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Compre uma
tapioca e ganhe outra. A
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Banho
e Tosa

Para conter a violência, parlamentar disse que a
presença de psicólogo nas escolas é fundamental
Para o psicólogo e vereador Max Prejuízo (PSB), “não se combate a violência apenas com polícia nas ruas. Trabalhar com

o ser humano a questão da prevenção é o principal combate, que deve ser iniciado desde cedo na escola com professores,
psicólogos e assistentes sociais. É trabalhar a socialização das novas   gerações diante da realidade em que estamos vivendo”.
Longe de ser uma ilha, a escola sofre influência direta do contexto sócio econômico no qual está inserido. (Página 2)

Desde os
escândalos
no Governo
do PT que as
obras na BR
101 estão
paralisadas e
atrapalhando
o trânsito

(Página 3)

Banco do Estado no
Augusto Franco é alvo de
insatisfação dos moradores

(Página 3)
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Vereador se reúne com moradores do Mar Azul

Cumprindo sua meta
de ser representante
da comunidade do

Conjunto Augusto Franco, na
Zona Sul da Capital Ser-
gipana, o vereador Max

Prejuizo se reuniu esta sema-
na com moradores do Con-
domínio  Mar Azul, na Canal
4. O parlamentar foi recebi-
do pelo sindico Gustavo
Amaral  e moradores do

residencial, onde buscaram
uma solução para o proble-
ma referente a um parcela-
mento de débitos com a
CEHOP.

Acompanhando o verea-

dor, estava o deputado  es-
tadual Luciano Pimentel
(PSB), onde juntos solicitare-
mos uma audiência com a
procuradora Aparecida
Gama para solucionar esse
problema.

Luciano Pimentel e Max Prejuizo conversam com moradores do Mar Azul

Max acredita que psicólogos nas escolas é fundamental
Diariamente os meios de

comunicação noticiam fatos
nos quais a violência é tema
central. Assumindo diferentes
dimensões, manifestando-se
nos mais variados contextos,
como o ambiente de    tra-
balho, o espaço escolar, o
local de lazer, o percurso pra
casa, o sentimento que a vio-
lência nos traz é de medo, im-
potência e revolta diante às
atrocidades. A sociedade
busca respostas, quer
soluções e se encontra cada
vez mais descrente. Para o
psicólogo e vereador Max
Prejuízo (PSB), “não se com-
bate a violência apenas com
polícia nas ruas. Trabalhar
com o ser humano a questão
da prevenção é o principal
combate, que deve ser inicia-
do desde cedo na escola com
professores, psicólogos e as-

sistentes sociais. É trabalhar
a socialização das novas
gerações diante da realidade
em que estamos vivendo”.

Longe de ser uma ilha, a
escola sofre influência direta
do contexto sócio econômi-
co no qual está inserido. O
Projeto de Lei 15/2013, de
autoria do vereador Max, tra-
ta desta questão. Aprovado
em redação final e aguardan-
do apenas a sanção do
prefeito para tornar-se Lei, a
propositura regulamenta a in-
serção dos serviços de Psi-
cologia Escolar e Assistência
Social nas escolas da rede
pública municipal de ensino.
“A escola não pode ser vista
apenas como um espaço de
aprendizagem, mas de fa-
vorecimento da formação de
atitudes, do desenvolvimen-
to pessoal de cada aluno com

o objetivo de prepará-los
para a vida social ativa, sem
que estejam com sua iden-
tidade comprometida, já que
as situações diversas de vio-
lência, dentro e fora da es-
cola, ameaçam e interferem
os fins da educação. Com
psicólogos e assistentes so-
ciais atuando de forma com-
plementar no ambiente esco-
lar, não apenas combatendo
a violência, mas prevenindo,
descobrindo causas, buscan-
do soluções e melhorando a
qualidade do ensino”, disse o
parlamentar.

No Brasil, a evasão esco-
lar é um grande desafio. Se-
gundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Anísio Teixeira
(INEP), de cada cem alunos
que ingressam na escola no
1p  ano (antiga primeira sé-

rie), cinco não concluem o
ensino fundamental. A evasão
escolar tem como um dos
principais fatores o recruta-
mento de crianças e adoles-
centes pelo tráfico de drogas,
que traz consequências
devastadoras, como o au-
mento da violência. “Precisa-
mos combater o mal pela raiz.
Evitar que crianças e adoles-
centes estejam fora da sala
de aula, roubando, furtando,
e cometendo crimes por con-
ta do vício. Os psicólogos e
assistentes sociais têm muito
à contribuir na resolução
desse quadro, implantando
estratégias, dando encamin-
hamento, criando um canal
entre escola, aluno e família,
favorecendo o diálogo e di-
fundindo uma cultura de paz”,
defendeu o vereador Max.

Método Canguru Oferece Qualidade De Vida Aos Recém-Nascidos
Referência no atendimento

às gestantes de alto risco, a
Maternidade Nossa Senho-
ra de Lourdes (MNSL) tra-
balha com o Método Cangu-
ru desde 2006. Trata-se de
um tipo de assistência neona-
tal que proporciona o conta-
to pele a pele entre a mãe e o
bebê, estimulando o desen-
volvimento e ajudando na re-
cuperação de bebês de baixo
peso e prematuros. Em Ser-
gipe, a MNSL é a única un-
idade de saúde do SUS a tra-
balhar com o Método Can-
guru. Somente nos seis
primeiros meses de 2016, a
ação assistencial já beneficiou
mais 166 bebês prematuros
na ala verde da unidade hos-
pitalar.

“Durante o processo é pos-
sível aumentar o vínculo afe-
tivo entre mães e bebês
através da humanização,
oferecendo mais qualidade de
vida aos recém-nascidos

abaixo do peso”, comenta o
médico neonatologista da
MNSL, Alex Santana. Ele
ainda diz que, com a colo-
cação do bebê no peito da
mãe, é possível promover
maior estabilidade térmica,
substituindo as incubadoras,
permitindo alta precoce, gan-
ho de peso, crescimento,
evitando infecções hospi-
talares.

“O que me deixa mais  se-
gura e confiante é que posso
acompanhar de perto todo o
processo. A cada dia, vejo
meu filho ficar mais forte e
saudável. A equipe de profis-
sionais também colabora
bastante e garante o bem-es-
tar do bebê”, revela Genilma
Lima, mães dos gêmeos
Laura Sophia e João Guilher-
me, assistidos pela equipe
multidisciplinar do Método
Canguru na MNSL.

Assistência neonatal
O processo da assistencial

Neonatal do Método Cangu-
ru é dividido em três etapas.
Na primeira, a criança é en-
viada para Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal (Utin),
quando nasce prematura-
mente, sendo que a mãe per-
manece internada na mater-
nidade para acompanhar o
filho durante o processo.

O segundo passo é enviar
a criança para a companhia
da mãe, quando aprende a
sugar e a mamar. O terceiro
momento acontece após a
criança ganhar peso satis-
fatório e ter um quadro de
saúde clinicamente estável
(não estar tomando soro, nem
respirar com ajuda de
aparelhos).

“A mãe precisa estar dis-
posta a passar por um peque-
no curso de capacitação para
conhecer o projeto em todas
as suas fases, para que pos-
sa ser realizado um trabalho
integrado”, explica o médico

neonatologista.
Já na terceira etapa, o bebê

que participou do Método
Canguru é acompanhado
pela MNSL até os dois anos
de idade, através do Ambu-
latório de Follow up.

De acordo com médico
Paulo Menezes, neonatolo-
gista e um dos coordena-
dores do Método Canguru,
cada recém-nascido teve uma
média de ganho de peso de
18 gramas, por dia. “Com as
atividades desenvolvidas, pu-
demos observar a diminuição
no tempo de permanência de
internação, que pode chegar
até 13 dias. O estímulo ao
aleitamento materno e o
menor tempo de separação
mãe-filho, evitando longos
períodos sem estimulação
sensorial, são as principais
metodologias do Método
Canguru”, pontua. “O obje-
tivo desta prática não é só
salvar vidas.

SPED - SISTEMA PUBLICO DE
ESCRITURAÇAO DIGITAL

ECF - PRAZO DE ENTREGA É ALTERADO
PARA 29 DE JULHO 2016

A novidade veio com a publicação da Instrução Normativa
RFB nº 1.633/2016, que alterou a Instrução Normativa RFB
nº 1.422 de 2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil
Fiscal - ECF.

Assim, vence dia 29 de julho de 2016 o prazo para entregar
a ECF do ano-calendário 2015.

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a DIPJ desde
2015.

Com a alteração esta obrigação deve ser entregue até último
dia útil de julho do ano posterior ao do período da           es-
crituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped).

Na prática, esse será o segundo ano em que a entrega da
DIPJ não será mais exigida.

OBRIGATORIEDADE
São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas

jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo
lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:

1 - As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;
2 - Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públi-

cas;
3 - As pessoas jurídicas inativas de que trata a IN/RFB nº

1.306/2012.
ALTERADO PRAZO DE ENTREGA DO CADASTRO

AMBIENTAL RURAL (CAR)
Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor

sobre a extensão dos prazos para inscrição no Cadastro Am-
biental Rural e para adesão ao Programa de Regularização
Ambiental.

Art. 82º-A. Ficam estendidos até 5 de maio de 2017 os
prazos para inscrição no CAR e para adesão ao PRA, previs-
tos, respectivamente, nos art. 29º, § 3°, e art. 59º, § 2°, ex-
clusivamente para os proprietários e possuidores de imóveis
rurais a que se referem o art. 3°, caput, inciso V, e parágrafo
único, e que se enquadrem nos dispositivos do Capítulo XIII."
(NR).

pró-labore por meio de sua contabilidade pode ser denun-
ciada pela Receita Federal e obrigada a pagar uma multa,
referente aos valores de INSS do sócio em questão.

Porém, a emissão do pró-labore só começa a valer a partir
do primeiro mês que a contabilidade da empresa registra um
faturamento e só termina quando a empresa se torna inativa.

O QUE É PRÓ-LABORE? SAIBA TUDO SOBRE ESTE
CONCEITO!

Pró-labore é uma expressão que vem do latim e significa
“pelo trabalho”. Ele corresponde à remuneração do sócio de
uma empresa. Ou seja, é uma espécie de “salário”

que ele recebe, de acordo com as suas atividades adminis-
trativas e participação no negócio, sendo opcional o seu rece-
bimento, que é diferente da distribuição de dividendos ou lu-
cros, que devem ser pagos a todos.

Mas de acordo com a legislação vigente, o pró-labore não é
um salário normal, já que não incide sobre ele a maioria dos
tributos trabalhistas, tais como o FGTS, férias, 13° salário,
etc. Por isso, é considerado um benefício opcional por parte
do sócio, desde que seja um acordo entre ele e a empresa,
não pode ser uma atividade arbitrária.

Como é calculado o
valor do pró-labore?
Seguindo a legislação trabalhista vigente, a empresa precisa

fazer uma análise para determinar qual o valor a ser pago para
um administrador. Assim que é definida essa resposta, você
terá o valor de pró-labore base para o sócio. Na lei, não existe
um valor mínimo estipulado para esse pagamento, mas pode-
se tomar como base a tabela do INSS que conta com os
valores máximos e mínimos para a arrecadação.

Se a sua empresa é de pequeno ou médio porte, mas já
possui alguns funcionários, é indicado estipular um valor su-
perior aos vencimentos deles, pois esse é um fator utilizado
para fiscalização por parte da Receita Federal para verificar
se há alguma divergência ou irregularidade no pró-labore.

Quais os impostos que incidem sobre o pró-labore?
Existem alguns impostos específicos para esse tipo de re-

muneração, que variam um pouco de acordo com o regime
tributário e o porte da empresa em questão. Mas, geralmente,
são cobrados 11% de INSS.

Porém, esse valor pode variar, caso a empresa faça parte
do regime de Lucro Presumido ou Lucro Real e também se o
administrador for sócio de outra empresa ou tiver a sua carteira
assinada. Cada caso é um caso e precisa ser analisado junto à
contabilidade.

Nesse caso, a empresa também pode usar um software de
gestão que faça esses cálculos, facilitando a vida do gestor e
otimizando os processos ligados à área contábil da compan-
hia.

O pró-labore é obrigatório para as empresas?
O sócio pode optar por não receber o pró-labore, mas se o

seu nome estiver inscrito no contrato social, é obrigatório o
pagamento de uma tributação à Previdência Social.

A empresa que não informa o valor do pró-labore é visto
pelo governo como um tipo diferenciado de remuneração, ao
contrário da participação de lucros e salário.

pró-labore por meio de sua contabilidade pode ser denun-
ciada pela Receita Federal e obrigada a pagar uma multa,
referente aos valores de INSS do sócio em questão.

Porém, a emissão do pró-labore só começa a valer a partir
do primeiro mês que a contabilidade da empresa registra um
faturamento e só termina quando a empresa se torna inativa.

O pró-labore é visto pelo governo como um tipo diferencia-
do de remuneração, ao contrário da paticipação de lucros e
salário.
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Informações para a Coluna,
gazetahoje@hotmail.com

Vende-se Apartamento 3
quartos na Avenida Canal 5,
próximo a Delegacia. Fones:

(75) 9985-0085- (79) 9936-9525 –
(79) 8814-6244

 

Aceitamos encomendas de
tapioca, caruru, bobô, tortas etc.
para eventos.
Preço a combinar.
8855.6468 falar com Tânia

Vende se uma casa na Rua
Valdomiro Teixeira da Silva  nº
16  bairro DER Próximo ao
Banese da Rua Alagoas. Valor a
combinar. Contratos: 9821-
7387/ 8855-6468 - Tânia

LIGUE: 3214-5421

Troco um Ecosporte, ano 2011,
completão, Preto,  por um
Crossfox ano 2013, Contato pelo
telefone 9932-1656.

Aluga-se Quitinetes, aqui
mesmo no Augusto Franco, Tel.
9960-3009

Divulgação

Divulgação

Moradores solicitam da Emurb recuperação
do campo de areia próximo a Delegacia

Através da solici
tação do líder co
munitário William

Fonseca, o assessor de co-
municação da Emurb - Em-
presa Municipal de Obras e
Urbanização, Bob Junior es-
teve presente no conjunto
Augusto Franco para
atender as demandas da
população apresentadas por
William.

Dentre as solicitações está
a recuperação do campo de
areia que fica anexo ao
Gonzagão. “O trabalho con-
tinua de forma séria e dedi-

cada comprovando assim
o meu amor e respeito pela
comunidade”, afirma

William Fonseca que estará
fiscalizando e acompanhando
de perto todas as demandas
feitas pela população local. Willian Fonseca conversando com o assessor de comunicação da Emurb

Demanda de imóvel

O Conjunto Augusto Franco, na Zona Sul da Capital
Sergipana, é um local muito bom para se morar, aliás, é
um dos melhores de Aracaju. Está a 5 quilômetros da
praia, dos melhores bares e restaurantes e com muitas
opções de lazer. O mercado imobiliário cresceu muito nesta
região. As construtoras e corretores nunca venderam tan-
to neste local. São prédios e mais prédios sendo construí-
dos e, claro, uma população seletiva, o que conta muito
com a apresentação.

As casas populares do habitacional foram se transfor-
mando em grandes moradias, com suas reformas bonitas
e aconchegantes. Com o avanço do comércio, as residên-
cias foram se transformando, em parte, em pontos comer-
ciais. Os moradores aproveitaram seus espaços e abriram
um local para o comércio, como forma de ajudar na renda
familiar.

Por falar em comércio, essa atitude das pessoas se deu
devido à construção da ponte que liga o Augusto Franco
ao Inácio Barbosa, construída na gestão do prefeito João
Alves Filho. O acesso da população ao conjunto facilitou
muito a ponto dos empresários receberem clientes de
outros bairros.

O que se nota hoje, é que, muitas garagens das casas
populares estão sendo reformadas para um possível alu-
guel. De acordo com as pessoas que resolvem fazer esse
tipo de negócio, é uma renda a mais. Só que, em virtude
de muita gente ter esse mesmo pensamento, termina   so-
brando e não tem cliente suficiente para a demanda.

Outra coisa que está pegando para os donos dos alu-
guéis é o preço, porque ninguém aluga uma sala com um
banheiro por menos de R$ 500,00 (quinhentos reais). Isso
mesmo. Diante disso, sobram aluguéis. Enquanto as pes-
soas não se conscientizarem de que a crise também che-
gou para este setor, muitas salas vão ficar abundando.

Portanto, é melhor que se alugue por um preço menor a
ter que ficar fechada. As pessoas que tiverem esses
imóveis para alugar, deve baixar o preço para tê-lo aluga-
do. Não adianta querer explorar que não dá certo. Tá
fácil para ninguém.

COMERCIO
Ao longo da avenida que liga o Conjunto Augusto Fran-

co ao Bairro Inácio Barbosa, está cheio de casas com-
erciais. Por lá, tem de tudo, desde uma casa veterinária
aos melhores bares e restaurantes da cidade. Para se ter
uma idéia, abriu um restaurante recentemente na aveni-
da e lá virou um point.

CRISE

Por falar em bares e restaurantes, parece que a crise
não chegou para os donos destes estabelecimentos com-
erciais. De terça a quinta feira, toda semana os locais
estão cheios com pessoas consumindo, é claro.

BANESE

O Banese do Conjunto Augusto Franco continua aten-
dendo mal aos moradores. Como se não bastasse a re-
tirada da unidade bancária do conjunto e colocando
apenas cashs para atender a população, na última quin-
ta-feira, foi um “deus nos acuda”. Com a mudança das
letras para completar a senha, muita gente não soube
operar. E, para o desespero dos clientes, ninguém esta-
va a postos para orientar. Um rapaz chegou até falar
alto com um dos guardas que estava pelo lado de den-
tro da unidade bancária. Um absurdo.

WILLIAM FONSECA
O líder comunitário do Conjunto Augusto Franco,

Wiiliam Fonseca, em nota nas redes sociais, disse que
não seria mais pré-candidato a vereador, por Aracaju,
como até iniciou sua campanha, ao lado do também
desistente, Zezinho Sobral do PMDB.

FONSECA
Fonseca diz que o sonho de poder ajudar aos  mora-

dores do Augusto Franco com um mandato não acabou,
apenas adiou. Contou que continua colaborando e
ajudando a ter um bairro melhor.

CURVA
Sérgio Casa Nova, que mora na Toca da Raposa, não

se cansa de reivindicar uma lombada eletrônica antes da
curva que segue para a ponte nova. Ele diz que ali é
muito perigo para os motoristas que andam em alta ve-
locidade e uma sinalização ajuda e muito a esses condu-
tores.

William Fonseca ( Centro) apoiando a turma do Vôlei

Obras paralisadas na BR
101 atrapalha o trânsito

Os motoristas devem ficar
atentos aos trechos da BR-
101 em obras, no Estado de
Sergipe. Entre os municípios
de Propriá (Km 0) e Ja-
paratuba (Km 40), perfazen-
do 40 quilômetros de exten-
são de rodovia, as obras de
duplicação encontram-se
paralisadas.

A situação da pavimentação
necessita de melhoramentos
e a sinalização horizontal e
vertical apresentam
condições regulares que aten-
dem as normas de segurança
para os motoristas e pedes-
tres.

Nos Km 4 e Km 30 os con-
dutores devem reduzir a ve-
locidade nos respectivos tre-
chos, devido aos desvios
existentes.

Paralisação - As obras do
Lote 1/SE eram de
responsabilidade do Consór-
cio PVE. Devido a algumas
pendências, a execução do
empreendimento foi paralisa-
da e, até o presente momen-
to, não há previsão de reto-
mada.

A Gestão Ambiental das
obras de duplicação da BR-
101NE/DNIT disponibiliza
os canais de comunicação
que são compostos pelo Fale
Conosco no site
www.br101nordeste.com ,
por meio da ouvidoria
telefônica0800 6070 101 –
das 7h às 12h e das 13h às
17he as urnas ouvidoras lo-
calizadas nas prefeituras dos
municípios.

Obras paralisadas na BR causam
transtorno para os motoristas

Federação é recebida pelo presidente em exercício Michel Temer
Esta semana, 19, o presi-

dente em exercício Michel
Temer, recebeu os represen-
tantes de federações das in-
dústrias de Sergipe, Alagoas,
Pernambuco e Paraíba. O
encontro refletiu o esforço do
atual Governo não apenas em
se aproximar do empresaria-
do, mas em ouvir as deman-
das do setor produtivo.

Também estavam presentes
na reunião o Presidente da
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson An-
drade e o Presidente do Con-
selho Nacional do SESI,
João Henrique de Almeida.

Os representantes      es-
taduais tiveram a opor-
tunidade de apresentar de-
mandas naquilo que mais im-
pacta a área industrial nos
seus estados e no país, como
uma forma de expor ao
Presidente em exercício as re-
fregas enfrentadas diuturna-
mente pelo empresariado.
Coube ao Presidente da
Federação das Indústrias do

Estado de Sergipe (FIES),
Eduardo Prado de Oliveira,
explanar verbalmente as de-
mandas e sugestões dos in-
dustriais sergipanos.

Oliveira externou que é a
hora de recolocar o país nos
trilhos, premissa da ordem à
qual se seguirá o progresso,
por isso focou suas   deman-
das na remoção do entulho
burocrático na área trabalhis-
ta e na área ambiental, espe-
cialmente no que se refere à
concessão de licenças, além
de solicitar a sustação  ime-
diata da Norma Regulamen-
tadora (NR) 12.

Para a FIES, essas são pe-
dras que travam a economia
do país como um todo, as
quais, se removidas, ainda
que parcialmente, represen-
tará ganho significativo e ce-
leridade ao processo produ-
tivo. Removê-las represen-
tará claro sinal, ao  empre-
sariado, de que o país rompe
com as amarras do passado
e caminha para um novo tem-
po.

Divulgação

CLASSIFICADOS AQUI
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Terezinha de Jesus
Terezinha@gazetahoje.com

COMA BEM

I ENCONTRO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

O Dr. Drauzio Varella vai
estar em Aracaju, no dia 12 de
agosto às 19h30 no Teatro
Tobias Barreto. Na opor-
tunidade, o médico abordará
atividade física, como vencer
a depressão, ter saúde e qual-
idade de vida.

Sobre o palestrante
Drauzio Varella é médico

cancerologista, formado pela
USP. Nasceu em São Paulo,
em 1943. Foi um dos funda-
dores do Curso Objetivo,
onde lecionou química durante
muitos anos.

No início dos anos 1970, tra-
balhou com o professor  Vi-
cente Amato Neto, na área de
moléstias infecciosas do Hos-
pital do Servidor Público de
São Paulo. Durante 20 anos,
dirigiu o serviço de Imunolo-
gia do Hospital do Câncer (SP)
e, de 1990 a 1992, o serviço
de Câncer no Hospital do
Ipiranga, na época pertencente
ao INAMPS.

Foi um dos pioneiros no
tratamento da AIDS, especial-
mente do sarcoma de Kaposi,
no Brasil. Em 1986, sob a ori-
entação do jornalista Fernan-
do Vieira de Melo, iniciou
campanhas que visavam ao
esclarecimento da população
sobre a prevenção à AIDS,

primeiro pela rádio Jovem Pan
AM e depois pela 89 FM de
São Paulo.

Na Rede Globo, participou
das séries sobre o corpo hu-
mano, primeiros socorros,
gravidez, combate ao tabagis-
mo, planejamento familiar,
transplantes e diversas outras,
exibidas no Fantástico.

Em 1989, iniciou um trabalho
de pesquisa sobre a prevalên-
cia do vírus HIV na população
carcerária da Casa de Detenção
do Carandiru. Desse ano, até a
desativação do presídio, em
setembro de 2002, trabalhou
como médico voluntário. Atual-
mente, faz o mesmo trabalho na
Penitenciária Feminina de São
Paulo.

Na Amazônia, região do
baixo rio Negro, dirige um pro-
jeto de bioprospecção de plan-
tas brasileiras com o intuito de
obter extratos para testá-los
experimentalmente em células
tumorais malignas e bactérias
resistentes aos antibióticos.
Esse projeto, apoiado pela
FAPESP, é realizado nos labo-
ratórios da UNIP (Universidade
Paulista) em colaboração com
o Hospital Sírio-Libanês.

Os ingressos estão à venda na
livraria Escariz do shopping Jar-
dins.

Maria José, ( esquerda) recebendo lâmpadas doadas pelo
Condomínio Park Ville, representado pela Edileuza Feitosa
e Ronaldo Feitosa, na cidade de Penedo, em Alagoas. Estas
lâmpadas vão para uma Instituição de Caridade.

COMÉDIA
Nos dias 23 e 24 de julho, a partir das 20h, o Teatro Atheneu

recebe o espetáculo Loucamente Apaixonados. Trata-se de uma
comédia romântica e divertida sobre a descoberta do amor, ex-
posição das relações nas redes sociais e a experiência da primeira
vez. A história, que é contada por quatro jovens, tem texto e direção
de Tiago Santiago. Os personagens são vividos por   Juliana Xavi-
er, Marcos Closato, Yana Sardenberg e Mussunzinho.

Na trama, Ana e Léo têm um relacionamento estável e estão na
expectativa pela “primeira vez”. Ana é cheia e dúvidas e medos,
enquanto Léo está superansioso pela noite de amor. Já Victor é o
nerd virgem da faculdade, que faz sucesso com as meninas, mas
se atrapalha todo na hora H… Até que conhece Tati, a descolada
e experiente, que de repente vê sua intimidade exposta na Internet.
O texto e a direção são de Tiago Santiago, famoso autor de nove-
las.

Ingressos à venda no site www.compreingressos.com e na   bil-
heteria do Teatro Atheneu. Informações através do telefone (79)
3179-1910.

Com informações da organização do evento

Dia 23 no Teatro Atheneu

SAULO NA PRAIA

O cantor Saulo volta à Aracaju, no próximo dia 22 de
julho, para um show em clima praiano, no La Playa.  O
espetáculo  “ SAULO NA PRAIA” contará  ainda com as
presenças da banda Avenida 7 e o cantor Rafick Saade. O
evento leva a assinatura da Fita Produções. Ingressos à venda
no site Ticket Mix, Inquérito (Shopping Jardins), Pipeline
(Shopping Riomar), Litoral 655 (Shopping Jardins e Calçadão
das Laranjeiras).

Cantor Saulo

Gigantes do Samba – projeto que reúne Belo, Alexandre
Pires e Luiz Carlos – vai estrear em Aracaju no dia 6 de
agosto.  O show está marcado para começar às 23h, no
Miami Hall.

A segunda edição do projeto tem circulado o país, levan-
do grandes hits do Soweto, Só Pra Contrariar e Raça Negra,
bandas de muito sucesso nos anos 90. Quem faz a abertura
do show é sambista catarinense Ana Clara.

Ingresso à venda nas lojas Litoral 655 dos Shoppings Jar-
dins, Prêmio e Calçadão da Laranjeiras, na Loja Pipeline do
Shopping Riomar e no site Tic Mix. Informações através do
telefone (79) 3019 5000.

Com informações da organização do evento

GIGANTES DO SAMBA

‘BILLIE HOLIDAY

O espetáculo ‘Billie Holiday, a Canção’ vai entrar em car-
taz no Teatro Atheneu, em Aracaju, no sábado (30) e no
domingo (31), às 21h e 20h, respectivamente.

O drama musical tem texto do saudoso dramaturgo estan-
ciano Hunald de aAlencar, e direção de Raimundo Venân-
cio, com interpretação da cantora e atriz Tânia Maria. A
peça foi estreada no Centro Cultural de Aracaju, realizando
a posteriori curta temporada no Teatro Lourival Baptista.

Agora os sergipanos terão nova oportunidade de conferir
de perto e se emocionar com o espetáculo que, de acordo
com a organização, atingiu 98% de aprovação do público
que participou da pesquisa.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro
por R$60 (inteira) e R$30 (meia).

Tânia Maria

‘’O Teatro Mágico’’

Depois do sucesso do espetáculo ‘’O Teatro Mágico’’, a Le Show En-
tretenimento inova mais uma vez e traz pela primeira vez para Aracaju o
grupo paulista ‘5 a seco’. O show será no dia 28 de julho no Teatro Athe-
neu.

O ‘5 a seco’ é um coletivo musical de MPB formado em 2009 que já
gravou dois cd’s e um dvd, este último com participações especiais de
artistas consagrados como Lenine, Maria Gadú e Chico César. O nome do
grupo é por causa da ideia de cinco músicos compositores de igual im-
portância na banda que se revezam nas funções sem protagonismo por
isso o número ‘5’ e o ‘a seco’ vem da forma que eles se apresentam sem
acompanhantes na banda.

DICAS DE SAÚDE

Conheça nove dicas para controlar o colesterol alto

Praticar exercícios, consumir fitoesteróis e chá-mate
ajuda a equilibrar taxas

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos
brasileiros tem colesterol alto, e doenças associadas a esse
problema, como infarto e AVC, são apontadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) como sendo a primeira
causa de morte no mundo. Isso porque, quando está descon-
trolado, o colesterol se deposita nas artérias ajudando a for-
mar placas de gordura nessas estruturas, provocando o en-
durecimento dos vasos (aterosclerose). Além disso, o acúmulo
cada vez maior de gordura também obstrui as artérias e va-
sos, levando ao aumento da pressão arterial, o que pode le-
var a derrames e afetar o funcionamento do coração.

O nutricionista Israel Adolfo, de São Paulo, explica que de
70 e 80% de todo o colesterol que precisamos é produzido
pelo nosso corpo, e que apenas o restante dessa porcenta-
gem vem da alimentação. Por isso algumas pessoas que le-
vam uma vida muito saudável ainda sim apresentam altas
taxas dessa substância e precisam de acompanhamento
profissional. No entanto, muitas pessoas conseguem contro-
lar o colesterol apenas fazendo mudanças em seu estilo de
vida. Mas o que é o “colesterol alto” que todos falam?

Existem dois tipos de colesterol: o LDL, que é o colesterol
de baixa densidade, cuja função é levar a gordura do fígado
para os tecidos; e o HDL, que é o colesterol de alta den-
sidade, cuja função é retirar o excesso de LDL dos tecidos e
levá-los ao fígado, evitando que ele se acumule nas paredes
das artérias. Para cada três moléculas de colesterol LDL é
necessária apenas uma de HDL para transportá-las, e por
isso os níveis saudáveis de colesterol funcionam de forma
proporcional - para inibir o acúmulo de gordura nas artérias,
é necessário evitar altas taxas de LDL e os níveis baixos de
HDL. As quantidades recomendadas de colesterol são de
100 mg por decilitro de sangue para o LDL e 40 mg ou mais
por decilitro para o HDL, sendo que o colesterol total deve
estar abaixo dos 200 mg/dl. Confira aqui o passo a passo
campeão para livrar seu organismo desse mal:

Os fitoesteróis são substâncias antioxidantes encontradas
na natureza em fontes vegetais, mas alguns itens da indústria
alimentícia já são enriquecidos com este componente. O co-
lesterol e os fitoesteróis tem como semelhança sua estrutura
química. As duas substâncias competem uma com a outra
para serem absorvidas pelo intestino, e a consequência disso
é que menos colesterol será absorvido pelo organismo. “Além
disto, o fitoesterol altera a solubilidade do colesterol no intes-
tino, fator que também diminui sua absorção”, explica o nu-
tricionista Israel Adolfo. A ingestão de 2,5 a 3 g/dia de fito-
sterois reduz a colesterolemia (nível de colesterol no sangue)
em cerca de 10 a 12%. Boas fontes de fitoesteróis são os
óleos vegetais crus, nozes, feijão, legumes, verduras e ali-
mentos enriquecidos, como creme vegetal e iogurtes.

Por Carolina Serpjante

Comidas Saudáveis

Eliminar comidas industrializadas, congeladas e ricas em
gordura é o primeiro passo para a perda de peso, mas que tal
agregar certas comidas saudáveis e econômicas no lugar
daquelas que foram eliminadas? Isso pode potencializar os
resultados da sua dieta, melhorar o seu bem estar, sua saúde
física e mental, além de ser uma economia para o seu bolso.

Acompanhe o nosso guia com 20 comidas saudáveis e
econômicas para integrar sua rotina alimentar!

1. Abacate
Essa fruta é rica em nutrientes e antioxidantes, bem como

fibras, o que contribui para promover sensação de saciedade,
inibindo o apetite. Além disso, traz mais saúde ao coração
devido à presença de gorduras monoinsaturadas. Apesar de
ser um alimento saudável, ele pode ser bem calórico, pois um
único abacate pode ter 350 calorias, por isso é indicado  comer
com parcimônia.

3. Iogurte Natural Desnatado
Hoje em dia existe uma ampla gama de produtos no mer-

cado de marcas diferenciadas e a preços interessantes. Um
copinho de iogurte natural desnatado possui, em média, 130
calorias, menos de 10g de carboidratos e cerca de 7g de
proteínas. Pode ser consumido nos intervalos entre uma
refeição e outra ou como base para parfaits, smoothies e
outras sobremesas. Existem versões gostosas e baratas que
podem ser comidas saudáveis rápidas para você.

5. Maçãs
As maçãs são fontes de fibras solúveis e podem reduzir os

níveis de colesterol e glicose do sangue. Além disso, são fon-
tes de vitamina C que renovam as células do corpo, melho-
ram a defesa do organismo, mantêm os vasos sanguíneos
saudáveis e ainda ajuda na absorção do ferro.

6. Feijão preto
Uma xícara de feijão preto corresponde a 15 gramas de

proteínas e o melhor é que ela traz proteínas sem a presença
de gordura saturada, diferente das carnes que são ricas fon-
tes de proteína, mas têm muita gordura.

7. Aveia
A aveia é um cereal composto por fibras, o que alimenta e

inibe o apetite por mais tempo. Meia xícara desse cereal possui
4,6 g de amido resistente que tem a função de acelerar o
metabolismo e queimar gordura.

8. Espinafre
Este é um alimento rico em nutrientes e econômico. Fica

perfeito em comidas saudáveis como saladas, cozidos, em
sopas ou até mesmo misturado com ovo cozido em lanches.
Uma porção possui 20 calorias, 2 gramas de fibra e vitami-
nas A, C e cálcio.

9. Brócolis
O brócolis ajuda a prevenir o câncer e uma porção tem

apenas 30 calorias, combatendo assim a obesidade e o so-
brepeso. Este é um alimento que pode integrar saladas ou
pratos principais, como o macarrão com brócolis e outras
receitas. Pode ser consumido cozido ou cru.


