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Ana Paula Rocha, modelo da
Mega Aju Show de Pitty no Suburbia

MANIFESTAÇÃO

GOVERNO NÃO
ENTENDE RECADO E

POVO VOLTA ÀS RUAS
“O governo não entendeu nada do que ocorreu no dia 15 de março” diz Rogério Chequer.

Mais uma vez a população brasileira volta às ruas, neste domingo, 12 de abril para pedir um basta na corrupção, quebra da
Petrobras e um governo que não faz nada para mudar o quadro que ai está, com aumento de gasolina constante, inflação
galopante e uma desorganização total no Palácio do Planalto, além de aplicar medidas chochas e vazias. A ordem é: “Muda
Brasil”. Em todos os Estados incluindo a capital Federal, a população diz não para o Governo Dilma, que vem tirando os
direitos dos trabalhadores e mudando para pior as regras da Previdência Social. São medidas que vão de encontro a todas as
classes sociais brasileiras. Em Aracaju, a concentração é no Mirante na 13 de Julho, mais conhecida como Rua da Frente.
(Página 4A).

DIVULGAÇÃO

A população brasileira volta às ruas e exige medidas concretas da presidente Dilma

Partido dos Trabalhadores
pode ter candidato a

Prefeitura de Aracaju
De alguns meses para cá, o PT se permitiu ser fotografado

no sonho de retornar à Prefeitura de Aracaju, a partir de jan-
eiro de 2017. Desde que o saudoso Marcelo Déda deixou o
comando da PMA para disputar a eleição de governador do
Estado, em 2010, o partido não tira da cabeça o desejo de
voltar a dar as cartas na capital – sobretudo depois das
eleições 2012, quando o adversário histórico, João Alves Filho,
se elegeu prefeito. E tem ventilado isso. (Página 4A)

Deputada estadual Ana Lúcia

DIVULGAÇÃO

Ambulantes dizem que não saem
do Centro Comercial de Aracaju

(Página 4A)

Pequenos comerciantes preferem ficar no mesmo local

Caderno C

Guarda
Municipal
lança a
campanha
“Meu Bairro
Mais Seguro”
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Maior idade penal
A redução da maior idade penal de 18 para 16 anos, tem

envolvido a sociedade por sua complexidade. É uma questão
polêmica que não pode e nem deve ser revolvida no piscar de
olhos porque trata de vidas, de questão social, de amor, de desamor,
de abandono, e de falta de oportunidade. São problemas maiores
que deveriam ter sido levados em conta. Não quero defender
criminoso, apenas condenar a hipocrisia de alguns políticos e de
uma parte da sociedade preconceituosa que acha que o problema
será resolvido amontanhando criminosos nas penitenciárias sem
antes considerar a situação insalubre e desumana do sistema
prisional, sem antes oferecer educação, saúde, moradia, políticas
públicas. Nada se resolve sem antes resolver o problema da
superlotação e das diversas violências lá sofridas.  Nessas
condições, as prisões não têm como recuperar os indivíduos
infratores. Não têm como devolve-los ao convívio social. Ninguém
aqui está querendo que não puna, tem que punir, mas nunca
esquecer de combater a causa. Prevenir para não reprime, porque
não se pode e pensar em solucionar o problema da violência no
país, quando o Estado age na repressão, deixando de lado a
Prevenção.

Não resolve

Enquanto políticos
afirmam, para justificar seu voto
ao projeto, que o referido texto
oferece condições para a solução
da violência, dados do Mapa da
Violência de 2014 mostram nesse
mesmo ano que cerca de 56 mil
brasileiros, na sua maioria, jovens
com idade entre 15 e 24 anos, fo-
ram assassinados. Outros
institutos de pesquisa apontam,
ainda, que os atos infracionais
praticados por adolescentes no
Brasil representam 4% dos
praticados por adultos e, apenas
2,9% destes atos infracionais são
considerados graves, por
envolver violência e grave
ameaça. Tá comprovado que
diminuir a maior idade, por si só,
não vai resolver, como tentam
passar para sociedade, o
problema da violência. Os
problemas são bem maiores e eles
sabem muito bem disso.

“Bem na fita”

A revolta de quem perde
pessoas queridos pelas mãos de
assassinos é grande e a dimensão
da dor é maior ainda. Essas
pessoas, vítimas da tragédia tem
todo o direito e razão de querer a
redução da maior idade penal,
porque suas famílias foram
esfaceladas, mas políticos que
não fizeram e continuam sem
fazer nada pelo jovem pobre e
negro, querer agora diminuir a
maior idade penal, sabendo que
não vai resolver o problema da
violência, é pura demagogia, é
querer ficar “bem na fita”,
aproveitando-se do momento de
revolta com tantos assassinatos,
seja eles cometidos por menores
ou não.

Contra x a favor
Os vereadores que são contra e a favor da redução da maioridade

penal, cada um tem seus pontos de vista defendidos sobre o tema. O
vereador Iran Barbosa, PT, por exemplo, lembrou que os países que
rebaixaram a idade penal, a maioria repensou a questão e voltou a
idade aos 18 anos ou mais, visto não ter diminuído a criminalidade. Já
para Jailton Santana (PSC), o menor infrator deve ser preso pelo fato
das ações criminosas terem estruídos famílias. Ele acredita que esta
medida é a mais adequada para o bem dos cidadãos brasileiros.
Lembrou que o jovem de hoje não é o mesmo de anos atrás.

Preconceituoso

A deputada estadual, Ana
Lúcia Meneses, PT, tem clara sua
posição contra a redução da
maior idade penal. Para ela, uma
parte dos representes do
Congresso Nacional que defende
a redução é extremamente
conservadora e preconceituosa.
O preconceito que existe no
congresso é de classe e racial. “É
um absurdo acreditar que
reduzindo a maior idade penal
poderá ser resolvido o problema
da violência”, disse a parlamentar
defendendo o direito a uma
educação que exercite a
liberdade, o respeito ao ser
humano, a tolerância, a uma
cultura que possibilite a visão
humanística da população. Esse
é seu ponto de vista.

Empresário

As centrais sindicais e os
movimentos populares realizaram
manifestações em todo o Brasil
para impedir que o Congresso
Nacional aprove o Projeto de Lei
4330/04, que libera a terceirização
para todas as atividades das
empresas. Segundo os
sindicatos, esse projeto legaliza
o desmanche da CLT –
Consolidação das Leis
Trabalhistas, como também tira
dos trabalhadores os direitos
conquistados e dá aos patrões
segurança jurídica para contratar
do jeito que quiser. Por sua vez,
o empresário e deputado federal
Laércio Oliveira, ressaltou a
importância da terceirização no
Brasil: “a aprovação do PL 4330
trará segurança jurídica para o
empresário e principalmente para
os trabalhadores terceirizados no
país”. Pelo visto o apelo da
população não foi ouvido,
porque o plenário da Câmara
aprovou o requerimento para
votação em regime de urgência.

Direitos
Muitos direitos trabalhistas foram tirados, no entanto,

necessários, segundo a equipe econômica do governo. A necessidade
de registro de 18 meses de carência para ter direito ao seguro-
desemprego deixou muita gente preocupada, visto a instabilidade
hoje no emprego. Com essa nova regra muitos trabalhadores podem
ficar desamparados até encontrar outro trabalho. Por outro lado, golpes
foram aplicados em concordância entre patrão e empregado. O golpe
funcionava quando era dado baixa na carteira de trabalho e o
empregado continuava trabalhando.

Esclarecendo

Com a MP 665/2014, o
trabalhador precisa ter, pelo
menos, 18 meses de registro em
carteira para pedir o benefício
pela primeira vez. O que não está
sendo explicado e está deixando
a população revoltada é que os
18 meses é só para o primeiro
pedido. O prazo diminui para 12
meses no segundo pedido e só a
partir da terceira vez se iguala ao
prazo exigido anteriormente, de
seis meses. Mas nos programas
dos partidos só dizem o que a
população não gostaria de ouvir.

Do contra

O momento é de
dificuldades, de arrocho. De
medidas antipopulares. Não
existem mágicas e nem tampouco
salvadores da pátria como querem
deixar passar.  Mas existem
demagogos. A torcida do quanto
pior melhor cresce aos quatro can-
tos, tanto no congresso, quanto
nas camadas mais aquinhoadas
da sociedade que não tem
nenhum interesse de ver o pobre
ter os mesmos direitos. Nem
mesmo o PMDB que é aliado tá
aliviando, tá é complicando. Quem
tem o PMDB como aliado não
precisa de inimigo!

PEC dos jornalistas

O Plenário do Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 33/2009, conhecida como PEC dos Jornalistas. Com a aprovação da
proposta, torna-se obrigatório o diploma de curso superior de Comunicação
Social, habilitação jornalismo, para o exercício da profissão de jornalista.. A
proposta foi apresentada pelo senador Antônio Carlos Valadares (PSB-
SE).. Na sua defesa o senador afirmou que uma profissão não pode ficar às
margens da lei. A falta do diploma só é boa para os grandes conglomerados de
comunicação, que poderiam pagar salários menores para profissionais sem
formação. Ele contou que foi motivado a apresentar a proposta pela própria
Constituição, que prevê a regulamentação das profissões pelo Legislativo.
“Se o diploma fosse retirado, a profissão dos jornalistas poderia sofrer uma
discriminação”. “A profissão de jornalista exige um estudo científico que é
produzido na universidade”. “Não é justo que um jornalista seja substituído
em sua empresa por alguém que não tenha sua formação”, declarou o senador.

Os brasileiros realmente
estão insatisfeitos com as
medidas absurdas que a
presidente Dilma Roussef
(PT) tem tomado contra os
trabalhadores. São cortes na
educação, economia de mal
a pior, aumento de gasolina,
retirada de direitos do  tra-
balhador, enfim, seu governo
está um caos na saúde, edu-
cação, segurança, transporte
entre outros. O país está in-

O povo de novo

governável com a crise que
abate o Governo Federal.

Uma das coisas que mais
deixa o povo indignado é
com a corrupção que se
instalou no Governo, que en-
volve a Petrobrás, sem con-
tar com o mensalão. Tudo
isso leva o povo voltar às ruas
com mais afinco. No próxi-
mo 12 de abril, novamente as
pessoas vão protestar a fa-
vor dos seus direitos e pedir

uma solução – que não existe
– do Governo para as ma-
zelas que assola a Nação.

O Governo do PT está há
12 anos no poder e não sabe
mais governar. A crise da cor-
rupção em seu Governo deix-
ou a Federação desnorteada
sem saber o que fazer. O Con-
gresso Nacional é quem dita
as regras. A presidente tenta
agradar o ex-presidente Lula
e ao PMDB. Porém, tudo

que ela faz não dá certo. Tro-
ca ministro e não resolve o
problema.

O mais viável na opinião de
alguns cientistas políticos é
que a própria presidente re-
nuncie o cargo, para que out-
ro que assuma dê um rumo
ao País, que está sem co-
mando. Segundo cientistas
politico, Dilma não está
governando e o melhor que
ela faz é entregar o posto.

EXISTE FÉ VERDADEIRA SEM ATUAÇÃO?
Não podemos separar fé

verdadeira das obras. Quem tem fé
verdadeira simplesmente não
consegue deixar de fazer as boas
obras. Alguém pode fazer súplicas
emocionadas (inclusive nos púlpitos
das igrejas) sobre o amor a Deus e
aos próximos, e sobre a fé, mas se
passa ao lado de quem necessita e
não ajuda, se terminado o culto já está
fofocando de forma cruel sobre os
erros dos outros (sem sequer cogitar
se o erro foi de fato por má intensão),
ENTÃO ESTA FÉ É MERA
REPRESENTAÇÃO TEATRAL,
OU PELO MENOS ESTÁ FRACA
DISFARÇADA DE FORTE. O
FATO É QUE MELHOR DO QUE
MIL PALAVRAS É REALIZAR
UM ATO COMPLETO. É
MELHOR GRITAR E ACUSAR
MENOS (mesmo quando também se
coloque em auto acusação na hora de
acusar) e AGIR MAIS, POIS O ATO
É COMPLETO SERÁ UMA
EVANGELIZAÇÃO MAIS
EFICIENTE. Mostra amor é melhor
do que dizer que ama, seja
fraternalmente (aos próximos) ou
afetivamente (às pessoas intimas).
SEM OBRA (que nada mais é do que
a materialização do amor) A FÉ É
MORTA.

Em nosso discurso cristão
temos que buscar o equilíbrio entre
fé e obras. Devemos sempre entender
a obra como manifestação externa da
fé que existe dentro de nós, ou seja, a
obra mostra nosso caráter cristão,
mostra o amor a Deus e aos próximos,
mostra o nosso respeito aos
mandamentos (à vontade de Deus).
QUANDO RESPEITAMOS OS
MANDAMENTOS (todos)
MOSTRAMOS NOSSO
CARÁTER CRISTÃO, NOSSA FÉ
ATUANTE = FÉ VERDADEIRA.

UMA FÉ SEM OBRA É
MORTA. E TAMBÉM JAMAIS
AS OBRAS VÃO SUBSTITUIR A
FÉ. FÉ E OBRA SE
COMPLEMENTAM PARA
CARACTERIZAR O CRISTÃO
VERDADEIRO.

SIMPLESMENTE CRER,
ACREDITAR EM JESUS, ISSO
NÃO É FÉ VERDADEIRA: “Mas,
ó homem vão, queres tu saber que a
fé sem as obras é morta?” (Tiago
2:20). FÉ VERDADEIRA É
ACREDITAR EM JESUS,
ACEITÁ-LO COMO SALVADOR,
E SEGUI-LO PARA QUE ELE
APÓS TER FEITO UMA OBRA
POR NÓS TAMBÉM FAÇA UMA
OBRA EM NÓS (leia nesta lista de
textos que você está acessando, o
texto intitulado “UMA VEZ SALVO
SEMPRE SALVO? - Parte 2”) E
COMO CONSEQUÊNCIA

FAZEMOS AS BOAS OBRAS.

AS OBRAS SÃO
MANIFESTAÇÃO DA FÉ
VERDADEIRA (trecho de outro de
meus artigos):

[Após ressuscitado Cristo fez
de Paulo também apóstolo (Romanos
1:1). Muitos chegam a dizer que
Paulo fundou o Cristianismo, Pois
alegam que ele acrescentou
característica que o Próprio Jesus não
teria dito. Isto ocorre porque muitos
leem Paulo superficialmente ou
observam os versículos isolados, fora
de contexto. Então surge a impressão
de acréscimo ou de contradição.
Acompanhe os seguintes versos,
dentro do contexto:

“Concluamos, pois, que o
homem é justificado pela fé,
independentemente das obras da lei”
(Romanos 3:28).
CONTEXTUALIZE COM:
“Anulamos, pois, a lei pela fé? De
maneira nenhuma, antes
confirmamos a lei” (Romanos 3:31).

“Porque o pecado não terá
domínio sobre vós; pois não estais
debaixo da lei e sim da graça”
(Romanos 6:14).
CONTEXTUALIZE COM: “Pois
que? Pecaremos porque não estamos
debaixo da lei, mas debaixo da graça?
De modo nenhum” (Romanos 6:15).

“Assim, meus irmãos,
também vós morrestes relativamente
à lei, por meio do corpo de Cristo,
para pertencerdes a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os
mortos, a fim de que frutifiquemos
para Deus” (Romanos 7:4).
CONTEXTUALIZE COM: “Que
diremos pois? É a lei pecado? De
modo nenhum. Mas eu não conheci
o pecado senão pela lei; porque eu
não conhecia a concupiscência se a
lei não dissesse: Não cobiçarás”
(Romanos 7:7).

C O N C L U S Ã O
IMPORTANTE: Se considerarmos
o contexto ENTENDEREMOS que
quando a Bíblia diz que não estamos
abaixo da lei não significa que ela não
seja importante. Significa que não é
ela que nos salva e sim a fé. Mas a
Bíblia completa explicando que a lei
identifica o pecado, mostrando a
vontade de Deus. A FÉ QUE SALVA
É A FÉ VERDADEIRA. Mas como
uma fé pode ser verdadeira se não
cremos ou não praticamos o que
Cristo deseja, o que Deus quer para
nós? Muitas pessoas pensam que
CRER EM CRISTO é simplesmente
ACREDITAR QUE ELE EXISTE,
e isso por si só é ter FÉ. MAS CRER
EM CRISTO, TENDO FÉ
VERDADEIRA, É ALÉM DE

ACREDITAR NA EXISTÊNCIA
DELE ENTENDER E SEGUIR O
ESTILO DE VIDA que ele quer para
nós. ESTE ESTILO DE VIDA É
ORIENTADO por princípios, ou
seja, pela LEI. E ao entender esta
realidade, ainda há de se ter um
cuidado essencial: Não confundir
obras da lei e obras de fé, ou seja, não
devemos fazer obras para que isso nos
salve, pois não salva. Quem nos salva
é a fé, mas quando a fé é verdadeira,
fazemos a obra porque não resistimos,
fazemos o bem porque isso é a
manifestação prática da fé que temos.
Quem diz ter fé e não faz o bem,
precisa rever seus conceitos, pois
fazer o bem é consequência natural de
nosso caráter cristão verdadeiro.

OUTRA COMPREENSÃO
IMPORTANTE: a lei régia não
substitui e sim sintetiza os
mandamentos. Os dez m andamentos
estão dentro da lei régia. Então a lógica
é simples: tirar um mandamento é
reduzir o sentido da lei régia.

Sabe como PROVAMOS QUE
AMAMOS A DEUS? SENDO FIEIS
AOS PRINCÍPIOS DELE. “Se
guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor; do
mesmo modo que eu tenho guardado
os mandamentos de meu Pai, e
permaneço no seu amor” (João
15:10). ].

RESPEITAR A LEI É UM
ATO DE AMOR: Em outro texto eu
menciono: [A base do amor atravessa
toda a Bíblia. Deus nos amou ao ponto
de enviar seu filho para morrer por
nós. Jesus, nos amou ao ponto de se
sacrificar por nós. Então, por que é
tão difícil aceitarmos o tamanho deste
amor? Por que o ser humano prefere
acreditar que a base deste amor foi
destituída? Por que mesmo quem o
entende completo não o coloca
realmente acima de tudo? É
SIMPLES: Aceitar a real dimensão do
amor de Deus significa ajudar ao
próximo na mesma dimensão e não
apenas pregar solidariedade; Significa
valorizar e resgatar a união começando
no âmbito familiar na mesma
intensidade que deve ser nossa
comunhão com Deus; É perdoar na
mesma dimensão e não apenas dizer
o perdão. Devemos nos sentir
semelhante a Deus ouvindo o que Ele
diz sobre tolerância do perdão, mas
preferimos ouvir o mundo ou nosso
ego e queremos então parecermos
semelhante a Deus naquilo que não
podemos: no julgamento, pois muitas
vezes ao invés de abraçarmos e
apoiarmos o irmão que caiu, optamos
por julgar, condenar e divulgar a
queda, sem nos preocuparmos pelo
menos em ouvir de verdade a sua
defesa.].

NÃO HÁ
CONTRADIÇÃO ENTRE
PAULO E TIAGO:

PAULO: “Portanto, ninguém
será declarado justo diante dele
baseando-se na obediência à lei, pois
é mediante a lei que nos tornamos
plenamente conscientes do pecado.

Mas agora se manifestou
uma justiça que provém de Deus,
independente da lei, da qual
testemunham a Lei e os Profetas,

justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo para todos os que
crêem. Não há distinção,

pois todos pecaram e estão
destituídos da glória de Deus,

sendo justificados
gratuitamente por sua graça, por meio
da redenção que há em Cristo Jesus.

Deus o ofereceu como
sacrifício para propiciação mediante
a fé, pelo seu sangue, demonstrando
a sua justiça. Em sua tolerância, havia
deixado impunes os pecados
anteriormente cometidos;

mas, no presente, demonstrou
a sua justiça, a fim de ser justo e
justificador daquele que tem fé em
Jesus” (Romanos 3:20-26).

TIAGO: “Assim também a
fé, se não tiver as obras, é morta em
si mesma.

Mas dirá alguém: Tu tens a
fé, e eu tenho as obras; mostra-me a
tua fé sem as tuas obras, e eu te
mostrarei a minha fé pelas minhas
obras.

Tu crês que há um só Deus;
fazes bem. Também os demônios o
creem, e estremecem.

Mas, ó homem vão, queres
tu saber que a fé sem as obras é morta?

Porventura o nosso pai
Abraão não foi justificado pelas
obras, quando ofereceu sobre o altar
o seu filho Isaque?

Bem vês que a fé cooperou
com as suas obras, e que pelas obras
a fé foi aperfeiçoada.

E cumpriu-se a Escritura, que
diz: E creu Abraão em Deus, e foi-
lhe isso imputado como justiça, e
foi chamado o amigo de Deus.

Vedes então que o homem é
justificado pelas obras, e não somente
pela fé” (Tiago 2:17-24).

Valdir Antônio da Silva
Sobre o Autor
Professor Valdir Antônio da

Silva. Pós graduado em Ciências
Biológicas. Graduado em Ciências
(habilitação matemática e Biologia).
Estudos em andamento em Med
Veterinária e Gastronomia. Etc.
Apaixonado pelo hobby de Escrever
(Teologia e Filosofia Jurídica).
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Uma sabedoria impactante que responde às
perguntas: Quem somos nós? Por que

nascemos e morremos? Qual o propósito de
nossa existência? Então, como esse

ensinamento pode influenciar de maneira
prática no nosso dia a dia e trazer realização e

alegria para nossas vidas? Venha conhecer!
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito

A presidente Dilma Rousseff em mais um de seus arroubos
garante que o dinheiro do Pré-Sal servirá para salvar a Petrobras. Ela
não tem  a devoção para exigir que os bilhões de dólares roubados  da
estatal por seus companheiros e aliados do PP e PMDB  sejam
devolvidos, para que a população se beneficie com escolas decentes,
segurança pública, saúde de qualidade e outros bens que os brasileiros
merece.

Mais uma vez o PT sai na frente, com uma habilidade espantosa,
inteligência acima de Einstein e Isaac Newton, e consegue oficializar
roubalheira como doação e com recibo, nota fiscal e outras coisas
mais.

Na Operação Lava Jato está lá, por meio de horas de denúncias
dos bandidos que conseguiram a delação premiada, que centenas de
milhões de dólares foram usadas pelo PT na eleição de Dilma Roussef
contra o tucano José Serra, que levou uma porrada segura nas urnas,
que deixou até aquilo roxo, além dos seus lindos olhos de gato morto.
Isto em 2010. Claro que na conquista da reeleição o PT também usou
uma “laminha” do que recebe como “contribuição” espontânea da
Petrobas, mas que o doleiro Alberto Yousseff  garante que o
propinoduto da Petrobras irrigou os cofres de muitos político, porque
roubar é o combustível deles e que não houve nenhuma doação ao
PT, mas sim roubalheira, com a propina que era exigida das empresas,
que ganham licitações na estatal.

Veja como este País é estranho. Enquanto que a gangue que
assaltou os cofres dos Correios, Banco do Brasil e Petrobras, a exemplo
do que aconteceu no mensalão, onde os “honestos” petistas de ponta
Zé Dirceu e Zé Genoíno se enlamearam todo, e que tiveram penas
reduzidas por ministros, coincidentemente,  ex-empregados do PT e
alguns ex-companheiros, está numa boa, um deputado, que só fez
ajudar aqueles que precisavam de um teto, de repente, é ameaçado de
perder o mandato.

O deputado estadual Valmir Monteiro (PSC), o “Valmir da
Madeireira”, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, para desfazer
os boatos de que vai perder o mandato nos próximos dias, mediante
decisão judicial. O parlamentar explicou que, diferente do que fora
propagado, o “trânsito em julgado” do processo só se deu em Sergipe
e que ainda cabe o direito de recurso no Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e, se necessário, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu respeito e confio no Poder Judiciário, mas também acredito
na competência da minha assessoria jurídica. Não é verdade que vamos
perder o mandato agora, já por esses dias. Temos duas instâncias
para recorrer: no STJ e também no STF. Estamos confiantes e tranqüilos,
e vou recorrer da decisão judicial até a última instância”, explicou o
deputado estadual.

Em seguida, Valmir Monteiro disse que sua assessoria jurídica
tem o entendimento que não perdeu o prazo. “Volto a reiterar que
confio nos meus advogados. Confiamos na Justiça. Esse é um processo
longo e não tem nada de roubo ou desvio de recursos. Quando fui
prefeito de Lagarto pegamos três terrenos e construímos casas
populares para os mais carentes. A Justiça entendeu que não podiam
ser feitas construções naquela área. Mas vamos esperar a avaliação
da Justiça. Eu tenho o direito de recorrer e vou recorrer. Vamos buscar
o nosso direito”, completou, informando que ainda não foi notificado.

Por isso se vê que, infelizmente, em algumas situações, não se
pode mais ser honesto e nem ajudar a quem precisa, com o dinheiro
público. Mas se roubar bilhões, como nos casos do Petrolão e do
Mensalão, pode e até dá status. Por que Dilma não exige que a grana
roubada da Petrobras, Banco do Brasil, Correios e outras instituições,
seja devolvida centavo por centavo de dólar? Estranhamente, a maior

parte da grana foi roubada pela companheirada do PT e, segundo
denunciantes presos pela Polícia Federal, usado em várias eleições,
inclusive nas duas em que Dilma venceu.

O juiz Flávio Roberto de Souza é acusado pelo advogado Sergio
Bermudes, que representa o ex-bilionário Eike Batista, de usar um dos
carros e o piano apreendidos na casa do empresário. Segundo o jornal
Estadão, uma foto divulgada mostra o veículo sendo dirigido pelo
titular da 3ª Vara Criminal. O Porsche Cayenne placa DBB 0002 foi
flagrado pelo serviço de trânsito da Agência Estado próximo à sede
do Tribunal Regional Federal, no Rio, na manhã desta terça-feira. “Isso
não é só suficiente para afastar o juiz como é um ilícito. Esse ato é
gravíssimo”, afirma Bermudes Divulgação

De acordo com informações do jornal Estadão, o juiz que
determinou a apreensão dos bens de Eike Batista estaria usando um
Porsche e um piano que pertenciam ao empresário. O advogado Sergio
Bermudes, que representa o ex-bilionário, divulgou uma foto que seria
do carro de Eike sendo dirigido por Flávio Roberto de Souza.

O veículo de luxo teria sido levado para a casa do juiz titular da
3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro logo após ser apreendido por agentes
da Polícia Federal.

O Porsche Cayenne placa DBB 0002 foi flagrado pelo serviço de
trânsito da Agência Estado próximo à sede do Tribunal Regional Fed-
eral, no Rio, na manhã desta terça-feira (24).  “Isso não é só suficiente
para afastar o juiz como é um ilícito. Esse ato é gravíssimo”, afirma
Bermudes.

Os carros de Eike Batista devem ser leiloados na próxima quinta-
feira (26) e o valor arrecadado deve ser usado para garantir o pagamento
de indenizações e multas por crimes contra o mercado financeiro.

No dia 6 de fevereiro a PF cumpriu diversos mandados de busca
e apreensão após o pedido de bloqueio de $ 3 bilhões do empresário
e seus familiares. Seis veículos de Eike foram apreendidos na ocasião.
A lista de bens apreendidos pela PF também inclui 16 relógios, um
piano, uma escultura e R$ 127 mil em espécie. O leilão dos veículos
deve arrecadar cerca de R$ 3,3 milhões.

Este mesmo juiz foi obrigado a devolver, por enquanto R$ 599
mil, e terá que entregar mais alguns milhares de reais, o que ser supe-
rior a milhões de reais. Toda essa grana o juiz simplesmente “guardou”
, posto que estava dando bobeira e pertencia a traficantes presos pela
Polícia. O cara é fino só gosta de guardar dólares e euros.

Você sabe qual será o castigo da Justiça ao zeloso, guardador
de dinheiro alheio, senhor doutor meritíssimo juiz de Direito Flávio
Roberto de Souza? Simplesmente, uma bela de uma aposentadoria,
com gordo salário, para o resto da vida e continuará sendo chamado
de excelência. Este é o castigo, normalmente, para os juízes ladrões
neste País. Portanto, está na hora da Justiça tirar a venda e enxergar
aqueles que, por debaixo da toga, só tem coisa que fede. Mas sabe de
uma coisa, não atingindo a todos os petistas, o PT, infelizmente, supera
tudo isso e garante que Lula não mente, quando usa a frase nunca
antes isso aconteceu no Brasil. Ah! Só como uma camada de caramelo
neste bolo de m... O Ministério Público Federal acusa o santo Flávio
de falsidade ideológica, desvio de conduta, falsificação de documentos
e outras coisas mais. Com este currículo, no mínimo, ele, Dr. Flávio
Roberto de Souza,  já garante a eleição de deputado federal pelo PT.
Alguém duvida?

Leia mais em: http://zip.net/btqRGs

Tem candidato para mais de metro e meio em 2016. Fim
da reeleição pode ser a salvação de João na política

ISMAEL
Ismael Silva, ex-deputado

estadual e ex-candidato a
Prefeitura de Aracaju, segundo
comentários dos bastidores,
voltará à luta política, tentando,
pela primeira vez, ser vereador
dos aracajuanos. Que tem boa
sorte. O engenheiro civil fez um
mandato produtivo e defendeu
muitas bandeiras de interesse
dos sergipanos. Que seja bem-
vindo, se este for o seu desejo.
Este é o negão de coragem.
 PEIXE ABENÇOADO

O ex-vereador e ex-
deputado estadual Pedro Firmino
mantém a tradição de dar peixes
para os carentes antes do
Domingo de Páscoa. Claro que
muita gente se traveste de pobre,
porque ninguém é besta de
deixar de levar um peixinho para
casa, sem o trabalho de pescar.
Brasileiro adora levar vantagem.
 GUERRA

A reedição das brigas
políticas de Lagarto acontece
agora entre os deputados Valmir
Monteiro, PSC, e Goretti Reis,
DEM. Ela é filha do ex-deputado
estadual Artur Reis, o Artur
Gavião, e ele cria do grupo
político do ex-deputado estadual
Rosendo Ribeiro Filho
(Ribeirinho). Artur e Ribeirinho
se digladiavam na Assembleia,
levando para o parlamento
estadual a guerra política que
travavam na cidade.
 FORA

Estrategicamente, Valmir
Monteiro, PSC, não enfrenta,
politicamente, Gustinho Ribeiro
(neto de Rosendo Ribeiro Filho)
e opta por Goretti. Com isso, ele
e Goretti passam a ser as grandes
lideranças política de Lagarto e
Gustinho passa a ser mero
coadjuvante.  Bater de frente
com Goretti dá mais ibope
político do que com Gustinho.
Além disso, Valmir saiu do grupo
de Gustinho, que sempre foi
adversário da turma de Goretti.
-PREFEITO

Segundo alguns políticos,
o deputado estadual Garibalde
Mendonça, PMDB, tem evitado
colocar seu nome no rol dos que
pretendem ser ungidos para uma
disputa pela Prefeitura de
Aracaju. Garibalde é sempre na
dele e faz a sua política sem
estardalhaço. Mas parece um
mineiro, mas o resultado sempre
surge com votação
surpreendente nas eleições
estaduais.
 TRIBUNAL

Ele não confirma e nem
solta o balão, mas tem gente
garantindo que o engenheiro
civil e deputado estadual
Garibalde Mendonça é “pré-
candidato” a próxima vaga do
Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe. Se isto acontecer e for
indicado, irá fazer companhia
aos ex-deputados estaduais
Ulices Andrade, Susana
Azevedo e Angélica Guimarães.
Ulices e Angélica presidiram o
parlamento estadual. Garibalde,
atualmente, é vice-presidente da
Assembleia, que é pilotada por
Luciano Bispo, PMDB.

 BRANCA DE NEVE
Luís Carlos dos Santos, ex-

diretor de Espaço Público e
Abastecimento da Empresa Mu-

nicipal de Serviços Urbanos
(Emsurb), pode ser uma boa
opção do DEM para seu bloco
de candidatos a vereador em
Aracaju. Branca de Neve, como
é conhecido Luís Carlos, já
exerceu o mandato de
parlamentar municipal de
Aracaju.

 BURROS
Alguns vereadores e pré-

candidatos a vereador em
Aracaju do bloco político
capitaneado pelo prefeito João
Alves Filho, DEM, não veem
com bons olhos uma
candidatura de Branca de Neve.
São políticos que não
aprenderam matemática, posto
que quanto mais votos, maior é
a chance da coligação eleger um
número elevado de
parlamentares municipais de
Aracaju. Alguns temem perder
a vaga, que acham ser cativa.
Ao contrário, de repente, uma
candidatura de Branca de Neve
pode garantir a permanência na
Câmara de alguns do bloco
aliado.

 VEREADOR
A atuação do deputado

estadual Inaldo Luís da Silva
(Padre Inaldo), PCdoB, dá a
impressão de que ele está na
Câmara Municipal de Nossa
Senhora do Socorro. As
reivindicações são quase 100%
para melhoria no município, que
são reivindicadas pelas
comunidades do município.
Pode ser uma estratégia errada,
mas se avaliada pelo fato de que
Inaldo já disputou a Prefeitura
de Socorro, ele está correto,
porque mostra a população que
continua preocupada com o seu
bem-estar e que ela acertou,
quando ajudou a construir este
mandato, para ter um
representante no parlamento
estadual, e a quem pedir e
reivindicar.

SINUCA
A primeira-dama de

Nossa Senhora do Socorro,
deputada estadual Sílvia Fontes,
PDT, fica numa posição
delicada, com relação às
reivindicações das
comunidades socorrenses. Se
apresentar pedidos na
Assembleia estará passando o
recibo de incompetência
administrativa para o marido
prefeito Fábio Henrique, PDT.
Desta sinuca de bico se
aproveita Padre Inaldo que
deita e rola, com requerimentos
e Indicações no parlamento,
pedindo obras e benfeitorias
para os socorrenses.

REPRESENTANTE
A situação delicada da

deputada Sílvia Fontes, PDT,
que se pedir melhorias para
Socorro, estará criticando a
administração do marido e
chamando-a de incapaz, faz com
que Padre Inaldo pareça ser o
único representante do
município, que tem o segundo
maior colégio eleitoral de
Sergipe. Portanto, Inaldo,
abençoado pela situação, faz
uma cruzada vitoriosa e vai se
consagrando como voz única
do município. Isso mostra que
nem sempre se mulher de
prefeito é o céu, politicamente.
Dá para mudar esta situação?

VIGILANTE
A transformação dos car-

gos de vigilante em Inspetor de
aluno, no âmbito das escolas da
rede estadual de ensino é
sugestão recebida pelo

governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, para aumentar a
segurança dos alunos,
professores e demais
funcionários dos colégios.

ACESSIBILIDADE
O deputado estadual

Garibalde Mendonça, PMDB,
encaminhou ao Governo do
Estado e ao secretário de
Educação, Jorge Carvalho,
pedido para recuperação da
Escola Estadual General Mayard,
localizada no município de Porto
da Folha, e também construir
rampas de acessibilidade, para
facilitar estudantes, pais e
servidores que tenham algum tipo
de deficiência, que dificulte a
mobilização.

DESPEJADOS
Enquanto se rouba bilhões

de dólares da Petrobras e não se
devolve a grana, estudantes do
Colégio Estadual Abelardo
Romero Dantas, conhecido como
“Polivalente”, no município de
Lagarto, podem ser despejados e
ficar sem estudar, porque há uma
pendência financeira,
envolvendo o Estado e donos do
imóvel ocupado pelos alunos.
Eles vão para o olho da rua e os
companheiros bandidos estão
numa boa, com a bênção do
Grande Capo.

GRANA
O deputado estadual Valmir

Monteiro (PSC), o “Valmir da
Madeireira”, vice-líder da
bancada de oposição na
Assembleia Legislativa, cobra do
Governo do Estado uma posição
a respeito da proposta de reajuste
salarial para o funcionalismo
público de Sergipe.

 VELHINHAS
O presidente da

Assembleia Legislativa, Luciano
Bispo, PMDB, contribuiu para

que 170 idosos fossem
acompanhar a Paixão de Cristo,
em Jerusalém. A mais menina tem
apenas 70 anos de idade.

 -VOTO ERRADO
Em alguns casos na

Assembleia Legislativa os
deputados se atrapalham na hora
da votação eletrônica e cria um
certo constrangimento, porque
são votações acordadas antes e
qualquer dia desse dá zebra. É
bom a turma treinar com a
parafernália eletrônica. Alguns
projetos na Assembleia
Legislativa são aprovados e
depois vetados pelo Governo do
Estado, porque o entendimento
jurídico de quem propõe é
diferente do Governo, sobretudo
da Procuradoria. Por isso, é fun-
damental que se discuta bastante
a proposta com advogados, para
evitar o constrangimento do veto.

-MICROFONES
Atendendo ao clamor dos

parlamentares de oposição, o
presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Luciano
Bispo, PMDB, mandou religar os
microfones da bancada de
oposição. Capitão Samuel, PSL,
que fez a queixa, agradeceu ao
atendimento. Finalmente, a
oposição voltou a ter voz no
parlamento estadual. Claro que os
parlamentares opositores do
Governo estavam aparteando e
fazendo outros procedimentos,
mas nos microfones emprestados
pelos colegas da situação.

 APROVADOS
Os 34 aprovados no con-

curso público de perito criminal
terão que fazer um curso de
aperfeiçoamento classificatório
com outros que conseguiram
aprovação mais distante e aí fica
a dúvida: todos serão nomeados,
já que o Estado chamará apenas
seis? E se estes seis ficarem numa

classificação bem atrás dos
outros que agora farão o curso,
como eles ficarão? A Secretaria
de Estado da Segurança Pública
de Sergipe precisa dar uma
explicação plausível. O povo quer
e exige transparência.

 POLICIAIS
O resultado do último con-

curso público para a Polícia Civil
deu como aprovados 80
candidatos, que teriam que ser
convocados para o curso prático
e teórico na Academia de Polícia.
Até aí tudo bem. Acontece que,
agora, a SSP está convocando 500
dos concursados para um curso
de qualificação e com critério
classificatório e gera a dúvida dos
80 primeiros classificados como
agentes de polícia e os 30
escrivães, eles serão
aproveitados ou aqueles que
tiraram uma nota menor no con-
curso e forem bem melhor na
qualificação, terão prioridade na
nomeação?  Mais uma para o
Governo do Estado descascar o
abacaxi.

 DESEMPREGADOS
Aprovados nos concursos

públicos da Polícia Civil e de
perito criminal pediram demissão
do emprego, certos de que seriam
logo convocados para o
aperfeiçoamento e depois
nomeados. E agora estão como
doidos, porque, de repente, a
nomeação não acontecerá logo e
aí sem o mel e nem a cabaça e
ainda desempregados e
desesperados em Sergipe. Coisas
do Brasil.

ESCONDIDO
A votação de vetos do

Governo do Estado aos projetos
aprovados no parlamento
estadual é secreta. Como os
parlamentares são representantes
da população, está na hora de

fazer as coisas as claras e mudar.
Ou seja, as votações têm que ser
claras, para que o povo saiba
como o seu representante está se
comportando. Não é mais tempo
de esconder e sim de se integrar
com o povo e saber o que está
acontecendo.

VOTAÇÃO
Na votação que derrubou

o veto do governador Jackson
Barreto de Lima, PMDB, ao
projeto aprovado na Assembleia,
que garantia estabilidade de
emprego para os servidores, um
voto foi a favor do veto e contra
os trabalhadores e os demais 21
votos em prol dos barnabés. Nos
corredores do parlamento tinha
gente garantindo que o voto con-
tra os servidores foi de Maria
Mendonça, PP, para mostrar seu
descontentamento com Jackson,
de quem se tornou adversária, já
que Jackson acordou com os
deputados manter o acordo que
aprovou a reforma e garantia o
emprego. Como a votação é
secreta, fica no campo da
especulação.

PALAVRA DE FÉ
Itabaianense de boa cepa,

Luciano Bispo, PMDB, aprendeu
com os pais e outros
conterrâneos que palavra de
homem não vota atrás, portanto,
o acordo de Jackson Barreto com
os deputados, incluindo a
oposição, de que manteria o
emprego dos servidores e,
portanto, o veto dele ao projeto
que dá esta estabilidade tinha que
ser derrubado, unindo situação e
oposição, tinha que ser mantido.
Acordado é acordado, porque
depois que se quebra um acordo,
fica difícil dormir, comentou
Luciano Bispo, corroborando
com a opinião da maioria dos
colegas parlamentares.
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População volta às ruas
*Por um país ético. É assim que a população brasileira

volta às ruas neste domingo, 12 de abril. Insatisfeitos com a
má condução do Governo petista, o povo faz um protesto –
como o outro – ordeiro, sem bagunça e sem a participação
de partido politico. A comunidade está sentindo no bolso o
desgoverno e por isso vai dizer em alto e bom som que não
aceita a corrupção que tomou conta do país desde que o
Governo do PT assumiu o poder. As pessoas honestas ja-
mais aceitam que um grupo de ser humano faça tanto es-
trago em um país rico.. Os homens e mulheres de bem es-
tão envergonhados com tantas roubalheiras no serviço públi-
co. O nosso maior patrimônio está de águas abaixo, a Petro-
brás. Conseguiram desviar cerca de R$ 4 bilhões da es-
tatal, deixando assim a empresa quebrada literalmente. “Não
é possível que a voz das ruas não sensibilize o Congresso,
tomando uma decisão a favor da população”, disse um dos
integrantes do movimento nas ruas..

* A impopularidade da presidente Dilma Roussef(PT), vai
de queda livre. O povo está extremamente decepcionado
com o PT. Apesar de Dilma ter vencido as eleições por
uma pequena margem de votos, ainda o povo acreditava
que ela faria alguma coisa, principalmente pelo trabalhador
como prometeu. Agora – até encerrar este comentário –
apenas 12% da população acha o Governo de Dilma bom.
Outros 64% dizem que seu Governo é péssimo e, por isso
saem para protestar, principalmente  porque Dilma mentiu,
dizendo que não iria mexer nos direitos do trabalhador e
que o país estava crescendo e iria continuar. Acusou o seu
adversário politico, Aécio Neves (PSDB) de fazer um ajuste
fiscal contra a população e faltar alimento na mesa do tra-
balhador.  O que a presidente falava era olhando no espelho
e, por isso a indignação do povo é geral. Com razão. Quem
deveria dá o exemplo de integridade foge da ética e deixa a
população em situação difícil e até sendo motivo de chaco-
ta em todo o mundo.

*Na última terça-feira, um grupo de manifestantes, liderado
pelo PT foram às ruas defender a presidente Dilma Rous-
sef. O tiro saiu pela culatra. Além de ter pouquíssima gente
ainda fizeram baderna a ponto da policia militar intervir no
caso e sair pessoas feridas. Na verdade, foram fazer
baderna nas ruas. È um grupo que está ganhando para de-
fender o Governo. Piorou a situação. A sociedade já não
aceita mais este tipo de protesto. Todos sabem que apenas
os sindicalistas, que são beneficiados defendem a presidente
neste momento. Aliás, foi um pedido do ex-presidente da
República  Luiz Inácio Lula da Silva, que os sindicalistas
fossem defender a presidente. Notem que o Governo está
perdido. Ir para as ruas defender um Governo que  mas-
sacra o trabalhador só piora a situação. A solução seria que
o Governo Federal tomasse medidas que defendesse o tra-
balhador, assim resolve o problema. Como Dilma e a turma
do PT estão sem condições de governar, por perder rédeas,
o melhor é renunciar. Essa é a contribuição que a presi-
dente daria ao Brasil.

GOVERNO
Informações chegam a esta

coluna dando conta de que a
popularidade do governador de
Sergipe, Jackson Barreto
(PMDB) está caindo. O povo já
não aguenta mais os problemas
na saúde, aliás, esse assunto é
velho no Estado, com a falta de
remédio, de médicos, hospitais
lotados, enfim, um caos verda-
deiramente. O Governo precisa
priorizar a saúde, com mais in-
vestimentos em equipamentos
e nos profissionais de saúde,
como médicos, enfermeiros e
todo o corpo de trabalhadores.
Foi promessa de campanha.
Cadê?

SALÁRIO
Há uma discussão antecipa-

da sobre o salário do funciona-
lismo público. Não é reajuste
não, pelo contrário, é, se paga
totalmente ou não no mês de
abril. É que, prevendo um pos-
sível atraso no pagamento e até
mesmo uma parcela nos
proventos, a Procuradoria do
Estado  tem um mandado de
segurança contra qualquer
ação do Governo em mexer com
o salário do servidor público.

QUEBRADO
O povo de Sergipe sabe que

o Estado de Sergipe está que-
brado. A antecipação dos Roy-
alties durante seis meses foi
para pagar a Folha do funcio-
nalismo público. O secretário
de comunicação do Governo
Sales Neto, disse a Rádio Ilha,
que o Governo tem todo inter-
esse de pagar em dias o salário
do pessoal. Falou que esta dis-
cussão está cedo, porque o
mêsd ainda não acabou.

MANIFESTAÇÃO
O povo volta às ruas para

protestar contra o Governo Dil-
ma. Seus organizadores dizem
que o Governo Federal não en-
tendeu o recado das ruas e apli-
cou “medidas chochas e va-
zias”. Por isso que a população
vai falara mais uma vez a presi-
dente da República através das
manifestações.

LADO
Por outro lado, o Governo

quer desqualificar as mani-
festações e arma uma contra-

manifesto. Torce que o número
de pessoas nas ruas seja menor
que o dia 15 de março.

ARACAJU
Em Aracaju, a manifestação

vai ser na Praça do Mini Golfe
na Praia 13 de Julho, na chama-
da Rua da Frente. Cartazes es-
tão espalhados pelas ruas da
cidade convidando ao povo de
todas as classes sociais.

ELEIÇÃO 2016
As eleições para prefeito das

cidades, principalmente em
Aracaju, já começaram. É que,
uma emissora de rádio, aliás,
duas emissoras em Aracaju es-
tão em plena campanha. Uma
“bate” forte no Prefeito da
capital Joãos Alves Filho e a
outra tenta desqualificar o
Governo do Estado.

EDUCAÇÃO
Professores da Rede     Es-

tadual de Ensino estão cobran-
do do governador Jackson Bar-
reto (PMDB) o pagamento do
piso salarial da categoria. Des-
de que o piso se tornou lei que
o magistério luta para que o
Governo de Sergipe cumpra a
lei. Até agora, o Governo do PT
e agora do PMDB não paga o
piso. Pode?

PROFESSORES
Os professores da rede es-

tadual de ensino reivindicam
do Governo mais mestres nas
salas de aulas e, com qualifi-
cação, porque, tem professor
de matemática ensinando bio-
logia. “Por isso que o secretário
de estado de educação, Jorge
Carvalho, disse que a edu-
cação é um inferno”, conta um
professor.

GANHA
O assessor de comunicação

da secretaria de educação, El-
ton Coelho, disse que nenhum
professore em Sergipe ganha
menos que o piso. Um profes-
sor rebateu: “se somar os
direitos do trabalhador sim,
mas, o próprio salário é menos”.

IDADE
Há uma discussão sobre a

mudança no código penal da
maioridade, na tentativa de
reduzir o número de crimes. A
melhor solução é investir na
educação.

Brasileiro diz não para o Governo Petista

Depois da primeira
manifestação do
povo brasileiro, 15

de março, em todo o país,
contra a corrupção que as-
sola o Brasil, aumento de
gasolina, inflação alta, quebra
da Petrobrás, mudança de
regras da Previdência, com
medidas contra a população,
salário achatado, e que o
Governo não entendeu, a co-
munidade se organiza e volta
às ruas neste domingo, 12 de
abril, com a mesma          fi-
nalidade. São milhões de pes-
soas que estão insatisfeitas
com a postura da presidente
da República. Alguns mais
afoitos pedem o impeach-

Raimundo Feitosa ment da presidente, porém,
outros dizem um basta na
situação caótica por passa o
Brasil.

Os diversos grupos e en-
tidades suprapartidários que
estão empenhados em que
haja uma segunda e enorme
manifestação de protesto
contra o governo no próximo
12 de abril, domingo, têm um
considerável desafio pela
frente: colocar nas ruas mul-
tidão igual ou superior à que
superlotou a Avenida Paulis-
ta, em São Paulo — 1 mil-
hão de pessoas, no maior
movimento de massas desde
a redemocratização do país,
em 1985 — e que levou mais
outro milhão a se movimen-
tar em todas as capitais de
Estado, no Distrito Federal e

em muitas cidades do interi-
or.

O governo, disso vocês
não tenham dúvidas, colocará
toda a sua máquina de comu-
nicação, especialmente os
“militantes” assalariados na
web, para apregoar um fra-
casso caso o dia 12 não faça
sombra ao dia 15.

Pelo menos dois ministros
do governo Dilma já comen-
taram com interlocutores que
“duvidam” da possibilidade
de o dia 12 ser maior que o
dia 15.

O que poderá facilitar a
tarefa dos organizadores é
que, desta vez, existem três
palavras de ordem específi-
cas para atrair as pessoas,
conforme informou o princi-
pal dirigente do movimento

Vem pra Rua, Rogerio Che-
quer, na entrevista que con-
cedeu na segunda-feira ao
programa Roda Viva, da TV
Cultura:

1. O governo não entendeu
nada (do que ocorreu no dia
15, demonstrado pela reação
da presidente Dilma e de
ministros: nada de autocríti-
ca, nada de grandes
mudanças, anúncio de medi-
das chochas e vazias, muito
palavrório e mudança real al-
guma).

2. O ministro Dias Toffoli,
do Supremo Tribunal Feder-
al, deve se declarar impedi-
do de participar do julgamen-
to do processo do petrolão;

3. Pela fixação do número
de ministério num máximo de
20. Atualmente, são 39.

Divulgação

Milhões de pessoas em todo o Brasil vão para as ruas protestar contra o Governo Dilma

PT tenta voltar a Prefeitura de Aracaju com Ana Lucia
De alguns meses para cá, o PT

se permitiu ser fotografado no
sonho de retornar à Prefeitura de
Aracaju, a partir de janeiro de
2017. Desde que o saudoso Mar-
celo Déda deixou o comando da
PMA para disputar a eleição de
governador do Estado, em 2010,
o partido não tira da cabeça o
desejo de voltar a dar as cartas
na capital – sobretudo depois das
eleições 2012, quando o ad-
versário histórico, João Alves Fil-
ho, se elegeu prefeito. E tem ven-
tilado isso. Para a missão, o nome
que soa consenso, hoje, é o da
deputada estadual Ana Lúcia.
Inclusive porque, além do perfil,
em disputando o pleito, mesmo
perdendo, Ana continuaria
deputada.

Evidente a distância para a
eleição de outubro de 2016 deixa
qualquer entendimento definitivo
inviável neste momento. Tudo é
especulação. Em política, pouca
coisa – ou nada – tem o martelo
batido de forma açodada, sem
muito diálogo. E como o partido
em foco é o PT, bote diálogo nis-
so. Aliás, o principal discurso do
atual presidente da legenda, o ex-
deputado Rogério Carvalho, para
ganhar a eleição foi o partido ga-
rantir voz à militância – uma críti-
ca ao então bolso da legenda,
Marcelo Déda, que, segundo
opositores dentro do próprio PT,
“empurrava tudo de goela
abaixo”, sem consultar a militân-
cia.

Levando isso a sério, se o nome

escolhido for mesmo o da depu-
tada Ana Lúcia, o PT tem um de-
safio antes de ouvir um sim da
parlamentar professora: voltar a
ser o PT. Romper com vícios que
deixaram o partido igualzinho a
tantos outros criticados pelo
próprio PT outrora. Evidente que
não há petista sergipano vendo
o sol nascer quadrado na Papu-
da. Entretanto, pelo menos dois
pontos, creio, a deputada Ana
Lúcia não negocia.

Primeiro, a campanha tem que
ter a cara daquele PT da estrelin-
ha vermelha no peito – com mil-
itância na rua bancando o sonho
coletivo. Nada de empresário
custeando a empreitada, para
colocar o dedo – sobretudo na
possível gestão. Ana não dispu-

ta a eleição para prefeita no bol-
so dos empresários. E, segundo,
o projeto ‘Ana 20162  precisa ser
pautado na social democracia –
em coerência com a bandeira que
o Partido dos Trabalhadores
abraçou quando foi fundado no
dia 10 de fevereiro de 1980.

Reunir partidos aliados com a
única missão de chegar ao poder
pelo poder, e, posteriormente, fa-
tiar o governo, distribuindo car-
gos com cabos eleitorais (alguns,
inclusive, para receber dinheiro
público sem sequer trabalhar)
não espelha o perfil da deputada
Ana Lúcia. Militante política há
vários anos, a professora depu-
tada, que cuida muito da própria
imagem de política séria, não se
permitiria ser usada.

Fonte: Universo politico

Ambulantes se recusam a deixar calçadas do Centro
Os trabalhadores ambulan-

tes não pretendem adotar a
nova medida de realocação
determinada pela Prefeitura
Municipal de Aracaju
(PMA). Atendendo a reivin-
dicações da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) e da
Associação Comercial e Em-
presarial de Sergipe (Acese),
a Empresa Municipal de
Serviços Urbanos (Emsurb)
decidiu que os ambulantes
sejam retirados nas ruas e
calçadas do Centro da capi-
tal e realocados em um es-

paço determinado no Merca-
do Municipal Albano Franco.
Os trabalhadores não estão
satisfeitos com a decisão e já
informaram que não vão
deixar o local atual de  tra-
balho.

Existem de 300 a 500 am-
bulantes trabalhando na região
do Centro de Aracaju. A in-
formação é do secretário da
Associação dos             Tra-
balhadores Ambulantes, Ge-
nilson Souza. Ele fala que a
recusa por parte dos    tra-
balhadores é devido à invia-

bilidade da decisão da
Prefeitura. “É inviável porque
lá não tem vagas para todo
mundo. Além disso, quem já
está lá, quer sair. Não vale tra-
balhar no Mercado”, disse o
representante da associação.

 Para Genilson, a decisão
de realocar os ambulantes é
injusta. “Como lá não tem es-
paço pra todo mundo, o que
vai fazer com os que não pu-
derem ser colocados no Mer-
cado? E outra: vai tirar a gen-
te do coração do Centro
comercial de Aracaju? O

Mercado é no Centro, mas
querendo ou não, é distante.
O consumidor não vai
querer ir até lá pra comprar”,
disse.

Condições de trabalho
O representante da asso-

ciação fala que os          tra-
balhadores não concordam
de forma nenhuma com a de-
terminação da PMA e man-
da recado: “Ninguém vai sair
daqui. A gente vive disso e
não temos condições de mu-
dar agora. Não adianta   jogar
a gente num espaço, temos
que ter condições de   tra-
balho”, concluiu.
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Centro de Estética -Espaço Feminino

CLAUDIA MEIRELES Os homens distinguem-se pelo que fazem, as
mulheres pelo que levam os homens a fazer.

 (Carlos Drumond de Andrade )CLAUDIA MEIRELES

(vieirasuel@yahoo.com.br)

SUELY
Rubens Barroso

barrosorubens@yahoo.com.br

Promoção do

MÊS DA MULHER

Peeeling de Diamante: 59,90,limpeza de pele com
extração de cravos:59,90 terapia
capilar:49,90,tricotomia:39,90 as Esteticistas Vera
Moreno e Iris Carolina

Inscrições do Prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade até o dia 15 de maio

Estão abertas, até o dia
15 de maio, as inscrições do
Prêmio Rodrigo Melo Franco
de Andrade – 28ª Edição
2015 para ações de
preservação do patrimônio
cultural brasileiro. No edital
público, deste ano,
promovido pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan),
serão contemplados oito
projetos, sendo quatro em
cada uma das duas
categorias:

Categoria I - Iniciativas
de excelência em técnicas de
preservação e salvaguarda do
Patrimônio Cultural: visa
valorizar e promover
iniciativas de excelência em
preservação e salvaguarda,
envolvendo identificação,
reconhecimento e
salvaguarda; pesquisas;
projetos, obras e medidas de
conservação e restauro.

Categoria II - Iniciativas
de excelência em promoção
e gestão compartilhada do
Patrimônio Cultural: visa
valorizar e promover
iniciativas referenciais que
demonstrem o compromisso
e a responsabilidade
compartilhada para com a
preservação do patrimônio
cultural brasileiro, envolvendo
todos os campos da
preservação e oriundas do
setor público, do setor
privado e das comunidades.

Além do número de
premiados, que foi ampliado
em relação à edição anterior,
outra novidade é aumento no
valor da premiação que passa
a ser de R$ 30 mil para cada
ação vencedora; em 2014, o
valor era de R$ 25 mil.
Poderão concorrer ao
Prêmio Rodrigo Melo Franco
de Andrade – 28ª Edição
pessoas físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, que
tenham desenvolvido ou
estejam desenvolvendo ações
de relevância pública para a

proteção patrimonial, em
qualquer lugar do território
nacional e que tenham tido ao
menos uma de suas etapas
concluídas em 2014.

Os proponentes devem
enviar suas inscrições, de
acordo com as regras do
edital, às superintendências
estaduais do Iphan de origem
dos projetos. Aqueles que
forem habilitados serão
encaminhados para a pré-
seleção das comissões
estaduais de avaliação. Após
serem avaliados nas instâncias
locais, seguem para a etapa
final, na qual serão julgados
pela Comissão Nacional de
Avaliação.

O resultado do con-
curso está previsto para ser
anunciado até o dia 17 de
julho de 2015. As inscrições
já podem ser feitas pelo
preenchimento de ficha
disponibilizada pelo Iphan em
suas unidades ou no portal
w w w . i p h a n . g o v . b r ,
acompanhada de resumo da
ação e materiais ilustrativos.
O prazo para o envio dos
projetos vai até dia 15 de
maio de 2015. Para conhecer
os requisitos e obter todas as
informações, acesse o edital.

Homenagem
O Prêmio Rodrigo Melo

Franco de Andrade – 28ª
Edição presta homenagem à
cidade do Rio de Janeiro,
com a temática Rio 450 anos
– Patrimônio Mundial como

Paisagem Cultural Urbana. A
titulação de patrimônio
mundial, concedida pela
Unesco, nesta categoria, foi
concedida em 2012 e, a
partir de ações integradas,
passou a preservar os
seguintes locais: Pão de
Açúcar, Corcovado,
Floresta da Tijuca, Aterro do
Flamengo, Jardim Botânico,
praia de Copacabana,
entrada da Baía de
Guanabara, o forte e o morro
do Leme, o forte de
Copacabana, o Arpoador, o
Parque do Flamengo e a
enseada de Botafogo.

O conceito de
paisagem cultural foi adotado
pela Unesco em 1992 e
incorporado como uma nova
tipologia de reconhecimento
dos bens culturais, conforme
a Convenção de 1972 que
instituiu a Lista do Patrimônio
Mundial. Até o momento, os
sítios reconhecidos
mundialmente como
paisagem cultural
relacionam-se à áreas rurais,
aos sistemas agrícolas
tradicionais, à jardins
históricos e a outros locais de
cunho simbólico, religioso e
afetivo. O reconhecimento
do Rio de Janeiro culminou
em uma nova visão e
abordagem sobre os bens
inscritos na Lista do
Patrimônio Mundial.

( Fonte:Infonet)

Secretário de Cultura busca parcerias com Banco do Brasil
Dando continuidade a

política de Parcerias Público-
Privada para manutenção de
espaços públicos culturais, o
secretário de Estado da
Cultura, Elber Batalha, esteve
reunido com a diretoria
executiva do Banco do Brasil
em Sergipe para apresentar
projetos aos novos parceiros.

Para o secretário, é muito

importante para esse tipo de
instituição a ligação com a
cultura e arte em cada estado
que atua. “É interessante que
instituições financeiras
participem mais do cotidiano
cultural do nosso estado. É
comum encontrarmos em
grandes centros a presença de
grandes empresas gerindo
espaços culturais. O Estado

passa por uma crise e
precisamos criar alternativas
para dar agilidade e
governabilidade à gestão”,
acredita Elber Batalha.

O superintendente de
Negócios Varejo e Governo
do Banco do Brasil em
Sergipe, José Marconi
Guimarães Lima, informou
que os projetos são analisados
por uma comissão em
Brasília, mas se mostrou
bastante receptivo diante do
apoio a iniciativas que
fomentem a cultura em
Sergipe.

“Estamos apenas a dois
meses aqui em Sergipe e
ficamos satisfeitos com esta
aproximação com o Governo,
principalmente vindo
iniciativas por parte da
cultura. Estaremos abertos ao
diálogo e a propostas que
engrandeçam esta área”,
disse o
superintendente.(Fonte:Agncia

de noticias do Governo de Sergipe)
Secretário apresentou projetos a diretoria executiva

Cristiane já plantou cerca
de 12 mil árvores em

Sergipe
A boa ideia da

restauradora e ambientalista
Cristiane Nogueira de espalhar
o verde por Sergipe lhe rendeu
um espaço na Rede Globo no
programa Globo Cidadania,
apresentado pela jornalista
Anna Annemberg. Cristiane
produz mudinhas, planta as
espécies mais adaptadas ao
Nordest, faz sua parte e a
natureza agradece. Veja a
reportagem pelo site https://
falecomaredeglobo.globo.com

 cristiane canto vivo

Luciana dá as dicas de
belez

Quer mudar o visual em
2015 ou aparecer linda nas
redes sociais? A cabeleireira
Luciana Pereira, do Centro de
Estética Espaço Feminino dá
as dicas.

Mulheres extrativistas de mangaba lançam CD
A cultura das mulheres extrativistas ganhou o segundo

CD das Catadoras de Mangaba. O lançamento contou com
show na praça Fausto Cardoso e participação especial da
cantora Patrícia Polyane e da Banda Café Pequeno.

Adélia Pessoa em defesa
da mulher

 A presidente da Comissão
de Defesa dos Direitos da MUlhr
OAB-SE, Adélia Moreira sempre
atuante. Um click da coluna para
essa mulher guerreira durante o
Cine debate, na Associação de
Psicanálise de SE, no auditório
do centro médico odontológico,
em Aracaju.

Anita Angelim e Cláudia
Meireles
Quem esteve em terras
sergipanas foi a minha
amiga pernambucana,
conceituada esteticista
Anita Angelim. Só brilho
amiga!

Angélica e o sucesso do 6º Sarau da Pizza

A médica, Angélica Farias promoveu com sucesso
mais uma Sarau da Pizza em sua chácara Ciranda da
Paz no povoado Areia Branca. A renda é revertida
para programas sociais de ajuda às crianças da
comunidade. Show!

Lila Moura e amigas

Um click dessa coluna à
amiga Lila Mura em
recente encontro com
amigas, Soemia Santana
Santana, Noelia Diniz,
Tereza Franco e outras.
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Salão de Beleza 
MM

CENTRO DE BELEZA
MIRIAM

PODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIA
DEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃO
LIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELE
MASSAGENSMASSAGENSMASSAGENSMASSAGENSMASSAGENS
SOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHA
DEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVA E DEA E DEA E DEA E DEA E DE
RENARENARENARENARENA

Rua Nossa Senhora das Dores, 121
Bairro Cirurgia Tel:(79) 9944-1362/3213-7608

 

PROMOÇÃO:
DE 2ª A 5ª –
ESCOVA + PÉ E
MÃO: R$ 20,00.
ATENDEMOS
DOMINGOS E
FERIADOS

COMPRA –SE OURO
Mesmo quebrado

Compra-se peça banhada que sirva para tirar o banho

Calçadão da Rua São Cristóvão, 14 – 3º Andar – Sala 304 -= Centro-Aracaju-SE
Desde 1989

(79) 8824-2163/9855-0786/8164-9100/9122-8235

Procure Edf. Cultura Artistica (Vizinho a BIG BOLO)

Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

A UNIÃO  FAZ A FORÇA. JUNTOS VENCEREMOS

DRª LUCIANA: PEDIATRA E CLÍNICA GERAL
2ª-FEIRA ÀS 14 HORAS E SEXTA-FEIRA ÀS
13H3OMINUTOS
DENTISTAS

DR. NELSONERON
2ª, 3ª, 5ª, E 6ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17H30MIN.
DR. RICARDO MILET
2ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
4ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
5ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
6ª-FEIRA DAS ÀS 12H.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE (FTIESE)

Atendimento:
DIAS E HORÁRIOS DOS MÉDICOS

DR. AGNALDO CELESTINO: CLÍNICO
GERAL, GINECOLOGISTA E MÉDICO DO
TRABALHO
6ª-FEIRA ÀS 16 HORAS
DRª  DAYANE CAVALCANTE: PSICÓLOGA
4ª-FEIRA ÀS 10 HORAS
DRª VIRGÍNIA MONTEIRO: PSICÓLOGA
5ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17 HORAS

Avenida Edézio Vieira de Melo, 1267 – Pereira
Lobo – Fone: (79) 3214-2776

HIPER FRANCARNE
Carne fresca de primeira qualidade, todos os dias. Frangos abatidos na hora.

Além de carnes, frangos
estamos também com
variedades de pescados,  para
o período da quaresma que se
aproxima.

Enalteceu
O deputado Jairo de
Glória (PRB) usou a
tribuna no dia 9 para
enaltecer a atuação da
Defensoria Pública. Jairo
afirmou que a Defensoria
Pública tem um trabalho
brilhante na defesa dos
hipossuficientes.

Vitória

A Defensoria Pública
do Estado de Sergipe,
através do Núcleo da Saúde,
ingressou com Ação
Condenatória com Pedido de
Antecipação de Tutela em
face do Estado de Sergipe
para que fosse fornecido, no
prazo de 24 horas, tratamento
de quimioterapia à dona de
casa Simone Alves da Silva.
Diante da ausência de
manifestação do Estado de
Sergipe, a defensora pública
Carolina d‘Avila requereu, em
menos de 15 dias, o
sequestro do valor para
custear o tratamento , sendo
deferido pelo juiz no último dia 1º.

Parabéns para o defensor
público Fabrício Sabino, que
comemorou idade nova no
último dia 3. Um grande
profissional que honra a
Defensoria Pública.

Bareta

A participação da defensora
pública Emília Correa no
programa Tolerância Zero,
com Bareta na TV Atalaia é
sucesso absoluto. Os
esclarecimentos sobre os
direitos do cidadão têm sido
aplaudidos pelos
telespectadores.

Estância II

Serão realizadas nos
próximos dias 09, 10 e 11 de
abril, as Oficinas
participativas da etapa de
Prognóstico do PMSB. Os
encontros possibilitarão o
momento de debate e
apresentação das possíveis
soluções existentes para os
problemas diagnosticados na
etapa anterior do Plano (para
ver o diagnóstico final do
PMSB acesse a seção de
cadernos no menu da página).

 Estância III

Serão ao todo 15
atividades, onde os
moradores locais poderão
participar opinando e
atribuindo suas preferências e
prioridades, em acordo com
a percepção do cotidiano lo-
cal, e contribuindo desta
forma com a construção de
um Plano que busque a
integração dos aspectos
técnicos e participativos.

Niver
A bela Talita Vasconcelos, filha do grande jornalista e
radialista Cláudio Vasconcelos, completou 18 aninhos no
último dia 1º. A gata esbanja beleza e simpatia. Parabéns!
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“Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade, sem perder a própria identidade”. Dimos Iksilara

15 anos de sucesso em Sergipe

A cerimolnialista Acacia Sá está debutando
no ramo de cerimonial  produção e
organização de eventos em Sergipe, com
muito critério, pesquisa e responsabilidade.

 Há 15 anos o seu evento em boas mãos
Parabéns!!!

 Foto: Marco Vieira Adote:
*Saltos brocados
*Animal Print nas
padronagens
*Ankie Boots
*Pantalonas
*Chapéus em
variados estilos e
modelos

Arquive:
#Não estar com o corpo em
dia e abusar das
transparências
#Buffet que serve comidas
gordurosas em eventos
#Cerimonialista que
necessita aparecer mais do
que a noiva
#Eventos que usam o som
em volume muito alto, não
deixando as pessoas
interagirem
#Viver questionando a
orientação sexual das
pessoas

Picareta querendo  imitar a
teledramaturgia

A novela nunca acaba....
Aquele picareta famoso,  de um pequeno
povoado da Cidade Histórica sergipana, anda
recebendo cobranças por parte de profissionais
sérios, que através da execução de  trabalhos e
serviços prestados, até agora nada de
pagamentos.

Só lembrando que o personagem “O cafetão
Murilo” vivido pelo   excelente ator Bruno
Glagliasso em Babilônia, trata-se de pura ficção,
além de ser belo é claro, que não é o caso da
nossa “Cafetina de plantão”.
Com essa só encomendando um azulejo
legítimo português!!!

Um registro deste colunista com a modelo e apresentadora
do “Vamos combinar seu estilo” no GNT Mariana
Weickert,   nos bastidores do Moda RioMar
Cosmopolitan .

Niver Sofisticado

O estudante Wesley Medeiro comemorou mais um niver no
último dia 22 de março em grande estilo, no Restaurante Shushi
Mori da 13 de julho, com um almoço bem divertido entre
verdadeiros amigos e muitas comidinhas bem bacana.Com direito
a ser transportado em uma belíssima Mercedes-Benz  preta.Tudo
organizado pelo seu grande amigo e parceiro Yago

Cairu.Parabéns!!!

Qualidade e credibilidade tem nome. Auto Escola
Stop Car!

Está pensando em tirar sua habilitação de motorista? Essa
é a oportunidade! A Stop Car disponibiliza de serviços de
aulas práticas, teóricas e todo o acompanhamento para
retirada da sua carteira de motorista. Quer mais?  A
mesma oferece uma promoção para categoria B, aonde
você leva um amigo e ganha 10%.
Incrível não é?

Auto Escola Stop Car

Travessa Trinta e um de Março, N°29
Conj. JK – Bairro Jabotiana ( Próximo ao DETRAN )
Aracaju-SE
Contatos: (79) 3232-1159 / 9808-3300 / 8824-5692

Forró das Antigas: bandas que fizeram história marcam
a 8ª edição da festa

A festa que promete muito revival  já tem data marcada para
a edição 2015: dia 17 de abril, a partir das 21 horas, acontece
o Forró das Antigas.

Esse ano, a forrozança promete! Mastruz com Leite e o cantor
Batista Lima , comemorarão 25 anos de estrada, já a
Magníficos festejará 20 anos de sucesso. Com tanta estrada
das famosas bandas, a Rojão Diferente entra no clima de
nostalgia e faz uma apresentação inédita com muitos hits antigos
que fizeram a história do forró. 

A primeira grande balada de forró do ano acontece na Casa
de Praia.

 Os ingressos estão à venda na Central do Ticket, no Shopping
Riomar; na Loja Inquérito, no Shopping Jardins; na Auto Peças
Macedo, localizado no Bairro Siqueira Campos; ou na Mister
Pizza, do Shopping Prêmio.

Imperdível!!! 

Pitty retorna à Aracaju para a 10ª edição do Badalando
Rock

Depois De cinco anos, a cantora Pitty está de volta à Aracaju e em
grande estilo. Ela será a atração principal da 10ª edição do Badalando
Rock, o maior festival de rock do estado, que acontece no dia 25 de
abril na Arena Beach, na Coroa do Meio, a partir das 21 horas
O evento contará ainda com as bandas The Baggios, Maryjoe,
Murdera (BA) e pela primeira vez uma mega Tenda Crazy com o Line
Up formado pelo Dj italiano Ansinho e os Dj’s Veery Crazy, Rick Owl e
Maluh Fikdik.
Outra novidade no Festival Badalando Rock, é que o espaço também
terá uma praça de alimentação com várias opções de estandes para o
público como o Espaço Traz a Conta, Coxinharia e Beach Stop.
Os ingressos estão sendo vendidos ao preço de R$ 50 (pista) e R$ 70
(frontstage) e podem ser encontrados na Beach Stop (Shopping
Riomar), His (Shopping Jardins), na Auto Peças Macedo (Hermes
Fontes e Siqueira Campos) ou online pelo site www.badalando.com.br/
loja.
.

A rara beleza da modelo Ana
Paula Rocha no RioMar
Cosmopolitan
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“A ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação”. Benjamin Disraeli

Íntimo & Pessoal:
Kátia Maria dos Santos
Empresária e

Corretora Imobiliária

*Se o mundo
acabasse amanhã,
minha prioridades
seria: Meus filhos,
minha família

*Sexo fora do
relacionamento pra
mim: Não concordo,
acho que em um
relacionamento tem
que ter respeito e
confiança,  além de
respeitar a si mesmo.

*Dinheiro,
sorte ou oportunidade: os três são importantes, precisamos de
dinheiro, sorte e oportunidade a gente cria.

*Meu elixir de saúde é .... Hidro- ginástica  e academia

*Santo, imagem ou fé? Fé com certeza

*Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta? Amigo verdadeiro

*Doce, salgado, azedo ou amargo? Doce

*Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como
testemunha de uma vida bem vivida? Uma cirurgia para melhorar e
o que incomoda e deixar a auto estima lá em cima (Risos)

*Amor, paixão ou puro sexo? Amor

*Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer da
gula? Ultimamente to balanceando minha gastronomia

A Reinauguração da Container Denim  Aracaju
Foi reinaugurada em grande estilo A Container Denim

Aracaju no último dia 1º de abril.Os empresários Fábio
Fernandes Santos, sua esposa, Mércia Ramos de Araújo
e o seu filho e sócio José Gomes dos Santos Neto eram
só alegria diante de toda a movimentação fashionista,
brindando com muitos proseccos, whiskys, canapés e
comidinhas especiais.Muita gente bacana, bonita e alto as-
tral, destacando a presença de convidados, amigos e
formadores de opnião: Os jornalistas, Múcio Miranda,
Susane Vidal, Walter Lopes, Jaime Neto, os blogueiros
Yago Cairu, Aline Aragão Barbiezinha, a repórter
Rafaela Oliveira gravando o BlogTV, os modelos da
Mega Aju Ismael Filho e Marjorie Feitosa, o carismático
gerente João Paulo,  dentre outros convidados Vips.

A Container Denim  Aracaju é uma loja diferenciada,
com um critério único de sustentabilidade e ecologicamente
correta.Com espaço arquitetônico moderno e conceitual,

preservando o meio ambiente, edificado com materiais
reciclados como “Container”  com mais de 20 anos de uso,
araras feitos de corrimão de ônibus e  grifes que se preocupam
com a sustentabilidade.

Là você encontra com exclusividades as poderosas grifes
nacionais e internacionais masculinas e femininas : Container
Denim,  Morena Rosa,  Maria Valentina, Lebôh, Lez a
Lez, Ellus 2nd Floor,  Armazém,  Reserva, Tommy
Hilfiger, Hollister,  Ralph Lauren,  Abercrombie, Osmoze
e Bio Recicle

Não perca tempo, passe na Container  Denim  Aracaju
e confira a mais nova coleção Outono/Inverno.

Container Denim  Aracaju
Av. Ananias Azevedo, 365  Bairro 13 de Julho

(79) 3085-2568 / aracaju.container@lojacontainer.com.br

Confira os flahs do Pietro Tadeu do Quatro Focos

Modelo e estudante de direito Tatiane Santos em um ensaio bem
sensual.

Empresária e
Corretora Imobiliária
nota dez

A  Corretora de
Imóveis   Kátia Maria
dos Santos,  já possui
em sua bagagem
profissional  nove anos
de atividades no
seguimento.Muito
conhecida na região de
Nossa Senhora do
Socorro (SE), por
desenvolver um
excelente  trabalho,
sempre dentro de uma
doutrina de
honestidade .
Em breve, Kátia
estará inaugurando seu
escritório imobiliário
em frente ao Shopping
Prêmio,  e futura
Correspondente
Bancária, para melhor
oferecer aos seus fiel clientes e colaboradores,
comodidade e segurança na realização de uma das
maiores conquistas do ser humano, que é adquirir uma
casa própria.

Parabéns a esta dedicada profissional!!!

Na Terra do Tango
A aposentada da CEHOP Gilda Lopes e o seu filho, o jornalista
Walter Lopes, aproveitando as maravilhas da Terra do tango e
Evita Peron, em Buenos Aires na Argentina.Na foto no Jardim da
Casa Rosada. Pura LUXA!!!

Kassiano Ramos é o mais novo Mister Teen New Model
Brasil 2015 em rumo a Republica Dominicana

O  nosso mais novo
Mister Teen New Model
Brasil 2015, o belo e
carismático Kassiano
Ramos.

O Mister Teen  New
Model Brasil 2015
prestigiou como
convidado , da festa de
Páscoa  no Povoado de
Bom jardim, prestigiando

o Prefeito do município
sergipano de Campo do
Brito, Sr. Léo Rocha.

 Um belo e marcante
registro da Ação social,
na  cidade de Campo do
Brito, no interior
sergipano,  na Associação
de moradores do Bom
Jardim , em uma
emocionante festa de

Páscoa.
Além do seu maior

investidor, que acredita
em seu verdadeiro
potencial, o empresário e
estilista Marcelo
Anunciação.

Em Julho, o nosso
Kassiano Ramos
enfrentará mais um
desafio, no País da Re-

publica Dominicana.
Vamos todos juntos

torcer para que este belo
modelo sergipano nos
represente muito bem.

Confira alguns falshs
desta coroação mais que
merecida.

Parabéns e vamos
aguardar mais faixas e
troféus.

Na festa de Páscoa no Bom Jardim

O Mister Teen com Prefeito Léo RochaKassiano com o estilista e seu empresário Marcelo Anunciação


