
música romântica no país. 

Maria de Fátima Gomes Nogueira, nome 
verdadeiro da cantora Joanna, nasceu no dia 27 de 
janeiro de 1957, no bairro do Méier, no subúrbio do 
Rio de Janeiro. Ela é filha do violonista Joaquim e 
da dona de casa Marietta.

 
Apesar de não cantar profissionalmente, a sua 

mãe tinha uma linda voz e tinha o costume de 
se apresentar em encontros de família. Desde a 
infância, Joanna escrevia poemas para expressar 
seus sentimentos. 

Aos 12 anos, ganhou de presente do pai um 
violão e foi matriculada em uma escola de música. 
Incentivada tanto pelos pais quanto pelos irmãos, 
ela sempre estava envolvida com o meio musical 
e tentava compor a partir de seus escritos.

Ainda na adolescência, Joanna começou 
a participar de festivais de música em várias 
cidades do interior do Rio de Janeiro. Ela 
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pesquisava os lugares que teriam algum 
concurso e viajava sozinha para concorrer 
ao prêmio. Naquela época, ela ainda se 
apresentava com o nome de Maria de Fátima. 

Aos 17 anos, ficou em primeiro lugar no 
programa A Grande Chance, da TV Tupi RJ. A 
canção que ela escolheu para apresentar foi 
Última Forma, que mais tarde ficaria conhecida na 
voz de Emílio Santiago. 

Por ter vencido o concurso, Joanna assinou um 
contrato com a gravadora RCA (atual Sony Music). 
Uma parceria que dura até hoje. 

Em 1979, então com 22 anos, Joanna lançou o 
seu primeiro disco, Nascente, que vendeu mais de 
80 mil cópias na estreia. Com esse lançamento, 
ela passou a ser reconhecida como cantora 
revelação da música popular brasileira. 

Nessa época, ela já havia conquistado 
a sua independência financeira e resolveu 
sair da casa dos pais e se mudar para um 
apartamento com dois amigos que também 
eram músicos e compositores.

EDITORIAL
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Na virada para os anos 1980, a cantora 
gravou o especial Mulher 80 da Rede Globo, 
ao lado de Maria Bethânia, Elis Regina, Fafá de 
Belém, Zezé Motta, Marina Lima, Simone, Gal 
Costa, Rita Lee e das atrizes Regina Duarte e 
Narjara Turetta, do seriado Malu Mulher.

No mesmo ano, Joanna lançou Estrela Guia, seu 
segundo disco, que inclui hits como Momentos e 
Quarto de Hotel. Em seguida, ela gravou um novo 
álbum a cada ano, todos com faixas de muito 
sucesso com o público e com a crítica.

Desde as suas primeiras músicas lançadas, 
Joanna optou por gravar canções autorais, 
em que abordava os mais diversos temas. 
Mas o romance sempre foi a sua temática 
principal e fez com que o seu estilo musical 

Maria de Fátima Gomes Nogueira, nome 
verdadeiro da cantora Joanna, nasceu no 
dia 27 de janeiro de 1957, no bairro do Méier, 
no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela é filha do 
violonista Joaquim e da dona de casa Marietta.
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fosse definido como romântico popular, um 
subgênero da MPB. A partir dos anos 2000, ela 
começou a se dedicar mais ao pop e às músicas 
com mensagens religiosas. Um exemplo de 
produção dessa nova fase é o CD Joanna em 
Oração, gravado ao vivo na cidade de Aparecida 
do Norte, interior de São Paulo. 

Outro disco nessa linha foi lançado em 
2011, com o título Em Nome de Jesus — Joanna 
Interpreta Padre Zezinho. Nele, Joanna interpreta 
clássicos do cantor Padre Zezinho. 

O seu último disco foi lançado em 2020, sob o 
título Aqui e Agora. 

Com uma carreira que atravessa gerações, a 
artista já lançou vários sucessos desde a década 
de 1980. 

Confira quais são as suas melhores da cantora 
Joanna: Treze de Maio, Tô Fazendo Falta, 
Mãezinha Do Céu, Viva a Mãe de Deus e Nossa, A 
Padroeira e Amanhã Talvez.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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JOANNA ESTÁ DE VOLTA 
A SERGIPE COM SHOWS 

EM ITABAIANA E ARACAJU
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Shows serão realizados nos dias 
19 e 20 de agosto, respectivamente 

Artista faz convite para fãs sergipanos prestigiarem shows

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 
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convidados especiais, com produção da Navarro 
Comunicação. No dia seguinte, 20 de agosto, às 
19h, a artista é a atração da Feijoada Nordestina 
no Externato São Francisco de Assis, em Aracaju, 
que vai contar com a participação de cantores 
locais. Os shows 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.

A artista vai fazer o lançamento do seu novo 
disco ‘Aqui e Agora’, onde Joanna canta sambas, 
baladas e fado com o romantismo de sempre. 
O álbum está disponibilizado em formato físico 
luxuoso e plataformas digitais.

Joanna completou 40 anos de carreira em 
2019 e segue celebrando a trajetória com o novo 
álbum que foi lançado recentemente, como 
forma de presentear os fãs. Além de cantora, 
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Joanna também é compositora e se tornou uma 
das maiores cantoras do país na década de 80 
quando a sua carreira decolou e foi consagrada 
uma das vozes mais belas do cenário musical. O 
sucesso continuou de forma ascendente nos anos 
90 e até hoje a artista se mantém no mercado 
fonográfico mantendo a sua essência com o 
romantismo e se reinventando a cada trabalho.

Como compositora, assinou dezenas de canções, 
algumas gravadas por grandes nomes como Cauby 
Peixoto, Angela Maria, Simone e Emílio Santiago.

CAPA DA SEMANA

Joanna é madrinha do Externato São Francisco de Assis
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No álbum, ‘Aqui e Agora’, Joanna dá voz a um 
romantismo atemporal, com o frescor de outrora. 
O disco é muito relevante na discografia de 
Joanna e marca a retomada da parceria da artista 
com Sarah Benchimol, compositora carioca com 
quem Joanna gravou nos seis primeiros álbuns do 
início da carreira entre 1979 e 1984. Nesta fase, a 
artista se consagrou com o romantismo popular 
na MPB e alavancaram a sua carreira.

Em parceria com Benchimol, que também 
é seu companheiro musical de longa data, 
Joanna apresenta três composições inéditas, 
com destaque para ‘Olhos nus’, canção que 
faz inventário de ressaca existencial. O arranjo 
do maestro Jaime Além evidencia na faixa o 
pulso do baixo de André Vasconcelos enquanto 
harmoniza os toques do acordeom de João 
Carlos Coutinho e do violão do próprio Além. O 
disco tem produção orquestrada pela própria 
Joanna que segue o romantismo fazendo uma 
mistura de samba com baladas e fado.

Joanna regravou ‘Êta mundo bão’, fazendo 
dueto com Elba Ramalho, que é um mix de baião 
e moda de viola de Renato Teixeira. O CD é 

CAPA DA SEMANA
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samba arranjado com ares lusitanos, acenando 
para o mercado de Portugal, país onde a cantora 
também é muito popular.

A cantora abraçou o Externato São Francisco 
de Assis em 2017 e logo se tornou madrinha da 
instituição. O reconhecimento chegou através da 
honraria que foi aprovada por unanimidade pelos 
vereadores na Câmara Municipal de Aracaju e a 
artista vai receber o título de Cidadão Aracajuana.

Joanna vai cantar com artistas sergipanos
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INGRESSOS
Itabaiana (19/08) - O primeiro lote dos ingressos 

está sendo vendido na Ótica Thaís e Usina do 
Som (Centro de Itabaiana), Quiosque da Castanha 
(Shopping Peixoto) e no Externato São Francisco de 
Assis (Aracaju). Os ingressos podem ser comprados 
ainda através do WhatsApp (79) 99952-3503.

Aracaju – Os ingressos estão sendo vendidos 
na Escariz, Casa São Francisco (Centro) e 
Externato São Francisco de Assis.

6/6CAPA DA SEMANA

Show será 
realizado no dia 
19 de agosto em 
Itabaiana e 20 
em Aracaju

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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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



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022   248   

SOCIEDADE

2/2

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

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Cláudia Brito é a aniversariante desta quinta-
feira, 21 de julho, e vai celebrar o início do novo 
ciclo com os amigos e familiares. Referência no 
jornalismo sergipano, Claudinha faz parte do time 
da TV Alese e atua também como assessora de 
imprensa do Hospital Primavera. A comunicadora 
já passou pela TV Sergipe, TV Atalaia e Aperipê 
TV. Muito querida pelos colegas de profissão e 
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telespectadores, a jornalista vai receber o carinho 
de todos na data especial. Parabéns, meu amor. 
Vida longa com muita saúde e paz! l

Vitória 
Machado 
celebrou mais 
um ano de 
vida no fim 
de semana 
e recebeu o 
carinho dos 
familiares e 
amigos. A 
maquiadora 
que é 
referência 
no mercado 
da beleza 
na região de 
Itabaiana, 
começou 
as comemorações em Aracaju e seguiu a 
programação com uma festa intimista em uma 
chácara em Itabaiana. No click, Vitória com a sua 
mãe-coruja, Alessandra Machado. Parabéns!!! l
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O militante do PT, membro da Direção Nacional 
do partido e pré-candidato a deputado estadual, 
Aby Custódio, se reuniu com movimentos 
sociais e sindicais para dialogar sobre os 
problemas enfrentados pelo povo o futuro de 
Sergipe e recebeu o apoio da ‘Força Sindical’ 
à sua pré-candidatura a deputado estadual. 
“Sergipe acompanha a realidade nacional e 
passa por dificuldades com as atuais gestões. 
Nós, trabalhadores e trabalhadoras estamos 
sendo atingidos e perdendo os nossos 
direitos trabalhistas. O salário mínimo está 
se desvalorizando a cada ano e tudo está 
aumentando. A cesta básica está muito cara e 
não está chegando em todos os lares; Mais de 
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Os casos de 
feminicídio 
aumentaram 
mais de 42% em 
Sergipe no último 
ano. No primeiro 
semestre de 
2022, quase 10 
casos foram 
registrados e a 
situação deixa 
as mulheres 
amedrontadas. 
Os dados são da 
Coordenadoria 
de Estatística e 
Análise Criminal (CEACrim), divulgados pela 
Secretaria de Segurança Pública de Sergipe 
(SSP). Defensora da família, a pré-candidata a 
deputada federal, Lícia Melo (PL), lamenta a 
situação e afirma que faltam políticas públicas 

50% da população é pobre. Estou muito feliz 
com o apoio da Força Sindical e terei o maior 
prazer e comprometimento de defender nossa 
categoria”, disse o petista. l
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O enfermeiro e 
empreendedor paulista, 
Thiago Mancussi, 
fundador da empresa 
de Home Care Dedicare, 
sediada em Campinas/
SP, realizou uma visita 
de benchmarking ao 
Grupo Constat. A convite 
da presidente do Grupo, 
Ivana Torres, Thiago 
conheceu a infraestrutura 
e observou os processos 
e inovações em saúde 
desenvolvidas no Grupo. 
Parceira de sucesso 
para a saúde brasileira. 
Parabéns!l

em Sergipe para proteger as mulheres. “A 
violência continua aumentando. Muitas 
mulheres sofrem caladas e têm medo de 
denunciar. Mas não podem se calar, devem fazer 
denúncias anônimas. Esta bandeira é minha 
porque já senti na pele esta insegurança e luto 
pela vida, pela mulher e pela família”, garante. l
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Marcando presença em mais uma grande 
corrida do Estado, a Vitalmed Constat 
garantiu a segurança dos participantes da 
Reveza Run, que aconteceu no sábado, 9, no 
Calçadão da Praia Formosa, na Treze de Julho. 
Com ambulâncias novas, bem equipadas e 
equipe especializada, a empresa deu show 
em atendimento, demonstrando o motivo do 
sucesso da parceria com a organizadora do 
evento, a Speed Produções. Sucesso! l
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Cris Santos, 
Denya Santos, 
Paulo Maciel, 
Layza Pedral, 
Danielle Gonzaga 
e Ana Livia  Silva. 
Todos os serviços 
de segunda a 
sábado das 9 
às 19h . Detalhe 
: não precisa 
marcar: chegou 
será atendido! l

Após dois anos sem festas juninas devido 
a pandemia, a produtora e agência de 
entretenimento Folia pôde enfim mostrar 
serviço no São João de Sergipe. A produtora foi 
responsável por dezenas de shows com mais de 
30 atrações nacionais em festas tradicionais de 
diversas cidades, na capital e no interior sergipano 
e atuando até em municípios da Bahia e Alagoas. 
Tudo isso com um time de mais de 20 integrantes 
que passaram muitas noites sem dormir para 
levar o melhor do entretenimento ao público 
sergipano que estava com imensas saudades 
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dos festejos juninos e milhares de pessoas 
puderam acompanhar. Fizeram parte do casting 
da Folia grandes atrações como Mari Fernandez, 
Nattan, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Wesley Safadão, 
Matheus e Kauan, Maiara e Maraisa e artistas 
consagrados como Bruno e Marrone e Zezé 
de Camargo e Luciano. E a Folia não para por 
aí, o calendário da produtora está recheado de 
novidades para o segundo semestre de 2022 
como Mari Sem Fim, TBT do Safadão, Vixe, 
Henrique e Juliano, Bar das Coleguinhas, Samba 
da Folia, Folia Festival entre outros eventos em 
Aracaju e muitos mais no interior. l
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O influenciador digital 
sergipano Jota Bomfim 
está rindo à toa! O 
blogueiro comemora 
o sucesso dos seus 
vídeos de humor no 
São João que foram 
repostados até pelo 
cantor Nattan. Um dos 
vídeos soma quase 500 
mil visualizações e seu 
instagram já ultrapassa 4 milhões de impressões 
em uma semana. A cobertura de Jota nas festas 
está chamando a atenção dos seguidores que 
não perdem um story. Sucesso! l

O vereador Nicácio Lima (PL) foi reeleito, 
em chapa única, presidente da Câmara de 
Itabaianinha para o biênio 2023/2024, em 
sessão plenária realizada na noite da última 
terça-feira (12). O parlamentar liberal conquistou 
a releição com 10 dez votos a favor e três 
ausências, algo nunca ocorrido no parlamento 
do município do Sul sergipano. Além de José 
Nicácio, a chapa vitoriosa é composta pelos 
vereadores Maria Aparecida dos Santos (PSDB) 
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– vice-presidenta; Marcelo Alves Souza (UB) – 
primeiro secretário; Henrique Oliveira de Freitas 
(MDB) – segundo secretário; José Eraldo de 
Jesus Santana (PSDB) e Wayne Francelino de 
Jesus (Cidadania) – suplentes. l

O médico Mastologista Dr. Maurício Resende, é o 
mais novo coordenador da Unidade de Mastologia 
da Rede Primavera, sendo responsável também 
pelos laudos de mamografia e realização de exames 
de ultrassonografias mamárias e biópsias mamárias 
dirigidas. Ele já está com o seu atendimento 
regular, tanto no Hospital Primavera, quanto na 
Clínica Primavera, que funciona na Alameda das 
Árvores. Dr Maurício assume um novo desafio 
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Capitaneada pela especialista em Marketing 
Digital Ritielly Melo, a Okay Social Club vem se 
destacando no mercado digital sergipano com 
a criação de conteúdo estratégico para redes 
sociais. O desempenho da agência, que vem 
proporcionando uma verdadeira transformação 

com o compromisso de 
buscar crescimento e 
melhorias dos serviços 
prestados à população 
na especialidade de 
mastologia, tendo à sua 
disposição, equipamemtos 
de Mamografia de alta 
resolução, nas unidades 
do Siqueira Campos, 
Diagnose da Rua Campos 
e no Hospital Primavera, 
onde ele será o responsável pelos laudos, este 
último dotado de Tomossíntese de última geração, 
considerado o equipamento mais moderno do 
mundo, que é fundamental no diagnóstico precoce 
do câncer de mama, com um aumento de cerca de 
30% na identificação de lesões, especialmente em 
mamas densas e heterogêneas. l
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digital na 
trajetória de 
empreededores 
que se 
reinventaram 
durante o 
período de 
pandemia da 
Covid-19, rendeu 
a conquista 
do Prêmio 
Marketing e 
Publicidade, 
concedido pela 
Olho Mágico Produções durante evento na capital 
sergipana. “Os impactos das redes sociais podem 
ser observados inclusive no varejo tradicional. 
Cada vez mais pessoas consultam perfis de 
marcas na internet antes de finalizar uma compra 
física. Então fica claro a importância de entender 
os novos hábitos digitais do consumidor e mais 
do que isso, desenvolver ações nas redes e criar 
estratégias eficientes para atingir esse público de 
pessoas com comportamentos pós-pandêmico 
bem definidos”, ressaltou a diretora de marketing 
da Okay Social Club, Ritielly Melo. l
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Os alunos do Curso de Estilistas de Moda do 
Senac Sergipe idealizaram um Desfile de Moda 
com uma proposta focada no Slow Fashion, uma 
alternativa sustentável à moda globalizada. O 
Projeto Integrador Fashion ITY visa fomentar 
um movimento de Moda autoral sergipana, 
apresentando novos estilistas, concludentes do 
curso. O projeto foi desenvolvido e executado 
pelos alunos da turma de 2022/1 e deseja 

Coisa linda! O casal simãodiense, Marcelo 
Carregosa e Lawany Godolphin, celebraram o 1º 
aninho da sua linda filha Marianne no último dia 
11 de julho. Que Papai do céu derrame graças na 
vida dessa linda bebê. l
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fortalecer o cenário atual da moda no Estado. De 
acordo com Naíra Melo, aluna do curso,  o tema 
slow fashion surgiu a partir de um novo olhar 
social por uma moda mais consciente. l

Estão abertas as inscrições para o Simpósio 
de Meio Ambiente em Desenvolvimento de 
Sergipe, o maior evento ambiental do estado 
que acontece no dia 26 de agosto no Hotel 
Sesc Atalaia em Aracaju. O simpósio irá discutir 
a competência administrativa do licenciamento 
ambiental, como também sobre a Lei 14.285/2021 
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que altera o código florestal. 
A Dra Gabriela Almeida que 
é especialista no assunto 
será uma das palestrantes 
e vai trazer a realidade e os 
desafios enfrentados pelos 
empreendedores sergipanos 
durante o processo de 
licenciamento ambiental.  l

O Sebrae Sergipe foi protagonista da visita técnica 
à Portugal, que aconteceu entre os dias 04 e 12 
de julho de 2022. Foram 13 dias intensos, divididos 
entre reuniões, visitas, apresentação de artigos e 
painéis, em uma programação  repleta de ações. 
A comitiva com representação de 13 estados, 
entre eles o Distrito Federal, representou o Sebrae 
Nacional durante o evento. l
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Dia 20 de agosto será 
realizado o evento 
‘Arrocha da Sergipe’, 
a partir das 19h, no 
Espaço Gonzagão, 
em Aracaju. O 
cantor Luanzinho 
foi confirmado na 
grade da festa que 
conta também com 
mais seis grandes 
atrações. A venda de 
ingressos começou na 
terça-feira, 12, na Real 
Calçados no Centro 
de Aracaju, a preço 
promocional. l

A Arena Calu, localizada na coroa do meio, no 
encontro do rio com o mar, sediará, entre os dias 
18 e 21 de agosto, o 4° Open Arena Calu de Beach 
Tennis, considerado um dos principais eventos 
esportivos da modalidade esportiva da capital 
sergipana. O evento contará com 23 categorias, 
280 atletas e mais de 350 jogos durante todo o 
fim de semana. A competitividade e diversão são 

16/17SOCIEDADE
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a marca registrada do Open de Beach Tennis, 
além da vibe gerada por toda a atmosfera que 
envolve o padrão Calu nos eventos que se propõe 
a realizar. As inscrições estão abertas abertas. 
Para saber mais, segue a página da Arena Calu no 
Instagram (@arenacalu). 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 
são beneficentes em prol da instituição. O de 
Itabaiana vai colaborar também com a Obra Social 
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PATRULHA CANINA AO VIVO
No dia 24 de julho (domingo), o Teatro Tobias 
Barreto vai receber a turma mais “aunimada” do 
universo infantil. A peça “Patrulha Canina Ao Vivo” 
desembarca em Aracaju para única apresentação 
às 16h. Um programa pra lá de animado para toda 
a família. Sensação por onde passa no Brasil, a 
peça traz a turma de cachorrinhos liderados pelo 
menino Ryder e com todos os personagens da trupe 
Patrulha Canina. Ryder recebe vários pedidos de 

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). l
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ajuda e com o apoio dos cachorrinhos consegue 
resolver diversos perigos e resgatar pessoas e 
animais. Para solucionar os problemas, a equipe 
divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho 
em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção. 
O espetáculo é muito envolvente e interativo 
com seu público, ele passa mensagens muito 
importantes como preservação do meio ambiente, 
amizades, companheirismo, cumplicidade, trabalho 
em equipe e muito mais. Cada filhote traz uma 
personalidade única, ressaltando a importância do 
trabalho em equipe e boa cidadania.  l

DANILO CAYMMI’
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 
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julho no Teatro Atheneu em Aracaju. O show 
está sendo produzido pela Sollá Produções 
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. 
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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 

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). l
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21h. 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.



ANO 4 - ED. 249 -18/7/2022   272   

1/8

CIRCULANDO

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

https://www.instagram.com/navarrocomunicacao/
https://www.instagram.com/altemar.oliv/
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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 finais de semana. Agora 
Dally começa a ir mais longe e assumir comando 

e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
comodidade. Alugue seu traje  Rictheli que fica 
localizada na Avenida Hermes Fontes, 1028, no 
Bairro Suíssa com atendimento vip de Elisangela e 
Catarine. Outras informações através dos números 
(79) 99961-0671 ou 98827-8424. l
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O REI BARBEARIA
Seguindo os protocolos necessários e 
recomendados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e decretos governamentais. O Rei 
Barbearia se destaca em Aracaju pelo atendimento 
diferenciado, capacitação dos profissionais, bom 
gosto e localização privilegiada. A barbearia 
foi ampliada e atende os clientes com horário 
marcado, mantém o distanciamento, oferece 
álcool gel e um serviço de primeira. A equipe 
comanda pelo barbeiro Pitcheu está sempre pronta 

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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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, 

7/8CIRCULANDO

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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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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