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

 (Carlos Drumond de Andrade )CLAUDIA MEIRELESCLAUDIA MEIRELES

Repúdio

Depois de publicar Nota de
Repúdio contra a cena exibida na
novela “Verdades Secretas”, da Rede
Globo de Televisão, a corretora de
imóveis sergipana e única Conselheira
feminina do Conselho Federal de
Corretores de Imóveis (Cofeci). Du-
rante uma negociação de aluguel de
um apartamento, a atriz, que
interpretava uma corretora de
imóveis, disse que gosta de ser
corretora porque sempre rola uma
rapidinha e o marido não desconfia”.
Para Fátima Sobral, “uma banalização
injusta da classe e da mulher em geral”.

Galeria

A Secretaria de Estado da
Cultura promoveu em maio uma
reunião com os artistas visuais de
Sergipe no auditório da Biblioteca
Pública Epifânio Dória para tratar de
propostas para o Plano Estadual da
Cultura, onde os artistas
apresentaram sugestões para compor
o plano de Sergipe. Na oportunidade
também foram debatidas as Políticas
Públicas, no âmbito estadual, para as
Artes Visuais, e um dos pontos
discutidos foi a criação de um edital
de ocupação da Galeria J. Inácio.  Essa
proposta já está sendo colocada em
prática pela Secretaria de Cultura,
através dos procedimentos
administrativos e, provavelmente em
agosto, será lançado este edital.

Goretti em audiência

A deputada estadual Goretti
Reis participou da 19ª Conferência
Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais na cidade de
Vitória (ES) e na ocasião aconteceu a
eleição da nova direção da União
Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (Unale) para
2015/2016, o deputado estadual
Sandro Locutor (ES) assumiu a
presidência e Goretti Reis como
presidente da Secretaria Especial da
Saúde. Apesar de Sergipe ser o menor
estado da Federação está com uma
alta representatividade na UNALE,
que além de Goretti conta também
com sergipanos para os cargos: vice-
presidente de Assuntos Legislativos,
Georgeo Passos; Membro do
Conselho Fiscal Venâncio da Fonseca
e com tesoureiro geral Antonio dos
Santos. “Assumi mais um cargo de
tanta responsabilidade é mais um
grande desafio.

O destaque da nossa
coluna nessa edição é
para a  deputada
estadual Silvia Fontes
(PDT), também assume o
cargo de presidente da
Comissão de Saúde, da
Assembleia Legislativa
de Sergipe.

Luciana Pereira
dá as dicas para
cabelos lindos no
inverno

A primeira lição
começa no chuveiro.
“Minha dica primor-
dial para ter os
cabelos bonitos du-
rante todo o inverno
é hidratá-los
semanalmente”, diz.
Outro ponto de
atenção é a
temperatura da água.
“Passe menos tempo
possível embaixo da
água muito quente e
finalize o banho com
água morna.
Massagear o couro
cabeludo também garante melhores resultados, pois ativa a circulação
e melhora a oxigenação dos fios”.

Um grande vilão da temporada é o frizz. Durante o inverno, a
umidade faz com que os fios fiquem arrepiados e desalinhados com
aspecto seco. Para evitar o frizz, o profissional recomenda investir em
produtos específicos e, de preferência, que contenham queratina em
sua formulação.

Para as mulheres que não abrem mão de secadores, chapinhas
e baby liss, ele ressalta a importância de proteger os cabelos do calor
excessivo. “É importante proteger os fios ao máximo do calor, por
isso produtos com protetor térmico são essenciais”, afirma.

Se a intenção é mudar de visual, o hairstylist aconselha os
cortes curtos que, segundo ele, serão o destaque da estação. “Pelo
fato das mulheres usarem muita gola alta, cachecol e afins, os curtos
possuem um atrativo a mais dando ao look uma ousadia sexye moderna
sem brigar com as roupas e acessórios”, destaca.

Para quem não quer enfrentar a tesoura, a dica é investir em
penteados soltos com bastante movimento, tornando o visual bem
natural. Tranças desestruturadas e bagunçadas também devem fazer
a cabeça das mulheres. “O mais importante é adequar a tendência ao
seu estilo”, finaliza.

Grace Franco
Destemida, atuante e de
bem com a via, minha
amiga Grace Franco,
que exibe um lindo
visual todos os
domingos, através do
programa “Você Vahle
na TV” exibido pela TV
Atalaia (canal 8).

Bolo de fubá da vó Maria
Aproveite a estação e a
produção do milho em
nosso Estado,
selecionamos para os
leitores essa deliciosa
receita de Bolo de Milho.

INGREDIENTES
4 ovos
2 xícaras de chá de açúcar
2 xícaras de chá de trigo
1 xícara de chá de fubá
3 colheres de sopa de
margarina
1 xícara de chá de leite
4 colheres de chá de
fermento Dr. Oetker
MODO DE PREPARO
1.      Bater as claras em
neve, acrescentar o açúcar,
continuar batendo
2.     Acrescente aos
poucos as gemas, a
margarina, o leite, a farinha
de trigo, o fubá e continue
batendo
3.     Coloque por último o
fermento misturando com
uma colher ou espátula
4.     Coloque a massa
numa forma untada e deixe
assar em forno médio
preaquecido por,
aproximadamente, 30
minutos.

Adélia Pessoa recebe honraria em Brasília
 Um momento solene de entrega do Diploma “Mulher-cidadã

Bertha Lutz a Dra Adelia Pessoa. A homenagem promovida pelo Senado
premia mulheres que tenham oferecido relevante contribuição na
defesa dos direitos da mulher e questões do gênero no Brasil. O
diploma leva o nome de Bertha Lutz pioneira do movimento feminista
no Brasil e responsável pela articulação política que resultou nas leis
que deram direito de voto às mulheres e igualdade de direitos políticos
nos anos 20 e 30.

A Equidade de Gênero é UMA EVOLUÇÃO DA
ESPÉCIE HUMANA, AS CONQUISTAS E
MULHERES GUERREIRAS DO PASSADO
JAMAIS DEVEM SER ESQUECIDAS, AS
GUERREIRAS DO PRESENTE, DEVEM SER
SEGUIDAS RUMO À NOVAS CONQUISTAS!
MUITO JÁ FOI CONQUISTADO.

A cantora Kelly  Costta
vem conquistando cada
vez mais um público
diversificado, a cada
show, aumenta o
numero de fãs, sua
voz,seu talento, carisma
e o carinho que ela tem
com todos , vem
colocando ela num
patamar de um novo
fenômeno da musica
sergipana.

Exposição ‘Juntos e Separados’
será a atração da Álvaro

A Galeria de Artes Álvaro
Santos (GAAS), unidade da
Fundação Cultural Cidade de
Aracaju (Funcaju), promove
neste mês de julho a exposição
Juntos e Separados, com obras
de Almério Cavalcanti, Kalvero e
Ana Denise. A abertura será
realizada na terça-feira, 21, às 20h
e será composta por 30 obras.

Com estilos diferentes, os
artistas que já participaram de
várias exposições coletivas,
apresentarão ao público
sergipano telas que retratam a
poesia árida do nordeste,
revelando em cores vivas
técnicas que vão da pintura ‘naif’
ao realismo da arte figurativa.

Luiz Adelmo, diretor da
Galeria e curador da exposição,
conta que apesar de técnicas
distintas o conjunto das obras

forma uma unidade bem
significativa, transformando a
galeria em uma vitrine da
sensibilidade artística do Estado.

“Sergipe é muito rico de
artistas. A participação da
população e o apoio que a
Prefeitura de Aracaju, através da
Funcaju dá a cultura são da maior
importância, visto que estamos
em um momento difícil no país e
arte também faz parte da
transformação social”, disse.

A exposição ficará em
cartaz até o dia oito de agosto e
estará aberta a visitação de
segunda a sexta-feira, das 8h às
18h e aos sábados das 9h às 13h.

A Galeria de Artes Álvaro
Santos fica localizada na Praça
Olímpio Campos, centro de
Aracaju. Mais informações pelo
telefone: (79) 3179 - 1308.

Globo está produzindo uma
novela com o tema a Volta de Jesus

A TV Globo pretende
produzir uma novela falando
sobre a volta de Jesus Cristo,
o autor escolhido para produzir
o projeto é Benedito Ruy
Barbosa, e a novela recebeu o
título provisório de “E Se Ele
Voltar? “.

Depois de ter sofrido
boicote no seu principal
produto, a novela Babilônia, e
experimentado os piores índices
de audiência da história, a
Rede Globo poderá produzir
pela primeira vez uma
telenovela para o público
cristão.

Para o Pastor Silas
Malafaia, a novela poderá ser
um sinal para os cristãos.

“mesmo a globo usando de
chacota, colocando em dúvida
o arrebatamento isso servirá
como sinal para os cristãos
ficarem atentos. Ao mesmo
que a globo zomba estará
trazendo uma informação
valiosa a nação brasileira”.
Declarou Malafaia.

Segundo Flávio Ricco, o
autor escolhido pela emissora
é considerado um dos
escritores de teledramaturgia
mais bem-sucedidos na
carreira, segundo os
especialistas. A sinopse já foi
entregue por Ruy Barbosa e
já existem seis capítulos
escritos.

Luiz Fernando Carvalho

é diretor indicado pelo autor,
ambos fizeram dobradinha no
trabalho “Meu Pedacinho de
Chão”. O desafio agora é
convencer o público cristão
que eles também sabe
produzir temas relacionados
com a Bíblia.

Na tentativa de se
reaproximar do público
evangélico a Rede Globo
chegou a receber no último
mês alguns deputados da
Frente Parlamentar
Evangélica, mas o deputado
Marco Feliciano que
promoveu a campanha con-
tra a novela Babilônia não
compareceu ao Projac, a
fábrica de entretenimento da
Rede Globo.

reflexão
O Oleiro e o Barro

Jeremias 18:6 – Não
poderei eu fazer de vós como
fez este oleiro, ó casa de Is-
rael? diz o SENHOR. Eis que,
como o barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão,
ó casa de Israel.

Ao dar Sua revelação,
através do profeta Jeremias, o
Senhor fala da soberania dos
Seus projetos, usando a
ilustração do oleiro. “… Como
o barro na mão do oleiro, assim
sois vós na Minha Mao, ó casa
de Israel.” (Jeremias 18:6).

Nossa estrutura, como
pessoa, foi planejada pelo
Senhor para a concretização

dos Seus projetos na terra.
Paulo diz que cada um constrói
sua casa, de acordo com a
matéria prima que possui. Uns
constroem com pedra, outros
o fazem com ouro, enquanto
alguns apenas edificam com
palha. O Espírito nos confere
diferentes dons, levando em
conta nossa capacidade. Por
isso, apesar de todos sermos
parte do corpo de Cristo, cada
um constitui um órgão
diferente exatamente para
exercer diferentes funções.

Ao se apresentar como
o Oleiro, o Senhor declara Sua
soberania como o projetista do
papel que desempenhamos na

vida. Isto quer dizer que o
oleiro não se submete às
características e limitações do
barro. O barro, entretanto,
tem que se submeter ao
desenho e à técnica do
ceramista. A mesma
qualidade de voz, dependendo
do fonoaudiólogo, pode
produzir um bom narrador, ou
um bom vendedor, ou um bom
aconselhador. O objetivo do
texto de Jeremias é dizer a
nós, o barro, que devemos nos
submeter à vontade do Oleiro.
Sem a modelagem do Senhor,
nosso valor nunca irá acima
do simples barro.

Trechos do
diário de Renato
Russo estão em
livro que será

lançado este mês
“Nunca me interessei muito

por outras pessoas (mesmo antes de
minha dependência). Isto é um
desabafo. Quero colo! Acabou de
tocar na rádio ‘Just the Way You
Are’ e agora entrou ‘Be My Baby’.
Poder superior! Acho que vou
conseguir. (Xô, autopiedade!)”

Todos os dias, na clínica de
reabilitação no Rio, internos
deveriam escrever o “evento
significativo” da vez. Em 4 de maio
de 1993, o de Renato Russo (1960-
1996) expunha o conflito interno do
homem que se dizia indiferente aos
outros enquanto pedia colo.

A Folha teve acesso a parte
do diário que o vocalista da Legião
Urbana escreveu ao passar 29 dias
na Vila Serena -para se livrar de vícios
como a heroína. Feito como exercício
terapêutico, o relato da “rehab” será
lançado em julho, pela Companhia
das Letras, intitulado “Só por Hoje
e para Sempre”. Nele, o músico
revela: “Novamente a impressão é
de que meu esforço é em vão (o que
imagino que sentiu o irmão do filho
pródigo quando este volta para a
casa). Não sei. Acho que estou com
medo de enfrentar minha nova vida -
e não tenho escolha”.
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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 e Frangos
estamos também com
Variedades de Pescados.

Trabalhadores do INSS em greve

Divulgação

Bancários cobram plano de ação para segurança
Os casos envolvendo ex-

plosões a caixas eletrônicos
e assaltos a agências
bancárias reacenderam as
discussões em torno da   se-
gurança neste tipo de estabe-
lecimento em Sergipe. Nos
últimos dias, foram registra-
dos crimes em Arauá, Ja-
paratuba, Capela e Nossa
Senhora do Socorro. A Polí-
cia Civil de Sergipe ainda não
tem informações sobre o pa-
radeiro dos suspeitos.

Os problemas na         fra-
gilidade na segurança das
agências podem ser minimi-
zados, segundo o Sindicato
dos Bancários do Estado de
Sergipe (Seeb/SE), com a
implantação de um Plano de
Segurança Bancária, resulta-
do de um projeto piloto de-
senvolvido pela Federação
Nacional dos Bancos (Fena-
ban) em parceria com todos
os sindicatos do país.

A presidente do Seeb/SE,

Ivânia Pereira, explica que o
projeto traz diversos pontos
importantes, entre eles, o au-
mento de dos instrumentos de
segurança bancária. “O pro-
jeto prevê a instalação de
biombos entre os caixas
eletrônicos e as salas de aten-
dimento e também para os
vigilantes. Ele também
propõe a implantação de
vidros blindados nas agên-
cias, além de seguranças nas
salas de autoatendimento en-
quanto elas estiverem    fun-
cionando”, detalha.

Ivânia Pereira conta que os
resultados do projeto, cuja
implantação no estado de
Pernambuco apresentou re-
sultados positivos, motivou a
Seeb a apresentar tais ações
à Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Ser-
gipe. “O secretário Men-
donça Prado nos recebeu e
nos ouviu. Falamos do pro-
jeto e também pedimos a

instalação do Comitê    Es-
tadual de Segurança
Bancária, que deve ser for-
mado pela própria SSP, Polí-
cia Federal, Seeb, Bancos e
empresas de segurança que
contratam os vigilantes.
Queremos ações preventivas
e que a Segurança Pública
aja para que não ocorre es-
sas episódios”, revela.

O delegado Jonatas Evan-
gelista, diretor do Complexo
de Operações Especiais, que
investiga este tipo de crime
em Sergipe, conta a Secre-
taria de Segurança Pública
tem dado orientações e feitos
diversas reuniões com os
representantes das agências
bancárias, que também já es-
tão seguindo orientações da
Fenaban.

Ainda de acordo com o
delegado, a Polícia Civil não
chegou aos suspeitos, mas
continua atuando nas investi-
gações.

Isac Silveira é o coordenador-geral  do Sindiprev

A greve por tempo in
determinado teve in
ício após o fim das

negociações junto ao Gover-
no Federal, sem a definição
das incorporações das gratifi-
cações nos salários base da
categoria, redução da carga
horária para 30 horas sema-
nais, condições de trabalho,
concurso público e reposição
das perdas inflacionárias acu-
muladas desde 2012.

Em todo o Estado, servi-
dores de 19 unidades do INSS
estão com as atividades
paralisadas. Com isso, quase
três mil pessoas devem ficar
sem atendimento por dia. No
prédio do INSS da Av. Ivo do
Prado, servidores estão acam-
pados na porta e apenas es-
tão sendo atendidas as pes-
soas que já estavam agenda-
das para a realização de perí-
cias.

De acordo com informações
do Sindicato dos Previden-
ciários (Sindiprev/SE), desde
o início de 2015, que a entidade
vem mobilizando a base
através de assembleias e visi-
tas setoriais com vistas à
Greve Nacional dos Servi-
dores Federais.

“São sete anos de nego-
ciações e até agora o Gover-
no não apresentou contra-
proposta que agrade os 490
servidores do INSS em Ser-
gipe. Com a greve, são 2.500
atendimentos que deixarão de
ser feitos por dia em Sergipe”,
destaca o secretário geral do
Sindiprev, Joaquim Antônio
Ferreira acrescentando que a
adesão ao movimento é de

70% neste primeiro dia.
Governo
O Ministério da Previdência

Social informou que no
período da greve, “os segura-
dos que possuam agendamen-
to para atendimento em uma
Agência da Previdência So-
cial (APS) e que não sejam
atendidos em razão da
paralisação dos servidores
terão sua data de atendimen-
to remarcada. O reagenda-
mento será realizado pela
própria APS e o segurado
poderá confirmar a nova data
ligando para a Central 135 no
dia seguinte à data original-
mente marcada para o aten-
dimento. O INSS considerará
a data originalmente agenda-
da como a data de entrada do
requerimento, para se evitar
qualquer prejuízo financeiro
nos benefícios dos segurados”.

E ainda que “O Ministério da
Previdência Social e o INSS
têm baseado sua relação com
os servidores no respeito, no
diálogo e na compreensão da
importância do papel da cate-
goria no reconhecimento dos
direitos da clientela previden-
ciária e, por isso, mantém as
portas abertas às suas en-
tidades representativas para a
construção de uma solução
que contemple os interesses de
todos”.

Diante deste cenário de caos
no INSS (e que se reflete na
realidade dos vários órgãos
públicos), nossa pauta de
reivindicação está apoiada nos
seguintes eixos:

1 - Realização de concurso
público com números

necessários para médicos
peritos, técnicos e analistas no
INSS;

2 - Melhores condições de
trabalho, com reformas nos
prédios, acesso a produtos
básicos de higiene (sabão, pa-
pel higiênico etc.) e de expe-
diente, dedetização de ratos,
baratas, formigas e escor-
piões;

3 - Reposição das perdas in-
flacionárias que, de 2010 a
2015, já somam mais de 27,3%

4 - Data base para 1º de maio
para todos os servidores públi-
cos federais;

5 - Direito de Greve e Ne-
gociação coletiva no serviço
público (Convenção 151 da
OIT/ONU);

6 - Incorporação de parte
das Gratificações (GDASS/
GAE) no vencimento básico
que, no INSS, o menor das
carreiras do serviço público
federal, no valor de apenas R$
639,18 para o nível médio, ou
seja, MENOR QUE O
SALÁRIO MÍNIMO;

7 - Criação do Adicional de
Qualificação (AQ), a  exem-
plo de outras carreiras do
serviço público, valorizando os
servidores que se qualificam
e melhoram o seu nível edu-
cacional;

8 - Revisão de metas e in-
dicadores de gestão;

9 - Retorno da jornada  se-
manal de trabalho de 30 horas
para todos os servidores;

10 - Isonomia salarial e de
benefícios entre os três po-
deres (Utivo, Legislativo e Ju-
diciário);

11 - Paridade salarial entre
ativos, aposentados e
pensionistas.
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“É prova de alta cultura dizer as coisas mais profundas, do modo mais simples”.Ralph Waldo Emerson

O “Vânia Lima Buffet” comemora o sucesso no
camarotes do Forró Caju

 Com 15 anos de atividades no mercado sergipano,
realizando sonhos nas festas de  aniversários , casamentos,
formaturas, eventos corporativos, encomendas, churrascos
dentre outras comemorações.

Foi o maior sucesso no camarote “Super Recomendo”
de Ana Alves Mendonça,durante o Forró Caju,  agradando a
todos os convidados.

O “Vânia Lima Buffet” é recente no mercado de
Sergipe. Inaugurado no dia 6 de agosto de 2012, tem como
proprietária dona Vânia Maria Lima Mendonça, ex-
professora dos cursos de salgados, doces, bolos e tortas do
estado de Sergipe. Desde sempre foi apaixonada pelo ramo
de eventos na área de fornecimentos alimentícios. Atualmente,
trabalha junto às suas funcionárias na cozinha, para que sua
festa seja completamente especial e inesquecível, com produtos
e serviços de puríssima qualidade, na hora do atendimento
até a dia do evento.

Tendo como principal objetivo,  sem sombra de dúvidas,
alcançar a máxima satisfação e confortabilidade dos clientes
quanto aos quesitos “atenção, pontualidade e qualidade”,
visando o cliente sempre em primeiríssimo lugar.

Venham conferir nosso espaço, degustar e aprovar nossos
salgados, folheados, canapés e doces”.

Não perca tempo na hora de escolher doces e salgados
sofisticados e deliciosos, passeou agende uma visita no Vânia
Lima Buffet.

Este eu recomendo!!!

Vânia Lima Buffet
Av. Rafael de Aguiar, nº 734 Bairro Pereira Lobo
(79) 3213-8599/ 9931-8926

O casal Gabriel Gomes e Bárbara
Oliveira, estão muitos felizes com o
seu empreendimento no seguimento
fitness. A academia Império Fitness é
o novo conceito para quem deseja sair
do sedentarismo, com diversas
atividades. Sucesso!!!

Boom

Amanhã dia 11 de julho no Porto Madeiro Aracaju,
acontece a “Boom” com aquela mistura de
música eletrônica, pop, rock e hits do jeito que
todo mundo gosta!
No line up os DJS: GessanaShakti( Top DJ
HouseMag ) , Lucas Noiser (DJ/Producer),
Nathan Lima (BOOM/AL), Buddah Moderno
(Pista1) & Bruno Martins(SoFierceCo.)
fazendo aquela mistura musical que vai do
DeepHouse ao EDM, do Pop atual ao Rock e
Hits de todos os tempos.
Ingressos a venda na Colcci do Shopping Riomar
Realização: Boomparty Brasil e Pista1

Uma bela foto para um editorial
de moda, ilustrando a modelo a
Mega Aju Models, Tawane
Michele, para s lente de Nick
Saiker, com produção demoda
assinadopor Samntha Urban e
cabelos e maquiagens de Mima
Souza.

A sensualidade explicita
do modelo Mateus
Soares da Mega Aju
Models pra as lentes de
Fábio Pamplona.
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“A maneira mais fácil de ficar livre da tentação é ceder a ela”.Tristan Bernard

Adote:
*Jeans com lavagem

puída e destroer
*Usar looks no estilo

“Navy” ,branco,  azul
marinho e vermelho

*Utilizar do Botox
para suavizar a transpiração
nas axilas

*Perfumes com notas
exóticas e marcantes

*A competência da
jornalista Maria Julia
Coutinho da Rede Globo.Já
começou a incomodar

Arquive:
#Jogador famoso que
nãoinveste em educação e
cultura
#Tentar conseguir objetivos
a base do puxa saco
#Gente com a sexualidade
mal resolvida nos dias
atuais
#Usar casacos com cheiro
de mofo
#Frequentar coquetéis sem
interagir, apenas para
aproveitar a boca livre

Um click da modelo da Mega Aju Models,  Renata
Argôlo para as lentes de Nick Saiker, com produção de
moda por Samntha Urban e make up e hair por Mima
Souza.

Íntimo & Pessoal:
Com Jaime Santana Neto
Jornalista

Se o
mundo
acabasse
amanhã,
minha
prioridade
seria:
Dançar a
noite
inteira,
até a
hora do
fim do
mundo (bebendo um bom Jack Daniel’s, com
Coca-Cola, claro).

Sexo fora do relacionamento, para mim:
Desnecessário se a relação estiver ok ou
essencial se a relação estiver uma droga.

 Dinheiro, sorte ou oportunidade? Grana.
Meu elixir de saúde é: são apenas dois copos
com água assim que acordo, menos trigo,
menos açúcar e dormir mais.

Santo, Imagem ou fé? Fé!
 Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta?
Dinheiro na conta!
Doce, Salgado, azedo ou amargo? Salgado.
Cirurgia plástica ou deixar as marcas do
tempo como testemunha de uma vida bem-
vivida? Deixarei as marcas, mas adoro pessoas
plastificadas, cheias de botoxs e plásticas
(adoro ver bocas deformadas).
Amor, paixão ou puro sexo? Amor, sempre!
Gastronomia balanceada ou não se privar
do prazer da gula? Extremamente balanceada.
Menos é mais (em todas as situações).

Um click do belo e sarado estudante de direito Sérgio Alves,
que ira comemorar mais uma um aniversário no próximo dia 3 de
agosto.Este colunista deseja saúde, paz, alegrias e sucesso!!!

O turismologo Paulo Cesar de Oliveira comemorou mais uma
primavera no último dia 30 de junho no Café da Gente Sergipana,
anexo ao Museu da Gente Sergipana. Na foto com Vera Lucia
Floresta e Sayonara Viana.

Saúde, paz, alegrias e sucesso sempre!!!

Amo no Shopping Jardins

Já imaginou poder ajudar ao próximo e
ainda ter a oportunidade de realizar o sonho da
casa própria? Então pare de sonhar e corra para
o Shopping Jardins. Até o dia 31 de julho, a
Associação dos Amigos da Oncologia (Amo)
está no centro de compras comercializando
cupons para o sorteio de um charmoso
apartamento doado pela Jotanunes Construtora.
A campanha solidária promovida pela Amo visa
arrecadar fundos para a construção da nova casa
de apoio da instituição que atende a mais de
1.500 pessoas com câncer. O sorteio do
apartamento localizado no Residencial Mais
Viver Atlântico será realizado no dia 21 de
novembro.

Visite o estande da Amo instalado em
frente à Polishop, participe e contribua com
esta importante causa!

Representando e nos orgulhando!

Nos enchendo de orgulho, o Advogado, Professor e
Mestrando, Dr. Afonso Oliva está na Holanda onde
apresentou sua pesquisa na Faculdade de Direito de
Amsterdã no evento internacional sobre Direito do
Consumidor -  15th International Conference on
Consumer Law - A Constitutional Defense of the
Consumer and Brasil’s Federal Law No. 12.414/2011
Parabéns.É nosso talento genuinamente sergipano,
conquistando espaço além fronteiras.!!!

Projeto Música Na Praça

Durante o mês de julho, o RioMar Shopping apresenta
o Música na Praça, projeto musical que acontece todas as
quintas-feiras, das 18h30 às 20h30 e que leva música de
qualidade para a praça de alimentação. Amanhã, dia 2, a
abertura do evento fica por conta do saxofonista Alejandro
Habbib que irá promover uma noite de Jazz – Sax & Play-
back. No dia 9, é a vez do músico Rafael Ramos embalar a
praça com o show Piano Solo. Alejandro Habbib retorna no
dia 16 de julho para mais um espetáculo de Jazz. E finalizando
o projeto, no dia 23, Rafael Ramos volta com o Especial
The Beatles - Piano &AcousticBass. Durante as quatro
quintas-feiras de julho, na mesma faixa de horário do projeto
Música na Praça, as lojas da praça de alimentação vão estar
com ofertas especiais.

Uma programação e tanto para aquecer o mês das
férias!
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