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

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

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

RISCOS DO 
RADICALISMO

1/2

OPINIÃOEDITORIAL
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http://nunespeixoto.com.br/
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social de um ato tresloucado como este seria 
danoso aos interesses de qualquer lado.

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

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

O agredido, que poderia solicitar a força 
policial quando foi previamente ameaçado, 
optou por se armar e esperar, corajosamente, 
o ataque fatal. Talvez seja exagero atribuir 
esse crime passional a assassinato político.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Sem convencer o agrupamento governista 
a ser o “candidato único” ao Senado Federal, 
o ex-governador decidiu “jogar tudo para o 
alto”, rompeu com o governador Belivaldo 
Chagas (PSD) e anunciou seu apoio à pré-
candidatura de Rogério Carvalho (PT) para o 
governador e (quem diria), a Valadares Filho 
(PSB) para o Senado Federal. JB “mudou de 
lado” sob a justificativa de que vai apoiar Lula 

OPINIÃO
1/21

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

JACKSON FICA 
COM ROGÉRIO E
LEVA O MDB EM 
“FRANGALHOS”
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(PT) em Sergipe “em defesa da democracia”. 
Com todo respeito, tudo desculpa de JB...

Primeiro porque, como este colunista já 
colocou em outras oportunidades, Jackson não 
tinha a eleição garantida para deputado federal 
e “blefou” para ser carregado e conduzido ao 
Senado pelo bloco governista. Não elegeu um 
vereador em Aracaju em 2020 e hoje sequer 
tem o controle total sobre o MDB em Sergipe. 
O apoio a Lula não é novidade alguma, não 
teria impedimento algum do outro lado e 
ele não tinha estrutura para superar Laércio 
Oliveira (PP) dentro da base. 

Além disso, ainda temos mais uma de 
suas grandes contradições: Jackson ao 
lado de Valadares Filho, que é bom nome na 
política, que exerceu seus mandatos com 

2/21CINFORMANDOOPINIÃO

Solicitamos que o Sr. AYSLAN SILVA DE JESUS
Portador da CTPS 4650408/0010. Funcionário 
da KSN CONSTRUÇÕES LTDA, Compareça a nosso 
Departamento Pessoal no prazo de 72 horas.

NOTIFICAÇÃO
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dignidade em BSB, mas que foi duramente 
achincalhado, ridicularizado e humilhado pelo 
ex-governador após a derrota acachapante 
para Belivaldo em 2018. 

Como JB enfrentará o eleitorado sergipano 
em cima do palanque, de mãos dadas com os 
Valadares? Tem coisas que as pessoas não 
esquecem...

Como se não bastasse tudo isso, agora JB 
“desembarca” na pré-candidatura de Rogério 
Carvalho sem sequer carregar sua “legião 
de seguidores”; políticos e figuras públicas, 
historicamente ligadas a ele, sem contar 
alguns familiares, optaram por seguir com 
Belivaldo, Edvaldo e apoiando Fábio Mitidieri 
para o governo; Jackson chega com o MDB 
“em frangalhos”, desarrumado e fragilizado, 
onde possivelmente terá sérias dificuldades 
para eleger algum proporcional...

Não se nega a história de JB na política 
de Sergipe, onde já viveu dias de luta e dias 
de glória, onde já sofreu duras derrotas; 
parece difícil entender que, politicamente 
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VEJA ESSA!
A coluna recebeu a informação de que alguns 
aliados de Rogério Carvalho não fizeram 
“festa” com a chegada de Jackson Barreto 
ao agrupamento. Há quem faça a avaliação 
que JB vai levar seu desgaste político para o 
agrupamento do PT e do PSB. Sem contar que 
o MDB chega bastante fragilizado...

E ESSA!
Há um problema que a chegada de Jackson 
“quebra” o discurso de Rogério contra 
Belivaldo e seu governo. Até agora a pouco, JB 
fazia parte da situação, com muitas indicações, 
que estão na base desde o período em que 
esteve à frente do Executivo. Como Rogério vai 
atacar o governo agora?

falando, está encerrando um ciclo. Parece 
lutar contra isso! Mas o tempo é amargo, em 
determinados momentos. Jackson se une a 
Rogério mais com o nome e seu histórico, 
do que com resultados efetivos, com 
capacidade de aglutinação. O resultado nós 
só saberemos em outubro, mas a “primeira 
impressão” não foi muito boa...
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ALÔ EMSURB!
Depois de várias advertências feitas por este 
espaço,  afirmando o descontentamento dos 
feirantes e usuários das feiras livres da nossa 
capital, a empresa responsável pela realização 
dos serviços finalmente teve seu contrato 
encerrado! Agora a pergunta que não quer 
calar: que providências a Emsurb está tomando 
para que as cláusulas contratuais descumpridas 
sejam exigidas e todos prejudicados tenham 
seus direitos ressarcidos?

ESTAMOS DE OLHO!
Parece não restar dúvidas sobre a suposta 
cumplicidade do órgão, que desde o início 
do processo licitatório foi conivente ao 
deixar participar e contratar uma empresa 
constituída há menos de quatro meses da 
data da licitação, que apresentou um atestado 
eivado de suspeição, já que estranhamente 
foi fornecido pela própria contratante, e 
quando a contratada não forneceu a garantia 
contratual de forma integral. 

CARTAS MARCADAS?
No entendimento deste humilde colunista 
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essa “cumplicidade” pode prejudicar qualquer 
ação que venha a exigir desta empresa o 
cumprimento de quaisquer penalidades 
previstas contratualmente, partindo do 
princípio que lá atrás a Emsurb permitiu que os 
equipamentos exigíveis no contrato não fossem 
adquiridos conforme a previsão e conforme 
tudo o que denunciamos aqui neste espaço. 
Sem contar outras supostas irregularidades...

ALÔ MPE!
Para não dizer que este colunista não avisou, 
o espaço vai aguardar mais alguns dias para 
verificar o comportamento da atual empresa 
que assumiu a responsabilidade de execução 
das feiras livres da capital; a dúvida é se ela 
cumprirá, na íntegra, suas obrigações, como 

A JFGG & Cia Ltda - Colégio Dinâmico, CNPJ 
04.250.084/0001-72, com endereço na Rua Urquiza 
Leal, 538, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE,
torna público que recebeu, em 07/06/2022,  da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, a 
Licença Ambiental Simplificada de nº 142/2022.

JFGG & CIA LTDA 
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tudo o que findou sendo negligenciado pela 
antecessora, dentre diversas outras como 
o RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ISS, que 
também não estaria sendo exigido na forma da 
lei. MPE, MPE, bora acordar...

ADESÕES
A pré-candidatura de Fábio Mitidieri ao 
governo segue se fortalecendo. Nos últimos 
dias dois dos três agrupamentos políticos 
de Lagarto, os Reis e os Ribeiros (Bole-Bole 
x Saramandaia) declararam apoio a Fábio 
em grandes atos realizados no município; o 
prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral do PL 
de Valmir de Francisquinho, também realizou 
um grande ato em sua cidade para declarar 
apoio a Mitidieri. 

NA BRONCA!
Pré-candidatos a deputado estadual e 
deputado federal do PL estão na bronca com 
o ex-prefeito Valmir de Francisquinho que, 
enquanto tenta reverter sua inelegibilidade 
em BSB, segue concentrado apenas nas 
pré-candidaturas do filho Talysson para 
federal e do vereador Marcos Oliveira 

CINFORMANDOOPINIÃO
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para estadual. Os demais proporcionam 
já ameaçam desistir e já tem gente 
“namorando” outras pré-candidaturas...

EXCLUSIVA!
Este colunista avisou, o secretário se 
manifestou, mas a informação é que em Simão 
Dias os membros da Comissão de Licitação 
da Prefeitura andam “deitando e rolando”, 
principalmente o “técnico responsável” pelos 
pareceres que, de forma “insaciável”, faz de tudo 
para desclassificar participantes e contemplar 
outros que parece manter uma relação bem 
“estreita”! Não custa lembrar que tem membro 
da Comissão que acumula a função de servidor 
público com a de prestador de serviços na 
mesma área, ou seja, “bate o escanteio e corre 
pra área para cabecear”! Isso pode, Arnaldo?

BOMBA!
Falando em indícios de irregularidades, 
chega a ser inadmissível o que vem sendo 
praticado pela atual gestão em Pedrinhas! 
Há quem fale já em supostas improbidades! 
As informações são de procedimentos 
em total discordância com a legalidade, 

CINFORMANDOOPINIÃO
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tudo sem a menor preocupação com 
possíveis consequências! Traremos na 
próxima edição um “caso inusitado” e 
de prática incompreensível por parte de 
qualquer gestor que tenha o mínimo de 
responsabilidade e compromisso com os 
recursos públicos! Aguardem...

FAMES I
A Federação dos Municípios do Estado 
de Sergipe (FAMES), em parceria com 
a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), promoverá o Encontro de 
Secretários Municipais de Saúde do Estado 
de Sergipe entre os dias 1º a 3 de agosto de 
2022, em Brasília.

FAMES II
O evento tem o objetivo de promover a 
interação entre os secretários e secretárias 
municipais de Saúde, técnicos da CNM e do 
Ministério da Saúde, permitindo otimizar 
a busca de informações e soluções para 
as dificuldades comuns aos municípios 
sergipanos, principalmente, em relação à 
aplicação dos recursos financeiros federais.

CINFORMANDOOPINIÃO

https://cinformonline.com.br/
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FAMES III
Entre as principais pautas, o evento deve 
discutir e esclarecer sobre os relevantes 
pontos do programa Previne Brasil - o 
modelo de financiamento da Atenção 
Primária à Saúde (APS) - que estabelece 
novas regras de repasse financeiro federal a 
municípios e ao Distrito Federal.

OBJETIVO
O novo modelo de financiamento altera algumas 
formas de repasse das transferências para os 
municípios, que precisa atender aos critérios 
que incluem a capitação ponderada, pagamento 
por desempenho, incentivo para ações 
estratégicas e incentivo financeiro com base em 
critério populacional. Desta forma, a mudança 
de repasse motivou a FAMES a realizar o 
encontro, que além de técnico e de integração, 
tem o propósito de mediar e construir a relação 
entre os gestores municipais, as equipes das 
Secretarias de Saúde dos municípios de Sergipe 
e os técnicos de Brasília.

CARIRA, CARIRA...
Chegou para este colunista uma denúncia 

CINFORMANDOOPINIÃO
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envolvendo a suposta realização de licitação, 
para contratação de entrega  de materiais que 
já foram fornecidos! É mole? Como dizem os 
especialistas no ramo, aí é “tirar pirulito da boca 
de criança”! O espaço vai apurar tudo de perto 
e, assim que tiver a comprovação, publicará 
tudo aqui, com todos os detalhes envolvendo 
esse procedimento “macabro”! Aguardem...

MARIA DO CARMO I
Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) foi considerada a 
melhor universidade do Nordeste no World 
University Ranking, realizado pela Times Higher 
Education, uma das principais revistas do 
mundo sobre educação superior. A senadora 
Maria do Carmo Alves (PP) felicitou a instituição 
pela posição no ranking, destacando a 
relevância da UFS para a produção científica e 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil e, 
em especial, de Sergipe. 

MARIA DO CARMO II
“O reconhecimento pela Times Higher 
Education é reflexo do valoroso e digno 
empenho da Universidade Federal de Sergipe 

CINFORMANDOOPINIÃO
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em realizar ciência de alta qualidade e 
preparar estudantes para a vida profissional 
e acadêmica, provendo-lhes, ainda, uma 
formação cidadã. Por isso, parabenizo 
professores, alunos, técnico-administrativos 
e a todos aqueles que contribuem para o 
funcionamento da instituição. É emocionante 
e muito gratificante representar, no Senado 
Federal, um Estado que, entre tantas 
qualidades, abriga uma universidade de tanto 
prestígio e que tanto tem contribuído para o 
progresso do Brasil e de Sergipe”, afirmou a 
parlamentar.

MARIA DO CARMO III
Ela destacou que, em um universo de 59 
universidades nacionais, o World University 
Ranking coloca a UFS entre as três 
melhores do País, ao lado da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). A instituição fica atrás somente 
da Universidade de São Paulo (USP) e da 
Universidade de Campinas (Unicamp), que 
ocupam, respectivamente, a primeira e a 
segunda colocação. 
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MAJOR TOLEDO 
O presidente do União Brasil em Sergipe 
assinou a ficha de filiação do Major Toledo 
Neto. “É uma grande satisfação receber 
o Major Toledo em nosso quadro de pré-
candidatos.  Sua chegada ao União Brasil vem 
para somar e fortalecer ainda mais nossa 
chapa de candidatos a deputado estadual”, 
comemorou André Moura. 

ARACAJUCARD
A exemplo dos semestres anteriores, a partir 
desta segunda-feira (1º), a Aracajucard 
iniciará o processo de cadastramento/
recadastramento escolar referente ao segundo 
semestre 2022. A atividade é necessária para 
todos os estudantes, que têm direito a meia 
passagem no município de Aracaju e Região 
Metropolitana (Barra dos Coqueiros, São 
Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro).

VOLTA ÀS AULAS
O calendário escolar de diversas instituições 
tem divulgado sua volta às aulas. Algumas 
instituições já retornaram suas atividades 
no mês de julho.  Para quem não sabe, 
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desde 2019, a Aracajucard disponibiliza o 
sistema online para que o aluno, de qualquer 
modalidade de ensino, possa fazer esse tipo 
de serviço sem filas e sem demora. E nesse 
segundo semestre de 2022, a ação segue da 
mesma maneira: online, simples e semestral.

EZEQUIEL LEITE I
O empresário Ezequiel Leite iniciou sua 
vida pública como vereador e depois como 
prefeito de Capela, onde ficou conhecido 
popularmente em Sergipe por promover 
uma gestão que transformou positivamente 
o município. Mas, mesmo antes de entrar 
para a vida pública, Ezequiel já era um dos 
responsáveis pela geração de emprego e renda 
no estado, administrando empresas com papel 
importante para a economia sergipana.

EZEQUIEL LEITE II
Uma delas, a “Usina Termelétrica Iolando 
Leite Ltda”, está no mercado há 30 anos 
e produz Etanol, Aguardente e Energia. 
A empresa tem capacidade de produzir 
500 mil toneladas de cana-de-açúcar. “O 
etanol é todo vendido para Sergipe e Bahia. 
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Uma grande indústria que garante a renda 
de diversas famílias, especialmente para 
Capela e demais cidades da região leste do 
estado”, destaca Ezequiel Leite.

EZEQUIEL LEITE III
Outra empresa do grupo da família é 
a “Frutal Nordeste”. Ela trabalha com 
fruticultura irrigada e produz banana, coco e 
manga. “Gerando 300 empregos diretos no 
Baixo São Francisco. As frutas são vendidas 
para todo mercado nacional, especialmente 
para São Paulo e alguns países da Europa”, 
detalha o empresário.

GERAÇÃO DE EMPREGO
“Enquanto empresário sergipano, temos 
a satisfação de poder contribuir com o 
desenvolvimento econômico do estado. 
Juntas, as duas empresas que administramos 
empregam cerca de 1,3 mil pessoas 
diretamente. Se levarmos em conta os 
empregos diretos e toda a cadeia produtiva 
movimentada para atender nossas demandas, 
esse número é muito maior. E é justamente esse 
o nosso maior legado”, enfatiza Ezequiel Leite.



ANO 4 - ED. 251 -1/8/2022    28

16/21CINFORMANDOOPINIÃO

CONTRA O FEMINICÍDIO
As mulheres, historicamente, não têm as 
mesmas condições e oportunidades do 
que homens. Pior que isso: são constantes 
vítimas de violência. Dados recentes da 
Secretaria de Segurança Pública (SSP) 
informaram que houve um aumento de 
34,4% de feminicídios, em Sergipe. Fábio 
Mitidieri destaca que seu plano de Governo 
pretende combater essas práticas e 
oferecer maior suporte para as vítimas.
 
PROPOSTAS
Propostas como ampliar o programa 
Mulher Mulher, que oferece oportunidade 
de trabalho para mulheres vítimas de 
violência doméstica monitoradas pelo 
Estado e capacitar egressas e apenadas 
no mercado de trabalho, para que essas 
mulheres quando estiverem em liberdade, 
consigam emprego e não retornem 
ao mundo do crime. Intensificação e 
ampliação por todo Estado, do projeto 
Homem com H, que trabalha questões da 
violência com homens agressores para 
educar e conscientizá-los.
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REFORÇO DE CAMPANHAS 
Além de reforço em campanhas de educação 
sexual focadas em diminuir a transmissão de 
ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) 
por ausência de informação sobre o uso de 
preservativos. Implementação da Casa da 
Mulher Brasileira, local de acolhimento para as 
mulheres que são violentadas. Ampliação da 
Ronda Maria da Penha por todo o Estado.
 
JUSTIÇA SOCIAL
Criação de uma bolsa emergencial para 
mulheres em situação de vulnerabilidade: 
auxílio temporário para receberem enquanto 
se capacitam para o mercado de trabalho 
e, assim, não se sujeitar aos agressores 
que são provedores do lar. Para Fábio, é 
muito importante atender as necessidades 
das mulheres sergipanas. “É uma questão 
de justiça social. Mulheres correspondem 
a 51,03% da população. É fundamental 
assegurar autonomia e investimento financeiro 
para realização de políticas mais eficientes.
 
PSOL/REDE
A Federação PSOL-REDE realizará sua 
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convenção estadual em Aracaju, na próxima 
quinta-feira (4). O evento acontecerá a partir 
das 16 horas, na Assembleia Legislativa, 
localizada na Av. Ivo do Prado, no Palácio Gov. 
João Alves Filho. Será oficializada a chapa 
da advogada, feminista e militante, Niully 
Campos, na disputa pelo Executivo.

HENRI CLAY
Para o Senado, concorrerá Henri Clay, advogado 
e ex-presidente da OAB. Além dos pré-candidatos 
e candidatas ao Governo e ao Senado, o evento 
marcará o lançamento de pré-candidaturas a 
deputados estaduais e federais. Na convenção, 
também serão deliberadas as estratégias 
eleitorais que serão adotadas pelo partido.

DANIELLE GARCIA I
Em Convenção realizada no sábado (30), o 
Podemos oficializou a candidatura da delegada 
Danielle Garcia ao Senado por Sergipe. No 
evento, realizado no Centro de Convenções, 
foi confirmada a coligação do partido com 
o candidato a governador Alessandro Vieira 
(PSDB), que terá o empresário Milton Andrade 
(Cidadania) como vice.
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DANIELLE GARCIA II
“Fico muito feliz por tudo o que 
construímos para chegar aqui hoje e 
oficializar nossa candidatura ao Senado. 
Vou atuar não apenas pelas mulheres, mas 
também por todos os cidadãos. Estou aqui 
para fazer a diferença, pois quero a boa 
política, que mude a vida das pessoas para 
a melhor. Lutarei firme por meu Sergipe, 
carregando sempre em meu coração o 
amor incondicional pelos sergipanos”, 
afirmou a pré-candidata.

DANIELLE GARCIA III
Danielle Garcia ressaltou a união do 
grupo que representa a verdadeira 
oposição em Sergipe. “Eu sigo do lado 
certo, com o mesmo agrupamento que 
iniciei na política, na época apenas com o 
Cidadania e que hoje foi ampliado com a 
chegada do PSDB e do Podemos, fazendo 
a oposição a este grupo que há anos está 
no poder. Um projeto sério, comprometido 
com os sergipanos e que vai promover 
verdadeiramente a mudança que Sergipe 
precisa para sair do ostracismo”, enfatizou.
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PROFESSOR BITTENCOURT I
O vereador Professor Bittencourt (PDT) 
comemorou a retomada do Pré-Caju 2022. Em 
seu discurso, o parlamentar destacou a reunião 
que aconteceu na última terça-feira, entre o 
Prefeito da Capital, Edvaldo Nogueira; o vereador 
e idealizador do evento, Fabiano Oliveira e o 
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público 
de Sergipe, Manoel Cabral Machado Neto.

PROFESSOR BITTENCOURT II
“Eu quero parabenizar a importância do 
acontecimento da retomada. O Pré-Caju não 
é apenas uma ação de mero entretenimento, 
é um grande acontecimento de interesse 
econômico que entrou na tradição, cultura, 
na história e na memória da população 
sergipana e brasileira. Quem não tem uma 
história positiva do Pré-Caju?”, questionou.

PROFESSOR BITTENCOURT III
O evento, que foi suspenso em 2014, 
acontecerá entre os dias 04, 05 e 06 de 
novembro próximo, na Orla de Atalaia. 
Bittencourt parabenizou o envolvimento 
de todos para que o evento aconteça de 
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forma segura e destacou a importância da 
realização da festa para a capital sergipana.

PRÉ-CAJU 2022
“O Pré-Caju é a maior prévia carnavalesca 
do Brasil e contará com o apoio irrestrito do 
universo hoteleiro. Ao tempo que parabenizo 
o prefeito Edvaldo Nogueira pela iniciativa e 
interlocução com o Ministério Público, se não 
fosse o prefeito a dificuldade seria enorme, 
também quero parabenizar o amigo e idealizador 
da festa, Fabiano Oliveira, porque com o Pré-
Caju, você coloca a nossa capital no cenário 
nacional como a detentora do maior evento de 
prévia carnavalesca do Brasil”, destacou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES
habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com
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ÍNDICE CADERNOS
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AVALIAÇÃO POSITIVA
“NOSSO GRUPO TEM 
MUITO TRABALHO E 
RESULTADOS PARA 

APRESENTAR” 
 lJeferson Andrade diz que vice 

virá do PDT e que Mitidieri representa 
o melhor nome para governar Sergipe

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
conversou com o primeiro secretário da 
Assembleia Legislativa e pré-candidato à 
reeleição, o deputado estadual Jeferson 
Andrade (PSD). Na oportunidade, ele reafirma 
seu compromisso e sua aposta na pré-
candidatura do deputado Fábio Mitidieri (PSD) 
para o governo do Estado, entende que caberá 

1/8
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ao PDT e ao prefeito 
Edvaldo Nogueira a 
indicação do vice e que 
o deputado Laércio 
Oliveira (PP) é uma 
excelente alternativa 
do agrupamento para 
o Senado Federal. 
Jeferson avalia ainda 
que seu grupo político 
já venceu diversos 
pleitos em Sergipe e 
que possui respaldo popular. Ele também fala 
sobre seu futuro na Alese. Confira a seguir, na 
íntegra, esta entrevista:

CINFORM ON LINE: Iniciando a 
entrevista, seu partido indicou o pré-
candidato a governador do agrupamento. 
Por que Fábio Mitidieri é a melhor opção 
para o nosso Estado?

Jeferson Andrade: Fábio Mitidieri está 
pronto para governar Sergipe; é um bom 
político, um amigo para todas as horas, tem 
exercido muito bem seu mandato de deputado 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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federal e, acima de tudo, conhece nosso Estado 
como ninguém; e não é conhecer de ir de vez 
em quando; Fábio percorre os municípios e 
seus povoados com frequência, conversa com 
as pessoas, conhece as demandas, sabe o 
que precisa ser feito. Um grande quadro do 
nosso PSD, ficha limpa, com experiência de 
gestão pública e no setor empresarial. Estamos 
indicando, sem dúvida alguma, o melhor nome 
para fazer o nosso governo avançar ainda mais. 

O fato de Fábio Mitidieri ser um político 
aliado do governador Belivaldo Chagas e do 
prefeito Edvaldo Nogueira o condiciona na 
condição de favorito nesta disputa? A história 
da família Mitidieri, a palavra e o trabalho de 
Fábio lhe condicionam a disputar qualquer 
mandato eletivo em Sergipe. É evidente que 
o apoio de um governador sério e honesto 
como Belivaldo Chagas e do prefeito da capital, 
Edvaldo Nogueira, é algo que ajuda muito 
mais. Quem não quer o apoio do governador? 
Quem não quer ter o prestígio de ser apoiado 
pelo comandante de Aracaju? Belivaldo foi 
reeleito em 2018 com uma votação expressiva 
e Edvaldo segue muito bem avaliado, sendo 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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eleito e reeleito na capital. Isso é respaldo 
popular! As pessoas acreditam e confiam no 
nosso agrupamento e eu não tenho dúvidas que 
vamos trabalhar para vencer mais uma eleição. 

E quanto ao nome de vice-governador 
para o agrupamento? Você tem alguma 
preferência? Defende algum nome? Aprendi 
desde cedo que política não se faz sozinho, que 
candidatura se constrói unindo um conjunto 
de forças. Estamos trabalhando para eleger 
Fábio Mitidieri governador e há um consenso 
do agrupamento que o amigo e prefeito 
Edvaldo Nogueira indicará o nome de vice 
para nos ajudar nesta eleição. Tenho certeza 
que o PDT possui excelentes quadros e quem 
for escolhido certamente vai fortalecer ainda 
mais nosso projeto de reconstrução do Estado. 
Aguardamos esse anúncio com bastante 
ansiedade e para começarmos a trabalhar. 

ENTREVISTAPOLÍTICA

A história da família Mitidieri, a palavra 
e o trabalho de Fábio lhe condicionam a 

disputar qualquer mandato eletivo”
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Com a definição do nome de Laércio 
Oliveira para senador da República, dá para 
apostar que o agrupamento conseguirá 
eleger o senador? Laércio Oliveira é outro 
grande parlamentar federal. Um grande 
interlocutor da classe empresarial, que transita 
muito bem no Congresso Nacional e junto ao 
governo federal. Tem a capacidade para atrair 
uma série de investimentos para Sergipe. É um 
gerador de emprego e renda, um empreendedor 
respeitado em nosso Estado. Acho que temos 
uma boa alternativa para o Senado Federal. 
Demonstra ser um homem de grupo, tem 
iniciativa e eu acredito que vai crescer muito 
com o apoio do nosso agrupamento. 

E quanto à saída do ex-governador do 
agrupamento? Qual a sua avaliação? Jackson 
Barreto já exerceu quase todos os mandatos 
eletivos possíveis. É um político experiente. 
Não me cabe dizer o que ele deve ou não fazer. 
Acho que ele tem todo o direito de buscar o 
que entender ser melhor para si, apesar de eu 
discordar de sua decisão. Estávamos juntos 
até agora, sempre tivemos uma relação muito 
respeitosa e não vou aqui fazer qualquer ataque 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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contra ele. JB que se siga seu caminho, que 
nós vamos continuar trabalhando para seguir 
avançando e evoluindo. Nosso agrupamento 
continua muito fortalecido e vamos focar em 
mais uma eleição vitoriosa em outubro.

Mas em sua avaliação o governo de 
Belivaldo Chagas dá respaldo para o 
agrupamento continuar comandando 
Sergipe? Belivaldo se saiu muito bem a frente 
do governo durante os dois anos da pandemia. 
Além dos auxílios voltados para a área social, 
Belivaldo conseguiu manter as finanças 
do Estado equilibradas, pagando em dia o 
funcionalismo e os fornecedores, antecipando 
o 13º salário, dialogando ao extremo com 
diversas categorias de trabalhadores, 
cuidando da recuperação de inúmeras 
rodovias estaduais que cortam o interior 
sergipano. Temos investimentos em diversas 
áreas, Sergipe tem indicadores positivos em 
diversos setores, mas precisamos avançar 
mais. E vamos seguir em frente com Fábio 
Mitidieri. Temos a expectativa em torno do gás 
natural, do quanto isso vai impulsionar nossa 
economia, gerando empregos e renda. 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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O PSD foi um dos partidos que mais 
se fortaleceu em Sergipe nos últimos 
anos. Como se manter nessa linha de 
crescimento? Isso é fruto da credibilidade 
que nós conseguimos conquistar junto ao 
eleitorado sergipano. Existem problemas 
sim, mas também temos muito trabalho 
e resultados para apresentar. As pessoas 
reconhecem o empenho deste agrupamento. 
E o PSD que já tem o governador Belivaldo e o 
pré-candidato Fábio Mitidieri, tem excelentes 
quadros como prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores, além de uma base muito boa e 
sólida de lideranças expressivas em nosso 
Estado. Temos uma chapa competitiva para 
deputado federal e outra para deputado 
estadual. Tenho certeza que vamos eleger 
o maior número possível de proporcionais 
e estaremos entre as três legendas mais 
vitoriosas do pleito que se aproxima. 

O senhor é pré-candidato a deputado 
estadual novamente. Por que as pessoas 
devem continuar apostando em Jeferson 
Andrade? É verdade que, desta vez, o senhor 
vai trabalhar para presidir a Assembleia 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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Legislativa? Sigo trabalhando em defesa 
dos municípios sergipanos. Vou buscar sim a 
reeleição, com a tranquilidade de quem passa 
os quatro anos nas ruas, nos bairros da capital, 
nos municípios do interior e em seus povoados, 
conversando e ouvindo os amigos. Não sou 
um político que só aparece em eleições. Ser 
presidente da Assembleia Legislativa é uma 
decisão do parlamento estadual e que só 
será definida no momento adequado, quando 
todos os eleitos já estiverem confirmados. 
Tenho consciência de minha responsabilidade, 
do quanto tenho ajudado os municípios na 
condição de deputado estadual e 1º secretário 
da Alese, e ajudando o presidente Luciano 
Bispo na administração da Alese. Estou 
acumulando experiência e, ao lado de Fábio 
Mitidieri no governo, quero poder ajudar ainda 
mais Sergipe na consolidação de seu projeto de 
desenvolvimento. Cada um tem seu etilo de fazer 
política, e o meu é trabalhando, percorrendo o 
Estado, visitando órgãos e secretarias, pedindo 
apoio para a resolução de problemas dos nossos 
municípios. Essa é a minha marca e o meu 
compromisso. 

VOLTAR PARA
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Na manhã deste domingo, 31, o deputado 
federal Laércio Oliveira (PP) esteve em 
Boquim onde foi apresentado pelo empresário 
Jorge Mitidieri como pré-candidato ao senado 
do seu agrupamento político. “Pode contar 
com nosso apoio. Você é uma pessoa que 
tem relevantes serviços prestados ao nosso 
Estado e tenho certeza que será um grande 
representante no Senado”, disse Jorge.

Durante a reunião também foram 
apresentados os pré-candidatos ao governo 

JORGE MITIDIERI 
ANUNCIA APOIO A LAÉRCIO

DIVULGAÇÃO
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Fábio Mitidieri (PSD), a deputado federal André 
Moura (UB) e a deputada estadual Maísa 
Mitidieri. Na oportunidade, Fábio também 
elogiou a atuação de Laércio. “Você abre 
portas, um homem que gera emprego, tem 
mais de 5 mil funcionários, acredita no nosso 
estado. Com suas convicções sempre teve uma 
postura correta e coerente”, afirmou.

“Você é um cara que Sergipe precisa. Dentro 
da sua forma de trabalhar o estado não pode 
abrir mão de ter uma pessoa como você em 

2/3POLÍTICA
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Brasília. Eu fico feliz que o grupo teve maturidade 
e mostrou união na escolha do seu nome. 
Quando Laércio foi o escolhido, eu abracei e 
disse: esse é o nosso pré-candidato, é com quem 
vou pra rua caminhar e vou trabalhar”, destacou.

Laércio agradeceu a Jorge Mitidieri e toda o 
agrupamento por abraçar sua pré-candidatura 
e afirmou que esse grupo trabalha para o bem 
estar da população. “Vamos apresentar para a 
sociedade um projeto de desenvolvimento e de 
geração de empregos, com políticas públicas ao 
alcance de todos. Nós já demonstramos a nossa 
capacidade e o que podemos fazer”, afirmou.

Presenças - também participaram do 
encontro o ex-deputado estadual Luís Mitidieri, 
o ex-prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck 
e seu filho, o ex-deputado estadual Paulinho 
da Varzinhas, o secretário de Agricultura de 
Sergipe, Zeca da Silva, vereador Geraldo, ex-
prefeito de Boquim Jean Carlos, ex-vereador 
Bal, vereadores Geraldo Catalão e Neto 
Mitidieri, além de Jorge Alves.

VOLTAR PARA
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PARA CURSOS TÉCNICOS
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A procura por uma formação de nível técnico 
tem aumentado a cada dia. Esse cenário é 
perceptível, pois a formação desse profissional 
é voltada de forma específica para as 
demandas do mercado de trabalho. Pensando 
nisso, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) está com matrículas 
abertas para os cursos técnicos de Logística, 
Enfermagem e Rádio TV.

Para o gerente da Divisão de Educação 
Profissional (DEP), Adalberto Trindade, o curso 
técnico pode encurtar a distância entre o 
candidato e uma vaga de emprego. “Aqui no 
Senac,  desenvolvemos ao máximo o potencial 
dos nossos alunos. Para isso, levamos 
em consideração, além do conhecimento 
teórico-prático, o momento de vida do 
aluno, suas possibilidades de inserção no 
mercado, competências que possui e seu 
histórico profissional. Assim, entregamos um 
profissional de qualidade para atender às 
necessidades do setor produtivo”, destaca.

O modelo de aprendizagem desenvolvido 
pelo Senac, tem foco no desenvolvimento 
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de competências e habilidades técnicas 
para suprir as demandas do mercado de 
comércio de bens, serviços e turismo. Dessa 
forma, a formação de nível técnico possui 
características favoráveis para o estudante, 
já que compreende uma média de duração 
de um ano a um ano e meio.

Laboratório de enfermagem da Unidade 
Senac em Nossa Senhora da Glória

MATRÍCULAS
A unidade Senac em Aracaju está com 

matrículas abertas para o curso Técnico em 
Logística com carga horária de 800 horas 
e estão aptas a participar pessoas maiores 
de 16 anos. O técnico em logística atua no 
planejamento, operacionalização, segurança 
e controle da cadeia produtiva e do seu fluxo 
logístico. Para isso, executa procedimentos 
de modo a manter a qualidade e a viabilidade 
das operações logísticas.
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Na unidade de Itabaiana, está sendo 
ofertados o curso Técnico em Enfermagem. 
Ao se formar, o profissional está apto a prestar 
assistência a indivíduos e grupos sociais, 
atuando na educação, promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos processos 
saúde-doença em todo o ciclo vital, nos 
diferentes graus de complexidade do ambiente 
e gravidade dos clientes nos diversos serviços 
de saúde. A idade mínima para se matricular é 
de 18 anos e a formação conta com 600h.

4/5GERAL

Estúdio do curso de Rádio e TV

No município de Nossa Senhora da Glória, a 
unidade do Senac está com matrículas abertas 
para os Técnicos em Enfermagem e Rádio e 
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TV.  No mercado de trabalho, o profissional de 
Rádio e TV pode atuar em emissoras de rádio e 
televisão apresentando, produzindo, dirigindo 
e editando programas. O curso de Rádio e 
TV possui 800 horas e para se matricular é 
preciso ter ensino médio completo ou estar 
cursando o 2º ano do ensino médio, além da 
idade mínima de 16 anos.

Os cursos estão com previsão de início para 
os meses de agosto e setembro e as matrículas 
devem ser realizadas de forma presencial na 
unidade Senac que está ofertando a formação. 
Mais informações acesse o site clicando aqui.

5/5GERAL
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Venho de um tempo onde respeitar e 
valorizar que faz bem-feito e responsável era 
natural, minha bisavó Noemi Brandão sempre 
dizia: - ande com os melhores e aprenda com 
eles. Minha mãe Susete me colocou aos 10 
anos no Instituto de Música de Sergipe que 
ficava situada no prédio que hoje é o memorial 
da Justiça na praça Olímpio Campos, logo no 
segundo semestre nos mudamos para o atual 
prédio na Rua Santa Luzia e já com o nome de 
Conservatório de Música de Sergipe.

Foi lá que aprendi as primeiras notas e 
acordes do violão com o professor João 
Pires Argollo, Baiano radicado em Sergipe, 
grande professor que introduziu o ensino de 
violão clássico no Conservatório de Música 

TRÍADE DAS CORDAS
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CANTOR, COMPOSITOR, PUBLICITÁRIO E GESTOR CULTURAL
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de Sergipe e fundou a cadeira de violão 
na instituição. Um instrumentista de alta 
categoria que eu ficava admirando nas aulas. 

Mas, principalmente nos saraus da casa 
do meu avô José Domingues. Fui também 
algumas vezes na sua própria residência aos 
domingos no chorinho que ele organizava com 
os maiores músicos da nossa cidade, além dos 
convidados que chegavam. Constituiu a família 
mais musical do nosso estado com todos os 
filhos músicos, onde três se destacaram por 
tornar a música suas profissões Alvino Argollo, 
Eliane Argollo e João Pires Argollo Filho.

Nos anos 70 tive ainda como professores, 
os músicos Eribaldo Prata e o Henrique 
Souza. O primeiro filho de uma grande amiga 
de minha mãe Dona Caçula e que vendeu 
a minha mãe meu primeiro violão e um 
contrabaixo. Heribaldo fez o curso superior 
de música na Bahia no Conservatório de 
Música Regina se especializando em piano 
e acordeon. Compositor, participou de 
inúmeros festivais, conquistando o 3º lugar 
no “1º Concurso de Música Sergipana”; 1º 
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lugar no “Festival Estanciano da Canção”; 3 
medalhas de melhor arranjo e vários outros 
troféus. Criou sua Academia de Música 
Carlos Gomes de onde passaram centenas 
de músicos e cantores. Eribaldo Prata 
está na história da cultura sergipana com 
uma participação de suma importância na 
área musical, atuou como instrumentista, 
compositor, regente e arranjador.

Henrique Souza o “Jovem” como era 
conhecido, era alagoano, formado em música, 
foi professor do conservatório de música de 
Sergipe e instalou seu método Prático, Rápido 
e Eficiente, revolucionou o ensino do violão, 
e por isso rapidamente ficou conhecido nas 
rodas músicas, montou o grupo D’Aqui com 
Wilson Cordeiro, Vanderley Souza, Tourino 
e José Amaral. Um grande instrumentista e 
compositor, participou de inúmeros projetos 
e Festivais, um sujeito agradável, amigo e 
companheiro, sempre disposto a ajudar. E 
assim fui construindo minha base musical. 

Por mais de 18 anos gravei discos e fiz 
muitos shows. Comigo tocaram grandes 
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músicos, entre eles os baixistas: Jairo Bala, 
Gilson Batata, Robson, Flor, Manguito, 
Fradinho, o pianista Maurico Botto, o 
flautista Cal Alencar, os bateristas Marcos 
Passos, Ademir, Ednor, Nego, Carlinhos e 
Rominho, os tecladistas, Carlinhos Menezes, 
Waltinho, Diogo Montalvão, Alegria, Peta, 
Valdo França, os guitarristas Zezinho, Lito 
Nascimento, Vigú, Benezão, Miltinho Goulart, 
Marcus Vinícius, Fred Tex, e as percussões 
de Pedrinho Mendonça, Ton Toy, Marcos 
Mancada, Sanfoneiros como Erivaldinho e 
Cobra Verde, nos metais Gentil, Carlinhos, 
Haroldo e Sousa, Julinho Vasconcelos 
gaita entre tantos outros instrumentistas 
virtuosos e competentes e que contribuirão 
com o meu crescimento artístico e musical.

Nos anos 2000 construí o Estúdio Capitania 
do Som e lá conheci novos nomes da nossa 
música, meninos chegando com tanto talento 
e com uma preocupação enorme de ter além 
do talento nato de cada um, a formação 
necessária para a prática da profissão que 
eles estavam escolhendo. E assim conheci 
um menino magrinho de óculos de grau e 
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um violão na mão, entrou no meu estúdio 
para gravar e fiquei impressionado com tanto 
talento, além de muito educado e gentil com 
todos. O ano passado devido a pandemia não 
pude comemorar meus quarenta anos de 
música profissional e esse ano resolvi gravar 
alguns trabalhos, serão três cd´s e um livro 
com essas minhas histórias. 

Pensei em três nomes um para cada 
trabalho e assim convidei o menino de óculos 
para produzir um desses trabalhos além de 
fazer os arranjos das canções e claro, tocar. 

Não tinha certeza se ele aceitaria mais o 
danado aceitou. Esse menino que conheci no 
estúdio Capitania dos Som hoje é o Mestre 
Saulo Ferreira, guitarrista, compositor, 
professor, formado em música pela 
Universidade Federal de Sergipe e mestre em 
Educação Musical pela Universidade Federal 
da Bahia, um músico versátil e que tem um 
trabalho autoral maravilhoso resultante de 
múltiplas influências, sobretudo do jazz, da 
música brasileira e da africana, um arranjador 
e produtor desejado por todos os artistas.
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Saulinho como é carinhosamente chamado, 
é um estudioso da música além dos seus 
discos, lançou recentemente o livro SCAT 
SINGING, onde auxilia os guitarristas 
e violonistas a utilizarem o recurso da 
vocalização em sua prática instrumental. 

Com todo esse potencial e talento, o que 
salta aos olhos de qualquer um que tenha 
a honra de trabalhar e conviver com ele, é o 
modo afetuoso que ele trata a todos, muito 
carinhoso, atencioso sempre com uma palavra 
boa e com significado, um ser humano ímpar, 
que todos devem conhecer. Gravamos 12 
canções e, sem dúvida, é o trabalho mais 
bonito e consistente que fiz, reaprendi o 
significado da minha música nos meus 
62 anos, e Saulinho tem uma importância 
profunda e especial nesse aprendizado. 

Os outros dois nomes da nova safra desses 
excelentes músicos são Alberto Silveira e  
Ricardo Vieira. E, me parece que a gemada 
que eles tomaram quando criança é a mesma 
que o Saulinho tomou também, pois os dois 
são da mesma casta do Saulo, talentosos, 
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estudiosos, competentes e afetuosos, 
pessoas boas, seres humanos do bem. 

O violonista Alberto Silveira é músico 
versátil: compositor, arranjador e tem uma 
técnica impecável de fingerstyle, forma de 
tocar apenas com os dedos, sem utilizar 
a palheta. Já tinha ouvido falar do cabra, 
foi quando convidei o Alisson Coutto para 
participar comigo do Festival Sescanção e 
ele me trouxe o Alberto, e tudo que já tinha 
ouvido sobre ele era pouco. O rapaz tem 
uma execução primorosa. Ótimo músico, 
simples, gentil e generoso. 

No final do ano passado convidei Alberto 
para juntos fazermos um show só com 
músicas do Vander Lee, seria o começo das  
comemorações dos meus 40 anos, foi a 
primeira vez que fiz um show sem músicas 
autorais. Ele topou, montou os arranjos e 
realizamos o show, criamos uma afinidade e 
amizade. Alberto é compositor, arranjador, 
grande professor e um homem de bem, 
talentoso coloca todo seu conhecimento em 
favor da música.
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A tríade se completa com o Ricardo Vieira: 
violinista, compositor, produtor musical e 
artista multimeios é graduado em música pela 
UFS, Mestre na areá de criação e execução 
musical pela UFBA e doutorando em processos 
criativos pela UNIRIO. Ricardo é uma pérola 
rara, um músico com tanta técnica e talento 
que toca com a alma quando dedilha os 
acordes e solos no seu violão de sete cordas. 

Uma sonoridade que ouvi pela primeira 
vez no Sescanção, festival que coordenei por 
diversos anos. Ele participo em muitas edições 
e sempre com sucesso. Soube que antes ele 
atuava em regionais e diversos projetos como 
solo, duos, trios com a música brasileira de 
câmara. Depois avistei o Ricardo tocando com 
o artista nacional Xangaia, aí não tive dúvida: 
ele era a essência da música nordestina 
e brasileira, a sonoridade do seu violão é 
inigualável. Pensei um dia ainda vou convidá-lo 
para produzir alguma música minha. 

Em janeiro de 2022, fui convidado a 
participar de um jingle da retomada do 
carnaval da nossa Aracaju, como sempre 
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topei, pois se me convidar eu vou, e assim 
reencontrei o Ricardo Viera pois ele era o 
compositor, arranjador e produtor do Jingle. 
Gravei a minha voz e conversamos muito 
sobre algumas ideias, rimos muito e ficamos 
de conversar depois. 

O tempo passou e quando resolvi começar 
o projeto com Saulinho, comecei a perceber 
que precisaria de um profissional de canto 
para tentar me desenferrujar, afinal tinha 
muitos anos sem cantar profissionalmente. 
Procurei algumas pessoas e todas me 
indicaram uma cantora Capixaba que está 
morando por aqui, Rebeca é o nome dela e 
a referência maior era que ela fazia parte do 
Duo Vieira tanto na música como na vida, ela é 
a esposa do Ricardo Vieira. 

Não me fiz de rogado e liguei para o 
Ricardo, ele alegremente me atendeu e me 
passou o contato da Rebeca e disse feliz, 
claro que ela topa. Liguei para ela e muito 
educada me explicou que tinha tido bebê 
recentemente, mas pensaria uma forma de 
trabalharmos juntos.
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Dias depois ela me ligou e marcou alguns 
horários e dias. Fiz aulas com a Rebeca e pude 
aproveitar do seu conhecimento, talento e 
determinação, uma cantora como poucas que 
conheci. Na pequena convivência com eles 
puder perceber como os dois se completam. 

Ricardo é um excelente músico, dedicado, 
competente e com todas as misturas rítmicas, 
harmônicas e melódicas da nossa música, um 
celeiro de ideias com suavidade e delicadeza. 
Quando os dois estão juntos no palco, a música 
se transforma em una, e o mundo silencia para 
que não possamos perder uma nota se quer. 
O Duo Vieira nos traz paz e alegria, feito luz 
praieira e a dança da Taieira.

Imagine essa tríade de cordas, misturadas 
com Mestrinho, Glauber, João Ventura, Italo 
Neno, Igor Côrtes, Licas Pinheiro, Fábio 
Cavalieiri, Lucas Campelo, Julio Andrade, Igor 
Brasil entre tantos e talentosos músicos da 
ótima boa safra da nossa música. 
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Parece que o eufemismo da semana 
que passou foi “contingenciar”. Refiro-
me aqui a mais um contingenciamento, 
este último na ordem de 6.7 bilhões que 
será feito, sobretudo, em cima de cortes 
de verbas provenientes das áreas já 
depauperadas da saúde e da educação. Esse 
contingenciamento se parece muito mais com 
um saque ou pilhagem, feita por políticos anti-
povo e anti-república, que agem sem o menor 
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pudor, no intuito de destruir o país com vistas 
a mais uma eleição ou re-eleição.

 No país do “orçamento secreto”, “ das 
emendas de relator” do “FUNDÃO eleitoral”  e, 
mais recentemente, do “pacote de bondades” 
- que já foi chamado de “PEC camicaze” pelo 
atual ministro da economia e que, mais uma 
vez, manda às favas o tão necessário “teto 
de gastos” - falta cada vez mais dinheiro para 
a saúde e a educação. O dinheiro que falta 
na saúde e educação, sobra em bilhonário 
orçamento que vai para as obscuras emendas 
de relator e de bancada.  Bilhões de reais que 
fazem com que o poder legislativo controle o 
orçamento que deveria ser do enfraquecido 
e ajoelhado poder executivo. Tais artimanhas 
poderiam parecer, ao leitor desavisado, como 
simples compra de votos necessários para 
salvar o desgoverno atual.

 Enquanto isso, na Universidade Federal de 
Sergipe, que acaba de conquistar a 1˚posição 
entre as melhores Universidades do Nordeste 
brasileiro, no ranking da Times Higher 
Education , continua a vigorar a Portaria N˚676 
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de 01 de julho de 2022, que proíbe o uso dos 
aparelhos de ar condicionado nas salas de aula 
e demais dependências da Universidade. 

É evidente que nenhum de nossos ilustres 
deputados e senadores,  coniventes com 
os ataques às Univerisades Públicas, faz a 
mínima ideia do que é ficar trancado durante 
4 horas,  em salas de aula abarrotadas com 50 
ou 60 alunos, (na verdade já tive turmas com 
90 alunos), sem as mínimas condições para 
produzir conhecimento e sem reajuste salarial há 
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mais de 5 anos. Mas também, investir em ciência 
e conhecimento pra quê? Não é mesmo? 

 O melhor parece ser a possibilidade de 
poder conduzir tranquilamente, e como gado, 
o imenso rebanho de eleitores, na esperança 
de que a flagrante compra de votos em período 
eleitoral seja considerada “normal e aceitável” 
no país dos absurdos cotidianos. Parece 
que agora, a menos de 70 dias das eleições, 
todos os políticos estão preocupados com 
a vergonhosa miséria que reina no país do 
bilhonário e poluente agronegócio.

  Tudo isso, sendo feito por um presidente 
que, apesar de se fartar de dinheiro público há 
mais de 3 décadas, se dizia o representante da 
anti-política. E o famoso “centrão”, tão criticado 
pelo atual ocupante do Palácio do Planalto 
durante a sua campanha, parece seguir dando 
as cartas e controlando o presidente e seus 
asseclas. De fato, o Brasil não é para amadores.
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EDITORIAL

ssa semana que começa hoje, dia 
primeiro de agosto e vai até dia 5 de 

agosto, será decisiva para muitos pretensos 
candidatos a uma vaga no Governo, uma no 
Senado, oito na Câmara Federal ou vinte e 
quatro na Assembleia Legislativa de Sergipe. 
Isso porque sexta, dia 5, termina o prazo para 
a realização das convenções partidárias que 
vão oficializar as diversas candidaturas dos 
variados partidos. 

O fato é que durante esse curto período, 
muito coisa ainda vai acontecer ou, como 
queiram, “muita água ainda vai passar 
embaixo da ponte”. Isso porque tem muito 
mais pretensos candidatos a candidatos do 
que vagas nos parlamentos estadual, federal, 
Senado e Governo. Juntando tudo, dá exatos 
34 nomes a serem ungidos após as eleições. 
Só para federal tem mais de cem nomes e 
estadual mais de cento e cinquenta. Isso que 
aparecem nas pesquisas espontâneas.

E a cada dia que passa o número aumenta 
mais e os indecisos crescem. Claro que, após 
as convenções e quando os pretendentes 
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começarem a mostrar seus retratos “três por 
quatro” as nuvens da política e de Magalhães 
vão mudar de lugar e de cor. É natural e faz 
parte de um processo que tem começo, meio 
e fim. Às vezes, o fim é trágico para alguns 
postulantes e outros se tornam verdadeiras 
“zebras” eleitorais e que sempre aparecem a 
cada dois anos. 

Outro fato relacionado com as eleições, ou 
melhor, com esses dias que antecedem o dia D 
é a corrida de alguns candidatos às farmácias 
e drogarias para comprar tranquilizante, 
seja da classe dos Barbitúricos, Azaspironas 
ou dos Benzodiazepínicos, atualmente os 
mais procurados, segundo os farmacêuticos, 
médicos e vendedores. Tem gente que não está 
conseguindo dormir nem mesmo tomando boas 
doses desses medicamentos. 

Considerações à parte, outro fato concreto 
é que a grande maioria dos especialistas 
no assunto eleições, marqueteiros e até 
palpiteiros estão absolutamente convencidos 
de que haverá mudanças significativas na 
composição da Assembleia Legislativa de 
Sergipe, na representação da Câmara em 
Brasília, no Senado e até mesmo no Governo 
do Estado. Isso porque tem ainda muita coisa 
por se resolver, ou seja, impugnado que pode ir 
e pré-candidato que pode desistir. 

Como sempre, só resta esperar o 
cumprimento das diversas fases e regras 
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estabelecidas no Calendário Eleitoral, torcer 
para que os eleitores conquistados pelos 
candidatos (pós-convenções) continuem até 2 
de outubro, a tranquilidade seja uma constante 
em todo o processo e ganhe aquele que melhor 
souber dar o seu recado ou esclarecer para 
aqueles que realmente decidem qualquer pleito: 
o eleitor. Fora disso, ninguém tem chance 
alguma de ganhar nada, mas muitos têm muito 
a perder. No resto, até dia 2 de outubro!

MITIDIERI RECEBE APOIO EM GLÓRIA  
A prefeita de Nossa Senhora da Glória Luana 
Oliveira, o ex-prefeito Sérgio Oliveira e 
lideranças locais apresentaram à população 
do Alto Sertão sergipano na noite de sexta-
feira, 29, seus pré-candidatos ao governo, 
Fábio Mitidieri (PSD), e ao Senado, Laércio 
Oliveira (PP). O agrupamento optou por eles 
por considerar que são os mais preparados 
e pelo histórico de atuação no município. 
“Estamos com Fábio e Laércio por tudo que 
eles já fizeram e irão fazer por Nossa Senhora 
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PODEMOS FAZ GRANDE CONVENÇÃO
Em Convenção realizada no sábado (30), o 
Podemos oficializou a candidatura da delegada 
Danielle Garcia ao Senado por Sergipe. No 
evento, realizado no Centro de Convenções, 
foi confirmada a coligação do partido com 
o candidato a governador Alessandro Vieira 

4/7

da Glória. Laércio liberou recentemente R$ 
2 milhões em emendas para recapeamento 
de avenidas. Este bairro será todo calçado 
graças a ajuda de Fábio Mitidieri. Portanto, 
são políticos que têm compromisso e honram a 
palavra”, afirmou Sérgio Oliveira.
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SÉRGIO GAMA 
PARA VIVE 
O ex-governador 
Jackson Barreto 
(MDB), confirmou 
na última terça 
(26), o seu apoio 
à aliança com a 
pré-candidatura 
ao governo 
do Estado de 
Rogério Carvalho 
(PT), emplacou 
Sérgio Gama 
(foto) como vice 
e Valadares Filho 
(PSB) ao Senado. Entrevistado, Sérgio disse 
com todas as letras que nunca transitou em 
algum cargo eminentemente político e que, 
justamente por isso o seu nome na chapa de 
Rogério Carvalho “é uma ideia de renovação 
e de ampliação da representatividade de uma 
nova geração no meio político do Estado de 
Sergipe”. Pois é, falou, tá falado! l

(PSDB), que terá o empresário Milton Andrade 
(Cidadania) como vice. Ela se disse muito 
feliz por tudo que foi construído para chegar 
agora e oficializar sua candidatura ao Senado. 
“Lutarei firme por meu Sergipe, carregando 
sempre em meu coração o amor incondicional 
pelos sergipanos”, afirmou a pré-candidata. 
Danielle Garcia ressaltou a união do grupo que 
representa a verdadeira oposição em Sergipe.l
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MITIDIERI RECEBE APOIO EM BOQUIM
Na manhã de ontem, 31, o deputado federal 
Laércio Oliveira (PP) esteve em Boquim 
onde foi apresentado pelo empresário Jorge 
Mitidieri como pré-candidato ao senado do seu 
agrupamento político. “Pode contar com nosso 
apoio. Você é uma pessoa que tem relevantes 
serviços prestados ao nosso Estado e tenho 
certeza que será um grande representante 
no Senado”, disse Jorge. Durante a reunião 
também foram apresentados os pré-candidatos 
ao governo Fábio Mitidieri (PSD), a deputado 
federal André Moura (UB) e a deputada estadual 
Maísa Mitidieri. Na oportunidade, Fábio também 
elogiou a atuação de Laércio. “Você abre portas, 
um homem que gera emprego, tem mais de 5 
mil funcionários, acredita no nosso estado. Com 
suas convicções sempre teve uma postura correta 
e coerente”, afirmou. l

5/7
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VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

LIDERANÇAS DE SOCORRO 
APOIAM LAÉRCIO 
Durante café da manhã realizado sexta-
feira, 29, o prefeito de Nossa Senhora do 
Socorro, Padre Inaldo (PP) e lideranças 
locais, declararam apoio à pré-candidatura 
de Laércio Oliveira (PP) ao Senado. “Laércio 
é um político que tem vocação para o 
trabalho, para a geração de emprego e renda. 
Além disso, ele conhece nossa realidade, 
está presente e tem liberado recursos 
para o município”, disse Inaldo. A pré-
candidata a deputada estadual Carminha 
Paiva (Republicamos) reconheceu o trabalho 
de Laércio em prol do desenvolvimento de 
Socorro. Segundo ela, o apoio à sua pré-
candidatura é a certeza de um futuro mais 
promissor. “Com Laércio teremos um senador 
que vai se empenhar em trazer mais recursos 
e ajudar o nosso município”, disse. l

7/7
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ssim se define e pensa o empresário 
Marco Pinheiro, pré-candidato 

declarado a deputado estadual, diz estar 
preparado e que entrou nessa disputa 
para “ganhar uma vaga para a Assembleia 
Legislativa” e contribuir para mudar o 
perfil de uma Casa Legislativa que hoje 
é considerada “do amém” por conta do 
alinhamento da maioria dos deputado com 
o Governo do Estado. 

A

MARCO PINHEIRO 
DIZ QUE APOIA 
BOLSONARO, 
VALMIR E ESTÁ NA 
LUTA PARA VENCER 

Marco Pinheiro à frente de movimentos 
em favor do comércio de Sergipe

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Ou seja, 
praticamente 
todos, senão 
todos os projetos 
encaminhados 
pelo Executivo 
Estadual 
para serem 
analisados, 
discutidos, 
levados à opinião 
pública, e por 
fim votados, “na 
maioria das vezes 
passa apenas por 
uma etapa, que 
é a aprovação direta”. Acrescenta ainda que 
“muitas vezes o projeto não é nem lido por 
algum parlamentar”.

Por conta desses e outros fatos registrados 
e do comportamento de outros tantos 
deputados é que defendo uma melhor 
postura pública dos integrantes da ALESE. 
E mais: O pré-candidato diz que não vê na 
ALESE a representatividade e a proatividade 
necessária que possa contribuir para o 
desenvolvimento pleno de Sergipe. 

Marco Pinheiro: um pai exemplar e 
amigo dos filhos hoje e sempre
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Na sua opinião, “falta visão 
empreendedora, falta incentivo à cultura 
local e falta sensibilidade”. E questiona: 
Qual foi o projeto político que os deputados 
atuais apresentaram na pandemia? Por 
que não apresentar um projeto para os 
sanfoneiros que ficaram parados durante 
esses dois anos, por exemplo?”.

Alinhado hoje com o projeto do ex-prefeito 
de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, 
Marco Pinheiro diz que a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral sobre a inelegibilidade de 
Valmir de Francisquinho, é questionável. Ele 
coloca: “O TSE com membros do STF, que 
“descondenou” o maior bandido do Brasil 
e é claramente um tribunal que decide 
com um viés político. É um absurdo 
condená-lo por conta de uma cor azul, 
portanto não há plano B enquanto houver 
recurso”, garante o pré-candidato.

“Se eu fosse um agente públicos hoje, 
eu diria que o Estado tem que caminhar 
para inverter um processo hoje existente e ir 
atrás do empresário para ele abrir o negócio. 
Facilitar a vida dele. A fiscalização do Corpo 
de Bombeiros, por exemplo, deveria ser uma 
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consultoria 
gratuita 
para que o 
empresário 
fizesse o 
projeto. 
Afinal, 
se você 
abre um 
negócio, é 
bom para 
o Estado, 
pois está 
gerando 
imposto e 
empregos”, 
completa.

O lema do empresário e líder empresarial 
Marco Pinheiro bem que poderia ser 
associativismo forte, mercado pujante, além 
de um Estado menos burocrático, gerando 
mais emprego e uma iniciativa privada 
mais feliz e próspera. Poderia e o é, embora 
sem encontrar, infelizmente, ecos nas 
contrapartidas que ele defende.

Marco Pinheiro também fala à sua classe 

Marco Pinheiro: um homem de muita 
fé e amante dedicado à família
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de empresários. Para ele, “às vezes o 
empresário sergipano não sabe que se ele 
participasse mais, teríamos mais força. 

Um exemplo é Caruaru, em Pernambuco: 
a Associação Comercial de lá tem 1.700 
associados e a de Sergipe apenas 500. 
O poder público e o meio político só 
compreendem a força da gente através do 
peso da voz”, assim pensa.

QUEM É MARCO PINHEIRO – Aurélio 
Pinheiro Tarquínio é um sergipano-paulista. 
Ele nasceu no dia 23 de março de 1964 no 
município de Ribeirão Pires, no Estado de 
São Paulo. Aos quatro anos atracou com a 
família – o pai era da Receita Federal, depois 
virou do Fisco estadual - em Aracaju, e 
nunca mais saiu daqui.

Aqui, ele plantou raízes, família e 
empresas. Hoje comanda quatro delas na 
esfera de segurança pessoal e patrimonial, 
com as quais gera quase mil empregos 
diretor. É filho de Hildebrando Tarquínio 
da Silva e de Josefa Pinheiro Tarquínio e 
casado com Franqueline Perfeirade Melo 
Tarquínio, com quem tem dois filhos: 

5/6
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Emanuella Tarquínio e Gabriel Tarquínio, 
que dão suporte a ele nos negócios. 

Marco Aurélio Pinheiro é empresário do 
setor de segurança privada. CEO do Grupo 
Pinheiro de Segurança, casado e pai de 
dois filhos, possui um longo trabalho junto 
às entidades de classe, sendo fundador 
do Sindicato das Empresas de Vigilância e 
Transporte de Valores de Sergipe, de onde 
foi presidente.

Atuou como vice-presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Vigilância. 

Também exerceu a vice-presidência 
da ACESE, sendo eleito duas vezes para 
presidi-la. Em 2019, assumiu a cadeira 
de presidente do Conselho Deliberativo do 
SEBRAE em Sergipe. 

Afastou-se de ambos os cargos para deixar 
o nome à disposição do Partido Progressista, 
do qual é filiado, como pré-candidato a 
prefeito em Aracaju.

6/6

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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ssim pensa a jovem Rita Dantas, cujo 
sobrenome remete ao atual presidente 

da Federação Sergipana de Futebol, 
Milton Dantas, que para ela é sinônimo de 
referência de vida, de exemplo, de retidão e 
de paixão “Ele é o meu tudo”, resume essa 
administradora de empresas por formação, 
gestora e empreendedora, nascida em 
Aracaju, que tem apenas 36 anos e trabalha 

A

RITA DANTAS: 
“QUERO SER ELEITA 
DEPUTADA PARA 
PROMOVER A 
JUSTIÇA SOCIAL”

O otimismo e confiança 
em seu projeto Rita 
Dantas passa para toda 
sua equipe
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desde os 18. Sobre a questão social, Rita 
Dantas diz que acredita no pensamento 
dito por Getúlio Vargas que “A finalidade do 
Estado é promover a justiça social”. Aí, ela 
completa dizendo que o papel do legislador 
é construir leis e políticas públicas que 
promovam a justiça e os direitos sociais 
para todos. “Estar pré-candidata a deputada 
estadual é uma missão que abracei pelo 
amor que tenho à minha terra e a meu 
povo”, resume. Veja a seguir o melhor da 
entrevista exclusiva que ela concedeu, na 
sede do jornal, à reportagem do Cinform 
Online, especialmente para jornalista Toni 
Alcântara, editor do Caderno O VOTO, e 
também para os jornalistas Edvar Freire e 
Cláudio Vasconcelos.

CINFORM ONLINE MUNICÍPIOS: Quem é 
Rita Dantas, apenas a filha de Milton Dantas, 
presidente da FSF?

Rita Dantas: Não! Não sou apenas a 
filha de Milton Dantas, pessoa que tenho 
muito orgulho de ser sua filha. Rita Dantas 
é também uma mulher que muito cedo 
buscou seu lugar no mundo, administradora 
de empresas por formação, gestora e 

2/6
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empreendedora, nascida em Aracaju, 
possui 36 anos, trabalha desde os 18 anos, 
primogênita de quatros irmãos com muitos 
serviços prestados na esfera pública.

Qual a trajetória profissional, pública 
e política de Rita Dantas? Trabalhei em 
alguns órgãos da administração municipal 
e estadual. Além de exercer a função de 
assessora de marketing da Federação 
Sergipana de Futebol, já trabalhei nos 
bastidores da política desde os meus 17 
anos e na última eleição fui coordenadora 
política da campanha do meu pai Milton 
Dantas para vereador. 

Por que Rita Dantas é candidata a 
deputada estadual? Eu acredito em 
pensamento dito por Getúlio Vargas que “A 
finalidade do Estado é promover a justiça 

Rita Dantas concedeu entrevista na sede 
do Cinform Online aos jornalistas Edvar Freire, 
Toni Alcântara e Cláudio Vasconcelos

3/6
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social”. Aí eu completo que o papel do 
legislador é construir leis e política públicas 
que promovam justiça e direitos sociais 
para todos. Estar pré-candidata a Deputada 
Estadual é uma missão que abracei pelo 
amor que tenho a minha terra e a seu povo.  
Com fé irei caminhar rumo à casa do povo 
para fazer um Sergipe melhor e mais justo 
para todos. 

Explique como surgiu sua paixão pelo 
esporte? A paixão foi herdada do meu 
saudoso tio Juca e também do meu pai, já 
que toda nossa família é apaixonada por 
esportes e, naturalmente, o futebol é nossa 
maior e grande paixão. 

Quem foi Juca Bala na sua vida? Foi e é 
amor. Um ser iluminado que veio ao mundo 
para fazer o bem e trazer alegria para todos a 
sua volta.

E Milton Dantas? Esse é meu tudo, minha 
grande referência de vida, de exemplo, de 
retidão e de paixão!

Rita Dantas começou a trabalhar muito 
cedo. Essa afirmativa procede? Sem dúvida, 

4/6
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procede sim! 
Comecei a 
trabalhar desde os 
18 anos, seguindo 
um exemplo 
de meus pais, 
que sempre me 
incentivaram a ter 
independência e 
ter meu próprio 
dinheiro. O 
trabalho dignifica 
homens e 
mulheres.

Que nota você 
dá para o prefeito 
de Aracaju, 
Edvaldo Nogueira, e porque? Nota 10 com 
louvores! Ele merece pelo empenho em fazer 
de Aracaju uma cidade para todos. É notório 
o empenho do prefeito em promover políticas 
públicas e gestão direcionada a preencher 
lacunas sociais. 

E para o atual governador de Sergipe 
Belivaldo Chagas e porque? O governador 
tem uma nota excelente. Eu que estou 

Rita Dantas tem usado com 
inteligência as mídias sociais para 
alavancar sua pré-candidatura

5/6
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caminhando por todo o estado só escuto 
elogios ao nosso governador Belivaldo 
Chagas. Um exemplo é a boa colocação do 
candidato a governo do agrupamento nas 
pesquisas. 

E finalmente, para quem Rita Dantas vai 
pedir votos para presidente da República, e 
porque? Para presidente Ciro Gomes. Ciro é 
PDT. Sou fiel ao meu partido.

Qual a mensagem que você manda para os 
leitores e internautas do Cinform Online? Estou 
caminhando por todo o estado escutando e 
discutindo problemas e possibilidades para o 
povo de Sergipe. Sinto-me apta e preparada 
para o cargo e quero ser não somente a 
verdadeira representante do esporte na 
Assembleia Legislativa de Sergipe, mas a 
representante dos mais carentes de políticas 
públicas e de atenção do poder público. A 
caminhada é longa e o desafio é grande, mas 
ao lado de grandes amigos e apoiadores tudo 
se torna mais leve e confiante! Vamos juntos, 
Luan do Bugio, Bugica Pagodeiro e Sérgio 
Murilo! Por Sergipe!  

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

6/6
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á quem diga, e não é uma nem duas 
pessoas, e os fatos estão mostrando 

que o clima não anda nada bom para as 
bandas da família Reis, em Lagarto. Mais 
uma vez, fica evidente o clima desconfortável 
e pouco amistoso que existe entre Sérgio 
Reis e Goretti Reis.

Já existe um histórico de brigas entre os 
dois. Para relembrar: em 2018, Sérgio Reis 
deu um “chega pra lá” na tia e não a apoiou 
para a eleição de deputada estadual. Sérgio 
preferiu apoiar a candidatura de Dinah 

H

VIAGEM DE GORETTI 
MOSTRA “RACHA” 
NA FAMÍLIA REIS EM 
LAGARTO
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Almeida. Como todos sabem, com pouco 
influência política. Sérgio perdeu para a tia 
naquele ano. Goretti venceu e Dinah não foi 
eleita, ficando como suplente. Agora, mais 
uma rasteira de Sérgio em Goretti. Mas a 
atual deputada já definiu que não disputará a 
reeleição. Pois bem, desconfortável com toda 
essa traição, Goretti preferiu ignorar o evento 
de lançamento da pré-candidatura de Sérgio 
e viajou para os Estados Unidos. Ou seja, a 
atual deputada estadual da família Reis não 
participará do ato do futuro pré-candidato.

Também na avaliação dos especialistas, 
outro ponto que fez com que Goretti 
arrumasse as malas e viajasse para a terra 
do tio Sam é a dificílima chance que Sérgio 
tem de se eleger. Ele decidiu se filiar a um 
partido forte, como vários deputados e isso 
enfraquece seu próprio nome.

Em Lagarto, só se fala sobre a grande 
decepção familiar causada por Sérgio contra 
Goretti e a eminente derrota eleitoral que ele 
terá este ano ao fazer parte daquela que está 
sendo chamada de “chapa da morte”.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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presidente do PM Mulher de Sergipe, 
Lícia Melo, participou de um almoço 

com a presença do presidente Jair Bolsonaro 
na segunda-feira, 25 de julho, em São Paulo. 
O evento contou com a presença de cerca 
de 80 empresárias e executivas que foram 
convidadas pelo Grupo Voto de São Paulo.
Representando Sergipe, Lícia Melo, que é 
pré-candidata a deputada federal pelo PL, 
foi convidada para participar do almoço. Na 
verdade, ela foi a única mulher sergipana 
presente ao importante evento. 

“Recebi o convite para o Almoço Brasil 
de Ideias Mulher e fiquei feliz em ter a 
oportunidade de fazer parte deste grupo 
seleto que se reuniu para fortalecer o apoio 
das mulheres na reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro que teve a sua pré-candidatura 

A

LÍCIA MELO PARTICIPA 
DE ALMOÇO COM 
O PRESIDENCIÁVEL 
JAIR BOLSONARO 
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confirmada durante a convenção que ocorreu 
ontem no Rio de Janeiro. O momento foi 
muito enriquecedor”, orgulha-se Lícia.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

DIVULGAÇÃO
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esta semana, a Revista Realce 
promoveu mais uma de suas famosas 

enquetes com vistas as eleições de 2022. 
Na oportunidade, a pré-candidata a 
deputada federal Lívia Menezes mostrou 
que já caiu no gosto popular.

Segundo a enquete, que segue os moldes 
de uma pesquisa estimulada, Lívia Menezes 
aparece com 18% das intenções de voto, 

N

PRÉ-CANDIDATA 
A FEDERAL LÍVIA 
MENEZES CAI NO 
GOSTO POPULAR
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ficando atrás apenas dos deputados federais 
Gustinho Ribeiro (40%) e Fabio Reis (36%).

O resultado da enquete animou os 
cidadãos que anseiam por verdadeiras 
mudanças na política brasileira, uma vez que 
a Realce – graças aos seus levantamentos 
feitos nas redes sociais – acertou 100% dos 
resultados que anteviu nas eleições de 2020.

Cabe destacar que, diferente dos 
deputados federais de Lagarto, Lívia 
Menezes tem feito uma defesa enfática das 
mulheres e buscado, de fato, conhecer as 
demandas populares para a construção de 
um mandato que realmente seja capaz de 
atender às demandas da população.

“Política se faz ao lado do povo e o 
resultado dessa enquete apenas mostra 
que estamos no caminho certo e que é 
por ele que vamos continuar. Dessa forma, 
tenho certeza que conseguiremos promover 
verdadeiras mudanças no nosso país”, 
comentou a pré-candidata Livia Menezes.

2/2

VOLTAR PARA
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VOLTAR PARA
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Nesta semana que passou, 
acompanhado de Dr. Júnior Chagas, 

o pré-candidato a deputado estadual Fabio 
Chagas definiu algumas bandeiras que 
defenderá na Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe (ALESE), durante uma 
reunião com à população no povoado Santa 
Rosa do Ermírio. “Firmamos o compromisso 

N

COM O POVO, DR. 
JÚNIOR E FABIO 
CHAGAS DEFINEM 
BANDEIRAS PARA 
A ALESE

DIVULGAÇÃO
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de buscar defender as causas que são 
indispensáveis para o pleno andamento e 
maior desenvolvimento dessa região que 
é também a principal produtora de leite 
do Estado de Sergipe”, comentou o pré-
candidato Fabio Chagas.

Já Dr. Júnior Chagas ressaltou que sempre 
estará à disposição da população para 
defendê-la ao lado de Fabio Chagas. “Não 
nunca deixar de lutar por nossa gente”, 
reforçou.

Durante a reunião estiveram presentes: 
a prefeita de Poço Redondo, Aline 
Vasconcelos; os vereadores Kakinha, Roque 
Brito e Marcones; bem como o pastor 
Damião e os amigos Everaldo Mariano e 
Paulo Nunes, de Canindé de São Francisco.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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senador e pré-candidato ao Governo 
de Sergipe, Rogério Carvalho (PT), 

oficializou dia 26 o convite para que o 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 
liderado em Sergipe pelo ex-governador 
Jackson Barreto, fizesse parte da coligação 
que, além do Partido dos Trabalhadores, 
conta com a aliança do Partido Socialista 

O

MDB DIZ QUE SE 
JUNTA A ROGÉRIO 
PARA RESGATAR 
DIGNIDADE DOS 
SERGIPANOS NAS 
ELEIÇÕES

Rogério Carvalho e Jackson Barreto agora 
juntos em defesa de Lula e da campanha
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Brasileiro (PSB), Partido Verde (PV) e o 
Solidariedade. A solenidade ocorreu em 
Aracaju, e, com isso, Sergipe torna-se o 13º 
Estado brasileiro em que o PT conta com o 
apoio de lideranças emedebistas.

Na oportunidade, também foi anunciado 
que Jackson coordenará a campanha do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no 
Estado e, ainda, a indicação do empresário 
Sérgio Gama (MDB) para compor, como 
pré-candidato a vice-governador, a chapa 
encabeçada pelo senador Rogério Carvalho.

“Recebemos de braços abertos os 
companheiros do MDB que, ao lado do 
nosso amigo de longa data Jackson Barreto, 
se juntam à nossa pré-candidatura e 
passam a fazer parte do time de Lula em 
Sergipe. É um projeto que começou lá 
atrás, com Déda, e que, aqueles que têm 
compromisso histórico e verdadeiro com o 
povo, estão unidos para retomar a trajetória 
de desenvolvimento de Sergipe que começou 
com o PT, com Lula”, disse o senador. 

“O PT e o MDB reproduzem, hoje, a 
origem do grupo iniciado com Marcelo 
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Déda, Jackson Barreto e do ex-senador 
Antônio Carlos Valadares. Temos história 
e manteremos o legado da luta ao lado 
dos trabalhadores. E, com essa aliança 
em Sergipe, o MDB se posiciona, ao lado 
de Lula, em 13 estados brasileiros. A 
defesa da democracia e o combate a fome 
é o que nos une”, acrescentou o senador 
Rogério Carvalho.

Para o ex-goverandor Jackson Barreto, 
“a situação do Brasil só será resolvida com 
Lula”. Apoiador histórico do ex-presidente 
Lula, ele fez questão de dizer que aceitou o 

Depois de se afastar do governo, Jackson 
Barreto leva o MDB para junto de Rogério
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convite do bloco petista porque “a bandeira 
de Lula nos une acima de tudo”.

E mais: “Se queremos ter Lula 
novamente como presidente da República, 
precisamos unir forças com aqueles 
que defendem esse mesmo projeto em 
sua totalidade. Porque temos visto, a 
todo momento, o irresponsável do atual 
presidente ameaçando a nossa democracia 
e não podemos aceitar isso. Temos uma 
tarefa muito grande pela frente, porque a 
nossa democracia está em risco, então cada 
um tem que ter consciência de que não 
será apenas uma eleição, mas a garantia da 
continuidade do processo democrático do 
nosso país”, afirmou Jackson.

“Estamos aqui para fazer política 
pensando em nosso estado, mas, acima de 
tudo, pensando na questão nacional, porque 
não podemos abrir mão disso. 

A minha decisão é ficar ao lado de quem 
está ao lado de Lula e me honra muito ter 
sido convidado para coordenar a campanha 
de Lula em Sergipe. É fundamental lutarmos 
pela candidatura de Rogério Carvalho, 
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

assim como é fundamental lutarmos pela 
candidatura de Lula”, complementou.

INDICAÇÃO DO VICE - Durante o 
evento, o ex-governador Jackson Barreto 
indicou o nome do empresário Sérgio 
Gama para compor à chapa como 
pré-candidato a vice-governador. A 
escolha, segundo emedebista, reforça o 
compromisso do partido com o processo de 
restabelecimento da democracia no Brasil. 

“A bandeira de Lula nos une acima 
de tudo, para assegurar a continuidade 
do processo democrático nesse país. E 
nós apresentamos a Rogério, a Valadares 
e aos demais companheiros, o nome do 
empresário Sérgio Gama, para compor a 
chapa com Rogério como pré-candidato a 
vice-governador. 

Aqui está o nosso apoio a essa chapa. 
Vamos participar dessa eleição com 
tranquilidade e colocar Lula como princípio, 
meio e fim”, assegurou.
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calendário oficial das eleições de 
2022 — para a escolha de presidente, 

governadores, senadores e deputados federais, 
estaduais e distritais — já foi aprovado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora tem 
início uma série de etapas e procedimentos 
que irão culminar na eleição de 2 de outubro, 
data do primeiro turno.

De acordo com o calendário — e no caso 
de nenhum dos candidatos a presidente 
alcançarem a maioria absoluta dos votos 

O

SAIBA TUDO SOBRE 
AS ELEIÇÕES 2022

Cada cidadão deve exercer seu direito 
de votar no próximo dia 2 de outubro

FO
TO

S 
DI

VU
LG

A
Ç

Ã
O



103

O
 V

O
T

O
E

D
IÇ

Ã
O

 2
5

1 
A

N
O

 4
 -

 1
 D

E
 A

G
O

S
TO

 2
0

2
2

válidos, excluídos os brancos e os nulos –, 
o segundo turno será realizado no dia 30 de 
outubro. O mesmo vale para as disputas ao 
cargo de governador. 

1 – Quais as datas mais importantes para os 
eleitores?

De acordo com o TSE, as principais datas 
para o pleito de 2022 são as seguintes: 

4 de maio: transferência do título: data-
limite para o(a) eleitor(a) transferir seu título 
para participar do pleito ou, se não possuir o 
título, alistar-se no Cartório Eleitoral; 

16 de agosto: início da propaganda 
eleitoral com liberação da realização de 
comícios, pedido de voto, distribuição de 
material gráfico e uso da internet; 

26 de agosto: início da propaganda 
eleitoral no rádio e na TV; 2 de outubro: 
primeiro turno do pleito; 

30 de outubro: eventual segundo turno. 
A votação começará às 8h e terminará às 
17h, quando serão impressos os boletins 
de urna. Em 2022, a hora de início da 

2/6
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votação será uniformizada pelo horário de 
Brasília em todos os estados e no DF.

2 – A quais regras os eleitores devem estar 
atentos?

A regra mais importante para o eleitor é a 
de solicitar a emissão de seu título de eleitor. 
Quem já tem o título deve checar se está em 
situação regular ou se é necessário quitar 
algum débito e solicitar a regularização 
do cadastro. Até 4 de maio, o eleitor pode 
buscar atendimento pelo sistema Título 
Net, no site do TRE. É importante lembrar 
que o voto é obrigatório para as brasileiras e 
brasileiros maiores de 18 anos, e facultativo 
para os analfabetos, os maiores de 70 anos 
e os jovens de 16 e 17 anos. O cidadão que 

O título de eleitor é um documento que 
pode mudara vida de um povo e do país 

3/6
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vai completar 16 anos em 2022, até o dia 
2 de outubro, poderá solicitar a emissão 
do título a partir de janeiro — e quem já 
tem essa idade já pode fazer o alistamento 
eleitoral.

3 – O que estará liberado para as campanhas 
eleitorais?

Comícios, distribuição de material 
gráfico, caminhadas ou propagandas na 
internet passam a ser permitidas a partir 
de 16 de agosto. Até essa data, os pré-
candidatos podem falar sobre seus atributos 
pessoais, programas de governo, debater e 
discutir políticas públicas e divulgar atos 
parlamentares e debates legislativos. A única 
exigência é que não peçam votos, de maneira 
explícita ou implícita.

4 – Quais os crimes mais comuns no 
processo eleitoral?

A campanha antecipada, a disseminação 
de fake news; o abuso de poder político, 
financeiro e de comunicação; e a compra de 
votos. Como fiscal do pleito, o eleitor deve 
estar atento ao período na qual é proibido 
o pedido de voto. O crime de campanha 
antecipada se caracteriza quando o 

4/6
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candidato ou a candidata, antes do período 
oficial, declara candidatura antes da hora 
ou faz qualquer pedido de voto de forma 
explícita ou implícita. A disseminação 
de falsas notícias, ou “fake news”, 
pode caracterizar os crimes de calúnia 
e difamação. Nesta eleição, o combate 
à desinformação deve ser amplamente 
incentivado. Atuais detentores de mandato 
ou que exerçam cargo público não podem 
utilizar de seu poder para constranger o(a) 
eleitor(a) ao voto em determinada candidata 
ou candidato. A compra de votos é definida 
no artigo 299 do Código Eleitoral: “Dar, 
oferecer, prometer, solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, dinheiro, dádiva 
ou qualquer outra vantagem, para obter 
ou dar voto e para conseguir ou prometer 
abstenção, ainda que a oferta não seja 
aceita”. Deve ser sempre punida.

2 – A quais regras os eleitores devem estar 
atentos?

A regra mais importante para o eleitor 
é a de solicitar a emissão de seu título 
de eleitor. Quem já tem o título deve 
checar se está em situação regular ou se é 
necessário quitar algum débito e solicitar 

5/6
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a regularização do cadastro. Até 4 de 
maio, o eleitor pode buscar atendimento 
pelo sistema Título Net, no site do TRE. É 
importante lembrar que o voto é obrigatório 
para as brasileiras e brasileiros maiores de 
18 anos, e facultativo para os analfabetos, 
os maiores de 70 anos e os jovens de 16 
e 17 anos. O cidadão que vai completar 
16 anos em 2022, até o dia 2 de outubro, 
poderá solicitar a emissão do título a partir 
de janeiro — e quem já tem essa idade já 
pode fazer o alistamento eleitoral.

3 – O que estará liberado para as campanhas 
eleitorais?

Comícios, distribuição de material 
gráfico, caminhadas ou propagandas na 
internet passam a ser permitidas a partir 
de 16 de agosto. Até essa data, os pré-
candidatos podem falar sobre seus atributos 
pessoais, programas de governo, debater e 
discutir políticas públicas e divulgar atos 
parlamentares e debates legislativos. A única 
exigência é que não peçam votos, de maneira 
explícita ou implícita.

6/6
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UM EXEMPLO 
DE PREFEITO

Os números levantados e constatados são 
de uma pesquisa feita por um dos institutos 
existentes em Sergipe. Não importa. O que 
importa mesmo é a constatação de que, 
segundo esse levantamento, o atual prefeito 
de Itabaiana, Adailton Souza, alcançou uma 
aprovação maciça da população local.

 
Ou, em outras palavras, está fazendo um 

bom governo. Isso porque, pelo levantamento, 
quando a pergunta aos entrevistados é sobre 
a avaliação do governo do prefeito Adailton 
Sousa, as respostas são as seguintes: Ótima 
para 28,2% da população; Boa para outros 
37,9%; Regular, 23,9%; Ruim, 1,4%; Péssima, 
5,7%; e Não sabe/Não respondeu, 2,8%.

TONIALCÂNTARA

1/6
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 Com isso, somando-se os índices Ótimo, 
Bom e Regular para se alcançar o índice 
total de aprovação chega-se a um total de 
90% de aprovação da atual gestão para 
a comunidade itabaianense. Sem dúvida, 
uma constatação que deve deixar satisfeito 
o prefeito e também agradar à população, 
porque mostra que ele está trabalhando 
bem em favor do povo.

 
O prefeito, por sua vez, deve ter ficado 

mais do que satisfeito a ponto de responder 
a uma pergunta de um repórter sobre o que 
ele achava: “É uma alegria muito grande 
recebermos esses dados, pois eles mostram 
que estamos no caminho certo. A nossa 
gestão é pautada pela seriedade no uso dos 
recursos públicos, dando continuidade à 
gestão anterior. Realizamos uma revolução na 
forma de governar para todos, sem distinção”.

E bota alegria nisso, prefeito! Isso porque 
a pesquisa também levantou os dados sobre 
as áreas da administração que Adailton 
Souza precisa melhorar, com destaque para 
a Saúde, Educação, Geração de Emprego, 
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Calçamento, Funcionamento dos Postos de 
Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, 
Segurança e Agricultura.

 
Para o prefeito, evidentemente, esse 

tipo de informação é essencial para que a 
administração pública possa fazer sempre 
o seu melhor para a população. Da mesma 
maneira, é importante ter esse termômetro 
do que pensa a população para que o 
governo possa sempre melhorar. 

DENÚNCIA EM 
CAMPO DO BRITO 
Campo do Brito vive 
dias angustiantes 
com a atual gestão 
municipal. Segundo 
informações 
chegadas à 
nossa redação, 
a Prefeitura 
está nas mãos 
de uma gestão 
exclusivamente 
familiar, com 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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esposa, tia, prima e pai deitando e rolando. 
Além disso, o Município está vendo seus 
recursos públicos irem pelo ralo de um 
contrato que envolve combustíveis. E se não 
bastasse, o gestor não reside na cidade e 
apenas vai cumprir com as suas obrigações junto 
aos munícipes quando quer. Uma denúncia grave 
que precisa ser apurada. E vai ser!

NOVA SEDE DO CREAS
A Prefeitura de Simão Dias, por intermédio da 
Secretaria de Inclusão, Assistência Social e 
Trabalho, inaugurou o CREAS Dr. Marcelo Franco 
de Carvalho. A nova unidade está localizada na 
Rua José Tavares, Conjunto Centenário (antigo 
Tanque Novo). A obra faz parte do volume 
de obras do Programa ”Acelera Simão Dias”, 
executada pela Secretaria de Infraestrutura e 
Urbanismo, com recursos na ordem de R$ 485 
mil oriundos do Ministério da Cidadania. O prédio 
foi construído dentro dos padrões exigidos de 
acessibilidade e o espaço físico compatível com 
o trabalho social que é realizado pelo órgão 
municipal. Presente ao ato, o prefeito Cristiano 
Viana destacou a importância da obra para o 
município de Simão Dias. 
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MUTIRÃO DE ULTRASSOM EM ESTÂNCIA
A Prefeitura de Estância por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, realizou mais um  Mutirão 
de Ultrassom. A ação foi realizada no Centro 
de Referência Clóvis Franco (SESP) e teve 
como intuito dar mais celeridade aos pedidos 
de ultrassonografia. Ao todo foram atendidos 
120 pacientes, com agendamento previamente 
realizado pelo setor de marcação. Através 
dos esforços da gestão municipal, a demanda 
reprimida vem sendo reduzida, com a  
realização deste exame em regime de mutirão, 
sempre aos sábados. De acordo com o 
Secretário Municipal de Saúde, Lourival Júnior 
, os mutirões são realizados  com o objetivo 
de reduzir a fila e amenizar a espera dos 
pacientes, que necessitam da ultrassonografia.
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PREFEITO PRESTA 
CONTAS 
Na quarta-feira (27), o 
prefeito Adailton Sousa, 
concedeu entrevista ao 
radialista Jairo Alves, 
no programa Linha 
Direta, na Cultura AM, e 
destacou os principais 
ganhos do município, 
nos últimos meses, nas 
mais diversas áreas. Um 
dos pontos abordados pelo gestor foi a UPA 
24 horas, que será construída no município 
serrano. Na educação, o prefeito  destacou o 
trabalho que tem sido realizado no município, 
o que gerou, por exemplo, participação no 
Prêmio Escola Destaque Maria Thetis Nunes. 
Outro ponto abordado pelo gestor municipal 
foi a cultura. Segundo ele, a pasta é um dos 
pilares da sua gestão, o que pode ser refletido 
no apoio financeiro à Filarmônica 28 de Agosto 
e à Filarmônica Nossa Senhora da Conceição.

6/6|FOCO NO INTERIOR
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As mães do povoado Nova Brasília estão 
revoltadas com a Secretaria Municipal 
de Educação de Tobias Barreto, que quer 
transferir seus filhos da escola da comunidade 
para a do povoado Capitoa. Ao vereador Gilson 
Ramos, conhecido como Gata Amarrada, a 
senhora Fernanda, mãe de uma criança de 
sete anos, fez um apelo ao prefeito Dílson 
de Agripino. “Prefeito, olhe para as nossas 
crianças, deixe elas aqui, já que aqui tem 
escola e tem espaço suficiente”, apelou.

Outra mãe afirmou que estava rezando 
para que a mudança não ocorresse, enquanto 

EDUCAÇÃO DE TOBIAS 
BARRETO DEIXA MÃES 

DO POVOADO NOVA 
BRASÍLIA AFLITAS

Por Toni Alcântara

1/2
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outra mãe que não 
se identificou disse 
que se sentiria mais 
tranquila com a filha 
por perto. “Eu quero 
cozinhar em casa e 
ouvir eles na escola. Eu 
peço a todos que não 
façam essa troca, nos 
deixe perto dos nossos 
filhos”, pediu.

O vereador Gilson Ramos foi conferir a 
denúncia de perto junto à localidade, falou com 
diversas mães e gravou um vídeo para deixar 
tudo documentado. Apelou também para a 
sensibilidade do prefeito e do secretário de 
Educação de Tobias Barreto. Diante de tanta 
aflição, as mães fizeram um coro em apelo para 
que não haja mudança alguma. Na visão delas, 
o prefeito Dílson de Agripino deve ser mais 
sensível à comunidade e tomar a decisão com 
o coração. (Com informações do Portal Xexo 
Sergipano e do vereador Gilson Ramos)

As mães estão cobrando da 
Prefeitura de Tobias uma 
solução para o problema

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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PREFEITURA DE 
LAGARTO REALIZA 

MUTIRÃO DE CIRURGIA 
DE CATARATA

A Secretaria de Saúde do município 
de Lagarto disponibiliza transporte para 
locomoção dos pacientes, que passam pelo 
procedimento no Centro Oftalmológico de 
Sergipe (IOSE), localizado no município de 
Itabaiana. A cirurgia é realizada primeiramente 
em apenas um dos olhos, com retorno depois 

DIVULGAÇÃO
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de um período determinado, para realização 
no segundo olho, evitando assim possíveis 
complicações e gerando maior facilidade de 
adaptação para os pacientes.

A catarata é uma lesão ocular que atinge e 
torna opaco o cristalino (lente situada atrás 
da íris cuja transparência permite que os raios 
de luz o atravessem e alcancem a retina para 
formar a imagem), o que compromete a visão. 
A maioria dos casos de catarata desenvolve-
se lentamente ao longo de anos. O principal 
sintoma é a visão embaçada, como se a pessoa 
estivesse olhando por um vidro opaco. Quando 
a catarata interfere nas atividades normais 
do indivíduo, o cristalino embaçado pode ser 
substituído por lentes artificiais transparentes.

O usuário que possui problema de 
catarata, pterígio ou glaucoma e que precisa 
passar pelo procedimento cirúrgico, deve 
comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, 
portando RG, cartão do sus, comprovante de 
residência e solicitação médica.
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PROFESSORA ALERTA: “EM 
LAGARTO, O RACISMO É 

DISFARÇADO DE BOA AÇÃO”
No dia 25 de julho é celebrado o Dia 

Internacional da Mulher Negra Latino-
Americana e Caribenha. Para elas, no 
entanto, não era dia de festa, mas de luta, 
já que as mulheres negras recebem apenas 
36,5% do que os homens brancos recebem e 
56,9% do que as mulheres brancas recebem. 
Dados do Ipea ainda apontam que mesmo 
tendo mais anos de estudo, as mulheres 
negras têm o dobro da taxa de desemprego 
registrada pelos homens negros.

Para a professora Drª. Elissandra Santana, 
“os desafios são enormes, pois além do 
racismo, existe o machismo que também é 
um grande desafio. O enfrentamento desses 
desafios se dá através da imposição das 
mulheres cada vez mais ocupando cargos 
que antigamente só as mulheres brancas 
ocupavam. Hoje, o mercado de trabalho é 
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para quem é 
competente 
independente da 
sua raça, credo 
ou religião”, 
observou.

Elissandra 
Santana também 
comentou 
que embora 
alguns avanços 
tenham sido 
conquistados ao 
longo dos últimos 
anos, por meio de leis que concederam algum 
tipo de reconhecimento as mulheres negras 
e regulamentaram o combate ao racismo, 
atualmente, elas precisam ser reconhecidas 
pela sua competência. “Precisamos fazer valer 
os nossos direitos”, reforçou.

Questionada sobre a situação da mulher 
negra em uma cidade como Lagarto, a 
professora Elissandra respondeu: “Lagarto 
não é diferente, e aqui, assim como em 

Professora Elissandra: “além do 
racismo, existe o machismo que 
também é um grande desafio”

DIVULGAÇÃO
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outros lugares, o racismo é disfarçado de 
boa ação. Mas estamos ocupando o nosso 
espaço, mostrando nossa competência, 
e denunciando todo e qualquer tipo 
de racismo, pois não devemos aceitar 
determinadas situações, achando normal ou 
fazendo de conta que é normal. Racismo não 
é normal, é crime, até porque respeito não 
tem cor, tem consciência”. (Com informações 
do Portal Lagartense).
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ARACAJU REALIZA 
COM SUCESSO O 

FESTIVAL DE DANÇAS 
ÁRABE DE SERGIPE
Por conta das restrições da pandemia de 

Covid-19, o evento não aconteceu em 2021 
e, em 2020, ocorreu de forma online. Este 

DIVULGAÇÃO

O espetáculo é considerado plasticamente muito 
bonito e o desempenho das bailarinas fantástico
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ano, ele voltou a ser presencial. Flávia Kahyna 
ressaltou o sucesso da 14ª edição do Festival 
de Danças Árabes de Sergipe que aconteceu 
sábado passado no Teatro Atheneu. 

O espetáculo nacional de dança foi 
iniciado em 2008 e este ano completa 14 
anos de história. Ao longo desse período, 
bailarinos de diversas regiões já passaram 
pelos palcos do Arabesk.

A fundadora do evento, Flávia Kahyna, 
contou que a ideia surgiu com o objetivo de 
proporcionar aos bailarinos e dançarinos uma 
vitrine de exposição dos trabalhos voltados às 
danças árabes. Além disso, o festival também 
busca viabilizar a troca de conhecimentos a 
profissionais, alunos e amantes dessa arte.

Todas as   doações foram  destinadas 
ao Grupo de Mulheres Com Movimento de 
Sergipe, que apoia diversas instituições 
carentes do estado. 

(Com informações do F5)
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PORTO SEGURO TEM 
SEGUNDO DESTINO 

TURÍSTICO DO BAHIA
A Costa do Descobrimento é uma zona 

turística localizada no extremo sul do Estado 
da Bahia e que compreende os municípios de 
Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte. 
Situa-se entre a Costa das Baleias e a Costa do 
Cacau. Tendo sido parte da Capitania de Porto 
Seguro, a Costa do Descobrimento possui 
uma grande diversidade de paisagens com 
praias propicias para a prática de esportes 
náuticos, rios caudalosos e de água limpa, 
restingas e manguezais preservados, sendo 
o segundo destino turístico do Estado e o 
maior parque hoteleiro da Bahia. 

A Costa do Descobrimento é uma zona turística 
localizada no extremo sul do Estado da Bahia

DIVULGAÇÃO
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Considerada o berço da história e da cultura 
do Brasil, a Costa do Descobrimento foi 
tombada como Patrimônio Natural Mundial 
pela Unesco. Diversas praias paradisíacas 
encantam os visitantes do local. Em Porto 
Seguro, as mais visitadas são Tacimirim, 
Taperapuan e Mundaí; em Cabrália, destacam-
se Coroa Vermelha, Mutary e Arakakaí; 
Trancoso tem as praias de Nativos, dos 
Coqueiros e do conta com boas opções para 
banho; em Arraial d’Ajuda, as praias do Apaga 
Fogo, Araçaípe, Mucugê e Parracho, Pitinga, 
Taípe chamam atenção; quem visita Caraíva 
não pode deixar de conhecer a praia do 
Espelho, que localizada no meio de uma falésia, 
está entre as dez melhores do Brasil; na Costa 
do Descobrimento encontram-se, ainda, as 
praias de Santo André, das Tartarugas e de 
Santo Antônio, também muito procuradas.

 As belezas naturais são reconhecidas pelos 
visitantes, principalmente entre praticantes de 
esportes radicais, que parecem ter um contato 
mais próximo com tais atrativos. 

A Rede Porto Firme oferece quatro opções à 
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sua escolha: Em Porto Seguro, um pedaço de 
paraíso está localizado o Sunshine Praia Hotel na 
praia na praia de Taperapuan, pé na areia, você 
tem o privilégio de estar a poucos passos da mar. 

O Atlântida Park Hotel possui uma estrutura 
sem igual, flores espalhadas da passarela 
até a chegada do apartamento dão todo um 
diferencial, um ar romântico que encanta não só 
os casais que se hospedam, mas toda a família 
que planejou estar no paraíso.

Em Arraial d’ Ajuda, o charme e aconchego 
do Arraial Bangalô Praia Hotel, localizado 
na praia de Aracaípe, oferece o privilegio de 
acordar ouvindo o som das ondas do mar, 
o total contato com a natureza, faz toda 
a diferença, chalés e apartamentos com 
características únicas. Na praia de Pitinga, o 
Saint Tropez Praia Hotel oferece glamour e 
sofisticação e está situado em um dos lugares 
que oferece a paisagem mais exuberante da 
Costa do Descobrimento.
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PREFEITURA DA 
BARRA PARTICIPA DE 

SEMINÁRIO ESTADUAL 
SOBRE TURISMO

O secretário Ariston Porto (C) falou da 
importância do turismo na Barra dos Coqueiros

Buscando sempre caminhos e estratégias 
para desenvolver a Barra dos Coqueiros, a 
Prefeitura Municipal participou do Seminário 
da Diretoria de Turismo do Fórum Estadual dos 
Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento. 
O evento ocorreu nesta sexta-feira, 29, no IFS 
de Nossa Senhora do Socorro, e contou com a 
presença de prefeitos e gestores de turismo de 
várias regiões do Estado.
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O seminário teve como objetivo apresentar aos 
prefeitos, gestores de turismo dos municípios 
sergipanos e ao Trade Turístico a importância 
do planejamento, ideias e novidades para o 
desenvolvimento e os benefícios econômicos 
gerados pelo turismo, tendo como palestrantes 
Alexandre Porto, empresário do segmento de 
eventos; Paulo do Eirado, superintendente do 
Sebrae; e o professor Wilson Santos, presidente 
da ABIH-SE e do Grupo Vidam. 

O secretário Municipal de Turismo da Barra, 
Ariston Porto, esteve presente no seminário. “A 
Barra é linda e cheia de potencialidades, temos 
uma extensão grande de praia, o Rio Sergipe, 
entre outros atrativos. Então, com certeza, 
não poderíamos deixar de estar presente num 
evento desse. Pois, para fazermos turismo, 
temos que fazer investimentos, adquirir 
conhecimentos e fazer interações com outros 
polos. Fazemos parte da Grande Aracaju e 
temos uma influência muito forte no turismo. 
Além do mais, o prefeito Alberto tem nos 
orientado para que façamos de um tudo para 
que o turismo aconteça na Barra e estamos 
trabalhando para isso”, declara. 
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Presidente do Fórum Estadual dos Secretários 
e Dirigentes de Desenvolvimento, Jairo Floriano 
– que também é secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo de Itabaianinha – ressaltou a 
importância do evento para fomentar ainda mais 
o turismo nos municípios sergipanos. “Todos 
nós sabemos que passamos por momentos 
difíceis, principalmente devido à pandemia. Por 
isso, nesse momento, o Fórum vem apresentar 
oportunidades, novas ideias e caminhos para o 
turismo de Sergipe. Entendemos que esse tipo 
de movimentação é essencial para trocarmos 
experiências, mostrarmos oportunidades para os 
nossos municípios”, afirma.

“É importante destacar que é o primeiro 
seminário que estamos trazendo para o 
Interior de Sergipe, trazendo também prefeitos, 
vereadores, gestores de turismo, trade e alunos 
para entender que o Estado está fazendo na 
área. Estamos iniciando uma união para o 
desenvolvimento do nosso turismo”, informa a 
diretoria do Eixo Turismo do Fórum Estadual e 
idealizadora do evento, Cassandra Teodoro.
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LAURINHO E O DESEMBARGADOR
O sempre querido e fraterno amigo Lauro 
Menezes, o Laurinho, nos manda a seguinte 
nota: “Tivemos a honra e a felicidade de 
participar da solenidade de posse do amigo 
Fábio Ferrario como desembargador do 
Tribunal de Justiça de Alagoas. Um sergipano 
que muito orgulha o nosso Estado, tendo 
ingressado na Corte pelo critério do Quinto 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA
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CASA CORPO É INAUGURADA 
Uma noite alegre, agradável, descontraída e 
marcada pela presença de gente bonita e na 
moda, todas recebidas pelas anfitriãs Laice 
Cardoso e Elise Azevedo. Estamos falando 

Constitucional, na vaga destinada à Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB/AL), sendo 
o mais votado na lista tríplice. Uma posse 
bastante prestigiada e que contou com a 
presença de três ex-governadores, além do 
atual governador de Alagoas, do prefeito de 
Maceió, de senadores, deputados e demais 
autoridades. Deixo aqui meus parabéns ao 
novo desembargador, com a certeza de que 
ele cumprirá muito bem essa missão à frente 
do mais alto cargo no Judiciário alagoano”. 
Registro feito e parabéns a todos!
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da inauguração 
na sexta à noite 
da Casa Corpo, 
um espaço onde a 
principal atividade 
física chama-se Pole 
Dance, que trabalha 
com o bem-estar 
do aluno, em todas 
as formas. Desde o 
bem-estar físico, com 
aulas planejadas para 
o desenvolvimento 
saudável das 
habilidades 
necessárias para a 
prática, como força, 
consciência corporal, coordenação motora 
e flexibilidade, até o bem-estar mental e 
emocional, com acolhimento e positividade, 
tratando o aluno da melhor forma possível. 
E mais: os valores como studio são pela 
inclusividade, pois no pole não há restrição de 
gênero, etnia, idade e peso para praticar. Laice 
é taxativa: “Aceitamos todo tipo de pessoa, 
basta ter vontade de praticar”. Já Elise diz: 
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ACDS HOMENAGEIA 
DESPORTISTAS 
A Associação dos 
Cronistas Desportivos 
de Sergipe realizou 
sábado, 30, o II Fórum 
da Crônica Esportiva 
Sergipana para marcar 
os 73 anos de fundação 
da entidade que reúne 
os profissionais da 
imprensa esportiva 
sergipana. Oito personalidades do desporto 
sergipano foram homenageadas com a 
Comenda José Eugênio de Jesus: os radialistas 
e jornalistas Antônio Barbosa, Leó Filho, José 
Antônio Marques, Roberto Silva, Raymundo 
Luiz e Welington Elias. O ex-jogador Luiz Carlos 

“O aluno que vier para a Casinha se sentirá 
escutado em suas preocupações, e terá um 
espaço seguro para se sentir bem na prática”. 
Vale a pena conferir a Casa Corpo lá na Rua 
Vereador João Calazans 599, Galeria Anselmo 
Menezes, sala 2 térreo, 13 de julho. E o insta é 
Instagram_casacorpo. Visite!
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Bossa Nova e o ex-dirigente José Queiroz da 
Costa (foto) completam a lista. A palestra de 
abertura do fórum foi da doutora em Ciências 
da Comunicação e professora de Jornalismo 
da UFS, Maíra Carneiro Bittencourt Maia, que 
abordou o tema “O streaming como nova 
tecnologia da comunicação. ”O evento foi 
realizado em parceria com a Universidade 
Federal de Sergipe. 

PREFEITA EM 
DESTAQUE 
A prefeita do 
município sergipano 
de Capela, Silvany 
Mamlak (foto), tem 
se destacado entre 
os administradores 
de prefeituras por 
conta de uma série 
de ações e obras 
que estão sendo 
implementadas 
no município. Além de bonita e simpática, 
a prefeita tem demonstrado muita 
competência e zelo no gerenciamento 
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CICLOTURISMO 
EM SOCORRO
Projeto de lei de autoria do 
vereador Tiago Azevedo 
foi aprovado e sancionado. 
Diante da sanção do 
poder executivo, fica 
instituído o Cicloturismo 
na programação turística 
do município de Nossa 
Senhora do Socorro. 
Cicloturismo tem como objetivos principais 
o incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo 
ecológico, sustentável, gastronômico, de 
aventura e contemplativo, a melhorar a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos, por meio da promoção 
do lazer e da atividade física, valorizar a cultura 
e os atrativos turísticos locais, desenvolver 
os arranjos produtivos e movimentação da 
economia, motivando novos investimentos e 
novas estratégias para agregar valor aos serviços 
e produtos da cadeia produtiva local e regional e 

do dinheiro público. Sem dúvida, merece 
os parabéns de todos, especialmente da 
importante cidade de Capela.  
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A SECRETÁRIA 
E A CRECHE
A secretária de Educação 
de São Cristóvão, Deise 
Barroso, satisfeita com a 
obra da nova creche em 
construção no município, 
que, segundo ela, será 
importante para a população 
da região do Grande Rosa 
Elze, principalmente próximo ao Tijuquinha, 
por conta da grande demanda de alunos 
na faixa de 0 a 5 anos. “É um espaço muito 
bonito, possui todos os requisitos necessários, 
estamos preparando com muito carinho e 
com um cuidado especial. Não é somente 
uma creche para colocar crianças, mas que 
também pretendemos inserir um trabalho 
pedagógico de aprendizado”, explicou. As mães 
da localidade agradecem ao prefeito Marcos 
Santana pela iniciativa. Parabéns!

ainda a promoção da mobilidade urbana e da 
acessibilidade. Além desses pontos positivos, 
a lei traz outros benefícios para o povo 
Socorrense. Parabéns, vereador!
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ROSIMEIRE 
RODRIGUES
Essa simpática 
e bonita moça 
da foto aí se 
chama Rosimeire 
Rodrigues e é a 
principal executiva 
(na verdade, 
ela é a dona) da 
empresa SÍNTESE 
– Consultoria 
e Assessoria, 
especializada na 
realização de cursos e treinamentos com 
destaque para a Assistência Social. Hoje, a 
SÍNTESE tem uma carteira respeitada de 
clientes em Sergipe e até além fronteira. 
Também já realizou eventos fora do estado, 
sendo considerada hoje uma referência em 
sua área de atuação no Norte e Nordeste. 
É isso aí...competência e profissionalismo 
fazem parte da SÍNTESE. Parabéns!
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EMBAIXADA SHALOM 

“MARCHA PARA JESUS” REÚNE 
MULTIDÃO EM ARACAJU

PÁGINA 148                 

Os Pastores 
Jorge Abreu e 
Itamara Campos 
são um exemplo 
de unidade 
familiar que eles 
levam para a 
vida e a Igreja

PÁGINA166                 

Uma Igreja com foco na família 
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A IMPORTÂNCIA DA BÍBLIA
O livro sagrado deve ser visto como 

peça central das ideias, observando que é 
essencialmente “o primeiro livro” e que serviu 
como base sobre a qual todos os outros 
conhecimentos culturais foram construídos.

Agora, de muitas maneiras, o primeiro livro 
foi a Bíblia… por um tempo, literalmente, havia 
apenas um livro. Antes de ser Bíblia, o que na 
verdade existiam eram pergaminhos, escritos em 
papiro. Isso é fato histórico.

E mais: a maioria dos outros livros nasceu, 
portanto, da Bíblia, descrita como uma robusta 
coleção de textos. Todos esses livros, em certo 
sentido, surgiram desse livro subjacente. E esse 
livro em si (a Bíblia) em si não é um livro. É uma 
biblioteca. É uma coleção de livros. A Bíblia é 
composta de um texto do qual outros textos 

MUNDO EVANGÉLICO

TONIALCÂNTARA
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dependem. Isso significa essencialmente que as 
escrituras ocupam um lugar especial na exibição, 
definição e perpetuação da verdade.

Não é que a Bíblia seja verdadeira. É que a Bíblia 
é a pré-condição para a manifestação da verdade, 
o que a torna muito mais verdadeira do que apenas 
verdadeira. É um tipo totalmente diferente de 
verdade. E isso não é apenas literalmente o caso, de 
fato. Não pode ser de outra forma. É a única maneira 
de resolvermos o problema da percepção.

A Bíblia é um livro transformacional. No 
conhecido Museu da Bíblia, em Washington, 
o que se observa é que era uma “coisa legal” 
passear e aprender sobre a história do livro 
transformacional.

O que muito claramente se vê nos dias de hoje 
é que muita gente lê a Bíblia para orar. E tem 
conseguido, na maioria das vezes, a quantidade de 
paz que ninguém nunca teve antes. Pode parecer 
completamente absurdo, mas é real. Pode acreditar. 
Entre outras coisas, aí está a importância da Bíblia.
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LARISSA E JESSICA 

EM SHOW

Um flash especial 
em Larissa Torres 
(E) e Jessica 
Torres (de óculos) 
no show do 
cantor Gospel 
Anderson Freire, 
na cidade de 
Nossa Senhora 
do Socorro, um 
evento de sucesso 
e que reuniu 
centenas de fiéis. 
Jessina vem a ser a filha querida do jornalista 
Cláudio Vasconcelos, um parceiro e colaborador 
do jornal Cinform Online. Parabéns!

NOTAS EVANGÉLICAS
1/4MUNDO EVANGÉLICO

FOTOS DIVULGAÇÃO

NOITE DE ALEGRIA EM SOCORRO

Na verdade, uma festa pelos 158 Anos do 
município de Nossa Senhora do Socorro com 
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SEMINÁRIO EM ILHA DAS FLORES

A UMESE de Ilha das Flores, em parceria com 
a União dos Ministros Evangélicos de Sergipe, 
presidida pelo Pastor Jorge Abreu, promoveu 
no último sábado um importante Seminário 
Teológico destinado a Pastores e Líderes, inclusive 

um culto de Adoração e Louvor ao Senhor com 
a participação do Cantor Anderson Freire. Os 
evangélicos agradeceram ao Prefeito Padre 
Inaldo (foto), à Frente Parlamentar Evangélica e 
aos Pastores que contribuíram em muito para 
a realização deste lindo evento e a todos que 
compareceram para adorar ao Rei dos Reis.
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com a destinação de Certificados de Conclusão. 
Ministrações: a primeira aula coube ao Pastor 
Jorge Abreu - Homilética, ensinando a montar 
pregações textual, expositiva e temática. Já a 
segunda aula foi ministrada pela Pastora Itamara 
Campos, ensinando sobre os desafios da Família 
Pastoral, e também a terceira aula, cujo tema foi 
Desafios Ministeriais, como vencer. Esse modelo 
de Seminário está colocado à disposição de todas 
as Umeses dos interiores com temas a serem 
escolhidos e com outros Pastores ministrantes. 

ANIVERSÁRIO DO PASTOR IZIDÓRIO

“Feliz aniversário ao meu querido amigo Pastor 
Izidório Bispo”. A frase é o Apóstolo Paulo, 
que disse mais: “Que as bençãos dos Céus te 
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VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

alcancem e que o bom Deus te surpreenda 
um ano repleto de realizações. Te amamos!”. A 
coluna e todos que fazem o Caderno MUNDO 
EVANGÉLICO se juntam ao desejo do Apóstolo 
Paulo assinando embaixo as suas belas palavras. 
Feliz aniversário Pastor Izidório Bispo! 
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EMBAIXADA SHALOM 
UMA IGREJA DA SUA FAMÍLIA 

A Embaixada Shalom é mais que uma Igreja: 
é a extensão da sua família e da sua casa. É uma 
Igreja que você vai amar e pertencer, destaca o 
pastor Jorge Abreu, líder da  As características 
mais marcantes estão pautadas no amor, na 
transformação de vidas e na família. Somos uma 
Igreja que cresce em direção ao amor de Deus, 
buscando sempre estar comprometido com os 
ensinamentos de Jesus, a fim de conhecê-Lo na 
Sua intimidade, Poder e Graça. 

Pastores Jorge Abreu e Itamara Campos, líderes 
da Igreja Embaixada Shalom e sua bela família

FOTOS DIVULGAÇÃO
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PASTORES
JORGE DE ABREU LIMA é Pastor, Teólogo, 

escritor e autor do livro duplo “Eu e Ela - Ele 
e Eu - A Arte de Viver a Dois”, escrito junto 
com a esposa Itamara Campos Souza Lima, 
Psicanalista em formação, formado em 
Programação Neurolinguística, conferencista 
sobre assunto familiares, tendo ministrado 
na Suiça e Munique, na Alemanha, além de 
várias capitais do Brasil. 

Atualmente, é o presidente da UMESE – União 
dos Ministros Evangélicos de Sergipe. 

ITAMARA CAMPOS SOUZA LIMA, é 
Pastora, Teóloga, escritora e autora do livro 
duplo “Eu e Ela - Ele e Eu - A Arte de Viver 
a Dois”, escrito junto com o esposo Jorge 
de Abreu Lima, Psicanalista em formação, 
formada em Programação Neurolinguística, 
conferencista sobre assunto familiares, tendo 
ministrado na Suiça e Munique, na Alemanha, 
além de várias capitais do Brasil.
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HISTÓRIA - A 
Igreja Evangélica 
Shalom teve seu 
início a partir do 
Pastor Anderson 
Freitas de Andrade, 
em agosto de 1993, 
onde os trabalhos 
foram iniciados 
na Avenida Dr. 
Adel Nunes, 534 – 
Conjunto Augusto 
Franco, em Aracaju. 
Três anos depois, 
o Pastor Anderson 
se afastou dos 
trabalhos por 
problemas pessoais, ficando a Igreja sem Pastor 
durante três meses. Em seguida, assume o 
Presbítero Jorge de Abreu Lima que era o então 
vice-presidente da Igreja com apoio de todos os 
membros e da antiga diretoria. Ao ser consagrado, 
em 16 de março de 1996, o Pastor Jorge Abreu 
então resolveu registrar a Igreja Evangélica 
Shalom oficialmente em 18 de outubro do mesmo 
ano, preservando a data de nascimento da Igreja 

Missionário Joangele Moura e Cláudia 
Carvalho, líderes da Embaixada 
Shalom, Parque dos Faróis
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que esteve temporariamente sem registro. Seis 
anos após, a Igreja se muda para a Praça Acrísio 
Garcez, 23 (Praça do Correio do Conjunto Augusto 
Franco), onde permaneceu por 17 anos. Hoje 
a Igreja está instalada em seu prédio próprio 
localizado à Avenida Caçula Barreto, 561, no 
mesmo conjunto habitacional, contando com 
mais duas Igrejas, sendo uma na cidade de 
Santana do São Francisco, pastoreada atualmente 
pelo Pastor Francisco da Conceição e sua esposa 
Renildes da Conceição, e outra no Parque dos 
Faróis, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, 
pastoreada pelos Missionários Joângele Leite e 
sua esposa Cláudia Carvalho.  

MISSÃO - A missão da Igreja Embaixada Shalom 
é ensinar pessoas comuns a se tornarem discípulos 
de Jesus Cristo, preparando-os para o IDE.  

ROPÓSITO - Manifestar a cultura do Reino de 
Deus, edificar a Unidade do Corpo de Cristo e fluir 
através dos Cinco Ministérios: Apóstolo, Profeta, 
Evangelista, Pastor e Mestre. 

VALORES - Somos uma Família para pertencer 
que valoriza o conceito de família instituído 
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pelo próprio Deus, visto 
que cremos e vivemos a 
palavra de Deus, atuando 
de forma transparente 
e inclusiva para todos 
indistintamente, 
transformando vidas em 
prol da unidade do corpo 
de Cristo.

GRUPO DE MULHERES 
- A Embaixada Shalom 
criou o  Grupo de Mulheres 
chamado SOFES com o 
objetivo de integrar todas 
as mulheres do Ministério para trabalharem 
ativamente para o Senhor Jesus, cada uma 
contribuindo com o seu talento e criatividade 
para esse fim. 

GRUPO DE JOVENS - A Embaixada Shalom 
conta com o Ministério de Jovens (JUVES) da Igreja 
que desenvolve um trabalho de encorajamento 
dos jovens para desenvolver um compromisso 
com Deus e com sua palavra, levando o jovem a ser 
testemunha de Jesus com palavras e seu exemplo 

Pastor Francisco Conceição 
e Renilde Conceição, da 
Igreja Embaixada Shalom de 
Santana de São Francisco
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de vida. O objetivo do Ministério é alcançar e unir 
os jovens ajudando-os a amadurecer na fé e a 
servir uns aos outros para a glória de Deus, cujo 
principal alvo é gerar vida de Deus nessa geração. 
Trabalhamos com evangelismos de impacto nas 
praças, semáforos e nos reunimos duas vezes por 
mês para estar ministrando sobre a vida de cada 
jovem. Nossa maior alegria é ver jovens sendo 
transformados pelo Poder de Deus. 

EVENTOS 
ENCONTROS DE CASAIS - A Embaixada Shalom, 

através de seus pastores, ficou conhecida como a 
Igreja Família, que trabalha muito a restauração 
dos casais e contribui com a transformação de 
famílias, grandes são os testemunhos de vidas e 
famílias transformadas ao longo desses anos. 

ENCONTROS DE MULHERES - Periodicamente, 
a cada seis meses, é realizado um Encontro só 
com mulheres com o objetivo de ajudá-las a 
vencer os desafios do dia a dia, além de contribuir 
para o crescimento espiritual de cada uma 
delas. Nesses encontros, sempre são convidadas 
profissionais liberais, a exemplos de médicas 
em suas diversas especialidades, psicólogas, 
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psicanalistas e empreendedoras com o 
objetivo de resolver assuntos pessoais e abrir 
perspectivas de crescimento financeiro através 
do empreendedorismo. 

RETIROS ESPIRITUAIS - Todos os anos, no 
período carnavalesco, a Embaixada Shalom 
juntamente com a grande maioria dos seus 
membros se reúnem em uma chácara para 
um retiro espiritual, onde durante esses dias 
eles oram e intercedem pela cidade, pelos 
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Uma equipe de jovens mulheres e homem 
à serviço da Igreja Embaixada Shalom
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jovens e pelas 
famílias, além 
de promover 
integração social 
entre todos. 

ENCONTROS 
DE JOVENS - 
A Embaixada 
Shalom entende 
que os jovens 
necessitam 
de seu espaço 
próprio onde 
possam se 
expressar de forma mais livre para Deus. Para 
isso, realiza encontros trimestrais com todos 
esses jovens, seja no templo ou chácaras, sempre 
acompanhado de uma equipe de diáconos 
preparados e líderes capacitados para ajudá-los 
através de ministrações.

LOUVORES ESPIRITUAIS - A Embaixada é 
conhecida pelos seus louvores e também por 
suas músicas alegres e festivas que sempre estão 
presentes nesses acontecimentos. 
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Um casal, Jorge e Itamara, com a 
dupla missão de cuidar da família 
e levar a palavra de Jesus
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PROJETOS PARA CRIANÇAS - A Embaixada 
Shalom entende que a criança é o futuro do nosso 
país, por isso uma grande preocupação é levar 
conhecimento da palavra de Deus desde o início 
de sua caminhada, além de motivar as crianças 
a perderem sua timidez para serem preparadas 
para o futuro e vencer os seus desafios. Pensando 
nisso, a Igreja sempre cria projetos que visem a 
integração de todas as suas crianças, a exemplo 
do Ministério de Dança e Coreografia, Culinária 
Infantil, Teatro, Música e despertar para o uso de 
instrumentos musicais.

9/9MUNDO EVANGÉLICO

VOLTAR PARA
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Equipe de mulheres abnegadas comandadas 
pela brilhante Pastora Itamara Campos
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UMA BENÇÃO DE DEUS
Salmos 127: 3

”Eis que os filhos são herança do Senhor, e 
o fruto do ventre o seu galardão.” Deus estará 
com você e seus filhos, uma vez que são sua 
herança. Os filhos são a herdeiros de Deus, 
nossa recompensa. 

O Senhor permite que tenhamos filhos para 
que mantermos o nosso nome e família viva sobre 
a terra. Sem isso que sentido teria a vida? Para 
quer ter algo, sem ter ninguém para deixa no fim?

Para que finalidade se construiria uma casa 
sem ninguém para mora na casa depois de 
morto? Deus nós dá às crianças, não como uma 
sanção, nem como um fardo, mas como um favor. 

PAULO FONSECA | PSICANALISTA - TEÓLOGO - PASTOR

1/2| MUNDO EVANGÉLICO
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É uma bênção de Deus, o apoio permanente 
de Deus para nosso bem estar, prosperidade e 
felicidade, quando sabemos como recebê-los e 
educá-los. Filhos são “bênçãos duvidosas” apenas 
porque são pessoas, e pessoas são duvidosas. 

Em uma Família organizada crianças são 
consideradas, não como um obstáculo e sim 
como uma herança, eles são recebidos, não com 
pesar, mas sim como uma recompensa nascida 
de nossos corpos.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 

CINFORMONLINE 

https://cinformonline.com.br/
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ADAPTANDO E AJUSTANDO O 
RELACIONAMENTO CONJUGAL

Quando casamos nos defrontamos com as 
nossas diferenças e necessidades individuais. A 
realidade é que quando nos unimos numa vida 
conjugal nos deparamos com desafios diários e 
que não estamos preparados para enfrenta-los, 
descobrimos então que cada um de nós, somos 
responsáveis pelo controle de qualidade de nosso 
relacionamento e sucesso conjugal. 

Constatamos também a necessidade 
de desenvolvermos a nossa auto-estima, 
caráter, personalidade, estatura espiritual e as 
capacidades de compreender, e de amar com 
naturalidade e maturidade, procurando dar um 
ao outro o que esperamos que nos seja oferecido, 
está é uma lei bíblica, o que se semeia se colhe, 
semeia-se amor, colhe-se amor. 

 | JORGE & ITAMARA

1/7MUNDO EVANGÉLICO

Por Pastor Jorge Abreu
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Mas como estamos tratando com casais, já 
casados, independentemente do tempo e que na 
maioria trazem problemas nos seus relacionamentos, 
precisamos então adaptar e ajustar o nosso 
relacionamento conjugal voltamos então ao principio 
das ministrações que é o reconhecimento de nossos 
erros, reconhecer que cada um tem errado, que 
precisamos da ajuda de Deus para que o nosso 
relacionamento seja adaptado e ajustado. 

Vejamos então alguns pontos do nosso 
casamento em que estaremos precisando fazer 
alguns ajustes imediatos: 1º) Com relação aos 
gostos e preferências pessoais – Até nos costumes 
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e hábitos alimentares pode haver diferenças 
conflitantes, um gosta de muito sal, outro de pouco 
sal, um de muito tempero, outro de pouco tempero, 
outro gosta de café bem quente, o outro de café 
morno. E assim por diante, o que deve ser feito, 
teremos que nos ajustar, sempre que for possível o 
que tiver condição para tal deve ceder ao gosto um 
do outro para que haja uma adaptação dos dois e 
aquilo que era ponto de conflito deixe de existir. 

2º) Com relação às atividades espirituais – Eu 
considero esse ponto um dos mais importantes a 
ser ajustado pelo casal, e posso até adiantar que a 
falta de sabedoria de muitas mulheres e de muitos 
homens tem causado sérios estragos no lar. É o 
caso de um dos cônjuges ter se convertido para 
Deus e se envolvem tanto nos trabalhos da igreja 
que passam a esquecer seu esposo ou esposa, são 
pessoas que passam mais tempo envolvido em 
trabalhos da igreja do que envolvido com aquele ou 
aquela que merece sua atenção para que também 
pelo seu testemunho seja alcançado para Jesus 
Cristo. Esse é um ponto que requer muito diálogo 
e sabedoria do cônjuge convertido a Deus para 
que possa realizar a obra de Deus sem, contudo, 
trazer detrimento a sua vida conjugal. Tem muitas 
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mulheres e maridos errando, e errando feio, 
quando deixam seus maridos ou suas mulheres em 
verdadeiros abandonos para participarem de vigílias 
ou cultos de orações que levam toda a noite sem o 
consentimento e aprovações especificas e diretas 
do cônjuge. Não podemos ignorar os nossos papeis 
no lar e nossas necessidades sexuais e afetivas, 
precisamos separar um tempo para cada prioridade 
sem esquecer a escala de valores, em primeiro 
lugar Deus e depois vem o cônjuge e, portanto, 
a responsabilidade de supri-lo em todas as suas 
carências. Lembram-se do que falou o Apostolo 
Paulo em 1ª Co 7:5 – “Não vos defraudeis um ao 
outro, senão por consentimento mútuo, por algum 
tempo, para vos aplicardes à oração; e, depois, 
ajuntai-vos outra vez, para que satanás não vos 
tente pela vossa incontinência”. 

– Precisamos estar em uma unidade perfeita 
com o cônjuge, e também aqueles maridos que 
não são convertidos a Deus também devem 
ceder um pouco, e comparecer pelo menos em 
dois domingos mensais a igreja com sua família, 
por amor a Deus que lhe dar todas as coisas e a 
sua esposa e seus filhos, haja vista que o mundo 
em que estamos vivendo gira em torno de sexo, 
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drogas, e todo tipo de maldade, e na igreja você 
bem sabe que eles estarão recebendo a palavra 
de Deus, então você deve ceder e servir de apoio a 
sua esposa e incentivo para seus filhos. 

3º) Com relação à vida sentimental e afetiva 
– Em geral o homem é mais frio e calculista, 
estando freqüentemente ligado nas suas 
pretensões materialistas. A mulher é um ser 
sensível, delicado e extremamente sentimental, 
estando o tempo todo sintonizado ao mundo 
interior, à sua alma, ou seja, aos seus sentimentos. 
Enquanto o homem está fazendo contas em sua 
mente para ver se pode adquirir um determinado 
bem, a esposa está pensando nos abraços, nos 
beijos, nos carinhos, nas expressões de amor e 
palavras românticas que espera receber de seu 
marido. O marido tem que se adaptar e se ajustar 
para entender e compreender o mecanismo 
sentimental da sua esposa e procurar desligar-
se um pouco do seu raciocínio para atender as 
suas expectativas românticas. A sugestão que 
nós oferecemos é que em tempo e fora de tempo 
vocês se abracem e se acariciem mutuamente, 
os abraços são importantes e também uma vital 
expressão de amor, e quando vocês aprenderem 

5/7MUNDO EVANGÉLICO
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a tirarem proveito de um bom abraço, vão querer 
estar se abraçando sempre. Vocês vão perceber 
que os seus corpos reagem calorosamente e 
ardentemente a este tipo de afeto. 

4º) Com relação à comunicação – Para 
uma mulher a linguagem da conversação é, 
basicamente, a linguagem da concordância. 

Os homens são mais falantes em discursos 
públicos em reuniões, sendo que a forma de 
conversação deles é do tipo “reportagem”, 
girando em torno da realização de alguma 
tarefa. Na comunicação as mulheres precisam 
ajustar-se mais. Calma maridos, calma não 
riam ainda. É que elas tendem mais por fazer 
perguntas, e os homens tendem a oferecer 
pouquíssimas respostas verbais. Deve existir 
o bom senso de ambas as partes para levar o 
diálogo ao nível de conversação saudável e 
eficaz que se torne satisfatório para ambos. 
Um alerta aos homens, tem esposas doentes 
porque os seus esposos nunca têm tempo 
para escuta-las. Suas esposas precisam sentir 
calor humano, boa vontade e atenção da sua 
parte para com as suas palavras. 
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5º) Com relação ao ato sexual – Por incrível que 
pareça esse é o ponto onde os homens precisam de 
maior ajuste, eles se acham os maiorais, mas ouse 
perguntar a sua mulher se realmente você precisa se 
ajustar nesta área, todo casal, sem exceção, deverá 
passar por um longo processo de ajustamento 
sexual devido suas diferenças formativas, fatores 
emocionais, temperamentos e níveis de maturidade, 
etc. Para que um casal atinja níveis ideais para 
um relacionamento sexual satisfatório, requer-se 
tempo, compreensão, paciência, estudo, experiência 
e discussão franca sobre o que agrada e o que 
desagrada, sobre o que excita e o que não excita, e 
assim por diante. Nesta área os homens precisam 
reaprender e aprender com as suas amadas esposas 
através de um dialogo aberto, franco e amoroso. 
Quando passamos a entender as nossas diferenças 
e nos permitimos ajustar e nos adaptarmos em 
todas as áreas, certamente estamos caminhando 
para uma vida amorosa, familiar e sexual cheia de 
satisfação e de prazer.
Jorge de Abreu Lima é Pastor, Teólogo, escritor e autor do livro Eu e Ela – Ele 
e Eu - A arte de viver a dois, livro duplo ao lado de sua esposa, PNL, Psicanalista 
em formação, Conferencista sobre assuntos familiares tendo ministrado na 
Suíça e Munique na Alemanha, além de várias capitais do Brasil e atualmente é 
o Presidente da UMESE – União dos Ministros Evangélicos de Sergipe.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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“MARCHA PARA JESUS” 
EM ARACAJU REUNE 
MILHARES DE PESSOAS  

A “Marcha Para Jesus Sergipe 2022”, realizada 
no último dia 16 de julho, foi um grande sucesso e 
reuniu milhares de pessoas em Aracaju. O dia tão 
aguardado chegou e foi bastante festejado com a 
reunião de várias Igrejas Evangélicas. 

As pessoas se reuniram na tradicional Praça 
da Bandeira, um local importante da capital 
sergipana e em seguida seguiram pelas principais 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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ruas e avenidas 
cantando e 
louvando a 
Deus. “Foi um 
espetáculo 
bonito”, resumiu 
o Pastor Antônio 
dos Santos.   

“Na verdade 
todo o povo 
de Deus foi às 
ruas da capital 
sergipana 
proclamando 
a soberania do 
nosso Deus”, disse emocionado o presidente da 
União dos Ministros Evangélicos de Sergipe, a 
UMESE, Pastor Jorge Abreu. Assim como outras 
personalidades de Sergipe, o atual presidente 
da UMESE recebeu uma homenagem dos 
organizadores do importante evento. 

Pastor Jorge Abreu, presidente da 
UMESE, foi homenageado e fala aos fiéis
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A Marcha para Jesus é um evento internacional 
e interdenominacional que ocorre anualmente 
em milhares de cidades do mundo. A Marcha 
para Jesus é um evento pacífico que reúne 
igrejas cristãs do país e do mundo e é aberto à 
participação de toda a população. 

A Marcha representa a união das pessoas, a 
comunhão de todos que acreditam em Jesus 
Cristo. Ele é o grande resgatador, pois deu sua 
vida pelos homens na cruz. 

VOLTAR PARA
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VOLTAR PARA
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Multidão foi às ruas de Aracaju em 
mais uma edição da Marcha para Jesus
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MICHELLE BOLSONARO 
DIZ QUE O BRASIL TEM 
PROMESSAS DE DEUS

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, 
participou de mais um evento evangélico, onde 
voltou a falar sobre a sua fé em Deus. Na ocasião, 
ela também abordou a sua perspectiva em 
relação ao país, espiritualmente falando.
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A primeira-dama Michele Bolsonaro 
emocionou o público presente ao evento



ANO 4 - ED. 251 -1/8/2022   170  

2/3MUNDO EVANGÉLICO

Segundo Michelle, o Brasil possui 
promessas de Deus que não serão frustradas 
por quaisquer circunstâncias. A declaração 
foi na última quarta-feira (27), durante a sua 
participação na 12ª edição da Conferência 
Modeladas, em Brasília.

“Eu declaro que essa Nação é abençoada e 
essa Nação tem promessas do Senhor. Nenhuma 
dessas promessas irá se frustrar em nome de 
Jesus”, afirmou a primeira-dama. “É assim que eu 
creio: Deus tem o controle de todas as coisas!”.

PROTAGONISMO - Durante o lançamento da 
candidatura oficial à Presidência da República, 
no estado do Maracanãzinho, no último domingo, 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu a palavra à 
primeira-dama, sendo ela a primeira a discursar.

Na ocasião, Michelle Bolsonaro também fez 
declarações de fé, exaltando a Deus e declarando 
que o país possui promessas do Senhor. Ela 

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://cinformonline.com.br/
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argumentou ainda que a reeleição do esposo 
seria parte de um projeto de “libertação” para o 
Brasil, e não de poder político.

ANÚNCIO - “Eu creio que Deus é por nós, é 
pelo nosso Brasil, eu creio na libertação, eu creio 
na salvação, eu creio na cura, no resgate e eu 
creio que o Brasil será celeiro de benção para 
outras nações. As palavras do senhor vão cumprir 
sobre essa terra”, afirmou Michelle.

Com a repercussão positiva do discurso da 
primeira-dama, a campanha do presidente 
estaria, agora, querendo investir mais na 
exposição de Michelle junto ao eleitorado, a fim 
de atrair o voto feminino.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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CONGRESSO NACIONAL DE 
HOMENS PRESBITERIANOS 
SERÁ EM SETEMBRO 

O XV CONGRESSO Nacional de Homens 
Presbiterianos será realizado no período de 22 
a 25 de setembro de 2022, de quinta a domingo, 
no SESC - Serviço Social do Comércio, em 
Guarapari, ES. Sob o tema “Homens Capazes”, o 
evento organizado pela Confederação Nacional 
de Homens Presbiterianos - CNHP, aguarda a 
presença estimada de 600 participantes. 

O Culto de abertura no dia 22, quinta-feira, 
às 19h30, terá como mensageiro o Reverendo 
Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo 
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB 
e Pastor da IP em Patrocínio, MG. No dia 23, 
sexta-feira, o mensageiro do Culto à noite será o 
Reverendo Jailto Lima do Nascimento, Presidente 
do Sínodo Central Espírito-santense – SCE e 
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Pastor na 1ª IP de Vitória, ES. No sábado, dia 
24, para o Culto de encerramento e posse da 
nova diretoria, o mensageiro será o Reverendo 
Juarez Marcondes Filho, Secretário Executivo do 
Supremo Concílio e Pastor da 1ª IP de Curitiba, PR. 

Destacamos que os trabalhos das Comissões 
acontecerão de quinta à sábado, onde, após a 
apresentação e aprovação de todos os pareceres, 
se procederá a eleição da nova diretoria. 

A cidade de Guarapari oferece uma excelente 
infraestrutura e várias opções de passeios, fora 
o excepcional parque aquático do SESC, que 
poderá muito bem ser aproveitado durante todos 
os dias do evento. 

Os preletores do importante evento são o Rev. 
Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo 
Concílio; Rev. Jailto Lima do Nascimento, 
Presidente do Sínodo Central Espírito-santense 
– SCE; Rev. Juarez Marcondes Filho, Secretário 
Executivo do Supremo Concílio

2/2MUNDO EVANGÉLICO
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Antes de começar a mergulhar nesse texto, 
permita-me fazer algumas observações que 
lhe serão úteis: Confio no fato de que você será 
incentivado (a) pela construção do texto com 
base bíblica e histórica a se permitir pensar 
sobre um tema tão controverso, maltratado e 
negligenciado em nossos dias; Esse tema não 
é de cunho puritano e religioso, mas busca 
mostrar o quanto se pode perder em não 
observar e praticar ações que te permitirão 
atingir o máximo do eu potencial. 

A proposta do texto não é montar uma lista dos 
não pode, mas lhe apresentar a linda e poderosa 
ação da santidade; Acredito que a Bíblia é o único 

SEPARADOS – PARA UM 
RELACIONAMENTO DE 
SUCESSO!

COM O PASTOR ANTÔNIO LIMA
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e mais antigo livro do mundo que se propõe a 
trazer um tema de tamanha importância não 
somente para os religiosos, mas também para 
aqueles que desejam evoluir como ser humano. É 
importante destacar duas palavras direcionadoras 
do nosso estudo: SANTIDADE E SANTIFICAÇÃO 
que aparecem tanto em hebraico como grego, 
ou seja, no Antigo e Novo Testamento. A família 
hebraica para santidade é kadosh (santo), 
kadash (santificar) e kodesh (santificar). Na 
família grega a palavra correspondente é hagios 
(santo), hagiádzo (santificar) e três substantivos, 
hagiasmós, hagiosýne e hagiótes (santificar).

No Antigo Testamento as palavras 
santidade e santificação aparece em torno 
de mil vezes, enquanto no Novo Testamento, 
quase trezentas vezes, isso diz muito para 66 
livros; A TORAH OU PENTATEUCO apresenta 
a santidade de Deus como padrão de 
excelência para a orientação de Israel; OS 
LIVROS POÉTICOS especialmente o de Salmos 
declaram a exaltação a Santidade de Deus. 

“Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o 
no seu monte santo, pois o Senhor nosso 
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ANO 4 - ED. 251 -1/8/2022   176  

Deus é santo” (Salmos 99:9); OS PROFETAS são 
responsáveis em descrever a Glória de Deus. 

“E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 
Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a 
terra está cheia da sua glória” (Isaías 6:3); O novo 
testamento é marcado por uma ação poderosa 
de Deus que vira para santificar seus filhos – 
O apostolo Paulo escrevendo aos irmãos de 
Tessalônica, sobre santidade disse que o mesmo 
Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o 
vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente 
conservados irrepreensíveis para a vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo (1 Tessalonicenses 
5:23); Santidade não é religiosidade, santidade 
é consagração, oferta, comunhão, serviço, 
dedicação e adoração. 

A santidade de Deus envolve tanto crianças 
como jovens, homens e mulheres, senhores e 
senhoras.......(CONTINUA).

Pastor Antônio Lima é Jornalista, âncora do programa VIDA COM 
ESPERANÇA, da  Rádio Sara Brasil, advogado, escritor, Pastor, membro da 
ACADEMIA BRASILEIEIRA TEOLOGICA DE LETRAS, pós graduado em psicologia 
organizacional com ênfase em Saúde Emocional 

VOLTAR PARA
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Os cinco tipos de alimentos que nunca se 
deve comer são aqueles ricos em gorduras 
processadas, açúcar, sal, aditivos como corantes, 
conservantes e realçadores de sabor, porque são 
substâncias prejudiciais para o organismo e estão 
associadas ao aparecimento de doenças como 
diabetes, obesidade, hipertensão e câncer.

Além disso, devido ao seu elevado teor de 
gordura, sódio e conservantes, favorecem o ganho 
de peso e, já que não são ricos nutricionalmente, 
aumentam a sensação de fome, o que também 
contribui para o ganho de peso e atrapalham o 
processo de emagrecimento.

COMIDAS E BEBIDA 
QUE VOCÊ NÃO DEVE 

COMER OU BEBER

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
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Confira a seguir os quatro alimentos e a bebida 
que devem ser evitados, ou seja, que não podem 
ser consumidos nunca.  

1. FRITURAS EM ÓLEOS VEGETAIS
Alimentos que são preparados na forma de 

fritura acabam sendo muito ricos em calorias 
extras vindos da gordura, sendo desnecessários 
principalmente para quem deseja perder peso. 

Além disso, o consumo excessivo de óleos 
vegetais refinados pode prejudicar a saúde, como 
os óleos de soja, canola e milho, por exemplo.
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2. CARNES PROCESSADAS E EMBUTIDOS
Carnes processadas ou embutidas como 

salsicha, linguiça, presunto, peito de peru e 
mortadela são ricas em gorduras ruins, sal, 
conservantes e realçadores de sabor, que 
comprovadamente aumentam o risco de 
problemas como pressão alta e câncer de 
intestino, por exemplo.
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3. COMIDA PRONTA CONGELADA
Comida pronta congelada, como lasanha, pizza 

e yakissoba, costumam ser ricas em sal e gorduras 
ruins, elementos que ajudam a conservar o 
alimento e dar mais sabor, mas que acabam 
causando problemas como retenção de líquidos e 
aumento da pressão arterial.
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4. TEMPERO EM CUBOS E MOLHOS DE SOJA
Temperos de carne, galinha ou legumes 

em cubos e molhos como os de soja e inglês, 
são muito ricos em sódio, o composto do sal 
que causa aumento da pressão arterial. Além 
disso, muitos têm realçadores de sabor e 
conservantes que irritam o intestino e causam 
dependência no sabor.
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5. REFRIGERANTES
Refrigerantes são bebidas ricas em açúcar, 

aditivos, conservantes e realçadores de sabor que 
aumentam o risco de problemas no intestino, 
inflamação, aumento do açúcar no sangue, 
obesidade e diabetes.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

VOLTAR PARA
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BRASIL REGISTRA PRIMEIRA MORTE
POR VARÍOLA DOS MACACOS
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VARÍOLA DOS MACACOS: 
ESTAMOS PREPARADOS 
PARA UMA NOVA PANDEMIA?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou no último dia 23 de julho que a 
varíola dos macacos, também conhecida como 
monkeypox, é considerada uma emergência de 
saúde pública global. No Brasil, já são mais de 
1.000 casos confirmados e uma morte. Trata-se 
de homem de 41 anos que tinha graves problemas 

CADERNO   SAÚDE

Já são mais de 18 mil casos em todo o mundo

FOTOS DIVULGAÇÃO
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de imunidade e morava na cidade de Uberlândia, 
em Minas Gerais. Sergipe já registrou dois casos 
suspeitos que deram resultado negativo para a 
doença e positivo para outras infecções (varicela e 
catapora). Em todo o mundo já são mais de 18 mil 
casos confirmados e sete mortes.

A declaração de emergência global ocorreu 
porque a doença já se espalhou para 78 países, 
portanto há uma disseminação do vírus em larga 
escala, o que significa que estamos em uma 
nova pandemia. “A emergência em saúde quer 
dizer que há um espalhamento descontrolado 
desse vírus e que os estados, municípios e países 
devem estabelecer políticas para contê-lo”, disse 
o professor Lysandro Pinto Borges, coordenador 
do laboratório de bioquímica e imunologia da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Segundo Borges, a OMS demorou para 
declarar o estado de emergência porque 
os primeiros casos ocorreram com maior 
prevalência em indivíduos homossexuais. “Com 
medo da estigmatização como aconteceu no HIV, 
a entidade demorou para declarar esse estado 
de emergência e agora a tardiamente, onde 
já há um alastramento muito grande do vírus. 
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Não podemos discriminar o paciente detectável 
para varíola dos macacos, independente do seu 
gênero ou da sua opção sexual”, alertou.

4/7CADERNO   SAÚDE

A doença já se 
espalhou para 
78 países

A DOENÇA

A varíola dos macacos é uma doença viral 
causada por um vírus que foi diagnosticada e 
identificada pela primeira vez no século passado, 
na década de 60, que não tem nada a ver com 
macacos. Na verdade, ela foi identificada primeiro 
nos macacos e por isso ficou conhecida no mundo 
científico como “varíola dos macacos”. Essa 
doença tem caráter endêmico em alguns países 
da África Central e da África Ocidental. Ao longo 
da história da saúde pública mundial, nós tivemos 
alguns surtos de varíola dos macacos em alguns 
países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, 
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mas surtos curtos, com poucos casos. O que nós 
estamos vivendo agora é o primeiro grande surto 
em países não endêmicos.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

A doença começa, quase sempre, com uma 
febre súbita, forte e intensa. O paciente também 
tem dor de cabeça, náusea, exaustão, cansaço 
e fundamentalmente o aparecimento de gânglios 
(inchaços popularmente conhecidos como 
“ínguas”), que podem acontecer tanto na região 
do pescoço, na região axilar, como na região 
perigenital. A manifestação na pele é chamada 
de papulovesicular uniforme, que são feridas ou 
lesões pelo corpo.

De acordo com o professor 
Lysandro Pinto Borges “as 
medidas de prevenção são 
basicamente evitar o contato 
com os desconhecidos, 
pele com pele, manter 
relações sexuais sempre 
protegidas e observar se a 
pessoa tem alguma lesão 
circular, puntiforme, que 
drena secreção. A prevenção 

5/7CADERNO   SAÚDE

Professor Lysandro Borges
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também se dá lavando as embalagens, visto que 
a pessoa que tem lesões principalmente na palma 
das mãos e vai ao mercado, por exemplo, e toca 
em frutas, verduras, vegetais ou até em objetos, 
esse vírus pode ainda estar ativo quando a outra 
pessoa tocar também”, explicou.

“É importante que as pessoas mantenham 
os cuidados lavando as mãos, usando o álcool 
gel, evitando a relação sexual com pessoas 
desconhecidas, com múltiplos parceiros, evitando a 
troca de roupas de cama, peças íntimas, tudo isso 
é prevenção da varíola dos macacos. E em casos 
mais graves o paciente também pode tossir, espirrar 
com lesões na região da boca e essas secreções 
podem contaminar o outro indivíduo. Então o uso da 
máscara também é muito importante”, orientou.

VIGILÂNCIA

A Secretaria de Estado da Saúde acompanha 
com atenção o avanço na varíola dos macacos no 
Brasil. Segundo o diretor de Vigilância em Saúde 
da SES, Marco Aurélio Góes, desde maio o estado 
tem se preparado para possíveis aparecimento 
de casos. “Já divulgamos para os trabalhadores, 
gestores do SUS e serviços privados quatro 
comunicações de risco explicando um pouco sobre 

6/7CADERNO   SAÚDE
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a doença, sinais e sintomas, e principalmente 
sobre a notificação imediata dos casos”, comentou.

“A gente vem trabalhando com a sistematização 
dessa notificação. Qualquer local que atenda 
um caso suspeito ou que ache que possa ser, o 
município precisa notificar de imediato ao Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 
(CIEVIS) e coletar os exames específicos. Também 
temos feito a organização do fluxo das amostras 
coletadas. A gente tem um kit que é enviado para 
os serviços onde o paciente é atendido e essas 
amostras são encaminhadas para os laboratórios 
nacionais de referência, porque o exame de 
monkeypox ainda não é feito por aqui”, informou.

Dr Marco Aurélio: “A Secretaria de Estado 
da Saúde tem atuado na orientação”

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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SUPERLOTAÇÃO E LEITOS IMPROVISADOS

Após constatar denúncias de superlotação e 
leitos improvisados, com diversos pacientes nos 
corredores no Hospital Universitário de Lagarto 
(HUL),o Ministério Público Federal (MPF) 
celebrou na última segunda-feira, 25, acordo com 
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), o Hospital, a Secretaria de Estado da 
Saúde de Sergipe e o Conselho Regional de 

1/8CADERNO   SAÚDE

NOTAS DA SEMANA
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GARANTIA DE ATENDIMENTO

De acordo com a procuradora da República 
Aldirla Albuquerque, com estas contratações, fica 
garantido o atendimento de urgência e emergência 
na unidade. Através da assessoria, o Hospital 
Universitário de Lagarto informou que foram 
convocados profissionais através do concurso 
público da Ebserh vigente e também através de 
Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado para 
médicos clínicos. O pessoal da enfermagem será 
contratado através do concurso. 

Medicina (Cremese) e Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren) para garantir a contratação 
de 29 médicos, sendo 7 anestesistas e 22 clínicos 
gerais, além de 8 enfermeiros e 13 técnicos de 
enfermagem para o atendimento no hospital. 
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JÓRIA DIAS É HOMENAGEADA

A gestora administrativa da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Nestor Piva foi agraciada com 
o “Prêmio Oxente Sergipe 2022”. A homenagem 
é dedicada aos profissionais e empresas que 
agregam para a história do estado de Sergipe. 
Segundo um dos organizadores, o prêmio decorre 
graças ao trabalho de atendimento da forma mais 
humanizada possível aplicada na UPA, através da 
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ABANDONARAM OS ESTUDOS 
DURANTE A PANDEMIA

Depois de dois anos de limitações e mudanças 
diárias impostas pela pandemia mundial provocada 
pela Covid-19, os cursos de graduação da área 
da saúde seguem apresentando a menor taxa de 
evasão estudantil. A constatação deste cenário 
educacional faz parte da mais recente pesquisa de 
campo realizada pelo Instituto Semesp, por meio 
da 12ª edição do Mapa do Ensino Superior. Os 
registros divulgados pelo Mapa detalham que, por 
ser mais genérico e administrativo, a maior taxa de 
evasão está na área de gestão hospitalar (41,1%); 
já na modalidade Ensino a  Distância (EAD), gestão 
hospitalar segue com mais evasões (50,6%), e 
radiologia, com a menor (26,7%). Os dados têm 
como base a análise dos microdados do Censo da 
Educação Superior de 2020, período mais recente 
que o Inep disponibiliza. 

coordenação de Jória Dias e, consequentemente, 
o resultado final beneficiando toda a população 
que procura assistência na unidade. “É no 
reconhecimento do nosso trabalho que temos a 
certeza que fazemos de forma correta, com amor 
e carinho”, frisou Jória. A premiação ocorreu no 
dia 16 de julho em Aracaju.



ANO 4 - ED. 251 -1/8/2022    195  

5/8CADERNO   SAÚDE

EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS AJUDAM
NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES

Reduzir dores, melhorar a forma física ou diminuir 
um quadro inflamatório. Esses são alguns dos 
objetivos dos exercícios terapêuticos. Bastante 
utilizados pelos fisioterapeutas, a aplicação dessas 
atividades pode ser passiva ou ativa. Diferente de 
outros exercícios, os exercícios terapêuticos têm 
mais a ver com o objetivo do que com o exercício 
em si. Visando o tratamento específico para uma 
doença, esse método também é utilizado por 
outros profissionais de saúde.
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RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DAS COMISSÕES

 Apresentar os relatórios de atividades das 
comissões do Conselho Estadual de Saúde 
de Sergipe (CES/SE) dos últimos seis meses. 
Este foi o principal objetivo da 258ª Reunião 
Ordinária realizada na última terça-feira, 26, 
no auditório da Fundação Estadual de Saúde 
de Sergipe (Funesa). O conselheiro Sandro 
Azevedo apresentou as atividades da Comissão 
Intersetorial de Fiscalização, Acompanhamento 
do Fundo Estadual de Saúde, Análise do 
Orçamento e Finanças, Acompanhamento dos 
Estabelecimentos de Saúde e Monitoramento da 
Mortalidade Materno-Infantil (Comfin). Segundo 
ele foram realizadas várias reuniões da comissão, 
inclusive foi criado um cronograma de reuniões. 

VI SEMINÁRIO DE ALEITAMENTO MATERNO

O mundo unido pela amamentação. Este é 
o objetivo do Agosto Dourado, campanha 
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VÍTIMAS DE ACIDENTES NO HUSE

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador 
João Alves Filho (Huse), referência em 
atendimento de traumas, atendeu 2101 pacientes 

internacional criada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para incentivar o aleitamento 
materno e que traz a simbologia do dourado estar 
relacionado ao padrão ouro de qualidade do leite 
materno. Para celebrar e incentivar a mobilização, 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza no 
dia 3 de agosto o I Seminário Estadual de Saúde da 
Criança e o VI Seminário de Aleitamento Materno. 
O evento irá acontecer no auditório do Hospital 
Veterinário da Faculdade Pio Décimo, durante todo 
o dia, envolvendo profissionais de saúde das áreas 
de Atenção Primária, Hospitalar e Especializada.
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vítimas de acidentes envolvendo motocicletas, nos 
primeiros 6 meses deste ano. Foram 350 vítimas 
de politraumas por mês ou 12 atendimentos diários 
no pronto-socorro, o que significa que, de janeiro 
a junho, a cada duas horas, uma pessoa vítima 
de acidente envolvendo motocicletas deu entrada 
na Unidade Hospitalar. A maioria precisando ser 
internada com diagnósticos que vão desde graves 
fraturas dos ossos a traumatismo crânio-encefálico.

Receba o seu jornal 

digital toda semana 
através do WhatsApp, 

às segundas-feiras 

CINFORMONLINE 

https://cinformonline.com.br/
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AGOSTO DOURADO DESTACA 
A IMPORTÂNCIA DA 
AMAMENTAÇÃO 

Criada em 1992 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em parceria com o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a 
campanha Agosto Dourado tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade para a importância do 
aleitamento materno para a saúde da mãe e do seu 
filho. O Leite materno é o alimento mais completo 
para o início da vida, servindo tanto para nutrição 
como para proteção da criança. 

A amamentação traz benefícios para a criança e para a mãe
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“O leite materno tem a proporção exata para 
garantir o melhor crescimento em estatura e o 
desenvolvimento de habilidades intelectuais. As 
crianças amamentadas exclusivamente com o 
leite materno dificilmente adoecem e quando 
isso ocorre elas se recuperam rapidamente. 
Além disso, o aleitamento materno traz benefício 
até a idade adulta, proporcionando menor risco 
cardiovascular, obesidade e diabetes”, disse a 
pediatra, neonatologista e consultora internacional 
de amamentação, Débora Cristina Fontes Leite.

Segundo a médica, a OMS recomenda que as 
crianças sejam amamentadas, exclusivamente, 
sem água, sucos ou chás, até o sexto mês de 
vida e continuem mamando e recebendo outros 
alimentos até dois anos ou mais. “Eu sempre 
oriento para minhas pacientes amamentem pelo 
tempo que for confortável para ela e para seu filho 
e que interrupção seja de forma gradual, após 
percebido os sinais de que a criança está pronta 
para o processo”, comentou a pediatra.

BAIXA PRODUÇÃO

A especialista orienta que a mãe deve 
procurar imediatamente um pediatra para que 
seja feito o diagnóstico se a baixa produção de 
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leite é real ou somente percebida pela genitora. 
Isso é importante para garantir a nutrição da 
criança. Segundo ela, se o ganho de peso estiver 
correto, a criança estiver com boa perda de 
urina, a produção de leite deve estar suficiente 
e é somente uma percepção da genitora por 
comparação com outras mães ou outros fatores 
que causam insegurança quanto a suficiência de 
produção (esta é a grande maioria dos casos). 

 “Se a pega e posicionamento do bebê ao seio 
não estiverem corretos, ele estimula pouco a mãe 
e pode haver baixa produção, neste caso uma 
orientação e correção da pega e posicionamento 
irá dar resultados. Mulheres com diabetes 
gestacional, que tiveram sangramento volumoso 
durante o parto ou que tenham retenção de restos 
placentários podem ter baixa produção real e 
devem ser avaliadas pelo médico”, explicou.
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De acordo com ela, isso acontece 
principalmente com as mães de prematuros 
que ordenham leite para seus filhos em unidade 
de terapia intensiva. Uma consultora em 
amamentação poderá orientar como resolver 
através do estímulo com bomba elétrica e uso 
de galactogogos, substâncias que estimulam a 
produção de leite. “Existem condições raríssimas 
de hipoplasia mamária que também podem 
evoluir com baixa produção, necessitando de 
uma consultora de amamentação para estimular 

Dra Débora: ‘‘O leite materno tem a proporção exata para 
garantir o melhor crescimento e desenvolvimento’’
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a produção e complementar a dieta da criança 
através de translactação”, disse.

BANCOS DE LEITE 

Muitas mães têm dúvidas sobre o armazenamento 
do leito materno. A pediatra explica que o leite 
fora da mama é um ambiente de cultivo para 
microorganismos e deve ser manuseado com 
extremo cuidado. Em Sergipe existem quatro Bancos 
de Leite Humano: dois em Aracaju (BLH Marly 
Sarney e o posto de coleta da Maternidade Santa 
Isabel) e dois no interior do estado no município de 
Lagarto (BLH Zoéd Bittencourt) localizado anexo à 
Maternidade São Zacarias, e em Itabaiana (BLH Irmã 
Rafaela Pepel na Maternidade São José). 

“O ideal é que a mãe procure um Posto de 
coleta de leite humano ou banco de leite para 
tirar todas as dúvidas e informações de como 
devem ser os recipientes e sua esterilização, mas 
de forma geral o leite cru pode ficar 24 horas 
na geladeira, na prateleira superior (nunca na 
porta, somente na parte interna) e 15 dias no 
congelador. Já o leite pasteurizado em banco de 
leite tem validade de seis meses”, concluiu.
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PÍLULA ANTICOVID
O Ministério da Saúde aprovou a inclusão 

dos medicamentos antivirais nirmatrelvir e 
ritonavir ao Sistema Único de Saúde (SUS) para 
medicamentos para o tratamento de pacientes 
com quadro leve ou moderado da Covid-19. 
A inserção no SUS foi publicada no Diário 
Oficial da União dano dia 06/05/2022, após 
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AMANDA PRATA
FARMACÊUTICA
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análise da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde 
(Conitec) e consulta pública.

 
 COMO FUNCIONA MEDICAMENTO ANTIVIRAL?

A pílula antiviral age de forma a inibir a 
reprodução do vírus e, assim, desacelerar a 
progressão da doença.

O antiviral em pílulas, produzido pela Pfizer, é 
comercializado sob o nome Paxlovid.

COMO É O TRATAMENTO?

O tratamento com o Paxlovid só poderá ser 
realizado para casos confirmados de pacientes 
adultos com deficiências imunológicas ou com idade 
igual ou superior a 65 anos e em até cinco dias após 
início dos sintomas, com indicação de uso domiciliar, 
a serem administrados pela via oral e com duração 
de tratamento previsto em 10 doses por 05 dias.

 
QUAIS BENEFÍCIOS?

De acordo com a Conitec, estima-se uma 
economia de até R$ 19 milhões ao cofres públicos, 
em um período de cinco anos, levando em 
consideração a diferença entre o custo estimado 
de tratamento com os remédios e as despesas 
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ocasionadas por internação (de casos moderados aos 
que necessitam de unidade de tratamento intensivo, 
quando esse valor aumenta exponencialmente), e por 
cenários com baixa e alta incidência de infectados.

 A PÍLULA ANTICOVID SUBSTITUI A VACINA?

Não. Os especialistas em doenças infecciosas 
garantem que a vacina continua sendo a principal 
arma contra a pandemia, mas como seu acesso 
ainda é limitado em muitos países, o comprimido 
pode, desta forma, ser uma solução para diminuir 
a mortalidade em algumas regiões.
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Amanda Prata - Farmacêutica graduada pela Universidade Federal de 
Sergipe em 2007,  Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica 
pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2015.
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A enfermeira Maria 
Ruth Machado é 
especialista em 

Unidade de Terapia 
Intensiva pelo Hospital 
Albert Einstein e 
atualmente exerce 
a função de gerente 
de enfermagem no internamento e urgência 
pediátrica no Hospital Santa Isabel. Exercendo a 
profissão desde 2013, ela já atuou no Hospital 
São Lucas e na Estácio Sergipe. Para Maria 
Ruth, o momento mais marcante na sua carreira 
foi quando recebeu o convite para fazer parte 
da coordenação de enfermagem do Hospital 
Santa Isabel e com isso trocar conhecimentos e 
repassá-los para toda a equipe de enfermagem. 
Para ela, exercer a enfermagem significa “cuidar 
de forma segura e especial, tanto dos pacientes 
quanto de toda a equipe”.

MARIA RUTH MACHADO  
ENFERMEIRA 
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QUAIS VÍRUS PODEM 
CAUSAR MENINGITE?

A meningite é a inflamação das membranas que 
revestem o sistema nervoso central e protegem 
o cérebro e a medula espinhal. A doença é 
classificada de duas formas: infecciosa, quando 
provocada por bactérias, vírus, protozoários, 
fungo e tuberculose, e não infecciosas, causada 
por algumas doenças, medicamentos ou vacinas. 
Elas podem ser agudas, tendo uma evolução em 

CADERNO   SAÚDE

Um dos sintomas clássicos da meningite é dor de cabeça

FOTOS DIVULGAÇÃO
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questão de dias ou até horas, ou crônicas, com 
mais de quatro semanas de duração. A principal 
maneira para evitá-la é por meio de vacinação.

“A meningite bacteriana é uma doença muito 
grave com alta mortalidade e potencial de deixar 
várias sequelas, a exemplo, surdez e alterações 
neuropsiquiátricas, se não tratada precocemente 
e adequadamente. Por isso, é importante procurar 
um serviço de urgência o mais breve possível em 
caso de sintomas que possam ser meningite aguda 
bacteriana”, explica o professor da Universidade 
Tiradentes, Jorge Dornellys da Silva Lapa.

A apresentação clínica clássica da meningite 
aguda é febre, dor de cabeça, dor e dificuldade de 
movimentar a região cervical, além de náuseas e 
vômitos e intolerância à luz. Apesar dos sintomas 
em geral serem menos graves na forma viral, a 
diferenciação definitiva com a forma bacteriana 
deve ser feita a partir da análise do líquido 
cefalorraquidiano que é colhido por punção lombar.

Os vírus que podem causar meningite viral 
são os enterovírus como echo, coxsackie e 
poliovírus, arbovírus, vírus da caxumba, da 
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herpes simplex, herpes tipo 
6, citomegalovírus, vírus 
Epstein-Barr, varicela zoster, 
sarampo, rubéola, parvovírus, 
rotavírus, varíola, vírus do HIV 
1 e alguns vírus que afetam 
a função respiratória e que 
podem estar presente na 
região nasal.

OUTRAS DOENÇAS

Há outras infecções que acometem o sistema 
nervoso central por bactérias, como o abscesso 
cerebral e o empima subdural. “Essas infecções 
são causadas pela proximidade com o ouvido ou 
com os seios da face, assim como de origem com 
disseminação sanguínea. Em geral, elas precisam 
de intervenções neurocirúrgicas precoces, além de 
antibióticos, para tratamento eficaz com redução 
da mortalidade e das potenciais sequelas motoras, 
cognitivas e comportamentais”, ressalta o professor.

Por exemplo, a meningoencefalite viral é 
mais comumente transmitida pelo herpes-vírus 
simples, diferente da meningite viral. Nesse 
caso, há acometimento encefálico, além do 
meníngeo, com crises convulsivas e alterações 

Dr Jorge Dornellys
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do comportamento como 
parte do quadro clínico inicial 
do paciente com tratamento 
antiviral específico, que deve 
ser iniciado também o mais 
breve possível para reduzir a 
mortalidade e sequelas.

COMO EVITAR

“As vacinas pneumocócicas 
10 e pentavalente, que inclui 
a cobertura para haemophilus 
tipo B, são contra infecções 
invasivas. Elas impactam indiretamente na queda 
da incidência de meningites bacterianas pela 
prevenção de infecção por germes que também 
causam meningites agudas. Ambas são ofertadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), há também a 
vacina contra a doença meningocócica que inclui 
a meningite meningocócica sorogrupo C (para 
crianças menores de 5 anos), que é uma das 
causas mais comuns no Brasil de meningite aguda 
e a vacina meningocócica conjugada ACWY (para 
adolescentes de 11 e 12 anos) para cobertura mais 
ampla contra diferentes sorogrupos”, diz Dornellys.
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A diferenciação da forma 
viral da bacteriana é feita 
a partir da análise do 
líquido cefalorraquidiano
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Apesar de confundirem algumas pessoas, por se 
tratarem de reações ao mesmo alimento, a alergia 
à proteína do leite de vaca (comumente chamada 
de APLV) e a intolerância à lactose, são problemas 
distintos, que ativam mecanismos diferentes e 
necessitam de tratamentos específicos para cada 
caso.

Na alergia, o sistema imunológico entende que 
a proteína do leite é um agente invasor e envia 
células de defesa para combate-la. Normalmente 
se manifesta na infância, em crianças com 
até 2 anos de idade e pode regredir até a fase 
adulta. Suas manifestações mais comuns são 
dermatológicas (coceira, dermatite atópica, 
vermelhidão e inchaço de lábios e/ou pálpebras), 
respiratórias (chiado, obstrução respiratória, tosse 
seca e rinite) e digestivas (constipação, diarreia, 
refluxo e vômito). Além de disfunções derivadas 

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

ALERGIA X INTOLERÂNCIA À LACTOSE 
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Entenda a diferença entre essas duas condições
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da alergia, como baixo ganho de peso e retardo no 
desenvolvimento e crescimento infantil. 

Uma vez que diagnosticada APLV, o único 
tratamento é a exclusão de todo e qualquer 
alimento derivado do leite da dieta da criança. 

Já a intolerância é uma reação à má digestão 
ao carboidrato/açúcar do leite (lactose), ou seja, a 
enzima lactase - responsável pela digestão desse 
carboidrato - não consegue exercer sua função, 
causando sintomas exclusivamente relacionados 
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ao trato gastrointestinal, tais como flatulência, 
distensão abdominal, indigestão, azia, náuseas, 
diarreia ou constipação.

Ao contrário da alergia, pessoas com intolerância 
à lactose podem consumir laticínios, contanto que 
o produto venha descrito “sem lactose” ou fazendo 
uso da enzima lactase alguns minutos antes da 
refeição que venha a conter leite.

Pode surgir em qualquer idade, não regride ao 
longo do tempo e se dá de três formas:

A intolerância à lactose congênita: doença rara, 
na qual a atividade da enzima lactase está ausente 
ou reduzida a partir do nascimento. 

A hipolactasia primária ou deficiência de lactase 
típica do adulto: também tem origem genética, mas 
só se manifesta depois do desmame, a partir dos 2 
ou 3 anos de idade ou na fase adulta.

A hipolactasia secundária: é uma condição 
derivada de danos secundários à mucosa do 
intestino delgado, como infecções intestinais, colite 
ulcerativa, doença celíaca e doença de Crohn.

Apesar de existir no mercado produtos isentos 
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Evelyn Mateus – Nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Pós-Graduada em Nutrição Clínica e Esportiva pela FATELOS
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de lactose, é de suma importância a orientação 
de um profissional nutricionista para que não 
haja confusão na hora de escolher e para que a 
alimentação não seja deficiente em cálcio, vitamina 
D e todos os outros nutrientes presentes em 
abundância no leite.

4/4CADERNO   SAÚDE  NUTRI



EDIÇÃO 251

O “powertrain” do C40 é composto por 
dois motores de 204 cavalos cada, um 

tracionando em cada eixo – é idêntico ao que 
move o XC40 Recharge Pure Electric
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Por Luiz Humberto Monteiro Pereira 
AutoMotrix

FUTURISMOPRESENTE
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Teste do Volvo C40 Recharge Pure Electric

FOTOS LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

No primeiro semestre deste ano, os automóveis 
100% elétricos venderam 3.395 unidades no 
Brasil – um crescimento surpreendente quando 
se constata que, no ano inteiro de 2021, foram 
emplacados no país 2.851 carros carregáveis em 
tomadas. E o grande destaque do semestre foi 
junho, quando o segmento teve 1.089 vendas – 
projetando que o total anual pode ultrapassar 
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as 10 mil unidades. Não há fabricante de 
veículos que não tenha em estudo algum nível 
de eletrificação dos motores e alguns já estão 
disponíveis por aqui. A Volvo, por exemplo, 
lançou em setembro do ano passado no Brasil o 
utilitário esportivo XC40 Recharge Pure Electric, 
seu primeiro modelo 100% elétrico. Este ano, 
apresentou ao mercado nacional o crossover C40 
Recharge Pure Electric. Disponibilizado em pré-
venda no início de fevereiro, o modelo da Volvo 
emplacou 370 unidades no primeiro semestre e 
posicionou-se como o terceiro automóvel 100% 
elétrico mais vendido do país – foi superado pelo 
XC40 Recharge, com 629 emplacamentos, e pelo 
Renault Kangoo Van e-Tech, com 393.

 Em outubro do ano passado, as primeiras 
unidades do C40 começaram a sair das linhas de 
montagem de Gent, na Bélgica, onde também é 
fabricada a versão elétrica do XC40, que utiliza a 
mesma plataforma CMA. Primeiro Volvo criado 
originalmente sem motor a combustão – o XC40 
é derivado de um modelo movido a gasolina –, o 
crossover tem 4,44 metros de comprimento, 2,03 
metros de largura (com retrovisores), 1,59 metro 
de altura, 2,70 metros de distância de entre-eixos 
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e pesa 2.207 quilos. Em relação ao XC40, o C40 é 
dois centímetros mais comprido, 17 centímetros 
mais largo, seis centímetros mais baixo e pesa 
89 quilos a mais. Os grupos ópticos frontais têm 
tecnologia pixel, com uma assinatura luminosa 
que reedita o “martelo de Thor”, presente nos 
faróis de todos os carros da Volvo atuais. A 
silhueta é dinâmica, com uma linha de cintura 
elevada e o teto preto quase alinhado à tampa 
do bagageiro. Aerofólios e spoilers traseiros 
reduzem a resistência ao ar e ajudam a ampliar 
a autonomia. As rodas de liga leve de cinco raios 
alternam superfícies de alumínio polido e pintura 
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preta. Na traseira, as lanternas de leds ostentam 
um gracioso visual tracejado na parte superior.

Segundo a Volvo, o estilo do C40 se inspira 
na arquitetura escandinava ao valorizar o 
aproveitamento da luz ambiente, normalmente 
escassa nos países nórdicos. O interior tem uma 
luminosidade peculiar por conta do amplo teto 
panorâmico, que dispensa o uso da cortina de 
fechamento porque o vidro escurecido tem 
proteção UV de 99,5% – reduz em 95% a entrada 
de luz e bloqueia 80% da radiação solar. O 
crossover recarregável na tomada “herdou” o 
Google Automotive Services apresentado no XC40 
elétrico. O sistema de infoentretenimento com 
tela de 9 polegadas sensível ao toque permite 
atualizações remotas de softwares sem fios. O 
painel digital tem 12,3 polegadas. A capacidade 
do porta-malas é de 413 litros, mas há ainda um 
nicho de 31 litros sob o capô, conveniente para 
guardar os cabos de carregamento de energia.

 O “powertrain” P8 do C40 é composto por dois 
motores de 204 cavalos cada, um tracionando 
em cada eixo – é idêntico ao que move o XC40 
Recharge Pure Electric e oferece o mesmo 
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rendimento combinado de 408 cavalos e 67,3 
kgfm. De acordo com a Volvo, o conjunto permite 
acelerar de zero a 100 km/h em 4,7 segundos. A 
bateria, com 78 kWh de capacidade, proporciona 
uma autonomia estimada de 440 quilômetros e 
pode recuperar 80% da respectiva capacidade em 
40 minutos em um posto de carga rápida de alta 
tensão e corrente contínua de 150 kW. Uma carga 
completa em uma ligação de corrente alternada 
de 11 kW leva cerca de oito horas. 

 O C40 conta com o One Pedal Drive, também 
adotado no XC40 Pure Electric e em outros carros 
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elétricos, como o Nissan Leaf (no qual recebe 
o nome de e-Pedal). O sistema possibilita a 
aceleração e a frenagem usando apenas o pedal 
da direita e amplia a regeneração de energia e 
a autonomia. Também foram “emprestadas” do 
XC40 elétrico tecnologias de segurança como a 
câmera de 360 graus, o alerta de mudança de 
faixa, o aviso de ponto cego, o alerta de tráfego 
cruzado com frenagem automática e o City Safety, 
que reconhece pedestres, ciclistas e animais de 
grande porte e pode frear ou esterçar o volante 
para evitar uma colisão. O C40 vem equipado com 
o Pilot Assist e o controle de cruzeiro adaptativo, 
com sensores e câmeras que monitoram as 
faixas das vias e um sistema para comandar a 
aceleração e a frenagem, além de controlar a 
distância do carro à frente. O crossover incorpora 
ainda o serviço de assistência Volvo On Call.

 Com os elevados valores dos combustíveis no 
Brasil, os carros elétricos só não vendem mais por 
aqui por conta dos preços, expressivamente mais 
caros que os modelos com motores a combustão. 
O C40 Recharge é comercializado no Brasil por R$ 
419.950 – exatos R$ 20 mil a mais em relação aos 
R$ 399.950 cobrados pelo XC40 Recharge. Além 
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dos dois modelos Pure Electric, a atual linha Volvo 
no Brasil é complementada por dois utilitários 
esportivos híbridos plug-in – o médio-grande 
XC60 Recharge e o grande XC90 Recharge, que 
chegaram ao país em junho. Ambos combinam 
motores a gasolina com propulsores elétricos.

EXPERIÊNCIA A BORDO
Sobriamente funcional

 O design automotivo escandinavo sempre 
foi caracterizado pelo foco na funcionalidade e 
pelo aspecto austero, sem muitas firulas. No C40, 
chamam a atenção as soluções inteligentes de 
armazenamento para todo o tipo de objeto. 
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Um nicho frontal oferece indução para 
carregar smartphones. O sistema multimídia 
Google Automotive Services possibilita usar 
comando de voz para controlar a temperatura, 
definir um destino, tocar música e enviar 
mensagens. O som é integrado aos auto-
falantes premium Harman Kardon. As tomadas 
USB são todas do tipo C – não há nenhuma de 
“normal”. Embora os espaços para as pernas 
sejam generosos, os passageiros com mais de 
1,80 metro devem evitar os bancos traseiros 
para não raspar a cabeça no teto.

 O C40 usa e abusa de materiais alternativos 
e reciclados, sem abdicar da sofisticação. Nos 
bancos, os revestimentos em couro natural foram 
banidos dos Volvo e deram lugar ao Microtech, 
um material à base de PVC com um suporte têxtil, 
feito de poliéster 100% reciclado. Nas superfícies 
das portas e painéis aparece o acabamento 
Topography, feito de plásticos reciclados com 
detalhes em formas de mapas topográficos. 
Retroiluminado e tridimensional, o revestimento 
combina com a cor interna Fjord Blue – também 
disponível para a carroceria. E as superfícies dos 
tapetes são feitas de garrafas plásticas recicladas. 
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IMPRESSÕES AO DIRIGIR
Faz bonito

 O C40 é um automóvel singular, que 
surpreende em muitos momentos. Já ao entrar e 
tentar ligar o crossover elétrico, surge a primeira 
novidade: não há ignição por chave nem botão 
de partida. O C40 é ligado no momento em que 
o condutor entra no carro (a chave pode estar no 
bolso), afivela os cintos e seleciona no câmbio 
tipo joystick a posição Drive (D). Também não há 
freio de estacionamento – basta acelerar e sair. 
Para desligar o carro, é preciso apenas colocar o 
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câmbio na posição Parking (P) e sair do veículo. 
Leva algum tempo para se acostumar ao “modus 
operandi” pouco ortodoxo do C40 – mas, quando 
o motorista se acostuma, constata que é tudo 
simples e extremamente prático. 

O característico silêncio do “powertrain” 
elétrico reforça o aspecto futurista do ambiente. 
Com o One Pedal Drive em ação, no “para e anda” 
do trânsito, basta interromper a pressão no pedal 
e o veículo começa a frear – e a recarregar as 
baterias. Se necessário, pisar no freio da forma 
convencional resulta em paradas precisas e 
eficientes. Nas rodovias, nas quais normalmente 
se pratica velocidades estáveis e mais elevadas, 
o One Pedal Drive se mostra muito sensível às 
eventuais oscilações da pressão no pedal da 
direita, o que pode transmitir uma desconfortável 
oscilação na velocidade de cruzeiro. Felizmente, 
é possível regular a intensidade de atuação do 
sistema ou até desativar o One Pedal Drive e usar 
o acelerador e o freio na forma convencional.

 Quando o motorista pisa mais fundo no 
acelerador, os 67,3 kgfm de torque e os 408 
cavalos do C40 chegam às quatro rodas com um 
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imediatismo 
arrebatador. 
Tão logo o 
motorista 
se adapta à 
transmissão 
instantânea 
de torque 
característica 
dos veículos 
elétricos, o C40 
deixa claro o 
carro instigante 
que é. Esbanja 
autoridade e 
confiabilidade 
para 
fazer retomadas revigorantes, que permitem 
ultrapassagens seguras. Contudo, como em 
todos os carros atuais da Volvo, o limitador 
de velocidade restringe a aceleração aos 180 
km/h – velocidade atingível com facilidade, sem 
qualquer esforço aparente. A suspensão é muito 
bem equilibrada e, como as baterias ficam sob o 
assoalho, o centro de gravidade baixo ainda ajuda 
a “grudar” o carro no chão nas curvas rápidas. 
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MOTOR: P8 Electric (dois, um em cada eixo)
POTÊNCIA: 300 kW/408 cavalos
TORQUE: 67,3 kgfm
CAPACIDADE DA BATERIA: 78 kWh
TRAÇÃO: integral AWD (All Wheel Drive)
SUSPENSÃO: independente tipo MacPherson na 
dianteira e independente multibraços na traseira
PNEUS E RODAS: rodas de alumínio de 20 
polegadas (R135) com pneus 235/45 dianteiros e 
255/40 traseiros
FREIOS: discos ventilados na frente e sólidos atrás
PORTA-MALAS: 413 litros
DIMENSÕES: 4,44 metros de comprimento, 2,03 
metros de largura (com retrovisores), 1,59 metro de 
altura e 2,70 metros de distância de entre-eixos
PESO: 2.207 quilos
PREÇO: R$ 419.950

FICHA TÉCNICA
VOLVO C40 RECHARGE PURE ELECTRIC
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TOMADA DE PODER
A Chevrolet apresenta ao mundo o Blazer EV, 
representando mais um passo da General 
Motors na estratégia de ampliação da oferta de 
veículos zero emissão e entrando no segmento 
de SUVs elétricos premium. O Blazer EV tem 
estreia prevista para a metade do próximo ano 
nos Estados Unidos. Logo depois, será lançado 
em outros mercados, incluindo o brasileiro. 
O carro será disponibilizado em várias 
configurações de acabamento e desempenho, 

Por Daniel Dias - AutoMotrix
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SEMPRE AO LADO
Embora façam parte de segmentos diferentes, a 
picape compacta-média Toro e o SUV compacto 
Pulse terão uma novidade em comum. Os 
dois modelos da Fiat compartilharão o Sound 
Design, uma experiência sonora para o usuário 
ter mais prazer ao dirigir. Projetada para fazer 
parte da jornada do motorista dentro do carro, 
a nova identidade sonora da marca italiana foi 

incluindo uma com 530 quilômetros de 
autonomia com carga máxima. Terá variáveis 
com tração dianteira, traseira ou integral (AWD). 
Entre as versões, estarão as mais emblemáticas 
da Chevrolet, a RS, focada em design, e a SS, 
que agrega mais performance. O Blazer EV 
utilizará a plataforma Ultium como base, terá 
linhas atléticas e desempenho inspirado em 
ícones como o Camaro e o Corvette. A topo de 
linha do novo Blazer terá motor de 560 cavalos 
de potência e torque superior a 90 kgfm. De 
acordo com estimativas da marca norte-
americana, o elétrico da variante “top” poderá 
acelerar de zero a 100 km/h em um tempo 
inferior a quatro segundos. O Blazer EV será 
produzido em Ramos Arizpe, no México.
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desenvolvida em parceria com a empresa brasileira 
Soundthinkers. A tecnologia aposta em sons mais 
agradáveis e modernos para marcar cada aviso de 
ação da picape e do utilitário esportivo. Atividades 
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APOSENTANDO OS CABOS
À medida em que os veículos se tornam 
cada vez mais eletrificados, automatizados 
e controlados por software, a ZF ocupa uma 
posição de vanguarda no desenvolvimento e na 
industrialização de sistemas de chassis avançados 
com a oferta mais abrangente de tecnologias by-
wire, que não mais exigem conexões mecânicas 
(cabos) ou fluídos de sistema. Um exemplo é 
a solução Steer-by-Wire. Segundo a empresa, 
várias montadoras já colocarão em prática a 
tecnologia em seus veículos a partir de 2023. “Os 
sistemas inteligentes by-wire da ZF encerram 
a era das conexões mecânicas e possibilitam 

como ajustar a central multimídia, receber 
notificações da central, confirmar configuração 
do painel de instrumentos e resgatar informações 
pré-definidas ganharam melodias mais suaves. 
Já os avisos sobre dirigir com o freio de mão 
engatado ou sem o cinto de segurança, condução 
com alguma porta aberta, pular uma marcha, 
estacionar o veículo de ré, desligar o carro e abrir 
a porta sem tirar a chave da ignição trazem áudios 
de alerta mais fortes e repetitivos justamente para 
chamar a atenção do condutor.
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PARA ESCALAR ROCHAS
A Ford apresentou nos Estados Unidos a nova 
F-150 Raptor R, picape off-road mais potente e 
rápida já produzida pela marca norte-americana. 
Desenvolvida pela Ford Performance, ela é a 
terceira geração da linha Raptor, inspirada nas 
competições Baja 1000 no deserto para desafios 

uma nova etapa na história do controle de 
veículos. A tecnologia Steer-by-Wire permite 
novos recursos de segurança e conforto, como 
manobras evasivas autônomas de emergência ou 
estacionamento em espaços muito apertados”, 
revela Wolf-Henning Scheider, CEO da ZF.
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radicais em alta velocidade. A F-150 Raptor R 
será equipada com motor 5.2 V8 supercharger de 
700 cavalos de potência e 88 kgfm de torque. O 
propulsor é similar ao do Mustang Shelby GT500, 
recalibrado para aumentar o torque em baixa 
e média rotações. Como o resto da família, a 
Raptor R traz tecnologias inteligentes de direção. 
O Trail Turn Assist permite reduzir o raio de giro 
em curvas fechadas, o Ford Trail Control é um 
piloto automático para off-road e o One-Pedal 
Drive oferece ao motorista a possibilidade de 
controlar o acelerador e o freio com apenas um 
pedal para o fora-de-estrada extremo, como 
subida em rochas. A nova variante da picape, 
que virá para o mercado brasileiro a partir de 
2023 na configuração standard, começará a ser 
produzida no final deste ano.
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CHARME FRANCÊS
Equipe integrante do circo da Fórmula-1, a Alpine 
aproveitou o GP da França, disputado no último 
domingo, para apresentar o A110 E-ternité, seu 
novo elétrico meio conversível. “Quero eletrificar 
a Alpine para que ela se insira na eternidade”, 
prometeu Luca de Meo, pouco depois de sua 
chegada ao Renault Group. O desafio foi aceito 
por Laurent Rossi, CEO da Alpine, e pelos 
engenheiros da marca. Em menos de um ano, 
uma verdadeira tropa de elite concretizou o 
audacioso sonho. O A110 E-ternité tem motor 
de 178 kW (243 cavalos) de potência e 30,5 
kgfm de torque, pode acelerar de zero a 100 
km/h em 4,5 segundos e chegar à velocidade 
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PAINEL DE PROPAGANDA
Uma série limitada a 192 unidades é a nova opção 
para o X1. Produzida em Araquari (SC), a versão 
Outdoor do SUV da BMW custa R$ 330.950, tendo 
como base a variante sDrive20i X-Line Plus. O X1 
Outdoor mantém o motor 2.0 TwinPower TurboFlex, 
com 192 cavalos de potência a 5 mil rpm e 28,5 
kgfm de torque a 1.250 giros, acoplado ao câmbio 
automático Steptronic de 8 marchas com “paddles 
shifts” atrás do volante para trocas ao comando do 
motorista. O novo X1 acelera de zero a 100 km/h 
em 7,7 segundos, com velocidade máxima de 225 
km/h. A edição limitada se diferencia pelas capas 
de retrovisor M Performance em fibra de carbono, 
pelo suporte de bicicleta no rack e pelo conjunto 

máxima de 250 km/h. A autonomia anunciada 
pela marca francesa é de 420 quilômetros pelo 
WLTP – o ciclo de aferição mais confiável da 
atualidade. O novíssimo elétrico da Alpine utiliza 
um sistema multimídia inovador, aproveitando 
o tablet pessoal do condutor e oferecendo uma 
experiência de conectividade intuitiva e natural, 
com base no sistema operacional Android. 
A multimídia permite centralizar todos os 
aplicativos do usuário em um único aparelho. 
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de tapetes de borracha no interior e no porta-
malas. Apesar de não estar incluída no pacote do 
X1 Outdoor, a BMW M Bike pode ser adquirida nas 
concessionárias pelo preço de R$ 16.042. A nova 
configuração inclui ainda a assistente pessoal Alexa, 
os BMW ConnectedDrive, Teleservices e Online - 
englobando portal de notícias, clima e aplicativos 
- e preparação para Apple CarPlay. Serviços 
remotos com utilização das funcionalidades por 
meio do aplicativo My BMW têm canal digital 
de relacionamento entre cliente e rede de 
concessionárias, informações de trânsito em tempo 
real, serviços de concierge e suporte e informações 
vinte e quatro horas e sete dias por semana.
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BOAS MANEIRAS AO VOLANTE
Para marcar o “Dia do Motorista”, comemorado 
nesta segunda-feira, dia 25 de julho, Matheus 
Packs, fundador do DOK, primeiro site de 
despachante do Brasil, dá importantes dicas sobre 
o comportamento do proprietário de um veículo:

uDireção defensiva - O dia a dia de um 
motorista não é fácil. É preciso estar atento a 
vários sinais durante o percurso, principalmente 
para prever as ações dos outros motoristas 
e reconhecer situações que coloquem em 
perigo tanto ele próprio quanto os passageiros 
e os usuários da via. A direção defensiva está 
atrelada exatamente a isso.
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uManter a documentação e os impostos 
regularizados - Os proprietários devem estar 
atentos aos vencimentos dos débitos. O Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), por exemplo, tem os prazos de pagamento 
divulgados anualmente pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento (Sefaz).

uFazer as revisões periódicas – É a garantia 
para se trafegar com segurança e evitar 
surpresas no caminho. Para isso, é preciso 
contar sempre com uma oficina de confiança 
para fazer os reparos necessários, desde 
o rodízio de pneus, câmbio, troca de óleo, 
funcionamento do motor, ar-condicionado, 
embreagem e freios até a parte elétrica.

uAtenção às leis de trânsito - É dever dos 
motoristas, pedestres e ciclistas cumprirem as 
leis de trânsito para garantir a segurança e o 
bom funcionamento da cidade. É importante 
estar atento também à restrição de circulação de 
veículos em determinados horários em alguns 
municípios para evitar multas. 
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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. 
Com uma trajetória cheia de grandes hits e de 
muitas vitórias no meio artístico, vale a pena 
conhecer a biografia da cantora Joanna. 

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. 

1/5

OLHO VIVO

JOANNA VEM AÍ

EDITORIAL
1/4
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Maria de Fátima Gomes Nogueira, nome de 
batismo da artista, nasceu 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 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. 
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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.

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.

EDITORIAL
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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 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.
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SHOW DE JOANNA VAI SER 
REALIZADO NO EXTERNATO 

NO DIA 20 DE AGOSTO
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Cantora vai recordar seus grandes 
sucessos no show beneficente

Joanna é madrinha do Externato São Francisco de Assis

O Externato São Francisco de Assis, que atende 
crianças de famílias carentes e/ou em situação 
de vulnerabilidade social em Aracaju vai realizar 
um show beneficente da cantora Joanna na sede 
da instituição, a partir das 19h do sábado, 20 de 
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agosto. Além de Joanna, a noite solidária vai contar 
com os artistas sergipanos Fábio Lima, Thiago Sol, 
Bell Nunes, Maraísa, Zanny, Rayra,Grupo Mania de 
Ser, Samba de Moça Só e Taia.

Os ingressos para o show estão sendo 
vendidos nas lojas Escariz, Casa São Francisco e 
na sede do Externato São Francisco de Assis.

EXTERNATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Dirigida pela Congregação das Irmãs 

Franciscanas de Nossa Senhora do Bom 
Conselho, a instituição sobrevive de doações e da 
realização de eventos beneficentes. O Externato 
tem 58 anos e é dirigido pelas Irmãs Franciscanas 
de Nossa Senhora do Bom Conselho.

“Peço a colaboração de todos para que 
esta obra continue sua missão. A crise afeta 
o mundo todo. Está difícil para quem tem 
negócios, empresas e pior ainda para que 
sobrevive totalmente de doações e da realização 
de eventos.  A captação de recursos do show 
de Joanna vai ajudar a pagar as despesas da 
instituição. Participem e colaborem com o 
Externato”, convida Irmã Mabel, diretora do 
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Externato São Francisco de Assis. Os recursos 
financeiros serão utilizados para pagamento 
de contas de água, energia elétrica, salários de 
funcionários e manutenção das instalações. Já os 
alimentos e produtos de higiene pessoal serão 
destinados para as famílias. O Externato atende 
crianças na faixa etária de 02 a 12 anos

COMO DOAR
As doações presenciais podem ser direcionadas 

à sede do Externato São Francisco de Assis, que 
fica na avenida Dr. Edézio Vieira de Melo, 585, 
bairro Suíssa. Aracaju/SE. Os telefones para 
contato são: (79) 3224-3509 / 9 9158-6400.

CAPA DA SEMANA

Joanna é madrinha do Externato São Francisco de Assis
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As doações também podem ser feitas por meio 
de depósitos ou transferências bancárias. 

Dados: Banco do Brasil
Agência: 3361-8 /conta corrente 411.469-8
Razão Social: Associação Nordeste Brasileira de 
Educação e Cultura
CNPJ 10.970.689.0010-21
Banco Banese
Agência 014 /conta corrente 03.101.146-0
CNPJ 10.970.689.0010-21

SOBRE O EXTERNATO
O Externato São Francisco de Assis (ESFA) 

é uma Instituição que atua juntamente com a 
Obra Social Frei Caetano de Messina na cidade 

CAPA DA SEMANA

Joanna recebe o carinho das crianças
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de Aracaju-SE, atendendo crianças de famílias 
carentes e/ou em situação de vulnerabilidade 
social ofertando Creche, Educação Infantil. 
Atualmente, atende crianças na faixa etária de 
02 a 12 anos. O Externato oferece Educação 
infantil em tempo integral às crianças, que 
também contam ainda com três refeições diárias, 

Artista já fez dois shows em prol do Externato
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recreação e atividades extra classe, como o 
plantio de horta.

O Externato foi fundado em 1964 pela Madre 
Maria Edite e pelas irmãs Maria Lutgarda, Maria 
Lúcia e Maria do Bom Conselho. Atualmente 
é dirigido pelas Irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora do Bom Conselho.

6/6CAPA DA SEMANA

Fábio Lima vai cantar com Joanna mais uma vez

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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SOCIEDADE

A presidente do PM Mulher de Sergipe, Lícia 
Melo, participou de um almoço com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, 
em São Paulo. O evento contou com cerca de 80 
empresárias e executivas que foram convidadas 
pelo Grupo Voto de São Paulo. Representando 
Sergipe, Lícia Melo, que é pré-candidata a deputada 
federal, foi convidada para participar do almoço. l
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A presidente do PL Mulher de Sergipe, Lícia 
Melo, participou da convenção nacional do PL 
que ocorreu neste domingo, 24 de julho, no 
Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o oficializou 
a candidatura a reeleição de Jair Bolsonaro à 
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presidência da República. “Foi um momento 
histórico que tive a oportunidade de participar 
com muita felicidade e esperança de dias 
melhores para todas as famílias do Brasil. O nosso 
presidente Bolsonaro foi oficializado pré-candidato 
a presidente do Brasil”, vibra Lícia Melo que é pré-
candidata a deputada federal por Sergipe. Lícia é 
empresária e ativista social. Defende causas em 
favor da vida desde o momento da sua concepção, 
além do combate à todas as formas de violência 
e na defesa intransigente da família. Lícia Melo 
tem como pilares a Cosmovisão Cristã na sua 
concepção particular e feminina do dístico que 
inspira nosso presidente e nosso país, a saber: 
Deus, Pátria, Família e Liberdade. l
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A noite desta quarta-feira, 27, foi de festa para 
Weslânia Paz, fundadora do Projeto GABI - 
Garantindo Atenção a Boa Idade, que completou 
três anos desta bela iniciativa que leva bem-estar 
e qualidade de vida a diversos idosos sergipanos. 
O evento contou, também, com a presença do 
médico e estrategista de Comunicação do Grupo 
Constat, dr. Rafa Gonçalves, do gerente de vendas 
da Vitalmed Constat, Florêncio, e da médica 
Juliana Santana, do Espaço Ativo, empresas 
parceiras do projeto e que não perderam a 
oportunidade de abraçar a idealizadora nesse 
momento especial. Parabéns! l
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E teve dobradinha, dois atletas atendidos no 
espaço Leide Freitas – Estética Avançada foram 
vencedores do Campeonato Open 1407, realizado 
em Aracaju. A esteticista Leide Freitas auxiliou 
no processo de preparação dos atletas usando 
a técnica de terapia com ozônio, que ajuda na 
melhora do desempenho do atleta, aumentando 
a oxigenação dos tecidos e a produção do 
corpo de adenosina trifosfato, o que leva a uma 
rápida recuperação de lesões esportivas e a 
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A diretora-executiva do Grupo Constat, Ana 
Pontes, e o empresário e fundador da Soul Fit, 
Edclei Lima, firmaram uma super parceria entre 
as empresas, que são referências em Sergipe. O 
acordo garante “Área Protegida” para todas as 

produzir mais energia. O ozônio diminui também 
a fermentação anaeróbica das células e ajuda 
a reduzir o acúmulo de ácido lático. Após todos 
esses cuidados antes da competição os atletas 
Victor Carvalho - Categoria RX Masculino e 
Emanuela Andrade - Categoria Scaled Feminino 
foram campões com uma ótima performance. 
Parabenizamos a toda equipe! l
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O coordenador 
de Tecnologia da 
Informação do 
Grupo Constat, 
Dawyk Caetano, 
está empenhado 
quando o 
assunto é 
sustentabilidade. 
Prova disso é um 
projeto, sob sua 
coordenação, 
que já conseguiu 
reduzir quase 45 
mil impressões 
em papel dentro 
da empresa, uma redução de quase 50% 
quando comparado com o início do projeto, em 
novembro de 2020. Parabéns! l

unidades da Soul Fit, ou seja, em caso de urgência 
ou emergência médica dentro das academias, 
uma equipe médica da Vitalmed Constat será 
acionada e uma ambulância irá até o local. Além 
disso, todos os alunos terão benefícios exclusivos 
para a contratação do serviço. Sucesso! l
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O Serrano Incorporações e Construções LTDA 
homenageia o ex-vereador Abrahão Crispim ao 
nomear o loteamento de perímetro urbano que 
está sendo construído na Piabeta, pertencente 
ao município de Nossa Senhora do Socorro. 
O espaço possuirá 256 lotes distribuídos em 
4 quadras e criação de novas vias, totalizando 
uma área loteada de 33.284,02m².  O local a ser 
construído possuirá ainda três áreas denominadas 
verde 1, verde 2 e área institucional, além de 
vias e passeios, resultando numa área total de 
terra 61.347,02 m². A empresa Serrano aberta 
em maio de 2002 está situada no bairro Jardins, 
em Aracaju. Sua atividade econômica principal é 
construção de edifícios. Abrahão Crispim nasceu 
em Itabaiana a 22 de setembro de 1947 e faleceu 
em Aracaju a 10 de fevereiro de 2017. Parabéns! l
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Pensando cada vez mais na saúde da mulher e 
nas melhoras científicas que podem ser aplicadas 
no dia a dia de cuidados do paciente com câncer, 
a Unidade Prática Integrada Saúde da Mulher, 
da Rede Primavera, reuniu no dia 21 de julho, 
oncologistas, ginecologistas, mastologistas e 
radiologistas, em um evento muito importante, 
onde foram apresentadas as atualizações do 
cenário do câncer de ovário, com discussões 
de casos clínicos, novidades relacionadas ao 
tratamento e cuidados de paciente com câncer 
feminino. A palestrante foi a oncologista clínica 
do Hospital Sírio-Libanês e uma das maiores 
especialistas em câncer de ovário do Brasil, Dra. 
Daniela de Freitas, que fez uma explanação 
também sobre a importância das mulheres incluir 
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visitas anuais ao ginecologista, se submeterem 
aos exames necessários e ficar em alerta sobre 
alguns sinais que podem servir de alerta, como 
dores pélvicas persistentes, não restritas ao período 
pré-menstrual, inchaço abdominal, flatulência, 
dor lombar persistente, sangramento vaginal 
anormal, febre recorrente, dores de estômago ou 
alterações intestinais, perda de peso acentuada, 
anormalidades na vulva ou na vagina e fadiga.l

O vice-prefeito de 
São Cristóvão e 
pré-candidato a 
deputado estadual, 
Paulo Júnior (PV), foi 
o entrevistado na 
última quarta-feira, 
27, no programa 
Itnet Notícias com 
a apresentação de 
Luiz Carlos Focca. Na 
oportunidade, Paulo 
abordou acerca de sua carreira política em São 
Cristóvão; suas propostas para o pleito eleitoral 
e as expectativas para a eleição na federação 
partidária, dentre outros assuntos. l
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Foi realizada no final da manhã desta quarta-
feira, 27 de julho, uma reunião entre o 
governador Belivaldo Chagas e os empresários 
lagartenses, Joãozinho de Solinha (PSD) e Zezé 
Rocha. Nas pautas do encontro estavam as 
reivindicações estruturais para diversas regiões 
de Lagarto, na sede e nos povoados. Também 
foi debatida a obra de duplicação da entrada 
principal de Lagarto, obra do Governo do Estado, 
em parceria com o deputado federal Fábio Reis.
Uma outra reunião será realizada em breve para 
tratar das obras e sobre política local e estadual. 
Joãozinho de Solinha foi candidato a vice-
prefeito em Lagarto, no ano de 2020. l
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Os escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin 
Monteiro Santos e Taysa Mércia Damaceno se 
prepararam para lançar mais um volume da 
coleção NO COLO DA PIEDADE. Obra prevista 
para ser lançada no dia 29 de agosto de 2022, 
contará com os seguintes temas: Nossa Senhora 
do Carmo do povoado Limoeiro; as Camareiras 
de Nossa Senhora da Piedade e uma biografia do 
monsenhor Juarez Santos Prata. A exemplo do 
que ocorreu com o volume 1, uma homenagem 
póstuma. Desta feita, ao padre Vicente Vidal, 
falecido em outubro de 2021, após 60 anos de 
vida e 30 de sacerdócio. l



ANO 4 - ED. 251 -1/8/2022   266   

12/16SOCIEDADE

Membro da melhor vinícola do mundo, a argentina 
Zuccardi Valle de Uco, o produtor de vinhos 
José Laguna estará na capital sergipana nos dias 
12 e 13 de agosto para capitanear dois jantares 
harmonizados na Grand Cru Aracaju, importadora 
exclusiva da Zuccardi no estado. A Zuccardi Valle 
de Uco foi vencedora por três vezes consecutiva 
do World’s Best Vineyards, premiação internacional 
que anualmente faz uma ranking com as 50 
melhores vinícolas do mundo. A franquia da Grand 
Cru Vinhos em Aracaju fica localizada na Rua 
José Ramos da Silva, 240, no bairro 13 de Julho e 
funciona nas segundas das 10h às 19h e de terça à 
sábado das 10h às 23h30. Para mais informações o 
telefone é o 3019-2737 ou 99919-2737. l
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Foi inaugurada em Aracaju, uma nova loja de 
utilidades para o lar! A Uticoisas chegou para 
ser referência com produtos de utilidades para o 
lar (cama, mesa e banho), pet shop, brinquedos, 
eletrônicos, presentes, decoração, ferramentas, 
material escolar e diversos outros produtos 
de utilidades em geral. A loja fica localizada na 
Avenida Hermes Fontes, 1381, na galeria Ellevado 
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Mall, no bairro Salgado Filho. Com produtos de 
qualidade e excelente custo, a loja é comandada 
pelos empresários Késsya de Oliveira e Arnaldo 
Oliveira. A ideia da Uticoisas surgiu na pandemia 
da Covid-19, onde os proprietários perceberam que 
havia a necessidade de se reinventar e alcançar 
novos horizontes. A ideia era montar uma loja 
virtual, realizando vendas on-line. Entretanto, com a 
movimentação do negócio, ficou clara a percepção 
em relação à necessidade e oportunidade de 
crescimento do setor, razão pela qual eles 
tomaram a decisão de atender o público sergipano 
investindo e disponibilizando para a população 
uma loja física moderna, atraente e com uma 
variedade imensa de produtos. l

14/16SOCIEDADE

Oitava em 2020, quinta em 2021, terceira em 
2022, a Universidade Federal de Sergipe subiu 
duas posições no World University Ranking 
da Times Higher Education, e passou a figurar 
entre as três melhores universidades do país. 
Pelo segundo ano consecutivo, a UFS foi 
também a universidade mais bem ranqueada 
da região Nordeste no levantamento da revista 
britânica. A notícia divulgada nesta semana 
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foi comemorada por Aby, pré-candidato a 
deputado estadual com histórico de luta na 
militância estudantil, que parabenizou a gestão 
e a qualidade da universidade sergipana, e 
criticou o Governo Federal pelo bloqueio das 
verbas do Ministério da Educação (MEC) para 
as universidades federais do país. l
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O ex-jogador e empresário, Washington 
Coração Valente, participou da convenção 
nacional do Partido Progressistas (PP), 
realizada em Brasília nesta quarta-feira, 27, 
com a presença do presidente da República, 
governadores, parlamentares, ministros, 
dirigentes partidários e filiados ao PP.  O 
nome de Washington como pré-candidato 
a deputado federal por Sergipe ganhou 
repercussão positiva na capital federal. l

16/16SOCIEDADE
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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. 
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“NÃO É COVER, É BEATLES”
Um show completo, cênico e musical, para 
agradar tanto os beatlemaníacos como 
aqueles que estão apenas engatinhando na 
discografia dessa que é tida como uma das 
mais importantes bandas da história da música 
mundial. Isso é o que promete o “Beatles Abbey 
Road – The Ultimate Tribute”, que se apresenta 

O de Itabaiana vai colaborar também com a 
Obra Social Irmã Dulce, do município. Joanna 
vai recordar seus grandes sucessos cantando 
‘Tô fazendo falta’, ‘Amanhã Talvez’, ‘Felicidade’, 
‘Um sonho a dois’, ‘A Padroeira’, ‘Amor Bandido’, 
‘Mãezinha do Céu’, ‘Teu caso sou eu’, ‘Nosso 
Amor’, Treze de Maio’, ‘Momentos’, e celebrando 
seus mais de 40 anos de carreira. O primeiro lote 
dos ingressos de Itabaiana estão sendo vendidos 
na Ótica Thaís (Itabaiana), Quiosque da Castanha 
(Shopping Peixoto), Usina do Som (Centro de 
Itabaiana) e no Externato São Francisco de Assis 
(Aracaju) e através do WhatsApp (79) 99952-
3503. Já para o show em Aracaju, o ingresso 
pode ser adquirido no Externato São Francisco 
de Assis, Casa São Francisco (Centro) e Lojas 
Escariz (Riomar e Shopping Jardins). l
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no dia 02 de setembro (Sexta-feira), às 21h, no 
palco do Teatro Tobias Barreto. Os ingressos 
podem ser adquiridos na bilheteria do teatro 
ou através do site Guicheweb. Já vista por mais 
de 2 milhões de pessoas no Brasil e exterior - e 
considerada como a melhor banda cover dos 
“garotos de Liverpool” – a Beatles Abbey Road 
juntou todo o conhecimento acumulado, em 
mais de 20 anos de estrada tocando Beatles, 
para montar um espetáculo que oferece 
não só a música, mas uma experiência única 
para o público.  Conhecendo esse trabalho, 
George Martin, o famoso produtor do quarteto, 
comentou: “NÃO É COVER, É BEATLES!” E 
completou: “Em algum lugar do presente, você 
ainda pode curtir o passado.” l
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FUNDO DE QUINTAL
No dia 21 de agosto, Aracaju vai receber 
um dos grupos mais tradicionais do samba, 
Fundo de Quintal. Os sambistas comemoram 
45 anos de carreira com um show especial. 
O show será realizado a partir das 15h no 
Iate Clube de Aracaju e vai contar ainda com 
Nova e Top 7. A realização é da Teo Santana 
Produções e assessoria de imprensa da Navarro 
Comunicação. O Fundo de Quintal é cria do 
bloco carnavalesco carioca Cacique de Ramos e 
revolucionou o jeito de fazer samba na década 
de 1970. Além de inovar na percussão, o grupo 
introduziu instrumentos musicais hoje populares 
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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 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 

em todo o país. O grupo coleciona dezenas de 
sucessos como O Show Tem que Continuar, 
Lucidez, e Insensato Destino, que estarão no 
repertório do show no Laguna Gastrobar. Para 
comemorar os 45 anos, o quinteto promete 
transformar Aracaju em seu quintal. Na formação 
atual, o conjunto também conta com Sereno, 
Ademir Batera, Júnior Itaguay e Márcio Alexandre. 
Há quase um ano, eles perderam Ubirany, aos 
80 anos, vítima da covid-19. O show terá um 
repertório de 45 músicas. Serão dez canções 
inéditas, mais 35 sucessos dos álbuns lançados 
ao longo da carreira do Fundo de Quintal. l
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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 
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PITTY APRESENTA TURNÊ “MATRIZ 3.0” 
A cantora Pitty desembarca em Aracaju no dia 
27 de agosto no Teatro Tobias Barreto com a 
nova turnê “Matriz 3.0”, que traz a cantora num 
de seus melhores momentos e é um programa 
imperdível para qualquer fã de rock no repertório 
tocado por Pitty, Martin Mendonça (guitarra), 
Daniel Weksler (bateria) e Paulo (baixo). A turnê 
faz um mix de todos os sucessos da cantora 
baiana, incluindo novidades de seu mais recente 
EP “Casulo”. Entre as músicas presentes na 

7/9ROTEIRO CULTURAL

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. l
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setlist, estão: 
“Teto de Vidro”, 
“Equalize” e “Na 
Sua Estante”.  A 
abertura dos 
portões será 
às 20h com 
início do show 
às 21h. Será um 
espetáculo para 
não ficar sentado 
em nenhum 
momento e 
abraçar o palco 
para pular 
e cantar os 
grandes sucessos 
da artista baiana.  Com mais de 20 anos 
de carreira, Pitty é considerada uma das 
maiores representantes do rock brasileiro 
contemporâneo e uma grande potência do rock. 
Em sua carreira, Pitty venceu diversos prêmios 
importantes da música, incluindo o Melhores 
do Ano, Prêmio Multishow de Música Brasileira 
e o MTV Vídeo Music Brasil, além de concorrer 
quatro vezes ao Grammy Latino. l
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RICKY 
VALLEN EM 
ARACAJU
Dono de uma 
das vozes mais 
poderosas 
da música 
contemporânea 
brasileira, o 
cantor Ricky 
Vallen, que 
atualmente 
é destaque 
nas tardes de 
sábado do 
SBT, no quadro 
Shadow Brasil 
do Programa 
Raul Gil, se 
apresenta 
em Aracaju dia 06 de agosto no Teatro Tobias 
Barreto. Os ingressos podem ser adquiridos na 
bilheteria do teatro ou através do GUICHÊ WEB.

9/9ROTEIRO CULTURAL
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NAVARRO COMUNICAÇÃO
A Navarro Comunicação ganhou uma nova 
identidade visual assinada pelo design 
diagramador José Altemar da       @Altemar.oliv! 
A empresa comemora 5 anos de atuação em 
Sergipe, Bahia e Alagoas prestando serviços com 
excelência levando o cliente para ser destaque na 
mídia com apoio dos parceiros da imprensa. Siga 
o Instagram    @navarrocomunicacao também!l

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 
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nos melhores estabelecimentos com preços 
baixos. Agora é possível viajar e se programar 
para pagar em até 12 vezes no boleto (sem 
consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de 
crédito. Visite a loja e comece a planejar as 
suas próximas viagens. Outras informações 
através do número (79) 9 8155-0163 e do 
Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo. l

RICTHELI TRAJES
Pensou em escolher roupas para festas como 
casamentos, formaturas, aniversários ou 
solenidades? Pensou logo em Rictheli Trajes! A loja 
tem os melhores trajes para homens, mulheres e 
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 
para atender a todos. Os cantores Gustavinho 

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, baby-doll e 

7/10CIRCULANDO

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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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

8/10CIRCULANDO



ANO 4 - ED. 251 -1/8/2022   288   

O Boteco VIP foi inaugurado agora em 
Julho e vem sendo a mais nova sensação da 
noite Aracajuana. Localizado na Rua Odilon 
Gonçalves da Silveira, 301, no Bairro Aruana, 
o Boteco VIP traz um excelente cardápio 
de petiscos, funcionando de terça a sábado, 
com transmissão dos melhores jogos e com 
música ao vivo de quinta-feira a sábado. Aliás, 
aos sábados o Boteco VIP traz a melhor roda 
de samba da cidade, com muita animação, 
deliciosos drinks e cerveja gelada. l

9/10CIRCULANDO
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Transferência externa para a Fanese
Iniciando o segundo semestre de 2022, a 
Fanese lançou uma promoção exclusiva para 
transferência externa e segundo diploma. É a 
melhor promoção entre a concorrência com 
40% de desconto em todo o curso. A Fanese 
foi eleita pelo MEC como a melhor faculdade 
particular de Sergipe, então faça parte deste 
time e aproveite a oportunidade para fazer uma 
nova graduação também.  Outras informações 
através da Central de Atendimento 3142-0970, 
do Whatsapp 9.9157-7274, do Instagram @
Fanese_sergipe ou do link clicando aqui.l

10/10CIRCULANDO
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https://inscricoes.fanese.edu.br/
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