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Esgotado o prazo para homologação das 
candidaturas, na última sexta-feira, agora a 
corrida começa de verdade. Embora ainda haja 
prazo para alterações, os nomes colocados 
estão em mais de 90% decididos.

Um nome já ameaça ser atropelado, como 
foi denunciado nas redes sociais do jornalista 
André Barros, com base em notícia do site Aju 
News, quando o candidato a vice na chapa de 
Rogério Carvalho (PT), Sérgio Gama (MDB), 
é acusado de vários crimes e tem a prisão 
temporária decretada na Justiça da Bahia.

A assessoria do acusado protesta 
veementemente e assegura que o processo 
será revertido e que tudo não passa de 
armação política, uma vez que a ação acontece 
exatamente no momento em que Sérgio Gama 
entra na chapa eleitoral.

AGORA É PRA VALER

1/8

OPINIÃOEDITORIAL
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O nome de Valmir de Francisquinho 
permanece como incógnita, sendo um dos 
postulantes com forte densidade eleitoral por 
se tratar de um nome que provoca vontade de 
castigar os políticos tradicionais, um fenômeno 
social interessante porque ninguém reflete o 
modelo mais tradicional que o próprio Valmir. 
Mas, vai convencer disso o povo!

No mais, não há qualquer atropelo no 
cenário que se coloca diante dos sergipanos 
para a escolha dos seus representantes 
majoritários (governador e presidente) e 
proporcionais (deputados).

JORGE LUIZ DE JESUS SILVA, CPF 911.350.875-
04, torna público que recebeu da SEMA – Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, no uso das suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 4.594 de 
18 de novembro de 2014, a Licença Simplificada – LS 
de número 036/2022, referente a atividade licenciada 
de Residências e Galpão Comercial, no endereço de 
atividade na Rua Manoel Gomes da Rocha, 25, Bairro 
Luzia, Aracaju, Sergipe.

SEMA
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Nas últimas pesquisas, realizadas antes 
da escolha do vice na chapa da situação, 
o deputado Zezinho Sobral (PDT), o nome 
que desponta com maior possibilidade é o 
de Fábio Mitidieri, seguido de perto por o 
Rogério Carvalho (PT).

Alessandro Vieira (PSDB) vai com Milton 
Andrade (Cidadania) de vice, para enfrentar a 
forte concorrência pelo governo de Sergipe.

Para o senado, a disputa é acirrada entre 
Danielle Garcia, Eduardo Amorim e Laércio Oliveira, 
sem falar da possibilidade de algum nome menos 
cotado, de repente, reverter o quadro.

Para deputado federal, alguns nomes novos 
prometem alterar as cadeiras de representantes 

Para presidente, a malsinada polarização 
parece mesmo deixar os brasileiros na 

espinhosa missão de escolher entre 
Bolsonaro e Lula, já que a terceira via não 

preenche os anseios da sociedade.
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em Brasília, como são os casos do delegado 
André Davi, Luiz Roberto, Eliane Aquino e outros.

A difícil eleição de deputado estadual, 
também parece que vai brindar os 
sergipanos com várias surpresas e com 
vários nomes tradicionais sendo derrotados 
nas urnas, como indicam as últimas 
pesquisas de intenção de votos publicadas, 
com a relação dos ainda pré-candidatos.

De qualquer sorte, as cartas estão na mesa 
e os eleitores sergipanos já podem fazer suas 
escolhas, o que só vai ocorrer, de verdade 
mesmo, alguns dias antes do pleito quando 
os indecisos não podem mais postergar suas 
escolhas.   

Para presidente, a malsinada polarização 
parece mesmo deixar os brasileiros na 
espinhosa missão de escolher entre Bolsonaro 
e Lula, já que a terceira via não preenche os 
anseios da sociedade. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Com a chegada do início da campanha 
eleitoral eis que o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), que foi alvo de muitos ataques 
durante a pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19) por seus adversários políticos, 
movimentos sociais e, principalmente, por 
setores da “grande mídia” e artistas insatisfeitos 
sem a tradicional “distribuição de bens” com 
recursos federais, agora está confirmado não 
apenas na disputa à reeleição, mas dentro de um 
senso comum de que irá para o 2º turno contra o 
ex-presidente Lula (PT), seu principal opositor. 

Chega a impressionar o crescimento de Jair 
Bolsonaro e a melhora de sua imagem junto 

OPINIÃO
1/16

HABACUQUEVILLACORTE

habacuquevillacorte@gmail.com

JORNALISTA

“GARANTIDO” NO 2º TURNO, 
BOLSONARO PRESSIONA LULA
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ao eleitorado desde o início de 2022. Mesmo 
superando a pandemia, e diante de desafios 
complicados com a economia, o presidente 
em momento algum “sucumbiu” e, se para 
muitos Lula ganharia no 1º turno, com certa 
facilidade, hoje o segundo turno é mais do que 
uma realidade: trata-se de uma constatação 
onde petistas e demais partidos da Esquerda 
tentam, a todo custo, “conquistar” o apoio do 
PDT de Ciro Gomes para tentar “frear” essa 
evolução do atual chefe do País. 

E este bom momento de Bolsonaro 
chama atenção também pelo fato de nos 
aproximarmos do início da campanha e, 
em meio a uma série de boas notícias 
de seu governo, pode-se dizer que ele 
“cresce” no momento mais oportuno. E 
alguns dos discursos críticos contra sua 
gestão, como a questão da vacinação, por 
exemplo, não se sustentam com o fato de 
o Brasil ter comprado o maior número de 
vacinas até agora e, mais ainda, por muitas 
estarem sendo descartadas com validade 
vencida pelo desinteresse de uma parcela 
considerável da população.  

2/16CINFORMANDOOPINIÃO
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Bolsonaro, mesmo entrando em conflito 
direto com os governadores, conseguiu 
reduzir os preços da gasolina e do álcool nos 
postos de combustíveis e ampliou o Auxílio 
Emergencial, que já era bem maior que o 
antigo programa Bolsa Família (abaixo de R$ 
200), passando de R$ 400 para R$ 600. Sem 
contar a imensa quantidade de impostos 
zerados sobre uma quantidade incalculável 
de produtos. Em síntese, o governo federal 
está fazendo exatamente aquilo que as 
classes que mais precisam da assistência do 
poder público almejam! 

Nas ruas e avenidas com suas motociatas, 
de Norte a Sul deste País, Bolsonaro vai 
conquistando mais apoios, fortalecendo suas 
bases e jogando mais pressão na campanha de 
Lula, que já não ganha no 1º turno e agora tenta a 
todo custo impedir uma evolução tão grande do 
atual presidente que termine sendo “irreversível” 
ao longo da próxima campanha eleitoral. Ainda 
sem a boa vontade de parte da “grande mídia” e 
de muitos artistas, Bolsonaro segue firme e forte 
de olho na reeleição. E quanto mais “longa” a 
campanha, melhor para ele...
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VEJA ESSA!
Dando muito que falar a desistência do 
deputado estadual João Marcelo (PT) de 
disputar a reeleição este ano. Ele justificou 
que precisa de mais tempo para se dedicar 
à família, mas além de ser um ex-prefeito 
de Nossa Senhora das Dores, trata-se de 
um parlamentar em pleno exercício do 
mandato e cujos votos farão falta para a 
Federação entre PT/PV/PCdoB, que terá que 
fazer “milagre” para eleger uma quantidade 
“significativa” de representantes na Alese.

E ESSA!
“Em meio a todos os fatores, o que mais 
pesou para que eu tomasse essa decisão 
foram as questões familiares, especialmente 
o nascimento do meu filho e a necessidade 
de estar mais com a minha filha. A gestação 
de minha esposa foi desafiadora e o pós-
parto tem sido desgastante, por isso quero 
estar mais próximo dela e acompanhando 
mais de perto os primeiros meses de vida 
de meu filho, dedicando toda minha atenção 
para minha família”, esclareceu o deputado 
João Marcelo. 
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BOMBA!
Provas robustas, com materiais fotográficos, 
contatos telefônicos e outras metodologias 
reprováveis, podem comprometer a gestão 
do município de Carira, que através de 
“servidores” do escalão da confiança da atual 
gestão, supostamente praticam atos ilícitos. 

EXCLUSIVA!
A coluna recebeu informações de que estes 
supostos atos vêm trazendo irreparáveis 
prejuízos aos cofres públicos do município! 
Fala-se, até, na “famosa sirene”, que alguns 
gestores públicos se “tremem” quando 
escutam, principalmente, nas primeiras horas 
da manhã. É ver para crer...

PEDRINHAS, PEDRINHAS...
A informação é que uma empresa 
contratada pelo município em processo 
“bem esquisito”, sequer tem documentação 
exigível para participar de licitações! No 
mais, corre à “boca miúda” no município 
que o único trabalho a ser realizado pela 
“empresa” contratada será a emissão da 
nota fiscal. Isso pode, Arnaldo?
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VALMIR, VALMIR...
Inelegível após decisões do Tribunal 
Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) e 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além 
de ter um recurso já negado pelo ministro 
Luís Roberto Barreto, o pré-candidato a 
governador Valmir de Francisquinho (PL) 
insiste “blefando”, ratificando que poderá 
disputar a eleição, tanto que realizou sua 
convenção na sede do PL, em Aracaju. 

É MÁGICA?
Agora, como perguntar não ofende nunca, 
qual seria o “poder de persuasão” de Valmir 
de Francisquinho para mudar uma decisão 
consagrada por dois tribunais eleitorais? Será 
que o ex-prefeito tem um “coelho na cartola” 
ou um “truque de mágica” para mudar a 
decisão dos ministros? 

PELOS PROPORCIONAIS
A verdade é que, mês passado, Valmir foi 
muito pressionado por pré-candidatos 
proporcionais (deputados federais e 
estaduais) dispostos a “pular do barco” caso 
ele não mantivesse sua pré-candidatura. 
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Talvez por isso, e somente por isso, Valmir 
ainda não tenha anunciado a vereadora 
Emília Corrêa (Patriota) como a “cabeça de 
chapa” do agrupamento...

POR AMORIM
Outra verdade é que o pré-candidato ao 
Senado, Eduardo Amorim (PL) precisa de uma 
pré-candidatura majoritária como a de Valmir 
para viabilizar seu projeto político. É evidente 
que Eduardo tem serviços prestados a Sergipe, 
foi um bom senador durante seu mandato, mas 
politicamente falando, hoje ele precisa muito 
de Valmir na disputa. 

SOBRE O PTB
Em nota pública, o partido explica as razões 
pela desistência da pré-candidatura de 
João Fontes para governador e de uma 
composição com o PL. Dentre outros pontos, 
pesou a falta de recursos partidários para 
se tocar uma campanha em Sergipe e a 
orientação do presidente Jair Bolsonaro para 
uma composição com o partido de Valmir de 
Francisquinho, indicando João Fontes como 
primeiro suplente de Amorim e tendo o aval 

CINFORMANDOOPINIÃO
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da pré-candidata a vice, a professora Denise 
Leal Albano e pelos demais filiados. 

SOBRE MENDONÇA PRADO
Já o então pré-candidato a Senador, Mendonça 
Prado, anunciou que estava saindo da disputa 
e que não aceitou o convite para disputar uma 
cadeira de deputado federal na composição 
com o PL. “Lamentamos, mas respeitamos 
sua decisão de não aceitar participar de uma 
chapa proporcional de candidatos petebistas 
à Câmara Federal”, diz a nota do PTB sobre a 
desistência. 

ALÔ GESTORES!
Caso cumpram determinadas condições de 
gestão e as comprovem até o próximo dia 15 
de setembro, o Estado e municípios sergipanos 
podem incrementar a arrecadação de recursos 
do Fundeb com a parcela denominada Valor 
Aluno Ano por Resultados (VAAR). 

BANDEIRA DE MELLO I
A oportunidade de obtenção de mais 
verbas voltadas à rede pública de ensino 
foi destacada na sessão plenária do 

CINFORMANDOOPINIÃO
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Tribunal de Contas do Estado (TCE), pelo 
procurador-geral do Ministério Público 
de Contas de Sergipe (MPC/SE), João 
Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. 
“Percebemos a necessidade de mobilização 
dos municípios sergipanos para que se 
adiantem no cumprimento de tais ditames 
e não percam a percepção de tal parcela”, 
afirmou o procurador-geral, que sugeriu 
à Corte o envio de ofício circular ao 
secretário de Estado de Educação e a todos 
os prefeitos de Sergipe. 

BANDEIRA DE MELLO II
Conforme Bandeira de Mello, entre as 
condicionalidades exigidas para o recebimento 
do complemento do Fundeb está a 
implementação da escolha meritocrática 
dos gestores escolares. “Há noticias de que 
muitos municípios ainda não implementaram 
tal tipo de escolha de dirigentes”, pontuou. 
Outros critérios considerados estão na adoção 
do regime de colaboração entre Estado e 
município, e no alinhamento dos referenciais 
curriculares dos municípios à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).

CINFORMANDOOPINIÃO
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BANDEIRA DE MELLO III
Para o procurador-geral, a não percepção 
desses recursos pode configurar “não 
só renúncia de receita como também 
um ato de gestão ilegítimo, pois as 
condicionalidades expostas são tendentes 
a uma maior eficiência educacional”. A 
dinâmica de aferição das condicionalidades 
foi publicada na Resolução da Comissão 
Intergovernamental para a Educação Básica 
de Qualidade, comandada pelo Ministério da 
Educação, na qual constam os parâmetros 
para percepção da parcela VAAR pelo 
Estado e municípios.

ANDRÉ MOURA I
O ex-deputado federal André Moura (UB) 
consolidou sua candidatura a deputado 
federal durante a Convenção partidária do 
União Brasil. Na ocasião, diversas lideranças, 
cidadãos e mandatários reafirmaram o 
compromisso e apoio na jornada política dele.

ANDRÉ MOURA II
“Agora é oficial! Hoje conquistamos mais um 
passo importante para a nossa caminhada 

CINFORMANDOOPINIÃO
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rumo à Câmara dos Deputados, em Brasília. 
Os próximos meses serão desafiadores, mas 
estou seguro em Deus e sei que com união 
chegaremos ainda mais longe. Somos mais 
de dois milhões e duzentos mil sergipanos, 
não tenho o direito de errar. Conto com o 
apoio de cada um de vocês nessa caminhada 
que, só é possível em conjunto. Vamos juntos, 
por amor a Sergipe”, declarou André.

HENRI CLAY I
O candidato a Senador da República por 
Sergipe, Henri Clay, participou de evento 
político com o candidato à Presidência da 
República e ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). No encontro, que aconteceu 
em Campina Grande, na Paraíba, Henri Clay 
reafirmou seu compromisso com a defesa 
intransigente da democracia e da dignidade do 
povo sergipano e brasileiro.

HENRI CLAY II
No encontro, Lula ressaltou a importância 
da unidade de ampla frente progressista, 
democrática e popular para vencer as 
eleições já no primeiro turno. O PSOL está 

CINFORMANDOOPINIÃO
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mobilizando a militância e o povo de luta 
para eleger Lula presidente no primeiro 
turno. E essa tem sido a bandeira de Henri 
Clay – visto pela militância como o único 
candidato ao Senado que, verdadeiramente, 
sempre esteve ao lado de Lula.

HENRI CLAY III
“O povo de Lula sabe quem de fato está 
comprometido com o projeto político 
liderado por Lula. Esse grande encontro na 
Paraíba com Lula foi muito proveitoso pela 
qualidade do debate político e para reafirmar 
o nosso leal compromisso com Lula, por 
Sergipe e pelo Brasil”, disse Henri Clay.

RAQUEL TAVARES I
A advogada criminalista Raquel Tavares, 
destaque por sua atuação à frente da 
Anacrim Mulher Sergipe, oficializou sua 
candidatura a deputada estadual na 
convenção partidária da executiva estadual 
do Partido Progressistas (PP). Entre os 
nomes recém-chegados ao Progressistas, 
sem dúvida, o de Raquel Tavares está entre 
os que mais agrega peso à sigla liderada 
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pelo candidato ao senado no agrupamento 
governista, Laércio Oliveira. 

RAQUEL TAVARES II
Sinal disso é que a advogada chegou a 
convenção acompanhada por um forte 
grupo de apoiadores, muitos ligados à 
seccional da OAB/SE. Não somente isso, a 
coordenadora do Mulheres Progressistas 
Sergipe também não escondeu sua alegria 
em contar com o nome de Raquel. “Eu 
sou Mulher e desejo ver mais mulheres na 
participação e decisões políticas de nosso 
estado. As mulheres são tão competentes 
quanto os homens e muitos mais sensíveis 
às causas humanitárias”. 

RAQUEL TAVARES III
A advogada já sabe exatamente para quem 
vai legislar. “Em favor principalmente das 
mulheres, das crianças, adolescentes, de 
vulneráveis em geral e para formação e 
educação de homens íntegros na sociedade. 
Quero promover o bem e a paz social 
e defender a causa em favor do povo 
sergipano”, sinaliza a progressista.
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SÉRGIO REIS I
Na primeira entrevista ao vivo após a 
oficialização da sua pré-candidatura a deputado 
estadual, Sérgio Reis (PSD) revelou as bandeiras 
que irá defender como deputado, caso seja 
eleito. A conversa foi com Narcizo Machado, 
durante o Jornal da Fan, da Fan FM. “Se eu não 
fosse político, ia ser jogador de futebol”, revelou 
Sérgio ao falar do esporte como uma de suas 
prioridades na esfera pública. 

SÉRGIO REIS II
E continuou: “As meninas [que praticam 
futebol] têm muitas dificuldades em encontrar 
patrocínios, diferente do futebol masculino. 
Então é uma das bandeiras que vou levar 
adiante, incentivar o futebol, principalmente o 
feminino”, defendeu.

SÉRGIO REIS III
Outro tópico bastante lembrado por Sérgio é 
na área de produtos orgânicos e no incentivo 
à agricultura familiar. Na entrevista, ele citou 
sua experiência como secretário estadual da 
Agricultura e falou da importância em investir 
no pequeno produtor rural, ampliando os 
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cultivos e qualificando os agricultores para 
acessar inclusive novos mercados.  

BANDEIRAS DE GORETTI
O ex-deputado federal também garantiu que 
as bandeiras que sua tia Goretti Reis levanta 
na Assembleia Legislativa terão continuidade 
com ele, já que a deputada estadual não 
disputará a reeleição. Entre elas, Sérgio listou 
a defesa e ampliação dos direitos da mulher e 
a garantia de políticas públicas relacionadas à 
Lei Maria da Penha.

MARIA MENDONÇA I
A deputada estadual Maria Mendonça 
(PDT), através de Indicação protocolada na 
Assembleia Legislativa, sugeriu ao Governo do 
Estado o recapeamento asfáltico da rodovia 
SE-315, pedindo atenção especial ao trecho 
que liga o povoado Santa Rosa do Ermírio, 
em Poço Redondo, ao município de Pedro 
Alexandre, na Bahia. 

MARIA MENDONÇA II
Na proposta, ela também solicita a recuperação 
das pontes e bueiros da via, que se encontram 
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em más condições. Ela ressaltou a importância 
da SE-315 para o Estado, considerando ser uma 
estrada muito utilizada para o escoamento e 
transporte de leite. “Santa Rosa do Ermírio é o 
maior produtor sergipano de leite, e é através 
dessa rodovia que se tem acesso ao povoado”.

MARIA MENDONÇA III
Para Maria Mendonça, uma malha viária 
apropriada e de qualidade, evita acidentes 
de trânsito e garante mobilidade adequada a 
condutores e passageiros. “As reclamações de 
moradores da região relacionadas a esse trecho 
são diversas, e ocorrem há muito. É nosso dever 
atendê-los”, afirmou a parlamentar.

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

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

https://cinformonline.com.br/


ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    28

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

A NOVA ERA DA NOTÍCIA

WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

http://WWW.cinformonline.com.br


ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    29

ELEIÇÕES 2022
“SABEMOS COMO 
BELIVALDO PEGOU 

O GOVERNO E COMO 
ESTÁ DEIXANDO” 
 lÁurea Ribeiro quer representar o 

povo lagartense e da região Centro-Sul 
na Assembleia Legislativa

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
conversou com a pré-candidata à deputada 
estadual Áurea Ribeiro (Republicanos), 
mãe do deputado federal Gustinho Ribeiro 
(Republicanos) que tentará a reeleição 
este ano. Na oportunidade, ela enaltece as 
chapas proporcionais dos Republicanos, 

1/9
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elogia o governo de Belivaldo Chagas 
(PSD), e ratifica o compromisso de seu 
agrupamento com os majoritários Fábio 
Mitidieri (PSD) para o governo do Estado e 
Laércio Oliveira (PP) para o Senado Federal. 
Ela também elogia o mandato de seu filho e 
diz que sua pré-candidatura tem o objetivo 
de garantir representação para o povo 
lagartense e de toda a região Centro-Sul do 
Estado na Assembleia Legislativa. Confira a 
seguir, na íntegra, esta entrevista:

ENTREVISTAPOLÍTICA
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Iniciando a entrevista, sua família tem 
tradição política no Estado e já ocupou 
cadeiras na Assembleia Legislativa. Isso 
lhe estimulou a buscar um mandato de 
deputada estadual? Não é a tradição familiar 
que me faz buscar uma cadeira na Assembleia. 
Mas, mais do que isso; eu acredito que Lagarto 
precisa ter uma representatividade efetiva no 
legislativo sergipano. Nosso município precisa 
ter uma deputada na Alese que seja a voz do 
Centro-Sul do nosso Estado, que atenda o 
clamor e tenha um olhar especial para nossa 
cidade e é isso que me estimula a conversa 
com os lagartenses e com os sergipanos para 
que eu possa ser essa representante. 

CINFORM ON LINE: Com sua pré-
candidatura a deputada estadual e a de 
Sérgio Reis, de Gustinho Ribeiro e Fábio 
Reis para deputado federal, podemos dizer 
que teremos mais um confronto à parte, 
pelo menos em Lagarto, entre os Bole-Bole 
e os Saramandaia?

Áurea Ribeiro: Sendo bem sincera, não 
estou preocupada com isso. Meu foco é 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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conversar com as pessoas e levar nossas 
ideias para a população. O eleitor quer ouvir 
propostas e o que podemos fazer para 
construir um Sergipe melhor para todos. 
Ninguém pode esconder que a rivalidade 
política lagartense existe. Porém, por parte 
do nosso grupo ela é usada para nos motivar 
a sempre fazer mais e melhor. E será assim 
dessa vez novamente; faremos mais uma 
campanha limpa, propositiva e que deseja 
representar o nosso povo, sempre mais perto 
dele. Nos últimos anos, vimos a formação 
política de um grupo com o comando de 
Gustinho Ribeiro. E o que a população e o 
resultado das urnas nos disseram é que 
estamos bem acima dos nossos adversários. 
Portanto, não nos preocupamos com eles. 
Nosso foco é construir, compor e crescer. 

Que pautas a senhora pretende defender 
caso eleita deputada estadual? Tem alguma 
área específica que merecerá uma atenção 
especial? A senhora será uma parlamentar de 
maior atuação no parlamento, na tribuna, ou 
focará em trabalhar para ajudar o Estado nos 
bastidores? Qual o perfil de Áurea Ribeiro? 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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Eu faço política há muitos anos e sempre tive 
como propósito ouvir e ajudar as pessoas. Na 
Assembleia Legislativa, eu irei pautar nosso 
mandato na defesa dos interesses sociais 
da população. Sergipe precisa desenvolver 
programas de qualificação profissional mais 
eficientes, precisamos combater a fome de 
maneira mais efetiva. Além disso, vamos lutar 
para que sejam aplicadas políticas públicas em 
defesa dos direitos das mulheres e que elas se 
sintam representadas na Alese. Na tribuna, nos 
bastidores, onde precisar eu estarei. Quem me 
conhece sabe que não tem obstáculo que me 
segure quando o assunto é defender aqueles 
que amo, ou seja, o povo sergipano.

Sua pré-candidatura ficará concentrada 
em Lagarto e na região Centro-Sul ou 
a senhora vai buscar votos em outras 
regiões? Que lideranças expressivas a 
senhora poderia destacar que já apoiam 
seu projeto político? Nossa candidatura, 
homologada pelo Republicanos no último 
dia 5, irá representar Sergipe. Lagarto é meu 
berço, minha casa. Mas faremos campanha e 
teremos apoio em todo o Estado. 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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 A senhora está filiada ao Republicanos, 
partido da base do governo do Estado. 
Como tem sido sua relação política com 
o governador Belivaldo Chagas? A melhor 
possível. Belivaldo é um homem republicano. 
Sempre nos tratou com cordialidade e sempre 
recebeu reciprocidade da gente. Faz um 
governo que tem melhorado significativamente 
a vida dos sergipanos e é preciso o 
reconhecimento disso. Sabemos como ele 
pegou o governo e como está deixando. 

Falando no Republicanos, dentre os pré-
candidatos a deputado estadual, qual a 
previsão que vocês estimam para 2022? 
Dá para eleger dois deputados? Três? Ou 
mais? A direção do partido trabalhou bem. 
Conseguiram ótimos nomes para colocar à 
disposição da população sergipana. Acredito 
que conseguiremos eleger quatro ou mais 
parlamentares para a Alese. E o que me deixa 
mais feliz é que temos diversas mulheres 

ENTREVISTAPOLÍTICA

Irei pautar nosso mandato na defesa 
dos interesses sociais da população”
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candidatas e todas fortes, viu? Porque 
mulher já é forte por nascença e na política 
não poderia ser diferente.

E quanto aos deputados federais? Como 
está a pré-candidatura à reeleição de seu 
filho, Gustinho Ribeiro? Em sua avaliação os 
Republicanos conseguem eleger mais de um 
federal? O fato de o seu grupo ter duas pré-
candidaturas prejudica em algo ou acaba 
sendo positivo? Mãe falar de filho é complicado 
(risos). Gustinho tem sido um destaque como 
deputado federal. Como mãe, sinto a satisfação 
dele todos os dias que sobe no avião para ir 
para Brasília representar o povo de Sergipe e 
trazer recursos para obras e investimentos. 
Tenho certeza que receberá o merecido 
reconhecimento dos sergipanos. E o partido 
fez também para federal uma ótima chapa. 
Elegeremos de dois a três, tranquilamente.

A senhora está no agrupamento que 
tem Fábio Mitidieri como pré-candidato 
a governador. Ele representa a melhora 
alternativa para o governo do Estado? Por 
que? Fábio Mitidieri representa o avanço de 

ENTREVISTAPOLÍTICA
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Sergipe. Representa 
a renovação política. 
Um homem honesto, 
trabalhador e de palavra. 
Tem ótimos projetos 
para o nosso Estado e se 
preocupa com o social. 
Com certeza é a melhor 
opção para Sergipe.

Os Republicanos 
já fecharam questão 
em torno do nome do 
senador da República? 
Vocês votam com 
o pré-candidato do 
agrupamento que é 
o deputado Laércio Oliveira? Na nossa 
convenção, Laércio foi escolhido o senador 
que iremos apoiar nestas eleições. Dessa 
forma, vamos trabalhar para mostrar ao povo 
sergipano que ele é o melhor para nós em 
Brasília, no Senado Federal.

E quanto à presidência da República? A 
senhora acompanha o posicionamento de seu 
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partido em apoio à reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro? Por que? O Republicanos 
caminha de maneira coerente. É um partido que 
tem trazido muitos frutos para o Brasil. Ótimos 
quadros, grandes projetos. E acredito que assim 
deva continuar por muitos anos.

Concluindo a entrevista, qual a sua 
avaliação sobre a administração da prefeita 
Hilda Ribeiro em Lagarto? Hilda tem sido a 
melhor revelação da política sergipana. Quem 
faz a avaliação dela é o povo lagartense. E a 
sua gestão é aprovada por mais de 75% da 
população, um recorde! Tenho dito que Gustinho 
lidera nosso grupo em Sergipe, mas em Lagarto 
quem nos lidera é Hilda com seu sorriso, carinho 
e muita competência. Espero poder ser a sua voz 
na Assembleia Legislativa e defender os objetivos 
da sua gestão e do seu povo.

Gustinho tem sido um destaque 
como deputado federal”

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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“QUERO AJUDAR A 
ELEGER DANIELLE 

GARCIA SENADORA 
POR SERGIPE”

EZEQUIEL LEITE: 

 lEmpresário assume primeira 
suplência de delegada e aposta em 

resultado positivo nas urnas

Por HABACUQUE VILLACORTE  | Da Equipe CinformOnline

A reportagem do CINFORM ON LINE 
também conversou com o suplente da 
candidata ao Senado, Danielle Garcia 
(PODE), o empresário sergipano Ezequiel 
Leite (Republicanos), que está muito otimista 
e empenhado para que a delegada seja eleita 
em 2 de outubro. Ezequiel fala de avanços 
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conquistados pelo município de Capela 
enquanto esteve a frente da prefeitura e 
confirmou que, além de Danielle, também 
tem compromisso com a chapa formada por 
Alessandro Vieira para o governo e Milton 
Andrade para vice. Confira a seguir, na 
íntegra, esta entrevista:

CINFORM ON LINE: Para quem não o 
conhece, quem é Ezequiel Leite e quais 
cargos ocupou na vida pública?

Ezequiel Leite: Eu sou empresário e iniciei 
minha vida pública como vereador e depois 
como prefeito de Capela, minha cidade, onde 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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fiquei conhecido popularmente em Sergipe 
por promover uma gestão que transformou 
positivamente o município. Foram várias 
ações que contribuíram para que Capela se 
desenvolvesse durante nosso mandato.

Poderia citar algumas destas ações 
de sua gestão enquanto prefeito? Foram 
várias obras realizadas enquanto fui prefeito 
e que beneficiaram comunidades na sede 
e nos povoados do município. Foram feitos 
cerca de 30 km de pavimentação de ruas, 
construímos e reformamos unidades de 
saúde, fizemos a rodoviária, iniciamos a 
construção da Praça da Juventude. Também 
foi a nossa gestão que construiu a Creche 
e o Centro de Vivência Infantil. Fizemos 
uma administração que trabalhou firme 
para proporcionar mais qualidade de vida 
para os capelenses. Tanto que chegamos a 
receber o “Prêmio Excelência de Gestão” da 
Associação Nacional dos Prefeitos e vice-
prefeitos da República Federativa do Brasil - 
ANPV. Um reconhecimento às boas práticas 
administrativas, de sustentabilidade e 
valorização ao funcionalismo municipal.

3/8ENTREVISTAPOLÍTICA
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E qual a situação do Município que o 
senhor deixou ao encerrar seu mandato 
de prefeito? Encerrei o meu mandato com 
a consciência tranquila e deixando um 
legado de realizações até hoje lembrada e 
enaltecida pela população. Em menos de 30 
dias, nós pagamos três folhas: novembro, 
dezembro e o 13º salário; quitamos todos 
os débitos com os fornecedores e pagamos 
o piso do magistério; deixei a prefeitura 
com cerca de R$ 3,7 milhões em caixa e, na 
última semana de dezembro, em um gesto 
emocionante e provando a transparência da 
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nossa administração, promovi pelas ruas da 
cidade e expus em praça pública toda a frota 
de veículos que deixamos. 

Capela tinha 77 veículos funcionando em 
perfeitas condições, três sucatas e um trator 
quebrado, encostados na garagem desde a 
gestão anterior a nossa.

Foram deixados recursos em caixa para 
a gestão que o sucedeu? Paguei a todos os 
fornecedores antes de deixar a prefeitura. Além 
dos R$ 3,7 milhões que já citei anteriormente, 
deixei mais R$ 42 milhões em recursos oriundos 
de emendas parlamentares para a Praça da 
Juventude, Piscina Olímpica, obras do Balneário, 
dois pórticos, a praça da Vila Conceição, 
aquisição de veículos e calçamento de diversas 
ruas. Também conseguimos recursos da ordem 
de R$ 25 milhões, junto à Funasa, para o 
abastecimento de água em 25 povoados. Ou 
seja, quem assumiu a prefeitura de Capela 
depois da nossa administração responsável 
pegou um Município em uma situação muito 
melhor do que encontrei, pois sempre prezamos 
pelo zelo com os recursos públicos.
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O seu nome está confirmado como 
primeiro suplente da candidata ao 
Senado, a delegada Danielle Garcia 
(Podemos)? Está confirmado sim. Essa 
parceria é fruto de muito diálogo e eu estou 
neste projeto para somar e ajudar a eleger 
Danielle Garcia senadora por Sergipe. Vai 
sair uma mulher, dona Maria do Carmo, 
que muito contribuiu para o nosso estado, 
e Danielle vai ocupar este espaço para 
que Sergipe continue tendo uma mulher 
representando o estado no Senado Federal e 
trabalhando a favor do seu desenvolvimento. 
Aproveito para reforçar minha gratidão a ela 
e ao agrupamento pela confiança em nosso 
nome para esta composição.

Esse apoio se estende à toda chapa ou 
o senhor pretende apoiar outro candidato 
a governador? Política é a arte de somar 
e eu estou no agrupamento do PSDB/
Cidadania/Podemos para isso. Portanto, 
vou trabalhar para que Alessandro seja 
eleito governador com Milton Andrade vice 
e Danielle Garcia senadora, pois quero que 
Sergipe viva dias melhores. Vamos tirar 
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esses que há anos estão no poder e fizeram 
nosso Estado regredir. Estamos cansados da 
mesmice e precisamos tirar essas figuras da 
política sergipana e colocar quem realmente 
tem compromisso com os sergipanos. E a 
coligação que representa a esperança na 
mudança necessária é a de Alessandro, 
Milton e Danielle. 

Qual a contribuição da sua atuação 
enquanto empresário para a economia do 
estado? Tenho muita alegria e satisfação 
de dizer que, mesmo antes de entrar para a 
vida pública, eu já era e continuo sendo um 
dos responsáveis pela geração de emprego 
e renda em nosso estado, administrando 
empresas com papel importante para a 
economia sergipana. 

Quais são as áreas de atuação destas 
empresas e em que regiões do estado estão 
localizadas? Temos a “Usina Termelétrica 
Iolando Leite Ltda”, que está no mercado há 36 
anos e produz Etanol, Aguardente e Energia. 
A empresa tem capacidade de produzir 500 
mil toneladas de cana-de-açúcar. O etanol 
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é todo vendido para Sergipe e Bahia. Uma 
grande indústria que garante a renda de 
diversas famílias, especialmente para Capela 
e demais cidades da região leste do estado. 
Outra empresa do grupo da família é a “Frutal 
Nordeste”, que trabalha com fruticultura 
irrigada e produz banana, coco e manga e gera 
empregos diretos no Baixo São Francisco. 
As frutas são vendidas para todo mercado 
nacional, especialmente para São Paulo e 
alguns países da Europa.

Quantos empregos são gerados pelas 
empresas que o senhor administra? Juntas, 
as duas empresas que administramos 
empregam cerca de 1,3 mil pessoas 
diretamente. Se levarmos em conta os 
empregos indiretos e toda a cadeia produtiva 
movimentada para atender nossas demandas, 
esse número é muito maior. E é justamente esse 
o nosso maior legado enquanto empresário 
sergipano, a satisfação de poder contribuir com 
o desenvolvimento econômico do estado.

8/8ENTREVISTAPOLÍTICA

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS



ANO 4 - ED. 252 - 8/8/2022 – 46  

Email: 
elenaldosantana@yahoo.com.br

(79) 99949-9262

Faleconosco
CINFORMONLINE:

PARA MAIS INFORMAÇÕES, TIRAR DÚVIDAS, SUGESTÕES, 
OU MESMO PARA ANUNCIAR, SOLICITE-NOS UMA VISITA.

CONTATE SUA AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE OU TOQUE      
        E FALE DIRETO COM 

ANUNCIE AQUI

TOQUE AQUI E ACESSE NOSSO SITE
WWW.CINFORMONLINE.COM.BR

https://api.whatsapp.com/send?phone=557999949-9262
https://cinform.com.br/


ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    47



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    48

https://api.whatsapp.com/send?phone=557999604-5253


ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    49  

Sempre que escrevo sobre minhas 
memórias musicais coloco alguns nomes que 
viraram referência na minha trajetória. Um 
desses nomes é de um baiano de Alagoinhas, 
na Bahia, Lito Nascimento. Já ouvia falar dele 
no final dos anos 70 e começo dos anos oitenta 
quando comprei em Salvador na Modinha 
Discos, o novo disco do trio elétrico Tapajós, 
AVE CAETANO, onde Lito se destacava com 
seus solos de guitarra baiana. 

O trio do seu Orlando gravou o primeiro 
disco de trio elétrico do Brasil em 1972 em 
homenagem a Caetano Veloso, que voltava 
do exilio, ganhei esse disco de um tio e tocou 

LITO, A ALMA DA 
GUITARRA BAIANA!

1/9
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tanto que até furou. “Caetanave”, foi lançado 
pela Philips/Phonogram em fins de 1972, 
foi todo gravado ao vivo nas ruas do Rio de 
Janeiro, um experiência única na época, 
dá até pra imaginar o trabalho que deu aos 
técnicos que trabalharam na gravação. O 
LP tinha 7 faixas no lado A e no lado B um 

2/9| CULTURAGERAL
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enorme “pout pourri” de músicas de carnaval 
como se fosse um baile e com solos da 
guitarra baiana no lugar dos metais.

O AVE CATANO foi lançado em 1980, 
quase 10 anos depois do CAETANAVE, um 
disco produzido em estúdio com arranjos 
de Lito Nascimento, Nanuta, Melo e o 
jovem Luiz Caldas, que já se destacava 
como multimúsico, produtor e arranjador. 
Ele gravou de tudo, bateria, baixo, guitarra 
baiana fazendo o segundo solo, pois o 
solista principal era Lito Nascimento, que 
tinha duas composições no LP, Litocando 
e Mila. A banda do trio do Tapajós que já 
utilizavam nessa época um Cronner Jota 
Morbeck, pois em 1975 o Moraes Moreira se 
tornava o primeiro cantor de trio. 

Antes, alguns cantores se apresentaram em 
momentos especiais, a exemplo de Caetano 
Veloso, a música tocada eram frevos e marchas 
eletrizados, sambas e percussivos, com 
orquestra de metais, percussão e a guitarra 
baiana como grande estrela nos solos. Logo 
em seguida surgem vários cantores, Djalma 
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Oliveira, Sara Jane, Jorge Taiíe, Virgilio e que 
eram chamados de Croner oficial.

O grande destaque ainda era o guitarrista 
Lito Nascimento. Esse nome ficou 
guardado na minha memória, pois todos 
na Bahia diziam: - Meu Rei, esse solo de 
guitarra baiana só tem dois músicos que 
conseguem executar, Armandinho e Lito. 
Em uma campanha política no ano de 1982, 
eu fazia um show, no comício também 
estava o trio Tribunão de propriedade do 
Heráclito Rollemberg, que era coordenado 
pelo Andrade, músico e coordenador da 
tradicional orquestra Brasa 10 do Luiz 
Trindade. Tinha conhecido o Andrade quando 
participei junto com Alex Pinheiro do Festival 
do Salesiano em 1978, pois a orquestra que 
nos acompanhou foi o Brasa 10.

Meu show acabou e encontrei o Andrade 
nos falamos e ele disse: - “Não vá ainda, 
pois trouxe de Salvador o Lito Nascimento, 
ele é muito bom, contratei para tocar na 
banda do Tribunão”. As lembranças voltaram 
imediatamente do nome, fiquei ansioso 
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para ouvi-lo. E de fato o ‘cabra’ era bom, 
com sua guitarra baiana, com um cabelão 
enorme e muitas poses, caras e bocas, os 
solos endiabrados e empolgantes fizeram 
todos dançarem até a última música. Sai de 
lá com todos os rifes na cabeça e ansioso 
para ouví-lo mais vezes. Passou a campanha 
e não tive mais notícias do Lito. 

Em 1984, Jorge Lins me convidou para 
participar do projeto de um circo cultura aos 
moldes do Circo Voador do Rio, eu ficaria 
encarregado da parte musical e da parte 
técnica de som e luz. E assim sair em busca de 
músicos para compor uma banda base para as 
programações do circo Amoras e Amores. 

Começamos eu e o Jorge Lins a pensar em 
nomes de músicos, convidamos o Waltinho 
que já tinha visto tocar no Los Guaranis, era 
tecladista, naquela época estava sem banda, 
um baixista Flor baiano que tocava na noite, 
o baterista Ednor de Arapiraca de Alagoas e o 
cantor estânciano Rogério que na época tinha 
acabado com sua banda Voo Livre. Foi Rogério 
que indicou o Lito Nascimento para tocar 
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violão e guitarra. Achei estranho e perguntei se 
era o Lito Nascimento da guitarra baiana, ele 
respondeu que sim e me contou, que ele tinha 
casado e ficado em Sergipe. Tinha tocado em 
outros trios e bandas, mais que agora estava 
tocando na noite, nos bares Paredão, Stop 
Tods, Gosto Gostoso, China entre outros para 
poder sustentar a família.

Na hora fiquei muito incomodado, como é 
que um artista do nível dele estaria fazendo em 
palcos menores com cachês pequenos, ele era 
uma estrela da música da Bahia, e que naquele 
momento estava passando pelo começo do 
movimento do Axé Music. A música baiana devia 
muito a ele e na minha cabeça ele não poderia ter 
ficado de fora desse movimento. Mesmo assim 
fui convidá-lo e contratamos para completar 
a formação da banda Base do Circo Amoras e 
Amores. A banda formada por Rogério, Waltinho, 
Lito, Ednor e Flor estreou na inauguração do Circo 
e foi o maior sucesso durante todo o verão. A parti 
daí tive contatos diários com todos eles, o mais 
esquivo comigo sempre foi o Lito, desconfiado, 
exigente, bem ao estilo de estrela da música e por 
tudo que já tinha passado na sua vida musical.
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Valdelito Nascimento ou Lito Nascimento 
nasceu em Alagoinhas, na Bahia e começou 
a tocar em meados de 1968 e 1969, já dava 
canjas com a orquestra Os Turunas. Em 
seguida foi contratado profissionalmente para 
tocar na banda de baile Os Milionários. 

A guitarra baiana veio junto com o 
gosto pelo frevo e choro. Ele diz que suas 
influências musicais vem de berço, pois 
seu pai Miro tocava bandolim e fazia rodas 
de chorinho e lá conheceu a música de 
Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo. Logo 
o menino Lito se muda para Salvador e é 
contratado pelo Trio Marajó, daí foi sendo 
visto e virou referência na guitarra baiana, 
Trio Elétrico Tupinambás, de São Sebastião 
do Passé - BA; Trio Elétrico Tapajós, seu 
maior palco, Trio Elétrico Novos Bárbaros, 
ele agora estava nos mesmos palcos 
de grande artistas que ele respeitava e 
admirava, Armandinho Macêdo, Pepeu 
Gomes, Novos Baianos e Moraes Moreira.

Tocamos juntos e fizemos turnê pelo sudeste 
no lançamento do Cajueiro dos Papagaios, 
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disco em parceria com Lula Ribeiro e Paulo 
Lobo, o disco foi um marco na produção musical 
sergipano por que foi financiado totalmente 
por uma empresa privada do amigo Luciano 
Nascimento a “Cocil Dados” e que deu a mim e 
ao Lula a possibilidade de viajar por boa parte do 
Brasil. Levamos juntos a banda base do Circo. A 
relação com Lito na viajem não foi das melhores, 
eu e o Lito sempre tínhamos alguns pontos 
de vista diferentes na questão da produção, 
éramos uma equipe e com todo o meu respeito e 
admiração a história, a música e ao músico Lito, 
sempre tratei todos iguais, no fim da turnê nos 
entendemos e a admiração multiplicou.

A vida não para e nos levaram por caminhos 
diferente, fiz carreira solo, gravei vários discos, 
produzi outros tantos. Fiz shows pelo Brasil, criei 
o Estúdio Capitania do Som e entrei na gestão 
pública. O Lito tocou com diversos artistas, 
gravou e montou seus trabalhos. Em 1985 criou 
a banda Água de Cheiro levando seu talento e 
sua experiência para os palcos do carnaval em 
Sergipe e logo depois o grupo Sócoisanossa 
de samba e choro. Lito Nascimento merece ser 
homenageado sempre, na Bahia por toda sua 
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contribuição do crescimento e desenvolvimento 
da guitarra baiana e em Sergipe por ser 
uma honrada referência no executar seus 
instrumentos, seja a guitarra baiana, violão 
guitarrão ou bandolim. 

Ouvi vários artistas importantes citar Lito. 
Moraes Moreira me contou que subia a avenida 
sete, saindo da praça Castro Alves atrás do 
trio Tapajós, acompanhando os solos do Lito e 
fui alimentando a vontade de cantar com ele 
naquele trio. Luiz Caldas me falou que sua maior 
inspiração foi Lito, que deu a primeira oportunidade 
de trabalho no Tapajós: - “Eu tocava na banda 
que fazia o esquenta do Tapajós e depois ficava 
aprendendo com Lito e sua guitarra mágica”. 

A importância de Lito Nascimento vai além 
do tocar, pois ele executa com toda sua alma, 
a música e a sua vida. Lito é música, silêncio e 
som, da Praça Castro Alves a Fausto Cardoso. 
E como diria Caetano: “Atrás do Trio Elétrico só 
não vai que já morreu”.

lNeu Fontes – Cantor, Compositor, Publicitário e Gestor Cultural.
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 A SRTA. MARTHA MEACHAM MANTEVE a 
sua padaria na esquina (daquelas em que você 
sobre três degraus e um sino tilinta quando 
você abre a porta).

A Srta. Marta era quarentona, seu livro 
de banco mostrava um crédito de dois mil, 
ela possuía dois dentes falsos e um coração 
simpático. Muitas pessoas, com atributos menos 
atraentes que a Srta. Martha, haviam se casado. 

Duas ou três vezes na semana, aparece na 
padaria um cliente, com o qual ela começou 
a afeiçoar-se. Ele é um homem de meia 
idade, usando óculos e uma barba marrom 
cuidadosamente aparada. Ele fala um 
português com um forte sotaque germânico. 

PÃES DE BRUXAS
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Suas roupas foram usadas e devidamente 
amaldiçoadas em alguns lugares, enrugadas 
e folgadas nos espaços restantes. Mas 
ele parece uma pessoa pura, e com boas 
maneiras.

Ele sempre compra dois pães velhos. Pães 
frescos custam cinco centavos a unidade. Os 
pães velhos custam dois por cinco centavos. 
Ele nunca pediu nada além dos pães velhos.

Uma vez a Srta. Martha viu uma mancha 
vermelha e marrom entre os dedos dele. Ela 
tinha quase certeza que ele era um artista muito 
pobre. Sem dúvidas ele vivia em um sótão, onde 
ele criava as suas pinturas, comia os seus pães 
velhos e pensava nas coisas boas que poderia 
um dia comer na padaria da Srta. Martha. 

Muitas vezes, quando a Srta. Martha 
sentava-se junto as suas costeletas, rolos 
de luz, geleias e chás, chega suspirava, 
desejando que o artista gentil e educado 
pudesse compartilhar de sua refeição 
saborosa, invés de comer sua crosta seca em 
um sótão cheio de correntes de ar. O coração 
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da Srta. Martha, como bem fora dito, era um 
coração bem bondoso, simpático.

A fim de testar a sua teoria sobre a moradia 
do artista. Ela, um dia, trouxe de seu quarto 
uma pintura que havia comprado em uma 
venda, e a pendurou junto as prateleiras, atrás 
do balcão de pão.

Era uma cena veneziana. Um esplêndido 
palazzio de mármore (assim dizia na foto) 
ficava no primeiro plano – ou melhor, 
submergindo as águas. O resto da pintura 
eram gôndolas (com uma senhora arrastando 
a mão na água), nuvens, céu chiaro oscuro em 
abundância. Uma pintura que jamais passaria 
desapercebida por um artista.

Dois dias depois, o cliente entrou.

“Duas pães, bor favor” disse, com seu 
sotaque alemão. “Você ter uma bela bintura, 
madame”, complementou ele, enquanto ela 
embrulhava o pão.

“Sim?,” disse a Srta. Martha, divertindo-se 
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com a sua própria astúcia. “Eu admiro muito 
a arte e ...” (não, não soaria delicado dizer 
“artistas” tão cedo) “e pinturas”, afirmou. “Você 
acha que é uma boa pintura?”. 

“Ter um bom equilíbrio,” disse o consumidor, 
“não ser um bom pintura. A berspectiva dela 
não ser verdadeira. Bom dia, madame”.

Ele pegou o seu pão, curvou-se e correu em 
disparada para fora da loja.

É, ele pode muito bem ser um artista. A Srta. 
Martha pegou a pintura e levou de volta para o 
seu quarto.

Como gentil e docemente seus olhos 
brilhavam atrás de seus óculos! Que testa larga 
ele tinha! Ser capaz de julgar a perspectiva de 
relance—e viver com pão velho! Mas o gênio 
muitas vezes tem que batalhar antes de ser 
reconhecido.

Que coisa seria para a arte na perspectiva 
de um gênio se ele pudesse ser bancado por 
um banco com um auxílio de dois mil mensais, 
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uma padaria e um coração simpático para … – 
mas esses são apenas sonhos de olhos abertos 
da Srta. Martha.

Agora, muitas vezes quando ele vinha, ele 
ficava do outro lado da vitrine, conversando. 
Ele parecia desejar ouvir palavras alegres da 
Srta. Martha.

Ele manteve-se comprando os pães velhos. 
Nunca um bolo, nunca uma torta, nunca uma 
de suas deliciosas Sally Lunns. 

Ela pensou que ele começava a parecer mais 
magro e desencorajado. Seu coração apertava, 
no ímpeto de adicionar algo bom para comer 
na sua compra escassa, mas a sua coragem 
falhava no ato. Ela não se atrevia a afrontá-lo. 
Ela conhecia o orgulho dos artistas.

A Srta. Martha começou a usar sua cinta 
de seda azul pontilhada atrás do balcão. Na 
sala dos fundos, ela cozinhou um composto 
misterioso de sementes de marmelo e bórax. 
Esse complexo é utilizado por algumas pessoas 
para a pele. 
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Um dia o cliente entrou como de costume, 
colocou seu níquel na vitrine, e pediu por seus 
pães velhos. Enquanto a Srta. Martha estava 
alcançando-os houve uma grande barulho. Um 
som de algo tinindo e um carro dos bombeiros 
veio passando.

O cliente correu para porta para olhar, como 
qualquer pessoa faria. De repente, inspirada, a 
Srta. Martha aproveitou a oportunidade.

Na prateleira inferior atrás do balcão havia 
um quilo de manteiga fresca que o leiteiro tinha 
deixado dez minutos antes. Com uma faca 
de pão, a Srta. Martha fez um corte profundo 
em cada um dos pães velhos, inseriu uma 
quantidade generosa de manteiga e apertou 
bem forte os pães novamente.

Quando o cliente virou-se mais uma vez, ela 
estava amarrando o papel em torno deles.

Quando ele foi embora, depois de uma 
conversa extraordinariamente pouco 
agradável, a Srta. Martha sorriu para si mesma, 
mas não sem uma leve vibração do coração.
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Ela tinha sido muito ousada? Ele se 
ofenderia? Certamente não. Não há linguagens 
para os comestíveis. Manteiga não é nenhum 
emblema para uma impetuosidade inabalável.

Por muito tempo em que sua mente habitou 
sobre o assunto. Ela imaginou a cena quando 
ele iria descobrir a sua pequena decepção.

Ele jogaria ao chão seus pincéis e paleta. 
Estava ainda defronte ao seu cavalete com 
o quadro que estava pintando, na qual a 
perspectiva estava além da crítica.

Ele preparava-se para seu almoço de pão 
seco e água. Ele cortava o pão e… Ah!

A Srta. Marha enrubesceu-se. Ele pensaria 
na mão que colocou a manteiga enquanto a 
comia? Será que ele…

O sino da porta da frente balançou 
obstinadamente. Alguém estava entrando, 
fazendo muito barulho.

A Srta. Martha correu para frente da 
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padaria. Dois homens estavam lá. Um era 
um jovem fumando um cachimbo – um 
homem que ela nunca havia visto antes. O 
outro era o artista dela.

A face dele estava bem vermelha, o seu 
chapéu estava na parte de trás de sua cabeça, 
seu cabelo estava descontroladamente 
amarrotado. Ele foi decisivo com seus dois 
punhos sacudido-os ferozmente em direção a 
Srta. Martha. Na Srta. Martha.

“Dummkopf!”, Ele gritou com extrema 
sonoridade; e então “Tausendonfer!” ou algo 
parecido em alemão.

O jovem tentou afastá-lo. 

“Eu não ir,” disse ele com raiva, “Devo eu 
dizer a ela.”

Ele fez do balcão da Srta. Martha uma 
bateria. 

“Você ter shpoilt a mim,” ele gritou, com 
furiosos olhos azuis brilhando atrás de 
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seus óculos. “Eu ir  te dizer. Você ser von 
meddingsome gata velha sarnenta!”

A Srta. Martha inclinou-se fracamente 
contra as prateleiras e colocou uma mão em 
sua cintura de seda azul pontilhada. O jovem 
puxou o artista pelo colarinho.

“Vamos”, ele disse, “você já disse o 
suficiente.” Ele arrastou o irritado pela porta 
em direção a  calçada, e depois voltou.

“Acho que eu devo dizer a senhora”, disse 
ele, “sobre o que aconteceu. É o Blumberger. 
Ele é um desenhista em arquitetura. Trabalho 
no mesmo escritório com ele.”

“Ele está trabalhando duro há três meses 
desenhando um plano para o novo prédio da 
prefeitura.” Continuou o jovem. “Este desenho 
faria parte de uma competição. Ele terminou 
de desenhar as linhas ontem. Sabe, um 
desenhista sempre faz seu desenho em lápis 
primeiro. Após feito, ele esfrega as pontas do 
lápis com punhados de migalhas de pão velho. 
Isso é melhor que a borracha da Índia.”
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“Blumberger estava comprando o pão 
aqui.” Sentenciou o jovem. “Acontece que 
hoje ao passar o lápis nas migalhas de pão… 
Você sabe senhora, que manteiga não é 
exatamente um bom acompanhamento para 
um desenho arquitetônico. Enfim, o projeto 
do Blumberger não é bom para nada agora, 
exceto para rechear sanduíches da ferrovia.” 
Ela tirou a cinta de seda azul pontilhada 
e colocou o velho serge marrom que 
costumava usar. Então derramou a semente 
de quince e a mistura de bórax, que havia 
preparado para incrementar o pão velho, 
pela janela, na lata de cinzas.

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

Em seu livro Walden ou A Vida nos Bosques, 
o filósofo americano Thoreau, que era também 
um Henry, afirmou que “por fecharem os 
olhos e dormirem, por consentirem em ser 
enganados pelas aparências, os homens em 
toda parte estabelecem e confirmam suas 
vidas diárias de rotina e hábito em cima de 
fundações puramente ilusórias”.
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O. Henry, em seu conto acima quis refletir 
sobre a aparência e nossas decisões. 

Aparências podem enganar, então na dúvida 
fale, pergunte, comunique-se. Toda a confusão 
na padaria poderia ter sido facilmente 
resolvida, com duas perguntas: “O senhor é 
artista?” e “Gostaria que eu passasse manteiga 
no seu pão?”. 

Simples. Na dúvida não atentem-se as 
aparências, perguntem. 

Os maiores erros da vida são constatados 
pela falta de comunicação. Expressam-se pela 
crença ilusória nas achologias. Acho que algo 
deve ser assim, então é. Esse é o pensamento 
que destrói a nossa sociedade e impossibilita 

https://cinformonline.com.br/
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a construção de bons relacionamentos. Os 
humanos não são uma ciência exata e nem 
tampouco passíveis de fórmulas previsíveis.

Somos todos humanos, coabitamos 
o mesmo mundo. Mas todos somos, 
individualmente, diferentes. Esta 
individualidade é o que impossibilita de sermos 
passíveis de análises superficiais. Mesmo em 
diálogos há a possibilidade de equívocos e 
mentiras. Mas, mesmo assim, o único meio de 
mútuo conhecimento é o bate papo. 

Por isso, na dúvida questionem. Se 
as respostas as vezes enganam, a falta 
delas sempre geram confusões. Erros 
de interpretação fundamentados em 
preconceitos. Se a nossa sociedade fosse 
mais direcionada a conceitos e a reflexão, 
com certeza haveriam menos confusão, mais 
harmonia e compreensão. 

lHenry Morais – Advogado, especialista em Direito Civil /Processual Civil e em 
Legislação, Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Filosofia e um entusiasta das 
palavras. Instagram: @henryzephyrus

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022   70

Segundo um velho clichê, o Brasil, ao menos 
antes da tal polarização que caracteriza tempos 
recentes, era um país pacífico, com um povo 
bastante afetuoso e acolhedor. Para muitos 
dos que acreditam nessa versão da história, só 
a disputa cruenta entre os fãs de Lula e os de 
Bolsonaro explica a situação particularmente 
bizarra em que nos encontramos agora. Para 
eles, a oposição que caracterizará essas 
próximas eleições teria, afinal, atrapalhado o 
curso natural das coisas, em que ricos e pobres 
se tratam como irmãos, o racismo é algo 
circunscrito a poucos, as mulheres são bem 
tratadas e a população LGBTIQAP+ poderia 

UM PAÍS PACÍFICO, 
FRATERNAL E DEMOCRÁTICO
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viver bem, tendo lá seu cantinho só para ela, sem 
precisar atrapalhar as pessoas ditas normais. 

 Para quem presta um pouco de atenção, 
talvez as coisas sejam mais complicadas. Haja 
disposição, por parte de alguém que defende a 
tese de que o racismo por aqui é coisa leve, para 
explicar por que a taxa de analfabetismo entre os 
negros é o dobro da observada entre os brancos. 
Ou por que, apesar de serem mais ou menos 
56% da população, negros são vítimas de uns 
75% de mortes em ações policiais. Ou, para usar 
um dado que certamente será imediatamente 
compreensível nestes tempos miseráveis, por 
que, segundo dados de 2018 do IBGE, a renda 
média de pretos e pardos era aproximadamente 
a metade (repito: a metade) da renda de pessoas 
brancas. Vejam, o dado é de 2018, momento em 
que até se falava em polarização, mas as coias 
eram diferentes do que são hoje. 

 Mulheres não estão em situação tão 
melhor… Dados recolhidos desde 2012 
mostram que há uma grande diferença 
(desvantajosa) de renda entre elas e os homens, 
considerando-se trabalhos de igual nível de 
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escolaridade, nos mesmos setores de atividade 
e com ocupações semelhantes. A diferença 
vem caindo, mas, ainda assim, em ritmo lento: 
homens ganhavam 26,4% a mais em 2012, 
ganham 20,5% a mais hoje. Se pusermos na 
conta a inflação que tem atirado milhões à 
situação de insegurança alimentar, bem como o 
fato de boa parte das mulheres enfrentar dupla 
jornada por conta do trabalho doméstico, a 
coisa não parece nada justa. Reparem que estou 
falando apenas de diferenças de renda, coisa 
básica para garantir o sustento. 

Nem toquei no assunto da violência contra as 
mulheres, que, estatisticamente, afeta com mais 
gravidade as mulheres negras. Seria importante 
vocês darem olhada nessas coisas, até para 
entenderem como as coisas ficam feias quando 
fazemos o cruzamento entre recortes de raça e 
de gênero. De qualquer modo, estamos em uma 
semana em que tivemos notícias de destaque 
sobre crimes contra mulheres. Para não insistir 
nessas notícias que o leitor já deve ter visto demais 
nos últimos dias, basta lembrar rapidamente que, 
segundo dados oficiais, uma mulher é estuprada 
a cada 10 minutos (sim, uma a cada 10 minutos) 
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neste país tropical, abençoado por Deus e 
bonito por natureza. É importante lembrar que 
quase todo especialista dirá que estupros são 
tradicionalmente subnotificados, então o número 
provavelmente é maior… E nem me peçam para 
começar a falar do número de feminicídios.

Quanto à população LGBTQIAP+… Em dados 
de 2017 levantados pela FGV, 73% de estudantes 
desse grupo relatavam haverem sido agredidos 
verbalmente, e 36% informaram já terem sofrido 
violência física. Chama a atenção a alta proporção 
de suicídios entre as causas de morte de pessoas 
LGBTQIAP+, o que indica condições de vida, 
para dizer o mínimo, desfavoráveis. Chama mais 
atenção ainda a altíssima proporção, 90% (sim, 
vocês leram direito) de pessoas trans que têm a 
prostituição como fonte de renda, simplesmente 
porque não conseguiriam sobreviver de outra 
forma, dada a situação a que foram relegadas.

Talvez você seja alguém que, contra as 
evidências disponíveis, acha que pretos 
e pardos sofrem desvantagem por serem 
preguiçosos, que empresas não deveriam 
pagar a mesma coisa a mulheres porque 

4/5GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA
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elas engravidam, ou porque se afastam mais 
por saúde. Talvez você ache que transexuais 
se prostituem por conta de sua lascívia. Ou, 
talvez, você não ache nada disso, mas pense 
que, mesmo que o “ponto de partida” dessas 
pessoas seja desvantajoso, isso não é problema 
seu, elas que “trabalhem enquanto você dorme” 
para tirar a diferença. Da minha parte, penso 
que um país em que se trabalha para garantir 
direitos a toda a população, e ter um “ponto 
de chegada” menos desigual, é um país mais 
seguro e mais feliz para todo mundo, inclusive 
para quem está nos extratos mais privilegiados. 

Aqueles que discordam de mim nesse ponto, 
no mínimo, não podem ser cegos a ponto de 
pensar que nosso país, até pouco tempo atrás, 
era “pacífico” ou algo assim. Quando as coias 
estão quietas porque a maioria da população está 
acanhada e submetida, o que se tem é medo, 
não paz. Se isso não mexe com a humanidade de 
quem manda, torço para que logo vejamos parte 
expressiva do povo passar do medo à raiva. 

5/5GERAL FILOSOFIA & POLÍTICA

lMarcos Balieiro- É Professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da UFS. Membro do Grupo de Ética e Filosofia Política. 
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A

AS CONVENÇÕES 
E OS CANDIDATOS

gora, sim! Após as convenções partidárias 
realizadas quase todas ao longo da 
semana que passou, pré-candidatos não 

existem mais. Todos os referendados são agora 
candidatos até que o TRE diga que não. Por 
isso, cabe uma avaliação do que saiu dessas 
convenções em termos de nomes e chances de 
se dar bem no dia 2 de outubro.

Quanto aos principais candidatos ao 
governo do estado, despontam o ungido pelos 
governistas, Fábio Mitidieri, o candidato do 
PL, Valmir de Francisquinho, o do PT, Rogério 
Carvalho e o senador Alessandro Vieira, agora 
no PSDB. Os demais são meros coadjuvantes 
num processo cujo vencedor sairá de um 
desses quatro postulantes.

Elinos Sabino, do PSTU, Antônio Cláudio 
Neves, do Democracia Cristã, Niully Campos, 
candidata do PSOL e o Aroldo Félix (UP) vão 
se apresentar aos eleitores e pedir votos, mas 
sem nenhuma chance de ganhar nada. O 
mesmo pode-se dizer de  João Fontes (PTB). 
Aliás, esse não tem chance nenhuma porque 
simplesmente desistiu de disputar o comando 
do Executivo Estadual.

Editor Responsável: Toni Alcântara 
Jornalista: Cláudio VasconcelosEDITORIAL

1/7
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Até apresentou uma versão da sua decisão, 
que não foi entendida por alguns: ela foi 
tomada diante da necessidade de ter um 
palanque único alinhado ao presidente Jair 
Bolsonaro. João Fontes também pontuou 
que agora o PTB apoia o candidato do PL ao 
governo de Sergipe, Valmir de Francisquinho.

Fazendo uma leitura apurada e isenta 
das últimas pesquisas de opinião, o agora 
candidato do PL, Valmir de Franciquinho, 
dificilmente perde essa eleição. Isso porque não 
só os números atestam, mas se tornou opinião 
geral de Norte a Sul de Sergipe e também de 
Leste a Oeste: o “pato roco” não perde para 
ninguém. Interessante é que essa possibilidade 
se acentua quando se leva em consideração 
as opiniões de várias lideranças ligadas ao 
candidato (suspeitas) e também outras que 
estão enfileiradas em outros agrupamentos 
políticos (não suspeitas). A reportagem do 
Cinform Online ouviu declarações nesse sentido 
em algumas de lideranças que estiveram nas 
convenções partidárias.

Mas, como a palavra final é do eleitor, não 
custa nada aguardar até dia 2 de outubro, 
especialmente depois de apuradas as últimas 
urnas e contado o último voto. A proclamação 
do vencedor vai confirmar ou não se essas 
especulações de hoje se confirmam amanhã.

Que tenhamos uma eleição tranquila e em 
paz. Então, até lá!

2/7
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MOBILIZA COM 
FRANCISQUINHO 
O presidente 
estadual do 
Mobiliza 
(antigo PMN), 
Cezar Cardoso, 
participou na 
sexta-feira 5 
da convenção 
partidária do PL e 
manifestou apoio 
ao candidato 
Valmir de 
Francisquinho 
ao governo do 
estado. Cezar foi 
recebido com 
entusiasmo por Valmir, também pelo candidato 
a senador Eduardo Amorim e a candidata 
a vice-governadora Emília Correia. Todos 
foram unânimes em dizer que a entrada do 
Mobiliza no projeto do PL reforçou bastante, 
especialmente se considerar que ele tem 
chapas completas de deputado federal 
(9 candidatos) e deputado estadual (25 
candidatos). “Acho que fiz a melhor opção 
para o meu partido e os nossos candidatos”, 
afirmou o presidente Cezar Cardoso. A adesão 
do Mobiliza e do PTB, partidos que tinham 
candidaturas declaradas de apoio ao atual 
presidente da República, poderá unificar um 
palanque para os apoiadores do presidente 
Bolsonaro em Sergipe.

3/7
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SUZY DE ARUÁ É 
FEDERAL
Quem marcou 
presença na 
Convenção do Partido 
dos Trabalhadores na 
última sexta-feira, 
realizada na sede do 
partido em Aracaju, 
foi a candidata a 
deputada federal 
Suzy Menezes, ela 
que tem sua identidade e referência eleitoral 
no município sergipano de Arauá, aonde 
nasceu e mora. Uma mulher ativista, que 
briga a favor da mulher preta e que chama a 
atenção da sociedade para a necessidade de 
ter mais mulheres envolvidas e participando 
da política em todos os níveis no Brasil. 
Alegre e descontraída, além de bonita, Suzy 
está confiante no seu bom desempenho nesta 
campanha, vai brigar por uma vaga na Câmara 
Federal e, assim, ganhando poder representar 
Sergipe no Congresso Nacional. 

4/7

ROGÉRIO E A REJEIÇÃO 
A pesquisa do Instituto França de Pesquisa 
(IFP) divulgada na última sexta-feira (05/08), 
apresentou quais dos candidatos colocados 
na disputa para ser o próximo governador 
de Sergipe, o eleitor não votaria de forma 
nenhuma e o nome do candidato Rogério 
Carvalho (foto) é o que tem a maior rejeição 
na visão dos sergipanos com 16,21%% das 
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menções. O petista tem contra si, o voto 
decisivo no Orçamento Secreto, instrumento 
que o ex-presidente Lula condena e já 
se pronunciou que “se é secreto, tem 
malandragem”. Pesa na imagem de Rogerio 
junto ao eleitorado sergipano, os escândalos de 
corrupção que ocorreram na saúde durante sua 
gestão como secretário Estado da Saúde.

ANDRÉ DAVID E DRA. SILVIA
Essa parceria ainda vai dar muito o que falar, 
especialmente em relação ao resultado das 
eleições em 2 de outubro. É que o delegado 
André David, líder nas pesquisas de opinião, 
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LÍCIA MELO É FEDERAL 
Agora é oficial: a ativista e defensora ardorosa 
dos direitos das mulheres Lícia Melo agora é, de 
fato e de direito, candidata a deputada federal 
pelo PL, o partido de Valmir de Francisquinho, 
do senador Eduardo Amorim e do presidente 
Jair Bolsonaro. Na convenção que referendou 
o seu nome, o de Valmir, de Eduardo e o da 
vice-governadora Emília Correia, o clima era 
de euforia em torno do seu desempenho nas 
eleições de outubro próximo. “Eu acredito 
e estou lutando muito para conquistar uma 
cadeira na Câmara Federal e, se Deus e o povo 
de Sergipe quiserem, eu chego lá”, desabafou 

6/7

e a Dra. Silvia, ex-prefeita de Pirambu, agora 
ambos oficialmente candidatos a federal e 
estadual, estão trabalhando muito em vários 
municípios sergipanos. Antes das convenções 
que homologaram seus nomes eles estiveram 
no Conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do 
Socorro (foto), quando realizaram importante 
reunião com lideranças locais. A coluna 
deseja sucesso aos dois!
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MARCOS É ESTADUAL 
Quem também esteve na convenção do PL 
para apoiar a candidatura do ex-prefeito e 
agora oficialmente candidato ao governo 
de Sergipe Valmir de Francisquinho foi o 
vereador e presidente da Câmara Municipal de 
Itabaiana, Marcos Guimarães, que também é 
candidato a deputado estadual com total apoio 
de Valmir. Marcos acredita que as eleições 
serão disputadas, mas confia no carisma, na 
competência e, sobretudo na sinceridade de 
Valmir de Franciscuinho. E resumiu: “É o 
candidato mais bem preparado para governar 
Sergipe”. Falou, tá falado! 

7/7

emocionada a candidata. Na foto, entre João 
Fontes e Eduardo Amorim e o seu candidato a 
governador Valmir de Francisquinho. A coluna 
deseja sucesso a todos! 
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1/32

informOnline: Deputada, Sempre 
iniciamos pedindo para pessoa 

falar quem é ela, mas você já é bastante 
conhecida...

Kitty Lima: É, na verdade é bem 
engraçado porque minha história destoa da 
maioria que aí está na política, porque eu 
vim de uma causa, que é a causa animal, 
que nunca foi debatida nos parlamentos 

C

DEPUTADA KITTY 
LIMA SOLTA O VERBO 
E DIZ A QUE VEIO

Entrevistada pelo diretor de jornalismo do 
CinformOnline, a deputada fala de notícias falsas, 
de oportunistas defensores da causa animal, critica 
o preconceito contra a mulher  na política e acusa 

Edvaldo Nogueira de não cumprir palavra

 Kitty Lima concedeu entrevista ao diretor de jornalismo 
do Cinform Online, Edvar Freire, com a participação do 
jornalista Cláudio Vasconcelos 
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até eu chegar, e eu vim porque eu já tinha 
anos de trabalho na causa animal, eu tenho 
20 anos de estrada, resgatando bicho 
doente, pegando animal com sarna com 
leishmaniose, várias doenças, pegando nas 
minhas mãos. É uma coisa que eu nasci 
assim. Minha família brigou muito comigo, 
no início, porque eu largava estudo, largava 
tudo para pela questão da ONG, cuidar da 
ONG. É uma missão de vida minha mesmo. 

Mas, como surgiu o interesse pela política? 
Foi quando eu conheci o Dr. Emerson. Meu 
ex-marido falou: “Vá lá conversar com ele, 
que é bom”. Daí ele me convenceu da 
seguinte forma, dizendo que: primeiro, que as 
mulheres sempre são usadas como laranjas, 
e que ele não queria, ele queria uma mulher 
forte pra conseguir alcançar uma vitória. E 
uma mulher com uma causa linda, como a 
causa animal. Ele sempre achou importante 
também. E aí ele disse: “Olha Kitty, eu sei 
que você não gosta de política.” Eu tinha 
pavor, eu não queria estar. Dr. Emerson 
insistiu: “Mas como é que a gente vai tirar 
quem não tá fazendo nada de lá, se pessoas 
boas, que fazem um trabalho legal como você, 
não se colocarem à disposição?”
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Foi aí que eu acordei. Realmente, não 
adianta eu ficar aqui sentada reclamando da 
política, eu tenho que entrar e fazer diferente 
e foi ai que eu me convenci. E também por 
ser mulher. Tem um histórico muito ruim 
de mulheres que não conseguem chegar lá 
por conta do cenário machista, por conta 
de falta de investimento. Na maioria dos 
partidos quem está à frente são homens, 
que não se importam com candidaturas 
femininas. Quando as mulheres recebem 
dinheiro [do partido] têm que repassar para 
homens. Esse sistema todo atrapalha para 
que a mulher chegue lá. E, principalmente, 
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a falta de apoio dentro de casa. Eu tive isso, 
né. Tirando meu ex-marido, que me puxou, 
minha família toda achou que eu tava louca, 
mas uma vez. Mas, eu fui louca no início 
por tá largando tudo para tá cuidando de 
animais, e criando dívidas, e eu fui louca na 
segunda vez por querer colocar meu nome 
à disposição. Então, minha campanha foi 
praticamente com quatro pessoas. 

Para vereadora? Para vereadora. Minha 
campanha foi isso, com quatro pessoas, 
contando comigo. Foi eu, meu ex-marido, 
Luan, que aqui está e a esposa de Luan que 
é a Layse Santiago, que hoje é suplente de 
vereadora de Aracaju, e, com fé em Deus 
vai tá entrando. Ela hoje é pré-candidata a 
Deputada Federal. É um grande expoente 
também, uma grande promessa. Então, 
foram essas quatro pessoas que foram 
rodando nas casas de quem convidava. 
Porque eu tinha vergonha de pedir voto, 
repare, eu, candidata, e tinha vergonha. 
Tinha vergonha da pessoa chegar: 

“Eu não, sei nem quem é você.” Eu tinha 
vergonha disso. Então, a gente postava que 
era candidata e quem gostava do meu trabalho 
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com os animais falava: “Kitty venha aqui na 
minha casa, traga o material.” Aí eu ia. 

Mas, e os investimentos de campanha? 
Todos falam que se gasta muito dinheiro nas 
campanhas, o que foi diferente para Kity 
Lima? Essa foi a minha campanha: Rede 
Social e poucos materiais que eu [comprei] 
utilizando o dinheiro da festa do meu filho 
de 1 ano, na época ele ia fazer 1 aninho, 
para comprar material. A REDE não dava, 
não tinha estrutura, a gente tinha que se 
virar. Então, foi uma campanha que ninguém 
acreditava e o resultado foi surpreendente. 
Quase 5 mil votos, de primeira vez, um mês 
de campanha em rede social. E, contando 
assim, no nordeste, a mulher mais bem 
votada proporcionalmente. Então foi um 
estopim.  Eu tava fazendo um parto de uma 
cadela na hora da votação. O pessoa lá 
gritando “venha pra cá, vocês tá em 8º, 6º, 
4º, tá passando todo mundo.” 

Estava fazendo o parto de uma cadela? 
É, porque eu tenho [uma estrutura] na 
minha casa. Às vezes [o filhote] engancha 
e a gente ajuda. Eu sempre ajudo a tirar 
a placentazinha, para não morrer os 

5/32
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filhotinhos. Eu gosto de salvá-los. Então, 
eu tava tão assim ... sem noção do que ia 
acontecer. Falei “não, eu vou ajudar ela.” E 
eu só ouvia o povo gritando: “Kitty você vai 
ganhar.” E eu falava: “Né possível!” E lá vai 
eu, com as mãos ... toda melada.

CinformOnline: É verdade que é a eleição 
mais difícil, para vereadora. É a mais difícil. 
Eu sei que finalizei em terceiro, contando 
homens e mulheres, em terceiro lugar, bem 
votada em Aracaju. Foram quase 14 mil 
votos em Aracaju, para vereadora não, para 
Deputada né. Para Vereadora foram quase 5 
mil votos. Então, todo mundo comemorando, 
gritando e eu sem acreditar. Foi assim que 
eu entrei lá, e aí, a gente com o trabalho 
conquista. Porque muitas pessoas não 
acreditavam, porque era causa animal. E hoje 
em dia eu sou líder da oposição, lutando por 
várias causas: Saúde, Educação, Segurança, 
o que vier em minhas mãos, eu abraço com o 
mesmo amor que a causa animal.

E a ideia de partir para Deputada? Estava 
com Dr. Emerson ainda? Mesmo grupo? 
Alessandro estava junto? Mesmo grupo. 

Continua, a gente não se separa. A 

6/32
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ideia para 
deputada foi 
porque eu já 
estava como 
vereadora 
fazendo o 
papel de 
Deputada. 
Porque, por 
exemplo, 
meu 
acidente, 
quando eu 
estava indo 
para Tobias 
Barreto, eu ia 
justamente 
falar do meu 
trabalho da causa animal, então eu fui fazer 
uma palestra lá, foi quando aconteceu o 
acidente. Eu já estava rodando o estado todo 
a convite dos municípios, porque acharam 
interessante que alguém da causa animal 
tinha ganhado, porque a ideia é que animal 
não dá voto, todo mundo fala isso. 

Então, foi uma coisa tão inacreditável 
para muitos que falavam “ah, vou chamar 

 Existe uma verdadeira 
relação de amor declarado 
e vivido por Kitty Lima e os animais 
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essa menina pra cá, para dizer como foi 
essa trajetória”. Aí eu pensei: Poxa, estou 
atuando como se eu fosse uma deputada. 
Indo para os municípios todos, brigando, 
falando. Eu vou tentar, não perco nada, se 
não der certo, eu vou voltar para vereadora 
né. E foi que deu certo também, de primeira. 
Aí a gente triplicou os votos em dois anos. 
Foram 18.008 votos. De quase 5 mil, foi 
para 18.008 em dois anos. Novamente uma 
campanha sem dinheiro, sem recurso. 

O que significa ser deputada de 
oposição aqui em Sergipe? Não fazer 
parte do time do Governador? Muita gente 
me chama de louca. Terceira vez que 
sou louca. Por quê? Porque a gente vê 
as pessoas que são da base conseguindo 
algumas promessas de campanha. Vou dar 
exemplo da causa animal. Tenho colegas 
parlamentares da causa, eleitos em outros 
estados que já conseguiram, por exemplo, 
o Hospital Veterinário Público, porque foi 
o acordo que fez com o Governador. “Olha 
eu vou ser da sua base, mas me ajude a 
ter um Hospital Veterinário.” Eu consegui 
agora o Hospital, que vai começar daqui a 
um mês e meio.

8/32

 Existe uma verdadeira 
relação de amor declarado 
e vivido por Kitty Lima e os animais 
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Vai começar o Hospital? Vai, eu consegui 
recursos junto ao Senador Alessandro, foi 
quase 1 milhão só de Alessandro. Então, eu 
vou conseguir o Hospital sendo oposição. 
É muito mais difícil que os outros que 
são da base. Eu consegui a DEPAMA, a 
delegacia, primeira delegacia do estado da 
causa animal, sendo oposição. Eu fui em 
um município que é aliado ao Governador, 
e aí ela brincou: Kitty você sendo oposição 
tá conseguindo mais coisa que eu, que sou 
aliada e não tô sendo atendida. 

Então eu falei assim: Olha não precisa 
tá na base para você lutar, e conseguir 
as vitórias. Então, eu nunca senti essa 
necessidade de ficar do lado. Primeiro, 
porque o que eu quero é conseguir as 
vitórias. Porque o que eu quero conseguir são 
vitórias assim, políticas públicas: Hospital 
Veterinário, Hospital do Câncer funcionando. 

Eu quero essas vitórias, eu não quero 
cargo, eu não tenho cargo com nenhum deles, 
então mais um motivo para eu falar o que 
eu penso. Não tenho medo de desagradar, 
porque eu não tenho nada com eles. Acabou, 
pronto. Eu não tenho rabo preso. Então já 
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começo a ser diferente por isso. Vejo algumas 
pessoas receosas em falar certas coisas e 
votar de certas maneiras porque vão perder os 
benefícios. E comigo isso não acontece. 

“Hoje todo mundo sabe que meu principal 
adversário e que já me processou, e que me 
persegue, se chama Edvaldo Nogueira, o 
prefeito de Aracaju.”

É raro a gente ter um parlamentar 
independente desse jeito. Então, foi essa 
minha trajetória. A dificuldade de ser 
oposição é essa. É tudo mais difícil, a gente 
tem que conseguir as coisas na luta, na 
briga. E você vai conquistando inimigos no 
caminho. Hoje todo mundo sabe que meu 
principal adversário e que já me processou, 
e que me persegue, se chama Edvaldo 
Nogueira, o prefeito de Aracaju. Ele já me 
processou por falar justamente a verdade. 
Falar o que eu penso. 

é uma característica sua desde a Câmara e 
que levou para o Parlamento. Não ouve uma 
mudança?! Exatamente. É, só para vocês 
entenderem, eu, novinha, da minha mãe e 
meu pai eu sou a única mulher, os outros 
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são meninos. Os meninos tinham liberdade 
de jogar bola na rua descalço e eu tinha 
que ficar em casa brincando de boneca, 
pois eu dizia um “não” e ia assim mesmo. 
Eu sempre fui desse jeito. Meu pai: “aí 
minha filha, bota no ballet”, eu dizia: quero 
ballet não, quero jogar bola. Ele dizia “não 
bote tatuagem viu, é coisa de marginal.” 
Tá aqui, eu dizia: vai fazer o quê? E ele 
falava que ia arrancar minha pele. Mas tá 
aqui, a pele no lugar. A gente precisa ter 
essa independência, não é desrespeitar. É 
aprender a me virar sozinha e não ceder a 
certos preconceitos. Por que meus irmãos 
podem e eu não? Porque eles são meninos?

“A gente precisa ter essa independência, 
não é desrespeitar. É aprender a me virar 
sozinha e não ceder a certos preconceitos. 
Por que meus irmãos podem e eu não? 
Porque eles são meninos?”

Eu fui pequena assim, eu cresci desse 
jeito. Entrei no parlamento assim e vou 
continuar assim. Se tiver coisa errada, 
eu brigo mesmo. Não quero saber se é o 
Governador. Vai ficar com raiva de mim? Ah, 
que pena! Não tenho problema com isso, 
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de jeito 
nenhum. 
Respeito! 
Por 
exemplo, 
se chegar 
agora 
Edvaldo 
Nogueira, 
todo mundo 
sabe que eu 
não gosto 
dele, ponto. 
Por quê? 
Porque ele 
não cumpre 
palavra. 
Fato! Ele 
olhou na 
minha cara e disse que ia acabar com 
as carroças e ele não fez até hoje. Estou 
terminando o meu mandato tem 4 anos 
e ele não cumpriu. Então eu tenho essa 
magoa em mim. Se ele chegar aqui, entrar e 
falar “quero falar com você pra gente fazer o 
planejamento, eu vou, mesmo com a raiva. 
Porque é para os animais, é uma coisa 
inclusive para os carroceiros que vivem sem 

O carinho da deputada pelos animais é algo 
que Kitty Lima demonstra naturalmente
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benefício nenhum. Eu tenho respeito, vou 
ter que seguir, mas pessoalmente gostar?! 
Gosto não, mas vamos lá. 

Vamos falar sobre a mãe Kitty Lima. Como é 
ser mãe diante de uma situação dessa, tantas 
atribuições? Eu comecei a ser mãe Pet, tenho 
uma ONG, são vários animais que demandam 
muito cuidado de mim. Então, eu não tenho 
uma jornada, eu tenho tripla jornada. Se não 
for mais, porque além do parlamento, vem 
filho humano, que é o Emanuel, a ONG, os 
resgastes. É tudo em um dia só. 

Como você faz para cuidar disso tudo? A 
minha maior tristeza é quando eu falo da 
questão do Emanuel, meu filho. Porque por 
exemplo, teve o recesso da escola, eu não 
tirei um dia para ir numa praia com ele, 
porque eu não consegui.

Qual a idade dele? Seis anos, vai fazer 
sete agora esse mês. E ele às vezes olha pra 
mim e diz “você ama mais seu trabalho do 
que a mim.” É forte para uma mãe escutar 
isso. Porque ele ainda não entende, mas 
é necessário. Eu não posso simplesmente 
largar, às vezes quando eu vou em um 
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município, é porque as pessoas estão na 
expectativa de ver a Deputada, não a ver 
minha equipe. Têm que ver a Deputada, não 
é a assessoria, porque não adianta. 

É muita demanda, as vezes eu 
tenho resgates. Por exemplo, Canindé, 
recentemente tive que sair daqui para lá 
correndo, porque o pessoa da ONG estava 
precisando de suporte. E como é que eu vou 
explicar para um menino de seis anos, quase 
sete, que a mãe precisa ficar ausente tanto 
tempo porque senão a mãe não consegue 
ajudar a população sergipana?

Ele, às vezes, fica um pouco magoado, 
se sentindo excluído, porque ele ainda não 
entende, mas eu sei que um dia ele vai 
entender. Ele até brincou recentemente na 
sala de aula. As professoras: “vocês querem 
ser o quê, quando crescerem?” e ele: 
“Deputado igual a minha mãe.” Ai eu falei: 
“meu filho, saia dessa. Vá ser veterinário 
para ajudar mamãe na ONG.”

E a expectativa agora para essa eleição? Para 
uma reeleição. Eu tô tranquila agora, não no 
sentido de achar que a vitória está certa, não 
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isso. Tranquila porque eu trabalhei. É diferente 
de alguns outros candidatos que agora estão 
correndo atrás de lideranças. Eu não, eu quero 
colher os frutos do meu trabalho. Eu falei com 
vocês que eu tive logo no início do mandato 
uma ideia super boa, e minha equipe falou “tem 
que fazer”. Minha equipe é maravilhosa. E um 
beijo para minha assessoria que também, sem 
eles, a gente não anda. Eles falam: “vamos 
colocar em prática o gabinete popular.”

O que é o Gabinete Popular? Eu não sou 
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só Deputada de Aracaju, que é a minha 
base. Eu preciso rodar o estado todo, então 
a minha equipe visitou os 75 municípios 
numa primeira etapa, para em uma 
segunda etapa eu ir com os resultados. 
Por exemplo, passando pelo Baixo São 
Francisco a maior demanda de lá foi a falta 
da água, de frente ao Rio. Na beira do rio, 
como é que você explica para população 
que vive na beira do rio, que ela não tem 
água dentro de casa, que paga caro?

Como é que eu sei disso se eu estou 
no gabinete? Não pode. A gente rodou, 
conversou. E eu fui pessoalmente também 
nas feiras. Você viu agora que nas feiras 
foi mudada a contratação. Porque não tava 
funcionando. Os feirantes com os freezers 
dando choque, sem gelar as carnes. Muitos 
na escuridão. Quando chovia a cobertura 
não dava conta, molhava a mercadoria. 
Como é que eu sei disso? Porque eu fui lá. 
Eu tive um mandato nesses quatro anos, de 
olhar olho no olho da população e verificar a 
problemática. Quando a gente fala de Sertão, 
a questão da água também é recorrente, 
mas a gente também tem a questão da falta 
de segurança. Um município só com dois 
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policiais para cobrir o município todo. Como 
é que eu sei disso? Fui lá. 

A gente vai em cada município e é uma 
realidade diferente, a gente tem que ver 
como ajudar. Foram emendas destinadas ao 
esportes. O esporte sergipano. Monte Alegre, 
a primeira vez que vai ter uma quadra, foi 
emenda minha, já tá licitando. Pedido do meu 
amado vereador Bicinho, é ligado ao esporte, 
e disse: “Kitty como é que a gente vai com 
essa juventude aqui, nesse povoado que não 
tem uma quadra para praticar esporte.” Então 
eu falei: “poxa, vamos mandar uma quadra.” 
A gente tá fazendo diferença, e tá deixando o 
povo escolher o que está faltando. 

Teve municípios que o pedido foi poço, 
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porque não tem água. E a gente vai correndo 
atrás. Junta o Senador Alessandro que 
já conseguiu 1 milhão para o Hospital 
Veterinário funcionar. São coisas históricas. 

Só conseguiu emendas com Alessandro? 
Não. Próximo ano a Senadora Maria do Carmo 
disse que vai enviar meio milhão. Tem alguns 
Federais, que me prometeram mandar alguma 
coisa, não disseram o valor. Quando não diz 
valor, eu me preocupo, mas estou aqui no pé. 

O relacionamento na casa legislativa, por 
exemplo, a senhora é oposição. Lá dentro 
os colegas se unem? O meu maior problema 
sempre foi o Deputado Gualberto, que ele é 
esquentado e eu também. Quando ele falava 
alto, eu falava duas vezes mais, porque 
acham que é mulher e que podem tratar 
assim. A gente como mulher sofre muito ali 
dentro. Vou dar um exemplo, eu subi para 
falar sobre a questão da CPI da COVID, que 
muitos não assinaram e teve a retirada de 
assinatura. E ai eu falei, botei nas minhas 
redes também “O que tá acontecendo nessa 
Casa que não tem independência, quem 
não assinou tá no bolso do governador?” No 
sentido de falta de independência, que ele 
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faz o que quer. Eu passei uma sessão todinha 
sendo escrachada por todos, eu acho que 
não restou um da situação que não pediu 
palavra.  Eu fui detonada por uma frase que 
eu tenho direto, minha opinião. Aquela Casa 
não é independente mesmo. Quando um 
colega meu, homem, por exemplo, o Georgeo 
[Passos}, subiu para falar a mesma coisa, 
ninguém atacou. Aí eu falei: “É comigo 
né?” Existe muito isso naquela Casa. Eu sou 
atacada por falar minha opinião e quando a 
gente vê que um colega homem fez a mesma 
fala, ele não é atacado. E eu sou atacada de 
ser a Milícia Digital, sou das redes sociais. 
Gualberto é recorde em dizer: “Não venha 
com sua milícia digital pra atacar minhas 
redes sociais”. Eu falei: Querido hoje em 
dia as pessoas se manifestam, hoje em dia a 
população acompanham as redes sociais. Eu 
não preciso dar nada não. Só preciso mostrar 
a verdade do que tá acontecendo.

E a população naturalmente se manifesta. 
Só que recentemente ele me chamou 
para conversar e disse: olhe Kitty, nossos 
problemas no Parlamento é no Parlamento, 
fora dele eu não tenho problema com você. E 
eu falei que também não tenho. E acho que 
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isso é o importante, o respeito. Eu discordo 
dele no parlamento, mas fora dele, o que ele 
precisar como pessoa, estou à disposição, eu 
não tenho inimizade com ninguém. Eu tive 
mais problema na época de vereadora. 

Qual foi a gênese desse conflito com 
Edvaldo? Porque ele não tem palavra mesmo. 
Na verdade é o seguinte, quando eu entrei, 
veja que engraçado, ninguém esperava a 
menina da causa animal ter entrado com uma 
votação tão expressiva, sem gastar. É tanto 
que qual foi a primeira reação de muitos? 
Insinuar que eu tive apadrinhamento. Que Dr. 
Emerson me apadrinha. Aí eu falei: quer dizer 
que para eu chegar aqui eu preciso de um 
homem, me apoiando, ninguém acredita na 
cabeça de uma mulher?

“Que Dr. Emerson me apadrinha. Aí eu 
falei: quer dizer que para eu chegar aqui eu 
preciso de um homem, me apoiando, ninguém 
acredita na cabeça de uma mulher?”

Eu gastei 2 mil e pouco, do aniversário 
do meu filho, o resto foi um amigo que me 
ajudou a editar um vídeo que eu não sabia e 
foi assim. É só ver a prestação de contas, tá 
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aí. Ninguém acreditava, e queriam justificar 
a minha chegada, como se eu tivesse sido 
apadrinhada por trás de alguém. E não foi 
isso, e quem me conhece sabe. É questão de 
reflexo da sociedade machista, não aceitar 
que uma mulher consega chegar lá, sem ter 
um homem que tivesse injetado isso. Mas 
enfim, quando eu entrei o primeiro projeto 
para pauta foi o da castração e estava 
naquela época de quem é oposição e quem 
é situação. E Edvaldo querendo conquistar 
quem não tava com ele. Eu sei que meu 
projeto foi para Pauta e ele comentou na 
minha rede social, eu lembro como hoje 
“vereadora, pode chutar aqui que eu faço 
gol.” Gerou até um ciúme do pessoal da 
própria base dele, porque ele não comenta 
nas redes sociais de ninguém. E minha rede 
social sempre foi cheia, e o pessoal curtindo, 
falando que ele ia sancionar. Botei projetos, 
como esse, para você ver como política é 
suja, projetos menores foram rejeitados 
porque disse que eu ia dar gasto ao prefeito.

O projeto da castração que onera gasto, 
ele sancionou e todo mundo aprovou. Porque 
veio a ordem. Para você ver como é essa 
desculpa.  População entenda, essa conversa 
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de que não pode ter projeto que dê gasto é 
mentirosa, é para não ter trabalho lá dentro. 

É só para fazer nome de rua lá dentro. 
Até nome de rua dá gasto, porque tem que 
fazer as placas. Então não caiam nessa não. 
É melhor fechar os parlamentos se for ir 
para lá só fazer como a Alese agora, Moção 
de Aplauso, Moção de Repúdio, Indicação 
disso, daquilo. Gente, cadê meus projetos?  
Aí é sempre enrolação. Título de Cidadania. 
Isso também acontecia lá. Então quando 
ele sancionou, ele me chamou para uma 
conversa. E eu falei para ele: Olhe Edvaldo, 
não tenho problema nenhum com você não, 
mas eu não vou ser da sua base, o que você 
vai ter de mim é respeito. Se você mandar 
algo que vai ser positivo, eu vou aprovar. 

Não preciso ser base sua, tá bom? Vou 
aprovar. Eu sei que ele não gostou dessa 
minha conversa que eu não ia ser base, ia 
ser independente. E aí nos outros projetos 
quando eu comecei a me posicionar contra e 
fazer minhas críticas, que eu já tinha avisado 
para ele, e ele falou que não tinha problema. 
Até falou assim: “Não, não tem problema, 
quero você independente.” 
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Quando eu comecei a fazer as críticas, 
ai foi que meus projetos começaram a 
não vim mais para Pauta e não ter mais 
aprovação. E eu com os Ofícios, com ligação, 
querendo reunião com ele e nada de ter 
reunião com ele. Eu entendi que o problema 
dele é vingança, porque eu fui contra, eu 
me posicionei, fiz crítica. Eu já tinha essa 
chateação por conta desse sistema de 
tratamento dele. E quem é aliado sabe. Por 
isso que ele não está como candidato ao 
governo, porque não tem grupo que aguente 
as coisas dele. Ele não é uma pessoa 
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agradável, receptivo. Mas enfim, quando 
eu ganhei, dois anos se passaram e eu sem 
conseguir me reunir com ele. Depois dele 
ter sancionado aquele, ficou com raiva das 
críticas. Dois anos tentando e só batendo na 
tribuna, aí ganhei para Deputada, aí é onde 
tem a minha principal magoa. Ele me chama 
para conversar. Olha só! E pela causa e pelos 
projetos eu vou, desarmada, vou até sorrir. 

Me recebeu bem. Primeiro que para entrar 
você tem que largar celular, você entra sem 
nada, porque não pode ter nenhum registro, 
nem prova nenhuma. Já não gostei, porque 
não gosto de deixar minhas coisas. Entrei 
na sala dele sem nada, só com um assessor 
meu, porque a gente insiste, porque não 
pode ficar entrando muita gente. E ele 
conversou comigo o seguinte: “Deputada, 
vamos deixar para lá essas brigas, eu quero 
o bem de Aracaju e você também. Mas o que 
você precisa?” 

Eu falei: que você acabe com as carroças. 
Esse sofrimento, e o meu projeto ajuda tanto 
carroceiro quanto a questão do animal. E eu 
quero mais, que quero que você vá comigo 
conhecer o Hospital Veterinário da UFS porque 
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está pronto, é só fazer um convênio. Eu preciso 
que você faça um convênio para funcionar o 
Hospital.  É muito mais barato, não vai precisar 
construir nada. Foram os meus pedidos 
básicos. Aí ele falou assim: Olha, vamos 
marcar de conhecer o Hospital, mas eu estou 
entrando em recesso, quando eu voltar, eu vou 
chamar a SMTT, vai sentar para a gente fazer o 
planejamento para acabar com essas carroças. 
Tá bom?” E eu: “Tá bom!” Toda feliz.

E eu lembro até hoje, em um projeto 
meu que ele sancionou, eu nem esperava, 
ele tirou comigo foto e beijou aqui do lado. 
Tenho até hoje essa foto, que eu tô olhando 
de lado, sem esperar.  O pessoal pensava que 
a gente tinha até selado a paz.  Porque eu 
não quero nada dele, só quero os projetos.

Eu sei que voltou do recesso, eu mandei 
recado e nada. Eu sei que ele não cumpriu 
a palavra. E essa é minha chave. Eu não 
perdoo o que ele fez, de olhar no meu olho 
e falar que ia fazer e não cumprir. E ele 
mais uma vez nessa outra eleição, convidou 
alguns protetores para mentir novamente. 
A gente tem foto das reuniões, tem tudo. 
Ele chegou dizendo: “Vamos fazer o posto 
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de atendimento animal.” Porque desde a 
outra eleição ele fala, sempre gaguejando, 
mas fala, e ele disse: ”Vou fazer o posto de 
atendimento animal.” 

E que nota a senhora dá ao Prefeito 
Edvaldo Nogueira de 0 a 10? Eu vou dar 5. 
Porque ele não cumpre palavra nenhuma, 
mas eu sei que tem muitos da população 
que aprovam, mas por outros viés. A minha 
experiência com ele é ruim. 

E ao Governador, que nota, de 0 a 10?
Como eles são amigos, vou ficar com 5, 

para não ter briga. Por quê? O problema 
do Governador. Eu tenho mais afeição a 
ter diálogo com o Governador do que com 
Edvaldo, porque quem não cumpre a gente 
não pode acreditar. Mas o Governador é a 
falta de acesso a ele. A gente não consegue 
uma reunião, quando a gente quer interceder 
com as categorias para ter um conversa, 
não consegue. Eu fui de surpresa, teve um 
período que eu fui três dias seguidos para o 
Palácio atrás dele, todos três a desculpa era 
a mesma, ele não estava. “Ah! Deixa aqui 
Deputada o Ofício.” Meu Ofício foi e até 
hoje, reunião nada. Então isso é ruim, porque 
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eu só queria conversar pra gente tentar 
resolver os problemas do estado. Ver como 
eu posso ajudar. Nenhum deles, nem prefeito 
e nem ninguém vai dizer que “Kitty sentou 
aqui para me explorar ou pedir coisa de 
mim.” Nunca! Eu só quero meus projetos. O 
Hospital Veterinário, acabar com o problema 
da falta de água das pessoas. Porque não 
é só a causa de animais. Esporte, eu tenho 
entrado muito na causa de esporte porque eu 
sou esportista, mas ninguém conhece esse 
lado meu. Minha mãe Antonina, professora 
de Handball, já ganhou muita medalha 
representando o estado, a capital. A vida 
toda trabalhou no Salesiano, eu estudei no 
Salesiano a minha vida toda e um período 
gratuito por conta dela. Então não foi fácil. 
Minha mãe me botou em todos os esportes 
porque não tinha ninguém em casa, eu 
ficava manhã estudando e a tarde toda nos 
esportes até terminar o trabalho dela para 
gente voltar pra casa. Eu fiz vôlei, professora 
Cida, professor Ricardo no futebol, professor 
José Costa no basquete, Handball. Eu sou 
esportista. E eu passei várias vezes pela 
fase de falta de apoio do governo. De chegar 
“olha, a gente vai representar o estado, mas 
precisa de um ônibus.” Nunca foi dado. 
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“Eu tenho mais afeição a ter diálogo 
com o Governador do que com Edvaldo, 
porque quem não cumpre a gente não 
pode acreditar. Mas [a dificuldade com] o 
Governador é a falta de acesso a ele”.

Comecei Futebol Americano Feminino, 
o único time do Nordeste, representando o 
Nordeste, é forte. A gente tinha que competir 
em Cuiabá, Rio de Janeiro. E a gente 
chegava para pedir apoio e nunca teve. 

A gente pagava transporte, era caríssimo, 
avião. E para se equipar? A depender do 
equipamento era 1.000 reais. E pessoas sem 
condições. Então eu sei a realidade triste do 
esporte sergipano, porque eu senti na pele. 
Eu não me aproprio de causa nenhuma. Eu 
falo o que eu sei, do que eu sinto. Eu sou 
famosa pelos animais, mas esporte é uma 
causa que eu sinto e que eu tô abraçando.. 

E a nota de Bolsonaro? De 0 a 10? Eu 
quero que Bolsonaro caia fora, e quero que 
Lula não retorne. Eu quero que Simone 
Tebet ganhe. Pra mim, vamos falar um 
cenário de causa animal. Para os animais 
Bolsonaro é ruim. Por quê? Porque ele 
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considera animal só gato e cachorro. A 
Lei Sansão, que foi sancionada, e que 
a gente agradece. Ninguém acha que 
não foi importante, mas a Lei Sansão só 
foi sancionada porque excluíram todos 
os outros animais. Por exemplo, se eu 
sair aqui e tiver um cavalo chicoteado, 
desmaiado, eu não posso prender como eu 
prenderia quem bateu em um cachorro. 
E qual a explicação disso? Cavalo não é 
animal? Então a grande bancada ruralista 
que tem lá na Câmara Federal, e eu estive 
lá, porque os Deputados Federais da causa 
animal a gente conta nos dedos, 5 ou 7, 
não passa disso. Então eles reúnem os 
ativistas do Brasil, eles sempre lembram 
dessa sergipana aqui, eles me convidam, 
porque sabem que eu sou briguenta. E 
lá eu presenciei, eles só aceitaram esse 
projeto porque foi excluído todos os 
outros animais. E isso é ruim. A volta de 
caça, votaram. Então eu não posso como 
animalista que sou, protetora dos animais 
aceitar certas coisas que estão retroagindo. 
O meio ambiente mesmo, a gente tá vendo, 
tá retroagindo. Então é um governo que pra 
mim, para minha causa não é bom. Kitty 
Lima: Hoje eu vou ficar no 5. 
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Seu candidato a governador é Alessandro, 
se sim, por quê? É Alessandro. Com 
certeza, eu não tenho dúvida. Por quê? 
Vamos lá! A população não [analisa] o 
bastidor como eu acompanho. Eu sei o 
trabalho honesto, o trabalho maravilhoso 
que o Alessandro tá fazendo no Senado. E 
reconhecido no Brasil. Existe um grande 
problema aqui, acho que no Brasil, de 
Fake News. Espalham muitas mentiras 
sobre Alessandro, de posicionamento, de 
projetos dele, que não procedem. Teve 
aquele projeto que falaram que ia censurar 
as pessoas, mas não existe isso. Aí teve 
uma senhorinha que recebeu uma fake 
News dizendo que ela não ia poder mais 
usar o WhatsApp, que ele ia proibir. A 
notícia foi que Alessandro ia proibir o 
WhatsApp. Eu falei: Sério, Samuel? É muita 
desinformação. Existe, às vezes por parte 
de pessoas que não gostam dele, porque 
existe desinformação acerca do trabalho 
dele. Ele é uma pessoa que combate de 
frente a máquina. E isso é muito claro. Eu 
estou no bastidor e eu vejo isso. Então não 
é porque é simplesmente do meu partido. 
Eu sei que ele faz um trabalho importante. 
Eu sei porque eu vejo. “Kitty, você tem 
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independência no partido?” Tenho, por isso 
que estou nele. Se Alessandro chegar para 
mim e falar: “Kitty eu não concordo com 
isso, mas faça como você achar.”  Massa, 
obrigado! Ele faz exatamente dessa forma. 
Eu nunca recebi um direcionamento dele 
por ele ser presidente do partido, e falar 
assim: “olhe, essa pauta eu quero assim 
desse jeito.” Nunca! Ele sempre me deu 
total liberdade. E não acontece isso nos 
outros partidos não, é raro. 

Então, uma pergunta um tanto óbvia: 
seu Senador ou Senadora é quem? Danielle 
Garcia. Eu não preciso nem dizer. Primeiro 
porque é mulher, já me agrada daí. Porque 
a gente tem poucas mulheres e eu já falei 
o motivo no início da entrevista. Ela é uma 

31/32

Kitty Lima não é parlamentar apenas de gabinete, pois 
aonde tiver manifestação a favor da sociedade, ela está lá
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mulher de coragem que também enfrenta. É 
briguenta que nem eu assim, de enfrentar. 
Ela tem o perfil parecido com o meu. E é ela 
com certeza absoluta, eu não tenho dúvidas. 

E o seu, ou sua, Federal? Layse Santiago. 
É da causa, é raiz. Porque olhe, preste 
atenção, população! Isso tem que ter um 
alerta bem grande. Esse ano, principalmente, 
vai lotar de candidato tirando foto com os 
cachorros do lado, que nunca deu uma ração 
para uma ONG. Então essas Fake News eu 
vou logo desmascarar todinhas. Uma coisa é 
você falar assim: Eu gosto dos animais, gosto 
da causa. Mas você falar que é da causa sem 
ser, aí é ser cara de pau demais. Então Layse 
é uma pessoa que é da causa, pelo menos ao 
meu lado tem uns 10 anos lutando e tem um 
potencial grande. Ela é sempre citada, ela é 
primeira suplente em Aracaju, pode entrar a 
qualquer momento. Ela é muito citada para 
Federal, a gente tem ciência que ela também 
tem chance de entrar para Federal. Se a 
gente conseguir engajamento agora, ela tem 
condições de entrar agora.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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A

SURPRESAS MARCAM 
CONVENÇÕES EM 
SERGIPE AO APRESENTAR 
CANDIDATOS

sexta-feira dia 5 foi marcada pelas 
festas de lançamento de alguns dos 

principais candidatos a governador de 
Sergipe, além dos nomes de vice-governador, 
senador deputados federais e estaduais nas 
suas respectivas convenções partidárias. 

As mais esperadas foram as do grupo do 
governo, que indicou Fábio Mitidieri; do 
PL e seu agrupamento, que lançou Valmir 
de Francisquinho e Rogério Carvalho do PT 
e seus apoiadores. Outras agremiações já 
haviam lançado seus candidatos ao longo da 
semana.

Em convenção do PSDB/Cidadania e 
Podemos, candidaturas de Alessandro, 
Danielle e demais candidatos são 
oficializadas. A convenção aconteceu no 
último sábado, 30, e reuniu os candidatos 
dos três partidos e apoiadores.
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uVALMIR DE FRANCISQUINHO (PL): LANÇAMENTO 
DE VALMIR DESMONTA NARRATIVA DE 
INELEGIBILIDADE ALARDEADA PELOS SEUS 
OPOSITORES.

uFÁBIO MITIDIERI (PSD): ESCOLHA DE ZEZINHO 
SOBRAL PRA VICE DE MITIDIERI PODERÁ 
DESFALCAR CHAPA PROPORCIONAL DO PDT.

uROGÉRIO CARVALHO (PT): CHAPA DE ROGÉRIO 
É REGISTRADA COM PROBLEMAS QUE PODERÁ 
ENSEJAR A TROCA DO VICE.

uALESSANDRO VIEIRA (PSDB): CANDIDATO TUCANO 
ESTÁ OTIMISTA E CONFIANTE, MAS PREOCUPADO 
COM O EFEITO VALMIR DE FRANCISQUINHO. 

uNIULLY CAMPOS (PSOL): CANDIDATA DO PSOL 
PODERÁ ATRAIR VOTOS ENTRE PETISTAS E LEVAR 
ROGÉRIO A MUDAR COMPORTAMENTO.

uELINOS SABINO (PSTU): SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL, ELE É  PRÉ-CANDIDATO DO PARTIDO 
SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO EM 
SUA PRIMEIRA ELEIÇÃO.

uAROLDO FÉLIX (UP): O UNIDADE POPULAR APOSTA 
NO PROFESSOR CONCURSADO, ENGENHEIRO 
QUÍMICO, MESTRE E DOUTOR EM ENGENHARIA 
QUÍMICA.

uANTÔNIO CLÁUDIO GERIATRA (DC): MÉDICO 
GERIÁTRA APOSTA NUM DISCURSO INOVADOR PAA 
CONVENCER ELEITORADO.

uJOÃO FONTES (PTB): LANÇAMENTO DA 
CANDIDATURA DE ROBERTO JEFERSON ANTECIPOU 
DECISÃO DE JOÃO FONTES DE APOIAR VALMIR DE 
FRANCISQUINHO.
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FÁBIO QUER UM PACTO CONTRA A FOME
União, combate à fome, emprego, inclusão. 

Esses foram os temas que permearam o 
discurso do agora candidato ao Governo do 
Estado pelo PSD, Fábio Mitidieri, durante 
convenção que oficializou seu nome à disputa.

A solenidade ocorreu na sexta-feira, 5, na 
Assembleia Legislativa de Sergipe, confirmando 
a coligação “Novo Tempo Pra Sergipe” para a 
disputa de pleito de outubro. Composta pelos 
partidos PSD, PDT, PP, Republicanos, União 
Brasil e Avante, a chapa tem Fábio como 
candidato a governador, Zezinho Sobral como 
candidato vice-governador e Laércio Oliveira 
candidato como senador.

Fábio chegou à Assembleia na companhia 
do governador Belivaldo Chagas, do prefeito 
de Aracaju, Edvaldo Nogueira, de Zezinho 
Sobral e de Laércio Oliveira. Recepcionado 

Fábio Mitidieri: “Meu legado é de ficha limpa”
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por lideranças e populares, ele falou sobre 
o plano de Governo que “pretende fazer 
Sergipe avançar” nas áreas de geração de 
emprego, de renda e saúde.

“Quero ser o governador do emprego para 
dar dignidade aos milhares de pais e mães de 
família que, hoje, amargam o desemprego. 
Para fazer o emprego chegar aos jovens. Quero 
ser o governador da segurança alimentar para 
botar comida na mesa das famílias vulneráveis, 
chegando com a urgência que essa situação 
exige. Estabelecendo um verdadeiro pacto 
contra a fome, pra acabar com essa mancha 
vergonhosa em nossa terra, seja através de 
transferência de renda, de benefícios que o 
Estado implante, seja ampliando proteção e 
amparo, mas não permitindo que nenhum 
sergipano mais passe fome”, disse.

“Quero ser o governador da saúde 
acessível e de qualidade, descentralizando 
e ampliando a prestação de serviços de 
assistência médica, fazendo-os chegar 
a todos os municípios, qualificando 
esses serviços, apoiando os prefeitos na 
Atenção Básica e ampliando a média e alta 
complexidade”, completou.

4/12
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 “Começamos hoje um novo tempo para 
Sergipe. Aqui, na tribuna da Assembleia 
Legislativa, onde meu pai serviu o povo e 
deixou um exemplo de honra e trabalho, 
assumo o compromisso de construir uma 
nova fase de desenvolvimento em minha 
terra. Meu legado é de ficha limpa e é 
chegada a hora de instaurar um novo tempo 
em Sergipe”, disse o candidato.

A candidatura de Fábio Mitidieri reúne 
prefeitos de diversas regiões sergipanas e 
de diferentes linhas políticas. O diálogo é a 
base de sua política, o que explica a união, 
em prol de seu nome, de grupos políticos 
conhecidos pela disputa em seus municípios.

 A capacidade política de se unir por 
Sergipe também foi destaque em sua 
fala, assim como a polarização no debate 
nacional. 

“Chega dessa polarização esquizofrênica 
que arrasta todo o país. Política não é 
isso. Política é para aproximar as pessoas. 
Estamos dando aqui um recado importante 
não apenas para Sergipe, mas para todo o 
Brasil: chega de ódio”, proclamou.
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VALMIR DE FRNCISQUINHO APELA A DEUS 
Numa tarde festiva e histórica, o ex-prefeito 

de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, foi 
homologado candidato a governador na 
convenção do PL, na sexta, 5, na sede do 
partido na rua de Estância, centro de Aracaju.

Ladeado por todos os candidatos 
proporcionais do partido, além do também 
homologado candidato a senador Eduardo 
Amorim, Valmir, em mais de um momento 
durante a sua fala na convenção, se 
emocionou, emocionando também as 
milhares de pessoas presentes ao evento.

“Nós temos que ter a consciência que só 
ganha quem for do gosto do povo sergipano. 

Valmir de Francisquinho chega nos braços do povo e é 
homologado candidato a governador em convenção do PL

6/12
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Nós não temos dinheiro pra comprar o povo. 
Nós temos o nosso trabalho pra demonstrar e 
convencer o povo sergipano”, disse Valmir de 
Francisquinho.

O agora candidato a governador também 
fez questão de lembrar que o seu estilo 
de administrar, já testado e aprovado em 
Itabaiana, será determinante para o sucesso 
de um governo seu, em caso de vitória.

“Eu preciso de uma única oportunidade 
para mostrar a força do trabalho. Acordar 
4 horas da manhã, dormir meia noite. 
Dormir pouco e trabalhar muito”, garantiu o 
candidato a governador de Sergipe.

Acompanhado de sua candidata a vice, 
Emilia Corrêa, a única mulher dentre as 
candidaturas competitivas ao Governo 
candidata ao cargo, Valmir de Francisquinho 
fez questão de pontuar outra questão: a 
acessibilidade ao governador e ao governo 
que ele pretende imprimir em sua gestão.

“Quem saiu de sua casa, quem veio do 
interior aqui pro PL, pode ter a certeza de 
que, com Valmir e Emília, o Palácio de 

7/12
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Governo vai ser assim também: vocês vão 
falar diretamente comigo. Porque eu sempre 
fui e seguirei sendo assim”, revelou.

Por fim, o candidato a governador resumiu a 
disposição que possui para governar o Estado. 
“Eu peço sempre a Deus: se não for para ser 
o melhor governador da história de Sergipe, 
eu não quero ser governador”, disse Valmir 
de Francisquinho sob aplausos do público 
presente, que o ovacionou gritando “Pato, Pato, 
Pato”, como Valmir é popularmente chamado.

No mês de junho o TSE considerou Valmir 
de Francisquinho inelegível. Mas nesta 
semana ele apresentou certidões da Justiça 
Eleitoral certificando que não há nenhum 
impedimento contra ele. E avisou que 
quando for baixado o acórdão da decisão de 
junho ele vai recorrer contra.

ROGÉRIO: SERGIPE VAI ANDAR PRA FRENTE
No início da tarde de sexta-feira, 05, o 

Partido dos Trabalhadores (PT) de Sergipe 
realizou em sua sede na capital sergipana, 
a convenção, que oficializou o nome de 
Rogério Carvalho, como candidato ao 
Governo, pelo partido.

8/12
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Sérgio Gama (MDB) foi oficializado como 
vice de Rogério e Valadares Filho (PSB), 
como candidato ao Senado. As convenções 
dos partidos aliados ao PT (PC do B, 
Solidariedade, MDB, PV, e PSB) também 
foram realizadas.

Também foram oficializados os nomes dos 
candidatos a deputado estadual e federal 
pelos partidos citados acima. Valadares Filho 
terá como suplentes os seguintes nomes: 
Márcio Macedo (PT) e Emanuel Oliveira (PV).

“Com muita força, coragem e junto com 
Lula, Sergipe vai andar pra frente. Esse é 

 Sérgio Gama (MDB) foi oficializado como vice e 
Valadares Filho (PSB), como candidato ao Senado.

9/12
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o verdadeiro time de Lula. O único que já 
provou ser capaz de botar Sergipe e o Brasil 
pra frente”, disse Rogério.

Sérgio Gama, em seu momento de fala 
ressaltou o poder nas mãos dos sergipanos. 
“Eles tem a máquina…Tem a força do 
dinheiro. Mas não adianta, nós temos o 
poder do povo de Sergipe”.

“Nós temos em nosso time um candidato 
com coragem e vontade de mudar a vida 
dos que mais precisam”, disparou Valadares 
Filho.

A convenção foi acompanhada por diversas 
lideranças políticas ligadas a Rogério, dentre 
elas, o ex-governador Jackson Barreto.

VIEIRA QUER MUDAR A VIDA DAS PESSOAS
A candidatura do senador Alessandro 

Vieira (PSDB) ao Governo de Sergipe 
foi oficializada em evento realizado no 
último final de semana em Aracaju, mais 
precisamente no sábado, 30, envolvendo 
na convenção partidária o Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), o Partido 
CIDADANIA e o Partido PODEMOS (PODE).

10/12
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Além de Alessandro Vieira, o evento 
marcou a oficialização de Milton Andrade 
(Cidadania) para vice-governador, e a 
candidatura de Delegada Danielle Garcia 
(PODE) ao Senado Federal. Houve também 
a oficialização das chapas proporcionais 
(deputados estaduais e federais), além de 
confirmar a coligação PSDB-CIDADANIA-
PODEMOS para as eleições sergipanas deste 
ano. Os três partidos formalizam o bloco de 
oposição às candidaturas propostas pelos 
grupos de situação no estado.

“Quando a gente se junta, conseguimos 
construir projetos que realmente mudam 
a vida das pessoas. Foi a esperança dos 

Alessandro: “Vou construir projetos que 
realmente mudam a vida das pessoas”

11/12
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sergipanos que me concedeu quase meio 
milhão de votos, e permitiu que nosso 
estado pudesse lá em Brasília se colocar 
de igual para igual com os demais estados, 
assumindo espaços importantes e cuidando 
do povo sergipano. Provamos a cada etapa 
que é possível fazer política de forma 
diferente do que vemos por aí”, destacou 
Alessandro Vieira.

Para Danielle Garcia o grupo formado por 
PSDB-CIDADANIA-PODEMOS é a melhor 
opção para mudar a vida dos sergipanos. ” 
Lançamos nossa candidatura e nossa chapa 
com a certeza de que é possível melhorar 
a vida dos sergipanos. Isso será possível 
com esse grupo formado pelo Cidadania, 
PSDB e Podemos. Fica aqui registrado 
nosso compromisso em trabalhar firme 
para tirar Sergipe da miséria, da inércia, 
do desemprego, corrigir o rumo do nosso 
Estado e cuidar de todos os sergipanos e 
sergipanas” salienta a candidata ao Senado. 
(por João Paulo Schneider - Com informações 
da Assessoria de Comunicação) 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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O

JOÃO MARCELO 
DESISTE DA 
REELEIÇÃO 
E O PT PODE SER 
PREJUDICADO

anúncio do deputado estadual 
João Marcelo, de desistência da 

candidatura à reeleição, pode trazer sérias 
consequências para a chapa de candidatos 
a deputado estadual do PT.

João Marcelo: pausa agora, em nome da família, 
mas retomada em 2024, em nome de Dores
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Na manhã desta sexta-feira, 5, o deputado 
anunciou que não irá para a corrida eleitoral 
em virtude da necessidade de dar mais 
atenção para a família. Mas deixa ativados 
os horizontes eleitorais de 2024 em Nossa 
Senhora das Dores.

João Marcelo é pai de uma adolescente e 
se tornou pai de um menino há dois meses. 
“Preciso dar atenção aos meus filhos e a 
eleição não me permitiria isso”, garantiu ele.

João Marcelo é um político jovem, é ex-
prefeito de Nossa Senhora das Dores - um 
colégio eleitoral importante -, um deputado 
com mandato que vinha trabalhando bem e 
isso pode prejudicar a composição da chapa 
proporcional do Partido dos Trabalhadores.

São votos importantes que deixarão de ser 
contabilizados para partido num momento 
em que a legislação valoriza partidos mais 
fortes para formação de coeficientes que 
elegem parlamentares.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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FÁBIO HENRIQUE 
RECEBE AVAL 
DE ANDRÉ PRA 
DECLARAR APOIO A 
ROGÉRIO

N

1/2

os bastidores da política, a pergunta 
do momento é: Fábio Henrique 

será grato e permanecerá na aliança com 
Mitidieri construída em 2020? “Apoio do 
deputado Fábio Henrique à candidatura 

Por Narcizo Machado 

André diz que apoio de Fábio 
Henrique a Rogério foi um consenso
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ao governo de Rogério Carvalho foi em 
consenso”, revela André Moura.

Por mais que não goste, e que se ache 
até injustiçado, o deputado federal Fábio 
Henrique (PDT) não tem a confiança da 
maioria da classe política. Laércio Oliveira, 
Bosco Costa, Jackson Barreto, Zé Franco 
e Belivaldo Chagas são nomes que fizeram 
acordos com Fábio e se viram ‘abandonados’.

Em 2020, o hoje candidato ao governo 
Fábio Mitidieri (PSD) colocou o partido 
para apoiar Henrique em Nossa Senhora 
do Socorro e São Cristóvão, onde o irmão 
Adilson Júnior foi candidato.

A medida pôs o partido em posição 
contrária a do governador, o que 
contrariou Belivaldo que, em 2018, 
já havia experimentado um dissabor, 
pois mesmo ampliando os espaços de 
Fábio Henrique em seu governo, viu ele 
desembarcar na campanha de Valadares 
Filho. A história se repetirá?

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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ESCOLHA DE 
ZEZINHO SOBRAL 
PARA VICE DEIXOU 
JACKSON BARRETO 
BALANÇADO

Com a recusa da empresária Danusa 
Silva, a cúpula da base governista 

acabou pregando uma peça no ex-
governador Jackson Barreto, ao lançar o 
nome do atual deputado estadual Zezinho 

Escolha de Zezinho Sobral para vice de 
Mitidieri deixou Jackson balançado
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VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Sobral para vice na chapa de candidato 
ao governo pelo PSD, o deputado federal 
licenciado Fábio Mitidieri.

Jackson tem amizade fraternal com 
Zezinho Sobral, e depois de criar uma 
confusão eterna para se tornar o escolhido 
para disputar a vaga de senador na 
chapa governista, Barreto que segundo 
o governador tinha a garantia de ser o 
escolhido, negociou a indicação do vice na 
chapa do petista Rogério Carvalho e partiu 
sem dizer nem tchau.

Dias após abandonar o barco de 
Belivaldo, o prefeito de Aracaju Edvaldo 
Nogueira, que era o dono da indicação do 
vice na chapa governista, tirou da cartola o 
nome de Zezinho Sobral. O que aparentou 
para uns ser uma cilada para Jackson, 
enquanto outros imaginam que a indicação 
de Sobral foi fruto de uma conversa de 
bastidores entre Barreto e Nogueira. 

Pelo sim! Pelo não! É aguardar as cenas 
dos próximos capítulos.
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NESSA ELEIÇÃO, ANTÔNIO 
VALADARES FICA 
DISTANTE DE JACKSON

Apoiador de primeira 
hora do projeto 

petista em Sergipe, 
Valadares teve que engolir 
a chegada do seu desafeto 
político Jackson Barreto, 
na campanha de Rogério 
Carvalho. A chegada de 
Barreto fez circular nas 
redes sociais um vídeo 
gravado no final da campanha de 2014, no 
qual Jackson pega um telefone amarelo (cor 
da campanha de Valadares Filho), e liga para 
Vavazinho o classificando como “vagabundo”. 
O vídeo viralizou e criou um constrangimento 
geral entre os apoiadores da família Valadares. 
Ao ser perguntado por um repórter se durante 
a campanha de Rogério ele iria caminhar 
com Barreto, o ex-senador respondeu que vai 
caminhar com suas próprias pernas.

O ex-senador Valadares que 
está disputando uma vaga 
na Assembleia Legislativa 
de Sergipe, parece não ter a 
menor disposição para fazer 
campanha ao lado do ex-
governador Jackson Barreto.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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C

LULA, BOLSONARO, 
CIRO, SIMONE 
TEBET... QUEM SÃO 
OS ONZE CANDIDATOS A 
PRESIDENTE

hegou ao fim na sexta-feira, 
5, a temporada de convenções 

partidárias, eventos nos quais os partidos 
aprovam e formalizam a presença de 
seus representantes na disputa eleitoral. 
Desse modo, a lista de candidatos para 
a Presidência da República, o “grid 
de largada” da corrida pelo Palácio do 
Planalto, está definido. A pouco menos 
de dois meses para o primeiro turno 
das eleições, 11 candidatos foram 
apresentados pelas legendas para disputar 
a preferência dos eleitores.

Os partidos têm até o dia 15 de agosto 
para registrar os candidatos junto à Justiça 
Eleitoral. Vale ressaltar, entretanto, que as 
legendas ainda podem apresentar ou substituir 
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candidatos até as eleições, mas apenas em 
situações excepcionais: se a pessoa desistir, 
falecer ou, ainda, tiver seu registro indeferido 
ou cancelado. Nesses casos, a legenda pode 
apresentar outro nome até 20 dias antes do 
primeiro turno, marcado para 2 de outubro de 
2022. Veja quem são os candidatos.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT)
Lula voltou ao jogo eleitoral por decisão 

do STF, após a anulação das condenações do 
ex-presidente pela Justiça Federal do Paraná, 
a mesma que abrigou por mais de 20 anos 
o ex-juiz Sérgio Moro. Lula atraiu o ex-
governador Geraldo Alckmin para ser seu vice 
representando o PSB. A articulação incluiu 
a desfiliação de Alckmin do PSDB, sigla 
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que ele ajudou a fundar e que costumava 
ser grande rival do PT. O petista conseguiu 
compor a maior coligação da corrida 
presidencial. Além do PSB, PV e PC do B 
(que fecharam uma federação com o PT), 
o grupo inclui Solidariedade, PSOL, Rede 
e Avante. Isso deve garantir a Lula o maior 
tempo de TV entre os candidatos (3 minutos 
e 16 segundos), além de caixa reforçado 
para bancar a campanha.

JAIR BOLSONARO (PL)
Aos 66 anos, o presidente Jair 

Bolsonaro migrou ao PL para disputar a 
reeleição. Sua candidatura tem o apoio do 
Progressistas e do Republicanos, siglas 
ligadas ao Centrão e que dão sustentação 
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ao governo no Congresso. Ele ignorou 
os apelos para escolher uma mulher na 
composição da chapa, e o candidato a 
vice será o ex-ministro Walter Braga Netto 
(PL). Pesou na escolha a confiança do 
presidente no amigo “à prova de traições”. 
Bolsonaro terá 2 minutos e 40 segundos 
de tempo de rádio e TV.

CIRO GOMES (PDT)
Aos 64 anos, Ciro Gomes (PDT) 

caminha para disputar sua quarta eleição 
presidencial. Apesar de já ter sido ministro 
do governo petista e estar filiado a um 
partido considerado de esquerda, Ciro 
tem conduzido sua campanha com fortes 
críticas tanto ao ex-presidente Lula quanto 
ao presidente Bolsonaro. O pedetista tenta 
furar a polarização e é hoje o terceiro 
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colocado na corrida, atrás de Lula e 
Bolsonaro. Ciro fechou uma “chapa pura”, 
com a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula 
Matos, também do PDT.

SIMONE TEBET (MDB)
Simone Tebet, de 51 anos, é filha de 

Ramez Tebet, que foi senador e presidente 
do Congresso, e foi criada na política. 
Ganhou destaque na CPI da Covid, em 
2021, e foi escolhida pelo MDB e pela 
federação entre PSDB e Cidadania para ser 
o rosto de “centro democrático”, como ela 
mesma se define, nestas eleições. Ela terá 
a colega de Senado Mara Gabrilli (PSDB-
SP) como candidata a vice, e recebe nesta 
sexta, 5, o apoio do Podemos. O União Brasil 
chegou a iniciar negociações com PSDB, 
Cidadania e MDB, mas acabou decidindo 
pela candidatura própria.
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JOSÉ MARIA EYMAEL (DC)
Dono de um dos mais marcantes jingles 

da política nacional, Eymael, o “democrata 
cristão”, tenta pela sexta vez o cargo de 
presidente. Ele é formado em filosofia e 
direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. Concorreu à Prefeitura 
de São Paulo em 1985, mas não teve 
votação expressiva, e foi eleito para a Câmara 
no ano seguinte. Como deputado, Eymael 
integrou a constituinte.

FELIPE D’AVILA (NOVO)
Felipe d´Avila tem 58 anos, é cientista 

político e fundador do Centro de Liderança 
Pública (CLP). Defensor da responsabilidade 
fiscal e do liberalismo econômico, é 
também escritor. Suas principais pautas 
são a defesa do liberalismo econômico, a 
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responsabilidade fiscal e privatizações. Já 
foi filiado ao PSDB, e aceitou o convite para 
concorrer ao Planalto pelo Novo após João 
Amoêdo, que concorreu em 2018, desistir 
da disputa este ano. Seu candidato a vice 
é o líder da bancada do partido na Câmara, 
deputado Thiago Mitraud.

LEONARDO PÉRICLES (UP)
Leonardo Péricles defende bandeiras como 

o combate ao racismo, a desmilitarização 
das polícias e a realização de uma 
“justiça de transição”, que responsabilize 
“representantes” da ditadura por seus 
crimes. Em 2020, Péricles, que nunca 
ocupou cargos públicos, concorreu como vice 
na chapa da deputada federal Áurea Carolina 
(PSOL) à prefeitura de Belo Horizonte; 
não foram eleitos. Péricles mora em uma 

7/11
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ocupação urbana e coordena o Movimento de 
Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Ele 
e Vera Lúcia (PSTU) são os únicos negros na 
disputa pela Presidência da República.

ROBERTO JEFFERSON (PTB)
Pela Lei da Ficha Limpa, o ex-deputado 

federal Roberto Jefferson é inelegível, 
mas o PTB ainda assim optou por lançar 
sua candidatura. Foi deputado por quatro 
mandatos consecutivos, de 1995 a 2007. 
Ele foi pivô do escândalo do mensalão, 
que o levou à prisão; sua pena terminou 
em 2019. Em agosto do ano passado, a 
Polícia Federal o prendeu com autorização 
do ministro do STF Alexandre de Moraes, 
no inquérito que investiga milícias digitais. 
Jefferson é acusado de suposta participação 
em organização criminosa “de forte atuação 
digital, com a nítida finalidade de atentar 
contra a Democracia e o Estado de Direito”.

8/11
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SOFIA MANZANO (PCB)
Sofia Manzano é graduada em Ciências 

Econômicas pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, possui mestrado em 
Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de 
Economia da Unicamp e doutorado em História 
Econômica pela Universidade de São Paulo. É 
militante do partido comunista desde 1989.

SORAYA THRONICKE (UNIÃO BRASIL)
Advogada por formação, Soraya Thronicke 

despontou na política durante os protestos 
contra a corrupção entre o fim do governo 
Dilma Rousseff (PT) e a eleição de Jair 
Bolsonaro. Por se apresentar como uma 
liderança dos movimentos de rua, foi 
convidada pelo PSL, então partido de 
Bolsonaro, para concorrer a uma cadeira 
no Senado em 2018. Foi eleita pelo Mato 

9/11
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Grosso do Sul com 373 mil votos. Integrante 
da bancada feminina na CPI da Covid, teve 
atuação destacada e acabou por se distanciar 
do bolsonarismo. A senadora descreve a si 
mesma como “conservadora nos costumes 
e liberal na economia”. Seu vice será o 
economista Marcos Cintra.

VERA LÚCIA (PSTU)
Vera Lúcia é sindicalista e uma das 

fundadoras do PSTU. Graduada em 
Ciências Sociais pela Universidade Federal 
de Sergipe, a candidata concorreu à 
Presidência da República pela sigla em 
2018. Ficou na 11ª posição entre 13 
concorrentes, com 55.762 votos ou 0,05% 
do total. Também disputou a prefeitura de 

10/11



145

O
 V

O
T

O
E

D
IÇ

Ã
O

 2
5

2
 A

N
O

 4
 -

 8
 D

E
 A

G
O

S
TO

 2
0

2
2

Aracaju em quatro ocasiões, entre 2004 e 
2016. Além disso, concorreu aos cargos de 
deputada federal, em 2006 e 2014, e de 
governadora de Sergipe, em 2010.

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

11/11

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL
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PLANO DIRETOR 
DE ARACAJU

O exemplo é Aracaju, a nossa capital, mas 
vale para quase todos os demais municípios 
sergipanos. Trata-se do Plano Diretor da 
cidade, um documento que é muito mais 
que isso, é em outras palavras, o planejar da 
cidade. Esse assunto voltou a ser destacado 
na CãmaraMunicipal de Aracaju pelo vereador 
Breno Garibalde, que utilizou o plenário para 
chamar novamente a atenção para o atraso na 
revisão do Plano Diretor de Aracaju.

Para ele, está acontecendo exatamente 
o que ele tinha medo. Isso porque estamos 
nas eleições, as audiências públicas do plano 
acabaram há 10 meses e ele ainda não chegou 
na Câmara para ser discutido. Reconhece 

TONIALCÂNTARA

1/11
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que é “um processo longo e que demanda 
atenção, mas sei também da urgência 
em termos um Plano Diretor Revisado e 
adequado para nossa cidade”.

O parlamentar citou, como exemplo dos 
problemas causados por esse atraso no 
processo, a construção de empreendimentos 
na Coroa do Meio e que podem trazer 
consequências para a população e para o 
meio-ambiente. E alerta: “Devemos ficar bem 
atentos com essa liberdade existente para a 
construção de novos empreendimentos ali na 
Coroa do Meio, na avenida do Shopping Riomar, 
de frente para o rio. Sei de duas construções já 
acontecendo, uma delas bem avançada e têm 
muitas outras por vir, já que não existe nenhum 
impedimento. Isso é muito preocupante da 
perspectiva ambiental e urbanística também”. 

E aproveita para fazer um questionamento 
importante: “O bairro tem estrutura pra 
receber essa todas essas novas famílias?”. 
Afinal, o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano é a ferramenta para orientar e dirigir 
o desenvolvimento de um município nos 



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    150

3/11|FOCO NO INTERIOR

aspectos econômico, físico, social e ambiental, 
e é baseado no Estatuto da Cidade. Sem 
uma atualização, diversos problemas podem 
ocorrer no avanço da cidade.

Ele chamou atenção nas redes sociais 
sobre o conceito de ruas completas, que são 
ruas democráticas e acessíveis para todas 
as pessoas, usando qualquer tipo de modal 
de transporte e isso tudo poderia e deveria 
ser pensado a partir do Plano Diretor. Fiquei 
animado em ver que no projeto da LDO que 
chegou pra nós, já consta a revisão do Plano 
Diretor, então eu realmente espero que esse 
processo pare de se arrastar.

Tomando como exemplo esse oportuno 
posicionamento do vereador de Aracaju, 
podemos perfeitamente estender a questão, com 
os seus sérios e complicados problemas, para a 
grande maioria dos municípios sergipanos, seja 
ele com cinco ou duzentos mil habitantes, como 
é o caso de Nossa Senhora do Socorro.

Por isso, o recado e o alerta vão para 
todos os vereadores e, se modo especial, 
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aos prefeitos, principais responsáveis pela 
regularização e implantação desse importante 
instrumento de ordenamento da cidade e 
de planejamento para o seu crescimento 
futuro. O alerta foi feito pelo vereador e agora 
comungado pelo jornal Cinform Online, que 
também como formador de opinião, assina 
embaixo e pede sérias e urgentes providências.

CAMPO DO BRITO 
A Prefeitura de Campo do Brito vem por 
meio desta nota mostrar que repudia 
toda e qualquer tentativa de desinformar 
a sociedade sergipana a respeito da 
estrutura organizacional do município, no 
que se refere a gestão dos secretariados 
e do executivo. A administração municipal 
afirma que age com lisura e transparência 
em todas as suas ações – prova disso 
é o reconhecimento de diversos órgãos 
fundamentais em nossa sociedade, como 
o Ministério Público Federal e Estadual 
que reconheceu o município por boas 
práticas na educação, bem como a primeira 
colocação no estado no Ranking do Tesouro 
Nacional em transparência contábil e fiscal. 
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O município ainda é certificado pela ONU 
com o Selo Unifec, demonstrando avanços 
em políticas públicas imprescindíveis para 
o desenvolvimento social de Campo do 
Brito (foto). A responsabilidade se estende 
também para o compromisso com os 
servidores públicos, que há quase 06 anos 
recebem os seus salários impreterivelmente 
em dia. Na atual gestão, diversas categorias 
foram contempladas com o reajuste 
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do piso salarial, como os professores e 
agentes comunitários de saúde e endemias. 
O município vive dias de progresso e 
desenvolvimento com mais de 12 obras 
sendo realizadas simultaneamente na sede 
da cidade e nos povoados, diferentemente 
do que diz a matéria do referido jornal. 
Outrossim, vale ressaltar que a estrutura 
de secretários é composta por gestores 
técnicos altamente qualificados, dentre 
eles, servidores efetivos. Em relação as 
atribuições do gestor é de conhecimento de 
todos que o prefeito tem ganhado destaque 
pelo seu desempenho e dinamismo, 
recebendo por duas vezes do Sebrae, o 
Prêmio Prefeito Empreendedor. O chefe do 
executivo atende a população durante a 
semana em seu gabinete, além de realizar 
visitas técnicas em obras que estão sendo 
realizadas na cidade e nos povoados. Por 
fim, esclarecemos ainda que o pai do gestor 
municipal nunca fez parte do quadro de 
servidores da prefeitura e toda e qualquer 
informação sobre a administração pública 
pode ser consultada através do endereço 
eletrônico: clicando aqui.

https://campodobrito.se.gov.br/
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MUDANÇAS EM CANINDÉ
O Prefeito de Canindé do São Francisco, Weldo 
Mariano (foto), deve apresentar algumas 
decisões no quadro da Administração Municipal 
que não serão agradáveis. Ele relatou ao site 
Revista Canindé que tem evitado situações 
em nome da construção do projeto, porém, 
com 20 meses de governo, é necessário rever 
pontos porque precisa manter a boa condução 
do trabalho ao lado dos que realmente estão 
com ele, com sua administração, dos que se 
alinham e defendem o seu nome enquanto líder 
e trabalham para a finalidade maior que é o bem 
de Canindé de São Francisco. Dessa vez não 

7/11|FOCO NO INTERIOR
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APREENSÃO DE ARMAS 
E por falar em Canindé, a Polícia Militar 
apreendeu 12 armas de fogo, do tipo 
espingarda (foto), no município do Alto Sertão 
Sergipano. No entanto, ninguém foi preso na 
ação policial desencadeada na sexta-feira, 

será um recado. Na verdade, Weldo já percebeu 
na prática que alguns não estão sintonizados 
com sua política de trabalho, que descumprem 
ordens ou as ignoram realizando-as com meio 
termo, entre outras coisas que não estão 
agradando ao prefeito. 
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DIÓGENES É 
INOCENTADO 
O ex-prefeito de Tobias 
Barreto, Diógenes Almeida 
(foto), foi inocentado nesta 
terça-feira, 2, aos 67 anos. 
O político era acusado de 
mandar matar o radialista 
Cláudio Rotay, assassinado 
no dia 17 de junho de 2002. O júri popular 
inocentou Diógenes, por unanimidade, com 
7 votos a 0 pela morte de Cláudio Rotay, que 
era radialista e candidato à época. Ele foi 
assassinado aos 33 anos juntamente com seu 

5. De acordo com a PM, os agentes faziam 
patrulhamento de rotina no povoado Capim 
Grosso, quando receberam a informação de 
um homem realizava manutenção de armas 
de fogo de maneira ilegal. Os policiais foram 
até a residência do suspeito para averiguar 
a informação, onde encontraram as doze 
espingardas de fabricação caseira e diversos 
cartuchos. Após o flagrante, as armas foram 
apreendidas e encaminhadas à Delegacia de 
Canindé de onde seguem as investigações.
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segurança, Cosme José dos Santos. Segundo 
testemunhas da época, três homens chegaram 
encapuzados e dispararam contra o radialista 
e o seu segurança. Dois suspeitos foram 
encontrados mortos e ninguém foi preso.

CARIVALDO 
BENEFICIA SERVIDOR
Na última quarta-feira, 03, 
o prefeito Carivaldo Souza 
encaminhou à Câmara de 
Vereadores de Macambira 
o projeto de lei de reajuste 
salarial para os conselheiros 
tutelares do município, assim 
como, o projeto de lei que concede reajuste 
de vencimentos dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes Comunitários de Endemias. 
O presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Macambira, João Souza, e o diretor 
da Federação das Associações Municipais dos 
Agentes Comunitários de Saúde do Estado 
de Sergipe – Famacse, Rodrigo Santos, 
acompanharam o ato e parabenizaram o 
gestor pela iniciativa histórica. A coluna 
aplaude a iniciativa do prefeito. 

10/11|FOCO NO INTERIOR
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TRABALHO EM TELHA 
A Prefeitura de Telha, em parceria com o Senai, 
continua preparando os jovens telhenses para o 
mercado de trabalho. As aulas práticas dos cursos 
de Auxiliar de Confeitaria, Auxiliar de Padaria; 
Mecânico de Manutenção de Motores a Diesel; 
Mecânico de Manutenção em Motocicletas; 
e Confeccionador de Acessórios em Couro 
e Sintéticos já estão sendo realizadas nas 
carretas, que estão estacionadas em frente ao 
Estádio Municipal José Antônio Dias dos Santos, 
na entrada da cidade. As novas experiências 
vivenciadas nas aulas teóricas e, agora, nas 
aulas práticas já deram resultado. Os alunos dos 
cursos já começaram a produzir e comercializar 
produtos que foram confeccionados no processo 
de qualificação, um passo importante na vida dos 
108 alunos inscritos.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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O Sebrae está colocando em prática um 
programa para apoiar a transformação 
econômica dos municípios por meio da 
implantação de políticas de desenvolvimento 
em eixos considerados prioritários pelos 
gestores públicos locais. A iniciativa, 
chamada de Cidade Empreendedora, busca 
melhorar o ambiente de negócios, a criação e 
fortalecimento de políticas públicas, além de 

PROGRAMA ESTIMULA 
DESENVOLVIMENTO DE 

MUNICÍPIOS SERGIPANOS
Por Toni Alcântara

1/4
ASCOM/SEBRAE

Cidade Empreendedora busca melhorar o ambiente de negócios
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fomentar o empreendedorismo e promover a 
competitividade empresarial.

A ideia é que por meio da integração entre a 
gestão pública e os pequenos negócios possa 
ser criado um ambiente de oportunidades para 
estimular a economia local e desenvolver os 
municípios. O programa inclui 28 soluções, 
organizadas em seis eixos de atuação e voltadas 
para direcionar, acelerar e sustentar o processo 
de desenvolvimento socioeconômico local. 
São trabalhados aspectos como engajamento 
e qualificação de servidores públicos, 
identificação e capacitação de lideranças locais, 
desburocratização do ambiente de negócios, 
criação de salas do empreendedor, estímulo às 
compras governamentais e disseminação do 
empreendedorismo nas escolas da rede pública. 

Além dessas ações, cada município 
também tem à disposição soluções 
opcionais como a elaboração do plano 
municipal de turismo, preparação dos 
agricultores familiares para participação em 
processos licitatórios e rodadas de crédito 
para os empreendedores locais.
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“O que estamos buscando é, ao lado das 
prefeituras, construir uma rede de apoio aos 
pequenos negócios locais, permitindo que 
eles tenham um ambiente favorável para o 
seu crescimento. É por meio do estímulo aos 
empreendedores que podemos viabilizar o 
desenvolvimento das cidades, viabilizando a 
criação de novas empresas e o fortalecimento 
daquelas que lá atuam e a geração de 
empregos”, explica o superintendente do 
Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado.

COMO FUNCIONA - Em Sergipe, estão 
sendo atendidos pelo programa os municípios 
de Nossa Senhora da Glória, Barra dos 
Coqueiros, Moita Bonita, Campo do Brito, 
Indiaroba, Simão Dias, Itabaianinha, São 
Cristóvão, Canindé de São Francisco e 
Monte Alegre. Cada município escolhe as 
soluções de acordo com suas necessidades, 
particularidades e vocações. A adesão ao 
programa é feita por meio de contrato com 
duração de curto, médio ou longo prazos, 
dependendo das intervenções selecionadas.

Na Barra dos Coqueiros, cuja adesão foi 
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realizada no último da 22 de julho, serão 
trabalhados os seis eixos do programa. “Por meio 
dessa parceria encontraremos o melhor caminho 
para garantir emprego e renda para a população. 
O município só cresce a cada dia. A Barra é o 
futuro do estado e estamos trabalhando para 
elevar a cidade rumo ao desenvolvimento”, 
ressalta o prefeito Alberto Macedo.

Depois da mobilização junto aos 
gestores públicos, o Sebrae dá início 
agora à apresentação do programa aos 
empreendedores locais. Para isso, serão 
realizadas nos meses de agosto, setembro 
e outubro caravanas em cada uma das dez 
cidades. Nesses locais, durante dois dias, 
serão divulgadas as ações previstas no Cidade 
Empreendedora e um mutirão para oferecer 
atendimento, orientações e consultorias, 
totalmente gratuitos. As atividades começam 
nos dias 25 e 26 de agosto em Simão Dias. Já 
nos dias 30 e 31 é a vez de Nossa Senhora da 
Glória receber a comitiva do Sebrae.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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MORADORES DE MARUIM 
DENUNCIAM EX-PRESIDENTE 
DE COLÔNIA DE PESCADORES

Cidadãos da Colônia de pescadores 
Z17, em Maruim, mostram indignação e 
denunciam irregularidades na gestão do 
ex-presidente da coletiva de trabalhadores 
da região, que ficou cerca de 20 anos 
no poder. Inconformados com a falta de 

| GERAL

DIVULGAÇÃO

Os moradores levaram a denúncia para o Ministério Público em Aracaju
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representatividade, os moradores solicitaram 
a realização de uma novo plebiscito e 
conseguiram eleger uma nova liderança. 

A ação gerou, segundo relatos, revolta no 
ex-presidente da coletiva de pescadores da 
colônia, Alberto de Jesus Guimarães, que 
entrou com uma ação judicial alegando a 
ilegalidade do resultado da eleição.

“Os pescadores me convidaram para 
concorrer à presidência, mas após ele ser 
derrotado está alegando que estávamos 
inadimplentes e não poderíamos concorrer. A 
gente disse que se ele estivesse inconformado 
poderíamos fazer outra eleição, mas ele deu 
entrada em um processo judicial e fomos para 
a primeira audiência ontem. Os pescadores 

https://cinformonline.com.br/
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estavam inconformados com  a gestão dele, 
mas ele diz que nenhuma mulher vai tirar ele 
do poder e vai brigar até o último momento”, 
disse a nova presidente da coletiva da colônia, 
Rosana Macena.

De acordo a presidente, o ex-gestor nunca 
havia realizado editais para mudar a figura 
no poder da coletiva durante os 20 anos. 
Outro agravante seria a falta de prestação de 
contas e transparência sobre a destinação de 
mensalidades pagas pelos trabalhadores. 

“A Colônia estava sendo investigada pelo 
Ministério Público pela falta de prestação 
de contas. Mais de 600 pescadores são 
filiados e pagam uma quantia em dinheiro 
para ajudar aluguel do lugar onde funciona 
o espaço, entre outras despesas, a colônia 
é sustentada pela mensalidade que o 
trabalhador paga, mas ele nunca fez essa 
prestação de contas desse dinheiro que era 
pago pelos trabalhadores”, finalizou. 

3/3| GERAL| GERAL

VOLTAR PARA
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DIRETORA E EMPRESÁRIO 
DE LAGARTO PRESOS POR 

DESVIAR DINHEIRO DE ESCOLA 
A diretora de uma escola pública e um 

empresário foram presos nessa quarta-feira, 
03, como resultado de uma investigação sobre 
o suposto desvio de verba pública em Lagarto.
Também foram cumpridos mandados de busca 
e apreensão nas cidades de Aracaju, Barra dos 
Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

A investigação teve início em outubro de 
2021, após notificação à delegacia sobre o 
suposto desvio do montante de R$ 120 mil, 
que havia sido encaminhado a uma escola 
estadual situada no Povoado Jenipapo, no 
município de Lagarto, com o objetivo de ser 
utilizado na melhoria estrutural da escola. 
Foi identificado que entre abril e agosto de 

A Polícia Civil entrou em ação e prendeu os dois bandidos
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2021, os valores foram enviados -  através de 
cheques de saques e compensações bancárias 
- a familiares da então diretora da unidade de 
ensino - companheiro, filha e também uma 
empresa sediada em Aracaju que não possuía 
nenhum vínculo com o Poder Público. 

Integrantes do Conselho Escolar da 
Unidade de Ensino também confirmaram que 
apesar do valor público ter se esgotado nas 
transações acima mencionadas, não houve 
prestação de contas da verba junto à Seduc, 
e nem foram efetuadas obras de melhorias 
na unidade educacional. 

Os mandados de buscas e apreensões 
foram cumpridos, havendo a apreensão de 
outros cheques de titularidade do poder 
público assinados pela diretora investigada, 
assim como também de notas fiscais, 
comprovantes de transferências bancárias e 
aparelhos celulares. Os presos e o material 
apreendido encontram-se à disposição da 
Justiça. (Com informações da SSP/SE)

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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PROGRAMA “NASCER 
BEM” É LANÇADO NO 

MUNICÍPIO DE CAPELA
Segurança, cuidado e humanização, esses 

são os principais objetivos do Programa 
Nascer Bem, lançado na quinta 4, pelo 
Governo Municipal de Capela. O programa 
é fruto da parceria entre as Secretarias 
Municipais de Saúde e Assistência Social e 
garantirá assistência 24h para as gestantes 
do Município. Além do acompanhamento pré-
natal que já existe, as futuras mamães serão 
monitoradas durante toda a gestação, com 
atendimento de uma equipe multidisciplinar, 
orientações e todo apoio necessário.

Programa visa garantir assistência 
24h para as gestantes do Município
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Para a Prefeita Silvany Mamlak, esse é um 
dia histórico para todos os capelenses. “Esse 
programa nasceu do meu coração, com o 
propósito de acolher melhor e chegar mais 
próximo das nossas gestantes. É um marco 
na nossa gestão e estou muito feliz”, conta. 
Na ocasião, também foram entregues uma 
ambulância, que será de uso exclusivo das 
gestantes, e mais de 100 kits de enxoval para as 
assistidas. A gestante Ellen Sabrini representou 
as demais e recebeu simbolicamente as chaves 
da Ambulância. “Estou no último mês da 
gestação e essa ambulância vai facilitar muito 
a nossa vida, vai ser bem mais confortável para 
nós. Agradeço a Prefeita Silvany e a toda a 
equipe do programa pelo cuidado”, relata.

Além disso, na tarde também foi apresentado 
o novo carro do programa Melhor em Casa e 
realizada a assinatura da Ordem Serviço de 
revitalização das praças Benjamin Constant, 
Rosalvo Rodrigues, Eraldo Barbosa, Frei Damião, 
Dionizia de Melo, Mauriceia, Ariosvaldo Barreto, 
Rodovia Manoel Dantas e Canteiro Central da 
Av. Rio Branco. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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BARRA DÁ 1º 
PASSO PARA 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DA 

PRAIA DO JATOBÁ
O processo de Regularização Fundiária da 

Praia do Jatobá foi tema nesta semana de 
uma reunião realizada na Prefeitura da Barra 
dos Coqueiros. O intuito do Poder Executivo 
é de integrar assentamentos irregulares ao 
contexto legal das cidades em respeito à Lei 
13.465/2017 (REURB) e ao Código Florestal 
(Lei nº 12.651/2017).

Para o advogado, Pedro Dias, talvez esse 
seja o primeiro caso de regularização fundiária 
feita pelos particulares em Sergipe. O prefeito, 
Alberto Macedo, quer fazer a regularização 
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fundiária e está buscando as informações 
legais para tal. “Depois desta reunião com 
o procurador Pedro Dias, convocaremos os 
nossos técnicos para fazer o mapeamento 
inicial na localidade. Aproximadamente 300 
famílias serão beneficiadas”, diz.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, 
Edson Santos, a Prefeitura está confiante e 
empenhada para solucionar esse desafio, que 
perdura há muitos anos. “O próximo passo é 
realizar um levantamento topográfico dos 32 
km de praia que temos para mapear esses 
conflitos e arranjar saídas técnicas para 
resolve-los”, afirma.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - A 
regularização fundiária inclui medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

(FOTO: MOEMA COSTA/SECOM BARRA - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL).

O prefeito Alberto Macedo satisfeito com 
a ação beneficiando a população do Jatobá
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para integrar assentamentos irregulares ao 
contexto legal das cidades. Além de envolver 
um conjunto de medidas diversas, ela é 
também um instrumento para promoção 
da cidadania, devendo ser articulada com 
outras políticas públicas. 



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    173

1/2| GERAL| GERAL

PREFEITURA DE CANINDÉ 
MODERNIZA GINÁSIO DE 

ESPORTES DA CIDADE

Desde o ano passado, a Prefeitura de 
Canindé de São Francisco, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes, vem 
realizando uma série de intervenções e 
melhorias em toda a estrutura da Arena Carlos 
Magalhães, espaço que passou a chamar-
se Ginásio de Esportes Francisco de Assis 
da Silva, o “Diamante Negro”, através de um 
Projeto de Lei, aprovado na Câmara Municipal 

Inaugurado há 10 anos, o prédio necessitava 
de ajustes para ficar apto ao funcionamento

Por Silas Santos
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de Vereadores. O Ginásio é palco de grandes 
eventos na Cidade e recentemente recebeu 
rodadas da Copa do Brasil de Futsal.

Inaugurado em 2012, o prédio necessitava 
de ajustes para que pudesse de fato entrar em 
funcionamento, principalmente, com relação 
à energia elétrica. Recentemente, o prédio 
também recebeu sua primeira pintura externa 
e interna, além das novas demarcações do 
piso tátil (para deficientes visuais) e do piso 
da quadra de esportes. Com o auxílio da 
Secretaria Municipal de Obras, foi realizada a 
manutenção completa do sistema hidráulico, 
o qual apresentava diversos vazamentos, 
causando prejuízos ao erário Municipal. Foram 
substituídas também, as lâmpadas antigas 
por refletores em LED de alta eficiência 
energética e de iluminação. Outro problema, 
está no tipo de material colocado na 
cobertura do Ginásio, considerado de péssima 
qualidade. Com apenas 10 anos de construído, 
as telhas já se encontram todas deterioradas 
e em estado de ferrugem.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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SALGADO MARCA PRESENÇA 
NO ENCONTRO DOS 

SECRETÁRIOS EM BRASÍLIA
Nos dias 1º a 3 de agosto, aconteceu 

o Encontro de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de Sergipe, no Distrito 

Gestores também participaram de reuniões com técnicos do 
Ministério da Saúde e da Confederação Nacional dos Municípios

ASCOM/PREFEITURA DE SALGADO



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    176

2/3| GERAL| GERAL

Federal. A Prefeitura de Salgado garantiu 
presença, por meio da secretária municipal 
de Saúde, Marilisa Rodrigues.

O encontro foi promovido pela Federação 
dos Municípios de Sergipe (FAMES) e pela 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

 Além disso, contou com a participação da 
Secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa, 
que tem se destacado como debatedora em 
mesas temáticas, como a Rede de Atenção 
Básica à Saúde. 

Os gestores também participaram de 
reuniões com técnicos do Ministério da Saúde 
e da Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM). O objetivo do encontro foi discutir 

https://cinformonline.com.br/
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melhorias nas políticas públicas de saúde 
para os municípios sergipanos que permitam 
otimizar a busca de informações e soluções 
para as dificuldades comuns aos municípios, 
principalmente, em relação à aplicação dos 
recursos financeiros federais. Outros temas, 
como o programa Previne Brasil –  modelo de 
financiamento da Atenção Primária à Saúde 
(APS) – que estabelece novas regras de 
repasse financeiro federal a municípios e ao 
Distrito Federal, também foram pauta.

“Saio bastante fortalecida, pois a 
interação com colegas secretários e a busca 
de esclarecimentos junto a membros do 
Ministério da Saúde renova a certeza do 
quanto o SUS é rico e completo. 

Precisamos apenas aproveitar tudo o 
que ele oferece e realizar ações. Espero 
contagiar toda minha equipe com a vontade 
de fazer ações para toda população 
salgadense”, disse a secretária municipal de 
Saúde Marilisa Rodrigues. 

VOLTAR PARA
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O JORNALISTA 
E A JORNALISTA
O encontro foi 
casual, mas muito 
amistoso, cordial e 
com um pouco de 
nostalgia e saudade. 
Afinal, os dois já não 
se viam há muito 
tempo, separados 
pelas atividades 
profissionais de 
cada um, pela 
pandemia e os percalços da vida. Estamos 
falando dos amigos fraternos jornalista 
Toni Alcântara e da competente também 
jornalista Débora Matos, que há muito 
empresta o seu nome à Defensoria Pública 
de Sergipe. Quem testemunhou o encontro 
foi o também jornalista e membro da equipe 

SOCIEDADE
TONI ALCÂNTARA | JORNALISTA

FOTOS DIVULGAÇÃO
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CEZAR FELIZ COM DECISÃO 
O presidente estadual do MOBILIZA, o 
antigo PMN, Cezar Cardoso, está satisfeito 
e feliz com a decisão de ter levado o partido 
para o agrupamento liderado pelo agora 
candidato a governador de Sergipe, Valmir 
de Francisquinho.  Da mesma maneira, o 
agrupamento do ex-prefeito, que tem o ex-
senador Eduardo Amorim como parceiro de 
chapa majoritária concorrendo novamente 
ao senado e Emília Correia na vice, elogiou 
bastante o presidente do MOBILIZA pela 
decisão e agradeceu o importante apoio. 

do Cinform Online, Cláudio Vasconcelos, que 
aproveitou para fazer um comentário, no 
mínimo, malicioso: ”vocês formam um casal 
bonito”. Sem comentários!
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JORGE MAIS QUE SATISFEITO 
Quem também está feliz da vida é o agora 
candidato a governador pelo PROS, ex-
deputado Jorge Alberto (foto). É que ele, apesar 
do pouco tempo de campanha, já avançou 
pra cima dos adversários, e aparece com três 
pontos de   intenções de votos na pesquisa  
induzida, a frente de outros pré-candidatos 
já lançados há tempos. Essa performance 
positiva foi constatada pelo Instituto França, 
que mostrou pesquisa na nesta sexta-feira 5, 
e a Rede Rio FM divulgou com exclusividade 
os resultados de intenções de voto para o 

Afinal, Cezar levou para o projeto de 
Valmir nada menos que nove candidatos 
a deputado federal e mais vinte e cinco 
estadual. Parabéns a todos!
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LUIZ É DA FSF 
E É FEDERAL 
Destaque para o atual 
vice-presidente da 
Federação Sergipana 
de Futebol, Luiz 
Santana (foto), que 
prestigiou a abertura 
do Campeonato 
Sergipano de Beach 
Soccer realizado 
recentemente. Em tempo: Luiz, que é uma 
das figuras mais queridas do mundo do 
futebol sergipano, é também candidato a 

cargo de governador, senador e presidente da 
república em Sergipe. A pesquisa, realizada 
pelo Instituto França, está registrada como 
SE-05185/2022 e BR-05381/2022. Esta é a 
última pesquisa antes do fim das convenções e 
início da disputa eleitoral, cuja campanha tem 
início dia 16 de agosto. Os números da pesquisa 
foram esses: Fábio Mitidieri 19,69%, Delegado 
Alessandro 13,58%, Rogério Carvalho 13,01% e 
Jorge Alberto 3,00%, portanto em quarto lugar. 
Parabéns de bola pra frente!
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ADEMAR, O “BON VIVANT”
Pense num cara gente fina, boa 
praça, amigo de tudo quanto 
é amigo, e até de quem não 
é amigo. Eu estou falando do 
sempre de bem com a vida 
Ademar (não sei das quantas) 
que eu e muita gente só o 
conhece mesmo como Ademar, e pronto. Mas, 
não importa! O que importa mesmo é que além 
de ser um amigo de verdade, ele é um dos mais 
competentes contabilistas de Aracaju e, com 
certeza, de Sergipe. Ah! E gosta muito do que 
é bom, como um chopp gelado, um bom papo, 
uma caipirinha e um Remy Martin, considerado 
um dos melhores conhaques do mundo. E para 
acompanhar e finalizar a noite, um delicioso 
queijo tipo provolone, ou pode ser um gouda 
temperado. Assim não tem quem resista. A 
coluna deseja vida longa, amigo!

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

deputado federal pelo PROS, mesmo partido 
do também candidato a governador, Dr. Jorge 
Alberto. A coluna deseja sucesso a ambos!
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CONTROLAR O COLESTEROL 
REDUZ RISCOS DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

Nesta segunda-feira, 8, é comemorado o Dia 
Nacional de Combate ao Colesterol, responsável por 
provocar doenças cardiovasculares, principal causa 
de morte no Brasil. O objetivo da data é alertar sobre 
a importância do controle dos níveis de colesterol 

CADERNO   SAÚDE

Colesterol elevado causa acúmulo de gordura na parede das artérias

FOTOS DIVULGAÇÃO
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elevados no sangue. Atualmente, segundo dados 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 
cerca de 40% dos brasileiros tem colesterol alto e 
100 mil vão a óbito todos os anos. 

Segundo a médica cardiologista Dra Thais 
Vieira, as principais causas do colesterol alto são 
genéticas ou hereditárias, por isso a importância de 
uma avaliação periódica mesmo para as pessoas 
que não são obesas, já que o problema é silencioso 
e não apresenta sintomas. “Existem também 
causas secundárias como o hipotireoidismo 
(problemas na tireoide), consumo excessivo 
de bebida alcóolicas, doenças no fígado, como 
cirrose, uso de anabolizantes, obesidade e má 
alimentação”, explicou.

O colesterol é um lipídio fundamental para 
o funcionamento do nosso organismo, porém 
é um fator de risco cardiovascular quando seu 
valor encontra-se elevado. O colesterol “ruim” é 
o LDL - abreviatura em inglês para “Low Density 
Lipoprotein” ou lipoproteínas de baixa densidade. 
Quando ele está elevado causa acúmulo de 
gordura na parede das artérias, o que dificulta a 
passagem do sangue podendo levar ao infarto ou 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

3/5CADERNO   SAÚDE
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A melhor forma de identificar o colesterol alto 
é através de um exame de sangue que indica a 
quantidade do colesterol total e todos os tipos de 
gordura presentes no sangue como LDL (colesterol 
ruim), HDL (colesterol bom) e o triglicerídios. “Em 
alguns pacientes podemos notar o depósito de 
gordura na pele que se chama xantelasma. Para o 
controle e normalização dos níveis de colesterol é 
essencial atuar na mudança de estilo de vida com 

4/5CADERNO   SAÚDE

Dra Thais: “Uma 
alimentação 
desadequada e 
desequilibrada 
pode resultar em 
níveis elevados 
de colesterol”
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a inclusão de exercícios físicos e alterações nos 
hábitos alimentares fundamentais para a melhoria 
do perfil lipídico”, observou a médica.

Segundo ela, cerca de 70% do colesterol é 
produzido pelo próprio corpo, mas existe uma 
parte que é derivada da alimentação, girando em 
torno de 30%. “Uma alimentação desadequada e 
desequilibrada pode resultar em níveis elevados de 
colesterol. Após estratificarmos o risco do paciente, é 
sugerida a introdução de medicações hipolipemiantes, 
dentre elas as estatinas, objetivando a redução dos 
níveis de colesterol e triglicérides”, comentou. 

Dra Thais Vieira reforça a importância dos exames 
periódicos, pois o colesterol alto é perigoso para a 
saúde cardiovascular porque impacta nas paredes 
dos vasos sanguíneos, inflamando as artérias e 
formando placas que obstruem a passagem do 
sangue não só nas artérias do coração, mas do corpo 
como um todo. “A interrupção do fluxo sanguíneo 
pode provocar infarto do miocárdio e AVC. O impacto 
gerado pelo colesterol alto nas artérias pode romper 
a parede do vaso sanguíneo formando coágulo e 
causando trombose e obstrução”, concluiu.

5/5CADERNO   SAÚDE
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FINANCIAMENTO DO SUS

O assessor técnico da Secretaria Municipal de 
Saúde de Nossa Senhora das Dores, João Lima 
Junior, participou do Encontro de Secretários 
Municipais de Saúde e Prefeitos de Sergipe 
realizado entre os dias 1 e 3 de agosto em Brasília, 
em parceria com a Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM). Na oportunidade, ele coordenou, 
no dia 2, a mesa de debates sobre Financiamento 
do SUS, tendo como convidado o diretor executivo 
do Fundo Nacional do SUS, Dárcio Guedes.  

1/6CADERNO   SAÚDE
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HOSPITAL UNIMED REALIZA 
CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS  

Na manhã do dia 31 de julho, o Hospital Unimed 
realizou sua primeira cirurgia de captação de 
órgãos. O procedimento durou quatro horas e 
a equipe médica fez a captação dos seguintes 
órgãos: fígado, rins e córneas. Participaram da 
cirurgia profissionais do Hospital Unimed (equipe 
de enfermagem do centro cirúrgico/UTI) e da 
Organização de Procura de Órgãos. “Quando 
identificamos um paciente em protocolo de 
morte encefálica, conversamos com a família, 
CIHDOTT juntamente com a Organização de 
Procura de Órgãos (OPO) do estado, para saber 
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PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE SOCORRO 
PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO

Com o objetivo de enfatizar a importância do 
cuidado com a saúde do homem, a Prefeitura 
de Socorro, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), recebeu na última quarta-
feira, 3, representantes do Ministério da Saúde 
e da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para 
discutir a Política Nacional de Saúde do Homem, 
principalmente dos caminhoneiros. O público-
alvo da capacitação foram os profissionais que 
atuam na Atenção Primária dos municípios de 
Nossa Senhora do Socorro e de Laranjeiras. Essas 
localidades foram selecionadas por serem regiões 
que possuem vias onde transitam um grande fluxo 
de caminhoneiros diariamente.

se desejam doar os órgãos do familiar falecido”, 
explicaram as coordenadoras do bloco operatório 
e UTI, Ana Waleska e Bruna Yonara. 
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CASO DE MALÁRIA EM ARACAJU

Nesta sexta-feira, 5, a Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) confirmou um caso de malária 
em Aracaju. A paciente, que chegou da região 
amazônica esta semana, está internada na 
rede particular da capital, e seus familiares 
já estão sendo monitorados pela Vigilância 
Epidemiológica do Município. Esse é o primeiro 
caso de malária na cidade este ano. 

VITTA CENTRO DE ONCOLOGIA

No último dia 4, a Vitta Centro de Oncologia 
celebrou seus 17 anos de atuação em nossa 
capital. Referência em tratamento oncológico, 
através da sua equipe multidisciplinar , a Vitta 
Oncologia é a primeira clínica do grupo, o qual 
já assina pela Vitta Mulher e pela Gastroclínica. 
Nossos parabéns a toda equipe!
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DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA

As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti 
- dengue, chikungunya e zika - são consideradas 
graves e podem evoluir para óbito se não forem 
devidamente tratadas. Por apresentarem sintomas 
parecidos, com semelhança até mesmo com os da 
covid-19, as arboviroses acabam confundindo os 
pacientes. Por isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alerta e 
orienta a população a buscar atendimento médico 
de forma imediata a partir dos primeiros sintomas. 

5/6CADERNO   SAÚDE

SUCESSO DA JALAGIPE 2022

A 19ª Jornada de Anestesiologia de Alagoas e Sergipe 
(Jalagipe) 2022, realizada no Vidam Hotel, em 
Aracaju, foi um sucesso. Com o tema “Em Defesa 
da Vida”, o evento foi realizado entre os dias 29 e 
31 de julho, pelas Sociedades de Anestesiologia de 
Sergipe (Saese) e de Alagoas (Saeal). Felicidade 
e muita satisfação, foram as palavras utilizadas 
pelo presidente da Saese, Fabricio Antunes, para 
descrever o resultado da XIX Jalagipe. 
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Conforme dados do último Levantamento de Índice 
Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), realizado no mês 
de julho, Aracaju continua apresentando médio 
risco de infestação do mosquito.

SAÚDE ATUALIZA PLANO DE 
CONTINGÊNCIA À MONKEYPOX

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância 
em Saúde de Sergipe, órgão da Secretaria de 
Estado da Saúde, reuniu virtualmente os 75 
municípios na tarde da última quinta-feira, 4, para 
apresentar as atualizações do plano estadual de 
contingência para o enfrentamento à Monkeypox. 
O documento foi elaborado com o objetivo de 
apoiar e orientar os profissionais e componentes 
da rede estadual de saúde sobre as medidas de 
vigilância, proteção e controle em situações de 
emergência em saúde pública. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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 SANCIONADO O PISO 
NACIONAL DA ENFERMAGEM.  
O  QUE MUDA AGORA?

Foi sancionada na última quinta-feira, 4, pelo 
presidente da República Jair Messias Bolsonaro, 
a lei que institui o Piso Salarial Nacional para 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

Todas as instituições que tenham a atividade 
de enfermagem devem garantir esse direito 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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parteiras. O projeto aprovado pelo Congresso 
Nacional define como salário mínimo inicial para 
os enfermeiros o valor de R$ 4.750, a ser pago 
nacionalmente pelos serviços de saúde públicos 
e privados. Técnicos de enfermagem devem 
receber no mínimo 75% disso (R$ 3.325). Já 
auxiliares de enfermagem e parteiras têm de 
receber pelo menos 50% desse valor (R$ 2.375).

O presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), Conrado 
Marques, comemorou a sanção e disse que o 
piso salarial nacional para a categoria é uma 
luta de décadas. Segundo ele, a enfermagem 
sempre sonhou e sempre lutou para que isso 
acontecesse. “Em 2020 o senador Fabiano 
Contarato (PT-ES) observando toda a atividade 
da enfermagem e sua importância dentro da 
sociedade e intensificado essa importância nesses 
momentos de pandemia, lançou esse Projeto de 
Lei 2564/2020. Foi uma luta de anos e esperamos 
que todos os profissionais de saúde possam 
usufruir dos direitos assegurados”, disse.

Segundo o presidente do Coren/SE, os 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares 
comemoram uma valorização efetiva e real por 
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meio de uma lei. 
“Esses profissionais 
vão se sentir mais 
motivados e vão atuar 
com condições de 
trabalho melhor. O 
que muda é que a 
enfermagem em si 
sente que aconteceu 
essa valorização. 
E isso se reflete na 
oferta de serviço 
à população, sem 
dúvida alguma”, comentou Conrado Marques.

Ele disse que todas as instituições de saúde, 
não só hospitais, mas todas que tenham 
atividade de enfermagem devem garantir esse 
direito aos profissionais. “Lembrando que esse 
é o vencimento mínimo, tem instituições que 
pagam mais. Àquelas que ainda não pagam 
esse valor terão que se adaptar e já pensar 
em um bom plano de valorização para esses 
profissionais. Então, todas as instituições 
públicas ou privadas devem aderir à lei. 
Os casos que infringirem a legislação nós 
acionaremos a justiça”, afirmou.

Conrado: “Os profissionais 
vão se sentir mais motivados”



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    198  

4/4CADERNO   SAÚDE

Em Sergipe, estão inscritos no Coren/SE 6.304 
auxiliares de enfermagem, 16.235 técnicos de 
enfermagem e 7.859 enfermeiros. Conrado lembra 
que o quantitativo de profissionais adequado e bem 
dimensionamento impacta diretamente na oferta 
de saúde a população. “Continuaremos atentos 
e em contato com os parlamentares sergipanos 
para que a gente possa garantir que de fato essa 
lei seja cumprida. Lutamos para chegar até aqui 
e continuaremos lutando para garantir que ela de 
fato será cumprida”, finalizou.

VOLTAR PARA
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VOLTAR PARA
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FARMÁCIA X SUPERMERCADO
Os supermercados há alguns anos lutam para 

conseguirem autorização para a  comercialização 
de medicamentos isentos de prescrição (MIPs).

Desde 2019, há um projetor de lei 1774/19, de 
autoria do deputado Glaustin Fokus (PSC-GO), que 
autoriza os supermercados e estabelecimentos 
similares a venderem medicamentos que 
dispensam receita médica, para ser votado na 
Camara Federal, sendo que nessa semana, este 
recebeu um parecer favorável pelo Ministério da 
Economia, indo contra a ANVISA.

A Abras (Associação Brasileira de 
Supermercados), entende que o projeto de lei 
acabará com a reserva de mercado do setor 
farmacêutico, se aprovado. “Permitirá que 
esse tipo de medicamento seja vendido em 

1/6CADERNO   SAÚDE
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AMANDA PRATA
FARMACÊUTICA



ANO 4 - ED. 252 -8/8/2022    200  

supermercados, como acontece na maioria dos 
países, diminuindo os custos e aumentando acesso 
da população ”, diz a associação.

Por outro lado, o setor varejista farmacêutico 
teme a banalização da venda de MIPs  sem a 
orientação do farmacêutico, já que são estes a 
causa de 40% dos casos de intoxicação por ano 
no Brasil, e no projeto de lei não prevê a criação de 
uma farmácia dentro do supermercado.

2/3CADERNO   SAÚDE
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Amanda Prata - Farmacêutica graduada pela Universidade Federal de 
Sergipe em 2007,  Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica 
pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2015.

VOLTAR PARA
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Diante de toda essa polêmica, esperamos que a 
população entenda a importância do uso racional 
de medicamentos e que ao invés da venda em 
supermercados seja um facilitador a saúde da 
população, torne-se um gatilho para o aumento da  
dependência química.
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Nosso destaque 
desta semana é o 
enfermeiro e mestre 

em Ciências Aplicadas 
a Saúde e especialista 
em Gestão de Saúde e 
Administração Hospitalar, 
Jardel Martins de 
Vasconcelos, que atualmente é diretor operacional 
do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 
Lagarto, e professor da Faculdade Dom Pedro. 
Jardel atual na área desde 2010 e teve passagens 
bem sucedidas pelo Hospital Regional de Lagarto, 
Hospital Primavera e Funesa. Para ele, o momento 
mais marcante na sua carreira profissional 
foi inauguração do Centro de Hemodiálise do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição. Para ele, 
exercer a gestão em Saúde é enaltecer o cerne da 
Enfermagem, promover o cuidado com o paciente e 
a família se doando para melhorar a qualidade dos 
serviços prestados ao próximo e aos nossos.

JARDEL MARTINS 
ENFERMEIRO 

CADERNO   SAÚDE
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CIRURGIÃO DESTACA IMPORTÂNCIA 
DO MÊS DA PREVENÇÃO ÀS 
DOENÇAS VASCULARES

O mês de agosto foi escolhido pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para ser 
o mês “azul e vermelho” reforçando a importância 
dos cuidados para a prevenção das doenças 
vasculares e incentivar a população a fazer os 
tratamentos necessários. A escolha das cores do 
mês da saúde vascular foi baseada em como são 
representadas as veias (azul) e artérias (vermelho). 

CADERNO   SAÚDE

Um problema vascular muito comum são as varizes
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Referência no tratamento 
das doenças vasculares 
em Sergipe, o cirurgião Dr. 
Fellipe Sá Menezes reforça a 
importância de ter um mês 
com este tema para chamar 
a atenção aos cuidados e 
a prevenção com varizes, 
tromboses, insuficiência 
venosa crônica e colesterol, 
que são as doenças que afetam a vascularização. 

“O Agosto Azul e Vermelho é o mês em que 
reforçamos a conscientização e prevenção das 
doenças vasculares. Também teremos no dia 15 de 
agosto a comemoração do dia do cirurgião vascular 
e o principal congresso nacional da área. 

É um mês muito importante para estar levando 
conhecimento relevante para as pessoas que são 
acometidas por estas doenças e para conscientizar 
a população em geral sobre o assunto. Estaremos 
mostrando a importância de realizar um check up, 
de estar realizando determinados exames, porque 
a ideia é sempre de diagnosticar precoce e fazer 
a prevenção para evitar complicações graves e 
o risco de morte”, destacou Fellipe. O cirurgião 
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Dr. Fellipe Sá Menezes
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também destacou que Sergipe já foi líder em 
taxas de amputação relacionadas a problemas 
circulatórios e que os números desse aspecto 
ainda continuam altíssimos mantendo o estado 
entre os primeiros do ranking. 

 
“Vejo o cenário em Sergipe de uma forma 

negativa, infelizmente não temos tantas 
campanhas de saúde pública e privada e assim 
como no Brasil em um todo, as pessoas não 
possuem o hábito de procurar a prevenção. 
Acredito que é fundamental mudar a mentalidade 
e as pessoas passarem a prevenir ao invés de 
buscar tratamento apenas quando existirem as 
complicações. Campanhas de conscientização 
devem ser cada vez mais estimuladas”, ressaltou. 

É necessário fazer do Agosto Azul e Vermelho 
um mês de muita conscientização pela saúde 
vascular e ações como sair do sedentarismo, 
praticar atividades físicas, parar de fumar e melhorar 
a alimentação contribuem muito para a melhora e 
prevenção das doenças vasculares. Além também 
de marcar uma consulta com um cirurgião vascular.  
Valorizar a vida é cuidar da saúde vascular.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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Quando se pensa em gordura dos alimentos, 
muitas pessoas já associam a algo ruim, como 
doenças cardiovasculares ou colesterol alto, por 
exemplo. Mas a verdade é que assim como o 
carboidrato e a proteína, o lipídio também é um 
macronutriente importante para diversas funções do 
organismo e quando consumido da maneira correta, 
pode e deve fazer parte da alimentação de todos. 
Além de fornecerem energia, as gorduras participam 
da formação de hormônios e são essenciais para a 
absorção das vitaminas D, A, E e K. 

• Saturada - É necessária ao organismo para 
funções estruturais e energéticas, mas deve ser 
consumida com moderação, pois em excesso pode 
causar aumento dos níveis de colesterol total e LDL 

EVELYNMATEUS
DICAS DA NUTRI

GORDURA DOS ALIMENTOS

CADERNO   SAÚDE
1/4

Conheça e transforme esse 
nutriente em um grande aliado

SÃO CLASSIFICADAS EM QUATRO TIPOS:
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(colesterol ruim), causar doenças cardiovasculares 
e aumentar o risco de câncer. É derivada de 
produtos de origem animal. Está presente na 
manteiga, banha, óleo de coco, todos os alimentos 
fritos, queijos amarelos, carne de boi, porco, 
frango, alimentos embutidos, tais como salsicha, 
calabresa, mortadela, presunto e também em 
alimentos processados, como biscoito recheado, 
pizza e lasanha pronta.

• Monoinsaturada - Essencial para a absorção 
das vitaminas D, A, E e K, também ajuda a 
controlar os níveis de colesterol LDL e aumentar 
o HDL, conhecido como colesterol bom, além 
de prevenir doenças cardiovasculares. Pode ser 
encontrada no azeite de oliva, abacate, amendoim 

2/4CADERNO   SAÚDE  NUTRI
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e todas as oleaginosas (castanha de caju, 
castanha-do-Brasil, nozes, amêndoa, etc.)

• Poli-insaturada - Mais conhecida por conta 
do ômega 3 e 6, tem função antioxidante, anti-
inflamatória e anticoagulante. Desempenha 
importantes funções no desenvolvimento e 
funcionamento do cérebro, retina e vasos 
sanguíneos, além de ajudar na absorção das 
vitaminas lipossolúveis. Desse modo, atua 
na saúde cerebral, cardiocirculatória e no 
metabolismo dos colesteróis. São alimentos fontes: 
sardinha, salmão, semente de linhaça, óleos de 
peixes e óleos vegetais prensados a frio.

• Trans - É obtida através da hidrogenação de 
óleos vegetais e é bastante utilizada na indústria 
alimentícia para garantir sabor e textura aos 
alimentos processados, ela evita que o produto 
fique com aspecto rançoso. Seu consumo deve 
ser evitado ao máximo, pois se trata de um 
composto inflamatório e ocasiona danos à saúde 
como aumento do LDL, diminuição do HDL e 
aumento do risco de diversas doenças coronárias.

Margarina, sorvete, batata frita, biscoito, pizza 
congelada, lanches de fast food e pipoca de micro-
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ondas são exemplos de alimentos com gordura 
trans. Após compreender as principais funções de 
cada tipo de gordura, pode-se concluir que, em 
quantidades adequadas, com exceção da gordura 
trans, elas devem fazer parte de uma alimentação 
saudável e equilibrada.

Para ter plano alimentar individualizado, 
com macro e micronutrientes ajustados às suas 
necessidades, consulte um profissional nutricionista

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

VOLTAR PARA
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Teste do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 
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Quando resolveu entrar na briga dos utilitários 
médios, a Toyota seguiu uma receita que pegava 
emprestado três ingredientes fundamentais – 
o nome, a plataforma e as motorizações – do 
automóvel mais vendido da história da indústria 
automotiva mundial. O resultado é o Corolla 
Cross, que desembarcou nas concessionárias em 
março do ano passado em quatro versões, sendo 
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duas híbridas bicombustível – a XRV e a topo de 
linha XRX. Desde o lançamento, o SUV da Toyota 
tornou-se um sucesso instantâneo. Já a partir do 
terceiro mês de vendas, desbancou o sedã Corolla 
do posto de Toyota mais vendido do Brasil. Este 
ano, com as 22.214 unidades emplacadas de 
janeiro a junho, posicionou-se como o décimo 
quinto automóvel mais emplacado do país. Não 
apenas superou os 20.799 exemplares do sedã 
homônimo como consolidou o segundo lugar 
no ranking nacional de vendas dos SUVs médios, 
ficando atrás apenas das 30.926 unidades do 
Jeep Compass. Muito atrás, aparecem o Jeep 
Commander, com 9.611 emplacamentos no 
primeiro semestre, e o Caoa Chery Tiggo 8, com 
4.525 unidades. De quebra, o Corolla Cross 
tornou-se líder isolado de vendas entre os carros 
híbridos no primeiro semestre deste ano, com os 
5.240 emplacamentos das versões eletrificadas 
XRV e XRX, à frente do sedã Corolla Hybrid (2.329) 
e do Volvo XC60 (638).

 Produzido em Sorocaba (SP), o Corolla Cross 
utiliza a mesma plataforma TNGA-C do sedã e as 
mesmas duas opções de “powertrain”. As versões 
híbridas utilizam o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo 
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Atkinson com 101 cavalos de potência a etanol e 
98 cavalos a gasolina, os dois a 5.200 giros, com 
14,5 kgfm de torque a 3.600 rpm. O propulsor 
funciona em conjunto com dois elétricos (MG1 e 
MG2) de 72 cavalos de potência e 16,6 kgfm de 
torque instantâneo. A potência combinada é de 
122 cavalos. A bateria de níquel-hidreto metálico 
está localizada embaixo do banco traseiro e a 
transmissão Hybrid Transaxle atua por meio da 
chamada engrenagem planetária. 

 Todas as variantes do Corolla Cross têm 
as mesmas dimensões, com 4,46 metros de 
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comprimento, 1,82 metro de largura, 1,62 metro 
de altura e 2,64 metros de distância de entre-
eixos. Em termos de design, nenhum detalhe 
estético do utilitário esportivo remete a um 
correspondente do sedã de quem herdou o 
nome. O caráter robusto é ressaltado pela grade 
trapezoidal. A parte superior, em formato de 
colmeia, acomoda a logomarca “Toyota”. 

A inferior reforça o estilo off-road e abriga os 
auxiliares de neblina em leds. Os faróis horizontais 
com DRL (full-led na XRX) partem desde a lateral 
até encontrarem a grade. Na traseira de aspecto 
musculoso, as lanternas horizontalizadas de 
leds avançam sobre a tampa do porta-malas, 
que comporta 440 litros sem o rebatimento do 
banco traseiro. O aerofólio traseiro reforça a 
aerodinâmica e elegância – uma virtude que falta 
ao grande abafador do cano de descarga, que 
fica muito aparente na traseira, abaixo do para-
choque. Na linha 2023 do Corolla Cross, a peça 
originalmente prateada recebeu uma pintura 
(apenas na parte inferior) em preto fosco para 
ficar mais discreta. Na versão norte-americana do 
SUV, o abafador é de um modelo mais compacto 
e fica oculto sob o para-choque. 
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 São sete airbags e câmera de ré em 
todas as configurações, além do sistema de 
segurança ativa Toyota Safety Sense disponível 
nas híbridas, que inclui o Sistema de Pré-
Colisão Frontal, o Sistema de Assistência de 
Permanência de Faixa com função de Alerta de 
Mudança de Faixa, os faróis altos automáticos 
e o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), 
semelhante ao “cruise control”, permitindo a 
condução a uma velocidade constante pré-
determinada. O ACC utiliza o radar de ondas 
milimétricas montado na grade frontal e a 
câmera projetada a bordo para detectar veículos, 
calcular sua distância e ajustar a velocidade para 
ajudar a manter uma distância segura.
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 Todas as versões do Corolla Cross têm rodas 
de liga leve, sendo que na XRX Hybrid tem 
acabamento na cor preta e diamantada, com 
pneus são 225/50 R18. As cores disponíveis para o 
novo SUV são a sólida Branco Polar (a do modelo 
testado), as metálicas Preto Infinito, Prata Lua 
Nova, Cinza Granito, Vermelho Granada e Azul 
Netuno e a perolizada Branco Lunar. A topo de 
linha XRX Hybrid parte de R$ 206.190 em Branco 
Polar – as cores metálicas aumentam a fatura em 
R$ 2 mil e a perolizada, em R$ 2.300. O preço pode 
variar de acordo com a tributação e alíquotas 
específicas de cada Estado. 

EXPERIÊNCIA A BORDO
Rústico com pitada “hi-tech” 

 Se por fora o Corolla Cross é bem diferente 
do sedã, por dentro, as similaridades são óbvias. 
Há vários componentes compartilhados com o 
sedã – como o volante, o painel de instrumentos, 
o multimídia e os bancos. Os comandos também 
são similares, como os botões da regulagem dos 
retrovisores e dos vidros elétricos. O volante de 
três raios com controles de áudio e computador 
de bordo têm acabamento em couro. Há muitos 
porta-copos e objetos nas portas, no console 
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central e no apoio de braços do banco traseiro. O 
sistema de áudio central multimídia Toyota Play 
com tela sensível ao toque de 8 polegadas tem 
estilo “flutuante” e conexão para smartphones 
com Android Auto e Apple CarPlay. 

 A versão XRX Hybrid tem uma vistosa tela de 
TFT digital colorida de 7 polegadas no centro do 
painel, exibindo o velocímetro e as informações 
do computador de bordo. Outra exclusividade 
da XRX é o banco do motorista com regulagem 
elétrica para oito posições. Ar-condicionado 
digital automático Dual Zone com sistema S-Flow 
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e saída traseira e teto solar elétrico com função 
anti-esmagamento também vêm apenas na 
versão mais cara do SUV. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR
Prioridade na eficiência energética

 No Corolla Cross, a posição de dirigir é 
relativamente baixa e a própria altura do veículo 
em relação ao solo não é tão elevada para um 
SUV – são 16,1 centímetros, um vão livre apenas 
1,3 centímetro maior que o do Corolla sedã. 
A ausência de tração integral – é dianteira em 
toda a linha – é outro fator que não recomenda 
o Corolla Cross para trilhas mais radicais. Nos 
Estados Unidos, o modelo oferece a opção da 
tração integral. A variante híbrida do Corolla 
Cross arranca em modo elétrico e pode percorrer 
mais de dois quilômetros sem acionar o motor 
flex, desde que a bateria tenha carga suficiente 
e o motorista não pise demais no acelerador – o 
modelo da Toyota não é um híbrido plug-in, ou 
seja, não pode ter suas baterias recarregadas 
em tomada externa, e a recarga só ocorre por 
meio do sistema de freios regenerativos ou 
pelo motor a combustão. O botão EV possibilita 
rodar exclusivamente com os motores elétricos, 
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em baixas velocidades. A transmissão Hybrid 
Transaxle entrega uma aceleração linear, para 
não desperdiçar energia. A aceleração parece 
contínua, sem simulação de marchas e com 
ganho de velocidade constante. 

 Quando o carro é desligado, um relatório 
detalhado aparece no painel e mostra se o 
motorista está conduzindo de forma econômica. 
O sistema de freios regenerativos, que acumula 
a energia cinética gerada pelas frenagens e a 
transforma em elétrica, amplia a autonomia 
no uso urbano. Na utilização rodoviária, o 
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Corolla Cross Hybrid se aproxima dos carros 
convencionais, fazendo com que o consumo 
seja maior na estrada em comparação à cidade. 
Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE) do Inmetro em 2022, o Corolla XRX Hybrid 
roda 17,8 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada 
quando abastecido com gasolina. Com etanol, 
atinge 11,8 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. 
Classificação “A” na comparação relativa na 
categoria e “B” na geral. 

 Em termos dinâmicos, a motorização híbrida 
do Corolla Cross, com potência combinada de 
122 cavalos, entrega um desempenho pacato, 
sem vocação para a esportividade. Apesar de 
um tanto comedido, o conjunto híbrido move 
com eficiência o veículo – e, no modo “Eco”, 
ainda recompensa com visitas mais espaçadas 
aos postos de combustível. No modo “Power”, 
o motor trabalha em rotações mais altas e 
ganha ímpeto, mas o consumo aumenta. Pelo 
fato de o Corolla Cross ser mais alto que o 
sedã, a adoção de uma suspensão multilink 
certamente beneficiaria o SUV. Tanto que esse 
tipo de suspensão traseira equipa o Corolla Cross 
norte-americano e o sedã Corolla brasileiro. 
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Provavelmente para reduzir custos, a opção para 
o SUV “made in Brazil” foi pelo eixo de torção, 
menos eficaz em curvas rápidas que os multilink. 
Pelo menos molas e amortecedores têm curso 
longo, que permite aplacar os impactos nos 
pisos irregulares. Já a direção elétrica é precisa e 
amistosa. O pacote de assistências Toyota Safety 
Sense agrega um nível tecnológico que contrasta 
com o freio de estacionamento por pedal, 
inegavelmente anacrônico em tempos em que os 
rivais no segmento de SUVs médios já oferecem o 
sistema eletrônico e automático de série. 
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Motor: flex, dianteiro, transversal, 4 cilindros, 
1.798 cm3, 16V. Elétricos dianteiros e transversais. 
Potência (combustão): 101 cavalos (etanol) 
/ 98 cavalos (gasolina) a 5.200 rpm  Potência 
(elétricos): 72 cavalos Potência combinada: 
122 cavalos Torque (combustão): 14,5 kgfm a 
3.600 rpm Torque (elétricos): 16,6 kgfm Torque 
combinado: 24,1 kgfm Câmbio: automático, tipo 
CVT com primeira marcha fixa Tração: dianteira 
Dimensões: 4,46 metros de comprimento, 1,82 
metro de largura, 1,62 metro de altura e 2,64 
metros de distância de entre-eixos Suspensão: 
independente MacPherson na frente e eixo de 
torção atrás Freios: disco ventilado (dianteira) 
e sólido (traseira) Pneus e rodas: 225/50 R18 
Tanque: 36 litros Porta-malas: 440 litros Peso: 
1.450 kg Preço: R$ 206.190 na cor Branco Polar. O 
preço pode variar de acordo com a tributação e 
alíquotas específicas de cada Estado.

FICHA TÉCNICA
COROLLA CROSS XRX HYBRID
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A VOLTA DO QUE (AINDA) NÃO FOI
O mercado brasileiro de carros de passeio e 
comerciais leves teve 165.580 unidades vendidas em 
julho, com altas de 0,2% sobre o mesmo mês deste 
ano e de 2,1% ante igual período de 2021. Já de 
forma surpreendente em junho, quando apareceu 
em segundo lugar, o veteraníssimo Volkswagen Gol 
voltou a liderar o ranking nacional mensal após nove 
anos. O hatch compacto, que sairá de linha em 2022, 
comandou o mercado durante quase três décadas 

Por Daniel Dias
AutoMotrix
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RETOQUES NA LÍDER
Veículo mais vendido do Brasil há mais de um ano 
ininterruptamente, a Fiat Strada chega à linha 2023 
com mais itens de série e uma nova cor, a Cinza 
Strato, que estreou no SUV Pulse e agora completa 
a gama de tonalidades da picape compacta. 

a partir do início dos anos 80. Agora, superou a líder 
no acumulado de mais de um ano, a Fiat Strada, em 
mais de mil unidades em julho, fechando o mês com 
11.809 exemplares emplacados. A picape compacta 
da Fiat registrou 10.643 unidades, ficando à frente 
dos hatches compactos Chevrolet Onix (8.810) e 
Hyundai HB20 (8.136), do sedã compacto Onix Plus 
(8.060), dos SUVs compactos Tracker (5.973), Fiat 
Pulse (5.232), Nissan Kicks (5.216) e Nissan Creta 
(5.096) e do hatch compacto Fiat Argo (4.793). 
Entre as fabricantes com produção nacional, a Fiat 
manteve a liderança, com 34.031 unidades vendidas 
nos dois segmentos em julho e participação de 
mercado de 20,6%, seguida da General Motors 
(27.793 e 16,8%), da Volkswagen (27.353 e 16,5%), 
da Toyota (16. 688 e 10,1%), da Hyundai (14.259 e 
8,6%), da Renault (11.103 e 6,7%), da Jeep (10.151 e 
6,1%), da Nissan (6.302 e 3,8%), da Honda (3.959 e 
2,4%) e da Peugeot (2.375 e 1,4%). 
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No final do ano passado, a Strada ganhou a 
transmissão automática tipo CVT e, agora, toda a 
gama recebe uma atualização como parte do novo 
brand design: a inclusão da Fiat Flag nas etiquetas 
dos bancos (antes colocada apenas na Volcano 
e na Ranch). Equipada com motores 1.3 Firefly e 
1.4 Fire Evo, a Strada tem preços de R$ 95.290 na 
Endurance 1.4 manual (R$ 98.419 para o Estado de 
São Paulo), de R$ 101.990 na Freedom 1.3 manual, 
as duas primeiras com cabine plus, (R$ 105.339 
para SP), de R$ 107.990 na Freedom 1.3 manual 
(R$ 111.536 para SP), de R$ 112.990 na Volcano 
1.3 manual (R$ 116.700 para SP), de R$ 120.990 
na Volcano 1.3 automática (R$ 124.963 para SP) e 
de 125.990 na Ranch 1.3 automática, todas com 
cabine dupla, (R$ 130.127 para SP).
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A NOVA CARA
Lançado em 1961, o Mini Cooper – pertencente ao 
BMW Group desde 2000 – terá a terceira mudança 
de estilo. Com o Mini Concept Aceman, a marca 
britânica apresenta pela primeira vez uma nova 
linguagem de design para o famoso “carrinho” 
e muitas inovações tecnológicas que moldarão 
as futuras gerações. O estudo de um primeiro 
modelo crossover para o segmento premium 
de veículos compactos reúne funcionamento 
puramente elétrico, linguagem de design mais 
clara e simples, a não utilização de elementos 
de couro e cromo e nova experiência digital em 
seu interior. “O Mini Concept Aceman oferece 
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ASSINAR PARA NÃO TER DE COMPRAR
Poder dirigir um veículo sem se preocupar com 
pagamento de impostos, revisões, seguro e 
depreciação. Essa é a proposta do “Nissan Move”, 
o “all inclusive” da marca japonesa. Com o novo 
plano, o cliente pode fazer a assinatura mensal 
de qualquer modelo e versão zero-quilômetro 
vendido pela marca no Brasil e adquirir um serviço 
100% online. Por exemplo, para contratar um Versa 
Sense CVT por 24 meses com até mil quilômetros 

o vislumbre de um veículo completamente 
novo, preenchendo o espaço entre o Mini 
Cooper e o Countryman. Este carro-conceito 
reflete como a Mini se reinventa para seu futuro 
totalmente elétrico, estendendo a ‘go-kart feeling’ 
eletrificada, uma experiência digital imersiva e um 
forte foco em uma pegada ambiental mínima”, 
revela Stefanie Wurst, CEO da Mini.
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PARA “AZULAR” O ASFALTO
O Porsche 911 GT3 ganhará uma versão ainda 
mais “temperada”. O 911 GT3 RS será o novo 
modelo topo de linha e fará sua estreia mundial 

rodados por mês, as parcelas são de R$ 2.409. Em 
uma primeira fase, o serviço estará disponível em 
nove cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro e 
Macaé (RJ), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Joinville 
(SC), Goiânia (GO), Vitória (ES) e Salvador (BA). A 
oferta será ampliada em breve para mais cidades 
e Estados. Toda a gama da Nissan no país (o SUV 
Kicks, a picape Frontier, o sedã compacto Versa e 
o 100% elétrico Leaf) está contemplada no novo 
plano. Os interessados podem fazer a assinatura 
em nissanmove.com.br ou nissan.com.br/move ou 
diretamente em uma concessionária.
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ESTREIA MUSICAL
Após quase dois anos de ausência devido à 
pandemia da Covid-19, o festival de música 
eletrônica “Tomorrowland” está de volta em 
parceria com a BMW. O festival será realizado de 
15 a 17, de 22 a 24 e de 29 a 31 de julho (três finais 
de semana) na região campestre de Boom, na 
Bélgica. O tradicional evento será palco da primeira 
aparição pública mundial do novo BMW iX1, 100% 
elétrico. O modelo foi personalizado pelo DJ norte 

em 17 de agosto. O desenvolvimento do carro 
esportivo de alto desempenho foi inspirado 
nos famosos modelos de competição 911 RSR 
e 911 GT3 R. “O novo 911 GT3 RS está ainda 
mais otimizado para as pistas se comparado 
aos seus antecessores. Seu motor boxer 4.0 
de seis cilindros é capaz de girar em altas 
rotações e oferecer respostas instantâneas. Com 
aproximadamente 500 cavalos de potência, será 
um carro ideal para uso em ‘trackdays’ e eventos 
esportivos em clubes. É por isso que, durante 
o desenvolvimento do novo 911 GT3 RS, nosso 
foco principal foi melhorar a aerodinâmica e o 
chassi”, afirma Andreas Preuninger, diretor da 
Linha de Modelos GT da Porsche.
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CUIDADOS BÁSICOS
De acordo com a Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran), o Brasil tem mais de 78 
milhões de motoristas, com quase 60 milhões 

8/9

americano Steve Aoki, com várias mensagens 
motivacionais na carroceria e um visual bastante 
chamativo, tudo sem perder as características 
marcantes, como os acabamentos azulados na 
grade e no para-choque dianteiro. O iX1 terá até 438 
quilômetros de autonomia pelo ciclo WLTP, interior 
com BMW Live Cockpit Professional – composto 
por duas telas curvadas com 12,3 e 14,9 polegadas 
– e um recheado pacote de equipamentos de 
série. Segundo a marca alemã, o iX1 chegará aos 
mercados mundiais ainda este ano.
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de carros registrados. Se a questão é dirigir 
com responsabilidade – e realmente é –, todos 
devem se preocupar com as condições do carro 
e a documentação. Para isso, é essencial fazer 
check-lists periódicos da mecânica do veículo. 
Um item de extrema importância são os freios, 
com atenção às pastilhas e ao fluido. As pastilhas 
precisam ser trocadas a cada 20 mil quilômetros, 
enquanto o fluido com 10 mil quilômetros de uso 
ou após um ano. Outros componentes também 
devem ser trocados conforme as recomendações 
da fabricante, como óleo, filtros do motor e 
correia dentada, além da verificação o estado 
dos pneus e o alinhamento e balanceamento do 
carro. E manter a documentação em dia ajuda a 
evitar multas e até a apreensão do veículo. Para 
consultar a situação do carro, o proprietário pode 
recorrer à internet, por meio do site do Detran.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
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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. Maria de Fátima Gomes 
Nogueira, nome de batismo da artista, nasceu no 

1/5

OLHO VIVO

JOANNA VEM AÍ

EDITORIAL
1/4
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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. Desde as 

EDITORIAL
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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.

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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ADALTO ARAGÃO 
COMEMORA SUCESSO DA 

MARCA QUE LEVA SEU NOME
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Empresário é referência em 
Sergipe no mercado óptico

Empresário vibra com inauguração da Adalto Aragão Óculos

Comemorando 22 anos de sucesso no mercado 
óptico sergipano, o empresário Adalto Aragão 
celebra a data com a inauguração da grife que 
leva a sua assinatura: Adalto Aragão Óculos. O 
conceito do novo projeto foca na saúde dos olhos, 
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harmonia dos traços 
da face, bom gosto e 
visagismo. A Adalto 
Aragão Óculos é um 
jeito Exclisive de Ser. A 
marca foi inaugurada 
para fazer a diferença 
no mercado óptico 
trazendo para cada 
cliente um conceito 
exclusive. A loja 
física fica em Nossa 
Senhora da Glória e 
em breve Aracaju vai 
ganhar uma filial.

Adalto se destaca 
pelo refinamento das 
grifes que representa 
pela personalização 
no atendimento e vai 
além: atende seus clientes de forma individual 
em casa ou no trabalho também para maior 
conforto e comodidade. “O projeto é antigo e 
estou muito feliz com a realização. Eu sempre 
tive vontade de ter a minha própria marca 

“Estou feliz em realizar 
um sonho antigo” 
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de óculos e agora se concretizou”, orgulha, o 
empresário que é o entrevistado especial do 
Olho Vivo do Cinform festa semana.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

Olho Vivo:  Quem é Adalto Aragão?
Adalto Aragão: Um homem sonhador e 

muito persistente. Um administrador, vendedor e 
empresário. Minha vida sempre foi muito intensa 
e para chegar até aqui foi necessário muito foco, 
disciplina e determinação. Filho de uma família 
muito humilde, nasci na zona rural de Nossa 
Senhora da Glória e aos 12 anos fui morar na 
cidade. Dois anos depois fui morar em Aracaju. 

Comecei a trabalhar muito cedo e aos 18 anos 
iniciei como vendedor em uma loja de calçados. 

Em 2000, mudei de ramo e passei a trabalhar 
com óculos. Foi tudo muito novo e me encantei 
pelo mercado ascendente. Me dediquei e fui 
aprendendo a cada dia com os clientes, estilistas 
e empresários que se destacam no mercado do 
país. Fiz muitos cursos técnicos e passei a ser um 
consultor óptico qualificado.

CAPA DA SEMANA
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Como 
começou seu 
interesse em 
investir no 
mercado de 
óculos? Quando 
comecei a 
trabalhar 
vendendo 
óculos. Fiquei 
encantado com 
o mercado, 
passei a 
investir e me 
especializar no 
seguimento que 
é muito exigente.

Além 
de ser um 
empreendedor 
de mão cheia, 
é necessário 
ter bom gosto para alcançar o sucesso? Com 
certeza. Mas gosto é algo muito pessoal e deve 
ser respeitado. Cada cliente tem o seu gosto e 

CAPA DA SEMANA

Adalto se destaca 
com trabalho 

diferenciado oferecido
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estilo. Eu ajudo cada um a escolher o melhor 
produto que combine com o seu perfil.

Como conquistar o cliente? A conquista é 
resultado de um trabalho feito com muito amor 
ao longo da carreira. É necessário se doar para 
conquistar a clientela. Faço tudo com muito 
amor e isso faz a diferença. Sempre gosto de 
surpreendê-los também e aprendo com cada 
um cliente. Me coloco sempre à disposição para 
atender as suas expectativas. É um trabalho 
com cuidado, paciência e exclusividade. Cada 
cliente é único. Minha maior satisfação é ver o 
sorriso no rosto de cada um.

Você tem uma clientela vip que confia 
muito no seu trabalho, inclusive artistas 
como a cantora Joanna, como é esse trabalho 
de fidelização e confiança? É um trabalho 
contínuo. Mais difícil que conquistar um cliente é 
fidelizá-lo. Para isso é necessário criar um vínculo 
de respeito e confiança. Conheço cada um e sei 
como ajudar a escolher os óculos que combinam 
com o estilo. Meu objetivo nunca foi apenas 
vender visando o faturamento, mas oferecer 
um produto com qualidade e levar satisfação e 
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alegria para 
cada um. 
Todos os 
meus clientes 
são especiais 
e vips, são 
muitos e eu 
sou muito 
grato. Tenho 
clientes que 
são artistas 
como a 
cantora 
Joanna, 
políticos, 
empresários, 
autoridades e 
pessoas simples também.

A Adalto Aragão Óculos se destaca pelo 
bom atendimento, acolhimento e atenção 
a cada cliente de forma exclusiva, é o seu 
diferencial? Meu diferencial é o atendimento 
exclusivo. Eu mesmo faço questão de atender 
cada ciente com horário marcado. O atendimento 
exclusivo começou com as solicitações de cada 

6/8CAPA DA SEMANA

Sinônimo de bom gosto, empresário 
é o queridinho dos clientes
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um deles. A Adalto Aragão Óculos se destaca pela 
qualidade, nome e diferencial com cada cliente 
que atende de forma acolhedora e diferenciada.

Como foi driblar a crise gerada pela 
pandemia e continuar em alta? Ainda 
estamos driblando a crise e foi com este trabalho 
direcionado ao cliente com exclusividade que 
mantive o faturamento durante o período que a 
loja precisou ser fechada.

Quais são as tendências para esta estação? 
Como o verão que é bem colorido e alegre, as 
tendências são óculos retrô estilo anos 90 e 
2000, óculos máscaras, mas também tem espaço 
para os pequenos e fininhos. Os óculos com 
pedraria e estraci estão em alta também.

Os óculos são acessórios essenciais para o 
homem e mulher, vai além da estética? Claro, 
os óculos são essenciais para manter a saúde dos 
olhos e a qualidade faz toda a diferença.

A qualidade dos óculos deve ser analisada 
com cuidado? A qualidade é o fator mais 
importante na hora da compra. Os óculos precisam 

7/8CAPA DA SEMANA
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ter 100% para a ação UVA/UVD e só comprado 
em óticas de confiança. 

Consciência na hora de comprar, conhecer o 
perfil de cada cliente é fundamental. O sucesso 
a gente faz a cada conquista e cada cliente e no 
resultado do trabalho.

Como você avalia esses 22 anos de 
sucesso? Avalio como a minha vida. Minha 
vida, meus óculos! São 22 anos de muito 
trabalho e vejo que tenho muito o que 
aprender ainda. O segredo é não se acomodar 
e seguir buscando sempre ser a sua melhor 
versão. O desafio é diário e é maravilhoso 
superar as minhas próprias expectativas. 

A resiliência sempre foi a palavra chave e a 
ressignificação me fez alcançar a inovação no 
mercado óptico e conquistar meu espaço.

Quais são seus planos para o futuro? 
Continuar oferecendo o melhor serviço aos meus 
clientes e mantê-los sempre por perto. 

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve 
durante a noite na cidade de Umbauba, onde 
participou de entrevista e também esteve da 
sessão da Câmara Municipal de Umbaúba. Em 
conversa com os vereadores umbaubenses 
ele perguntou sobre a situação da família de 
Genivaldo Santos, que morreu em maio após a 
abordagem de agentes da PRF, as margens da 
BR 101. Segundo informaram a Ricardo Marques, 
depois da comoção momentânea e da visita da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado o caso 
está sendo esquecido e a família sem ajuda. l
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O mês de agosto foi escolhido pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 
para ser o mês “azul e vermelho” reforçando a 
importância dos cuidados para a prevenção das 
doenças vasculares e incentivar a população 
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a fazer os tratamentos 
necessários. A escolha das 
cores do mês da saúde 
vascular foi baseada em 
como são representadas 
as veias (azul) e artérias 
(vermelho). Referência no 
tratamento das doenças 
vasculares em Sergipe, 
o cirurgião Dr. Fellipe 
Sá Menezes reforça a 
importância de ter um 
mês com este tema para chamar a atenção aos 
cuidados e a prevenção com varizes, tromboses, 
insuficiência venosa crônica e colesterol, que são 
as doenças que afetam a vascularização. l

Aby Custódio teve o seu nome confirmado como 
pré-candidato do Partido dos Trabalhadores 
(PT) a deputado estadual. O lançamento oficial 
da candidatura ocorreu durante a convenção do 
partido Sergipe da Esperança durante solenidade 
na sede do partido em Aracaju, que confirmou 
também a candidatura de Rogério Carvalho ao 
Governo de Sergipe.  Aby Custódio tem 34 anos, 
é membro da executiva do PT Sergipe e faz parte 
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O Dia Internacional da Cerveja terá um sabor 
especial em 2022. Este ano, a população 
pode celebrar a data, dia 5 de agosto, fora do 
isolamento social, e escolher livremente aonde e 
como brindar. Seja em casa, num bar, na balada 
ou com os amigos. Mas, poucas pessoas fazem 
ideia do que está por trás de cada brinde. Qual 

da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, 
pela tendência interna “resistência socialista”. Um 
sergipano à frente da organização dos comitês 
populares de luta em defesa do fortalecimento da 
candidatura do presidente Lula e na construção 
do palanque forte para o PT estadual. l
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impacto do mercado da cerveja na economia, 
na sociedade e no desenvolvimento de um 
país? Cada gole traz consigo uma história, muito 
trabalho e o sustento de famílias e de uma grande 
cadeia de produção. E é por isso que o Grupo 
Petrópolis aproveitou a data para apresentar a a 
campanha “Muito Mais que Cerveja” e celebrar 
a história da cerveja, desde a plantação das 
matérias-primas até o momento que a bebida 
mais apreciada do país chega, de preferência bem 
gelada, nas mãos do consumidor. l
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Na última sexta-feira, 5 de agosto, dia em que se 
comemora o aniversário do Estatuto Jovem, foram 
empossados os representantes que irão compor 
o Conselho Estadual da Juventude de Sergipe 
(CONEJUV), em um evento realizado no Museu 
Fausto Cardoso.  A solenidade contou com a 
participação do presidente do Conselho Nacional 
da Juventude, Marcus Barão, que destacou as 

Dia dos Pais: 
Já pensou em 
ter na sua 
comemoração 
de Dia dos Pais 
as melhores 
massas de 
Aracaju? Pastas 
da Mamma, 
da Chef Val 
Amarante, 
está com 
encomendas 
abertas para 
essa data 
especial. Confira 
em @pastasdamamma l
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A diretora do Externato São Francisco de Assis, 
Irmã Mabel Melo, e a cantora Joanna, que é 
madrinha da instituição, vão receber o título de 
cidadania aracajuana durante a sessão da Câmara 
Municipal de Aracaju do dia 18 de agosto. Para 

suas expectativas nessa nova gestão. “Para 
o Conselho Nacional de Juventude, é muito 
importante estar aqui. A gente valoriza muito 
isso e a gente deseja que essa gestão faça jus às 
histórias de lutas das juventudes brasileiras, mas 
principalmente dessa juventude que constrói 
com tanto afinco, com tanto vigor, a política de 
juventude do Estado de Sergipe”, disse. l
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Registro do prefeito de Simão Dias, Cristiano 
Viana e do secretário de Esporte, Lazer, Turismo 
e Cultura, Marcelo Carregosa, durante o Festival 
da Gente. O evento foi um sucesso graças a 
dedicação e parceria da dupla. l

celebrar a honraria, Joanna vai fazer dois shows 
em Sergipe, no dia 19 de agosto, na Associação 
Atlética em Itabaiana e no dia 20 em Aracaju, na 
sede da instituição. l
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Pensando em garantir um melhor conforto para 
todos os clientes, a Brooksfield vai inaugurar sua 
nova loja no Riomar Shopping, em Aracaju. A 
flagship contará também com outros segmentos 
como: Brooksfield Donna, Brooksfield Júnior, 
Brooksfield Shoes, Loft, Via Veneto, além do 
exclusivo Su Missura com ternos, paletós e 
camisas sob medida e personalizadas. A loja, 
situada no pavimento superior, será reinaugurada 
na próxima quarta-feira, 10, ás 18h. l
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O comediante 
Whindersson 
Nunes convida 
o público para 
no dia 21 de 
agosto, às 
20 horas, na 
Arena Batistão, 
realizar uma 
reflexão sobre 
as mudanças 
que vêm 
acontecendo 
no mundo, 
a ouvir suas 
histórias 
divertidas, e  
cantar suas 
músicas. Esse show é uma homenagem aos fãs 
que encontram nas suas apresentações forças 
para superar dificuldades. l

Fabio Amâncio pilotou o time de Ivete Sangalo,  
‘Chame Gente’, nome do hino de Moares Moreira 
que faz uma homenagem ao Carnaval da Bahia 
e fez bonito no programa da Rede Globo ‘Pipoca 
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da Ivete’ ao lado da sua equipe que contou com 
Vânia Jesus, Alysson Costa e Ricardo Rodrigues. 
Eles venceram o time da comediante Mariana 
Santos (foto) e faturaram R$ 21 mil. O programa 
foi exibido ontem, 7 de agosto, e foi um sucesso 
em audiência. O programa ficou em primeiro 
lugar no Ibope e Sergipe parou para assistir o 
‘Pipoca’  e torcer pelo time vencedor. Eles se 
divertiram muito, se entregaram nas provas e 
receberam o carinho dos amigos e familiares 
através das redes sociais. Parabéns!!l
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VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS

Em um dia festivo e histórico, o PL realizou a 
sua convenção e homologou a candidatura de 
Lícia Melo a deputada federal. A solenidade foi 
marcada por muita emoção com a chegada 
de Valmir de Francisquinho que foi confirmado 
como candidato a governador e Eduardo 
Amorim ao Senado. Emília Corrêa, do Patriota 
completou a chapa majoritária do grupo como 
candidata a vice-governadora. A convenção 
ocorreu na sede do partido em Aracaju. 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. 
Ela 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.

9/13SOCIEDADE
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JOANNA EM ITABAIANA E ARACAJU
A cantora Joanna está de volta a Sergipe com seu 
novo show ‘Eletroacústica’ e vai se apresentar 
em Itabaiana, a partir das 19h, do dia 19 de 
agosto na Associação Atlética de Itabaiana com 
convidados especiais, com produção da Navarro 
Comunicação. No dia seguinte, 20 de agosto, 
às 19h, a artista é a atração Show Beneficente 
em prol do Externato São Francisco de Assis, 
em Aracaju, que vai contar com a participação 
de cantores locais. Os shows são beneficentes 
em prol da instituição. O de Itabaiana vai 
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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 no dia 02 de setembro (Sexta-

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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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 

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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plateias no Brasil e no exterior. Uma temporada 
longa até para os padrões de Ney Matogrosso 
que, como de costume nos últimos anos, testou 
e amadureceu o repertório antes de lançar CDs e 
DVD de Atento Aos Sinais. Aos 77 anos Ney não 
para. Mais uma vez, o novo projeto começará nos 
palcos para só depois ganhar outros formatos. 
O repertório foi selecionado enquanto Ney 
excursionava com o show anterior e o seu critério 
não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos 
meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. 
Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com 
repertório de outras pessoas”, pontua Ney.
O set list revela a diversidade do repertório: “Eu 
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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 
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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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(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 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

O TEATRO MÁGICO EM ARACAJU
O aguardado show do novo álbum do grupo O 
Teatro Mágico chega em Aracaju na próxima 
quinta-feira, 11 de agosto, no Teatro Atheneu, às 
20h. O espetáculo “Luzente” com o novo álbum 
marca a volta de um dos nomes mais icônicos 
da cena musical brasileira deste século após 
um hiato de cinco anos. Formado por Fernando 
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Anitelli em 2003, O Teatro Mágico sempre teve 
vocação para o entretenimento. A fama veio de 
suas performances inigualáveis, que unem música, 
circo e teatro. Através de incontáveis turnês e 
lançamentos constantes, ganharam o direito de 
reivindicar seu lugar no panteão do pop nacional 
e conquistaram uma grande e devotada base de 
fãs. “Luzente o DNA do antigo O Teatro Mágico, 
mas com uma abordagem mais pop, moderna e 
dançante. E é isso que o público vai se encantar 
e cantar com este momento da banda. Estamos 
abrindo uma nova era!” - disse Fernando. O Show 
ainda traz algumas participações especiais, como 
da cantora Nô Stopa e o espetáculo de circo 
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que mantem a aura do Teatro Mágico. No show 
será apresentados clássicos e sucessos que não 
podem faltar, como: “O anjo mais velho”, “Pena”, 
“Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”, e 
também as canções do novo álbum. Os ingressos 
estão sendo vendidos através do site clicando 
aqui e na bilheteria do Teatro Atheneu. l

FÁBIO DE MELO SE 
APRESENTA EM ARACAJU 
A Arena Batistão recebe no dia 27 de agosto a 2ª 
edição do ‘’Vinde e Vede Sergipe’’ que terá como 
atrações o Pe. Fábio de Melo, Ziza Fernandes 
e Pedro Oliveira. O evento inicia às 20h e os 
ingressos estão sendo vendidos na loja física, 
que fica no Aracaju Parque Shopping (2º piso) e 
através da plataforma online EVEN3 com valores 
a partir de R$ 75. O festival ‘’Vinde e Vede Sergipe’’ 
possui o objetivo de fortalecer a arte católica no 
estado a partir de uma experiência profunda com 
Deus expressada na dança e na música.
Ícone do catolicismo no Brasil, o Pe. Fábio de Melo 
apresenta o show “Esse Sou Eu”, no espetáculo 
ele fala de fé, amor, amizade e esperança. Entre 
as canções do repertório estão “Onde Deus Possa 
Me Ouvir”, “Trem Bala” e “Deus Cuida de Mim”. 
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http://www.ingressomagico.com.br
http://www.ingressomagico.com.br
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Em sua primeira 
edição, no ano 
passado, o festival 
“Vinde e Vede 
Sergipe” contou 
com a presença 
da Irmã Kelly 
Patrícia, missionária 
católica conhecida 
internacionalmente 
e a 2º edição, 
confirma  aquilo 
que foi inspirado 
na construção 
do projeto, pois 
a evangelização 
não para no 
sentimentalismo e sim mergulha no encontro 
direto com Aquele que é o autor da vida, e 
para carimbar essa experiência que é fruto de 
misericórdia, o festival traz o  Padre Fábio de Melo, 
a Ziza Fernandes e o Pedro Oliveira, para exalar o 
amor de Deus em nosso meio. l

VOLTAR PARA
ÍNDICE GERAL

VOLTAR PARA
ÍNDICE CADERNOS
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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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BOTECO VIP
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

3/9CIRCULANDO
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VAI VOANDO 
LIMA TURISMO
Sergipe recebeu 
a franquia da 
agência ‘Favela 
Vai Voando’ 
que chegou 
em parceria 
com a ‘Lima 
Turismo’. A loja 
fica localizada 
na Avenida 1 
- número 149 
– no Conjunto 
João Alves, em 
Nossa Senhora 
do Socorro. 
Referência no 
turismo nacional 
desde 2009, a 
agência se destaca com a proposta de fazer 
pacotes de viagens para todos os públicos 
com destino para qualquer local do Brasil com 
passagens aéreas ou de ônibus e hospedagem 
nos melhores estabelecimentos com preços 
baixos. Agora é possível viajar e se programar 
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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 
e o melhor atendimento da cidade. A visita pode 
ser agendada com antecedência para  a sua maior 
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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 

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, 
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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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VOLTAR PARA
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baby-doll e 
máscaras 
que 
agora são 
acessórios 
obrigatórios 
e todos 
precisam 
usar para 
se proteger 
contra 
o novo 
coronavírus. 
Em pouco 
tempo, a 
malharia 
se tornou 
referência e passou a atender demandas de 
todo o estado. O segredo do sucesso é o 
bom gosto, cuidado e comprometimento da 
proprietária Verônica. Faça agora mesmo seu 
pedido através do número (79) 99873-0024 e 
siga o Instagram @malharia_veomar l
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