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a gente (79)
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Compre uma
tapioca e ganhe outra. A
promoção é de segunda a

quinta-feira.
Recorte este anúncio

 e apresente na Tapioca
Alagoana

MAIS DE 300 SABORES DE BEIJU E
RECHEIO DE TORTAS DE MACAXEIRA

    Promoção válida para o mês de MAIO

ASSINE A GAZETA HOJE
FONE: 3214-5421/3044-0783

Rações,
medicamentos
veterinários,
vacinas. Selaria e
jardinagem.

Disk ração:
3214-5133
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Estas fotos foram enviadas pelo morador Willian Fonseca

CONJUNTO AUGUSTO
FRANCO COMPLETA
TRINTA E TRÊS ANOS

EM CRESCIMENTO
O maior núcleo habitacional de Sergipe chegou aos trinta e três anos, dia 22 de abril, e em

crescimento. Os primeiros moradores do bairro dizem que o Augusto Franco nestes anos tem
crescido bastante. “Antes ninguém queria morar por aqui”, dizem os moradores, explicando
que o local ficava muito distante do centro de Aracaju. Por conta disso, muita gente vendeu
suas casas e, alguns preferiram alugar seus imóveis. (Página 2)

Guarda Municipal faz estudo para
combater o crime no Augusto Franco

 (Página 2)

Emsurb faz uma
limpeza no Augusto
Franco

 (Página 3)
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CONTABILIZANDO
FATOS

JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA

DISK ÁGUA
Água Saudável é aqui

3043-6353-9873-2870
Temos também:

Refrigerantes, Cervejas, Água de Coco e Carvão

HEALTHY WATER

Augusto Franco completa
mais uma primavera

DivulgaçãoMorar no Conjun
to Augusto Fran
co, zona sul da

capital sergipana, hoje é um
privilégio. O maior núcleo
habitacional de Sergipe che-
gou aos trinta e três anos, dia
22 de abril, e em crescimen-
to. Os primeiros moradores
do bairro dizem que o Augus-
to Franco nestes anos tem
crescido bastante. “Antes nin-
guém queria morar por aqui”,
dizem os moradores, expli-
cando que o local ficava
muito distante do centro de
Aracaju. Por conta disso,
muita gente vendeu suas ca-
sas e, alguns preferiram alugar
seus imóveis.

De acordo com os mais
antigos, hoje, as pessoas que
não venderam suas casas,
simplesmente alugaram, es-
tão de volta e com seus
imóveis supervalorizados. O
bairro virou um bom local
para se morar. Tanto é que
as construtoras não param de
construir prédios e mais pré-
dios e, com um preço muito
alto, mesmo assim, a deman-
da é grande.

Política – O conjunto Au-
gusto Franco politicamente
está se evoluindo. Nas
eleições passadas, para eleger
vereadores e prefeitos, o
bairro influenciou para eleger
um vereador, Max Prejuízo e
deixar outro em suplência,
Acácio Cardoso. Ainda se
tem muito a fazer no conjun-
to, principalmente na hora do
lazer. É certo que o bairro
hoje, está próximo a dois
shoppingcenteres e a praia,
com os bares, orla, passare-
la do caranguejo e muitos
shows por lá.

Contudo, dentro do bairro
mesmo, só conta com a Casa
de Espetáculo Luiz Gonzaga,
o Gonzagão. Além disso, nas
praças, os pequenos comer-
ciantes colocam músicas ao
vivo. No mercado setorial
tem um espaço muito bom,
com bares ao redor e que
todas as sextas feiras acon-
tecem músicas ao vivo com
os cantores da terra.

Opinião – “O Conjunto
Augusto Franco completa 33
anos, amor é algo   inex-
plicável, é coisa Majestosa
que nos é revelada por Deus
que nos contagia, pra mim
definir meu sentimento pelo
Augusto Franco é difícil...ele
é a matriz da minha vida, onde
nasci, cresci, é a inspiração
dos meus sonhos e ideais,
minha razão de viver e lutar,
mim sinto realizado e feliz por
poder contribuir de alguma
forma, através dos projetos
sociais da UJAF - União dos
Jovens do Augusto Franco
ou como DIRETOR do
GONZAGÃO onde passei
05 anos e 07 meses onde re-
alizamos uma Gestão   Par-
ticipativa, conseguimos a Re-
forma do Complexo e res-
gatamos o auto estima, trans-
formando no maior e melhor

 Marta Clemente, passeando com sua cadela pela Canal 4

Avenida Canal 5, uma das avenidas construídas recentemente

Divulgação

Novo Mercado construído há pouco tempo

Divulgação

Complexo Cultural do Esta-
do.

Parabéns a TODOS (Os
Moradores, Comerciantes,

Esportistas, Lideranças,
Artistas, Profissionais Liberais
e etc) enfim todos que con-
tribuíram para um AUGUS-

TO FRANCO MAIS   FE-
LIZ E MELHOR PRA SE
VIVER”!, a opinião é de
Willian Fonseca.

Atenção se sua empresa em 2014 foi optante, e deseja continuar
no Super Simples em 2015, fique atento, pois se tiver com suas
obrigações Principal e acessória sem as devidas regularidades,
poderá ser excluída do sistema automaticamente, por conta de que
o contribuinte encontra-se em débito ou omisso de suas
declarações, por exemplo, ou por conta de débitos no âmbito:
Federal, Estadual ou Municipal. Isso mesmo, cada ente (RFB, SE-
FAZ, Prefeitura) podem excluir quem estiver com alguma pendên-
cia, inclusive os órgãos então bem modernos, enviam as corre-
spondências eletronicamente.

Agora quem não foi optante em 2014 e desejar optar a partir de
2015 pelo SUPER SIMPLES veja como se proceder:

1 – Solicitar através do portal do SIMPLES NACIONAL a sua
opção ao Sistema Simplificado de Pagamento de Tributos e Con-
tribuições;

2 - O deferimento da opção para o exercício 2015 por conta de no
Portal do Simples Nacional, exige a manutenção da regularidade
fiscal das obrigações principal e acessória junto à RFB, SEFAZ/
SE, Prefeitura referente ao exercício 2014.

3 – No ato da solicitação de opção, a Receita Federal informa o
deferimento do pedido ou um relatório de pendências, onde o
contribuinte é informado se existe alguma pendência no cadastro
e como resolver, caso o contribuinte regularize até o dia 30/01/
2015, o deferimento do pedido será disponibilizado a partir de 13/
02/2015, não necessitando que o contribuinte faça novo pedido,
NÃO REGULARIZANDO AS PENDÊNCIAS, O PEDIDO SERÁ
INDEFERIDO.

Muitos empresários estão correndo atrás dos seus Contabilis-
tas para que as empresas não optantes pelo SUPER SIMPLES até
o ano passado, passem a Optar pelo SUPER SIMPLES a partir de
agora, principalmente as atividades como: ADVOGATÍCIAS,
MÉDICAS, FISIOTERAPIAS, dentre outras atividades de profis-
sionais Liberais/ Intelectuais. Muito bem só tem até o dia 30/01/
2015 para aderir, com efeitos a partir de 01/01/2015.

Vale ressaltar que mesmo no SUPER SIMPLES existe casos de
não ser viável optar, pois a carga tributária passa a ser maior que a
atual, a exemplo de quem for enquadrado no Anexo VI quando a
empresa não possui empregado registrado passa a pagar um per-
centual maior que é pago como Lucro Presumido, é o caso de uma
empresa de Representação sem ter em seu quadro de colaborad-
ores, empregado registrado, ou seja as atividades são exercidas
pelo próprio sócio Administrador, sendo Lucro presumido a carga
tributária total é de 16,33%, já sendo SUPER SIMPLES vai pagar
16,93% podendo chegar a 22,45%, ou seja, o SUPER SIMPLES
fica mais caro em relação ao LUCRO PRESUMIDO.

Aconselhamos que seja feita uma analise bem feita, se atentar
ao ANEXO, são seis no total, pois uma vez aderindo ao sistema,
só no próximo exercício que vai poder voltar ao antigo regime.

A Lei Complementar nº 147/2014, publicada no DOU de 08/08/
2014, introduziu alterações na Lei Complementar nº 123/2006, que
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte. Com as alterações, foram incluídas novas ativ-
idades no Regime do Simples Nacional.

Entre as alterações, destacamos:
 ALVARÁ PROVISÓRIO

Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade
seja considerado alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcio-
namento Provisório, que permitirá o início de operação do estabe-
lecimento imediatamente após o ato de registro.

Nos casos referidos acima, poderá o Município conced-
er Alvará de Funcionamento Provisório para o microempreende-
dor individual, para microempresas e para empresas de pequeno
porte:

I - instaladas em área ou edificação de-
sprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-
se; ou

II - em residência do microempreendedor
individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande
circulação de pessoas.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Alteração dada no inciso VI do art. 17 da Lei Complemen-

tar nº 123/2006, dispõe que, a vedação ao transporte de passage-
iros aplica-se a empresa que preste serviço de transporte intermu-
nicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modal-
idade fluvial ou quando possuir características de transporte ur-
bano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em
área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabal-
hadores.

ATIVIDADES EXCLUÍDAS DA VEDAÇÃO
Alterado o art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, sen-

do excluídas da vedação as seguintes atividades:
I - Produção e venda no atacado dos

seguintes produtos:
a) refrigerantes, inclusive águas saborizadas gas-

eificadas;
b) preparações compostas, não alcoólicas (extra-

tos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de
bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez)
partes da bebida para cada parte do concentrado;

II - Outras atividades excluídas da
vedação:

a) que tenha por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza téc-
nica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços
de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;

b) que realize atividade de consultoria.
NOVAS ATIVIDADES INCLUÍDAS NO REGIME DO SIMPLES

NACIONAL
Foram incluídas as seguintes atividades no Regime de

Tributação do Simples Nacional:
I) Atividades Tributadas no Anexo III:
a) fisioterapia;
b) corretagem de seguros;
II) Atividades Tributadas no Anexo IV:
a)  serviços advocatícios;
III) Atividades Tributadas no anexo V:
a) administração e locação de imóveis de terceiros;
IV)Atividades Tributadas no Anexo VI:
a) medicina, inclusive laboratorial e enfermagem;
b) medicina veterinária;
c) odontologia;
d) psicologia, psicanálise, terapia ocupacional,

acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de
vacinação e bancos de leite;

e) serviços de comissária, de despachantes, de
tradução e de interpretação;

f) arquitetura, engenharia, medição, cartografia, to-
pografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e
tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;

g) representação comercial e demais atividades de
intermediação de negócios e serviços de terceiros;

h) perícia, leilão e avaliação;
i) auditoria, economia, consultoria, gestão, orga-

nização, controle e administração;
j) jornalismo e publicidade;
k) agenciamento, exceto de mão de obra;
l) outras atividades do setor de serviços que tenham por

finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva,
artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou
não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III,
IV ou V desta Lei Complementar.

Alerta aos optantes do Simples Nacional
SUPER SIMPLES NOVAS ATIVIDADES PODEM OPTAR
PELO REGIME SIMPLIFICADO DE PAGAMENTO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- ALTERAÇÕES IMEDIATAS  DESDE 01/01/2015



GAZETA HOJE - GERAL - 9 A 16 DE MAIO 2015          PÁGINA 3

CLASSIFICADOS AQUI

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

Guarda Municipal faz estudo
 e apresenta aos moradores

Divulgação

O Coronel Enilson,
da Guarda Munic
ipal de Aracaju,

recebeu a visita, em seu  ga-
binete, do vereador Max
Prejuizo (PSB). A solicitação
do vereador é para a pre-
sença maior da Guarda no
Conjunto Augusto Franco,

zona sul da capital sergipana.
Por sua vez, o coronel
prometeu a realização de um
estudo de inteligência nas
quatro praças do bairro, e,
neste mês de maio, virá a uma
reunião na comunidade para
apresentar o resultado da
pesquisa e informar quais

medidas irá tomar neste sen-
tido.

Moradores do bairro con-
tinuam apreensivos com a
onda de assalto no conjunto.
Um taxista contou que a ban-
didagem está demais nas
praças e nas esquinas. Falou
que alguns passageiros

reclamam da falta de       se-
gurança e que não vêm poli-
ciais rondando no conjunto.
Com este estudo e conse-
quentemente as providências,
os residentes esperam que a
Guarda Municipal ameniza
mais a situação dos     mora-
dores do Augusto Franco

Coronel Enilson, Max Prejuízo e um morador do bairro

Emsurb monitora e limpa ponto de lixo no Augusto Franco
Identificado pela Empresa

Municipal de Serviços Ur-
banos (Emsurb) da Prefeitu-
ra de Aracaju como ponto
crítico de descarte de lixo da
população, a Rua Promotor
Joaquim Valença, na Canal
Quatro do Conjunto Augus-
to Franco, zona sul da capi-
tal sergipana, tem recebido
uma atenção intensa do
órgão.

Embora o fato tenha gera-
do muitas reclamações à
Empresa, a limpeza da   lo-
calidade pela empresa é reg-
ular. “Fazemos a limpeza
daquele local com frequência.
Geralmente às terças, quintas
e sábados, nós limpamos a

rua e quando voltamos per-
cebemos que o lixo continua
sendo jogado”, esclarece
Roberto Gomes, gerente de
Limpeza da Emsurb.

Moradores do conjunto, a
dona de casa Raquel Bispo,
de 41 anos, e o aposentado
José Renato, 63, chegaram a
uma conclusão: a comunidade
precisa de reeducação. “As
pessoas jogam lixo aqui com
muita frequência. A Emsurb
tem limpado sempre, vai
melhorar o aspecto da rua da
gente”, conta a dona de casa.

“A Prefeitura tem que lim-
par e as pessoas têm que aju-
dar. Infelizmente é uma
questão de educação, se as

pessoas não fazem sua parte,
a rua não fica limpa nunca”,
desabafa Renato. Nessa in-
tenção, o órgão municipal
junto à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, orga-
nizaram estratégias de   re-
educação ambiental para a
população, com divulgação
da programação de coleta de
lixo e mensagens de estímulo
a limpeza. Mesmo assim, o
problema persistiu.

“Então, a gente comunica
que estamos fiscalizando o
local e o cidadão que jogar
lixo na rua será penalizado
com multa. Queremos deixar
claro também que nossa in-
tenção não é punir, mas

eliminar o foco de lixo”, revela
o gerente de Limpeza.    Se-
gundo Roberto, mais um pas-
so será tomado. A rua será
recapeada com o objetivo de
acabar com o problema.

Nesta terça-feira, 05, a
equipe esteve no local com
fiscais, agentes de limpeza,
uma máquina e quatro car-
retas para a operação. Por
isso, a Prefeitura de Aracaju
convida a população para
cuidar da cidade e evitar o
descarte irregular do lixo para
que o município continue pro-
porcionando bem-estar para
a população.

Raquel: “a comunidade precisa de reeducação“Homens limpando a área no conjunto

Divulgação

Manifestação no Augusto Franco

O Brasil passa por um momento delicado na politica
partidária. A enxurrada de corrupção que envolve alguns
partidos políticos deixa a população atônita e desacreditada
nas pessoas nas quais votaram. Há nisso tudo uma “guerra”,
entre Governo e a população. Por um lado, o executivo usa
suas armas, convocando sindicalistas aliados para se de-
fender. Por outro, o povo vai às ruas pedir mesmo o im-
peachment da presidente Dilma Roussef (PT)

No dia Primeiro de Maio, Dia dos Trabalhadores, como é
de costume, o Governo Federal, através de seu representante
maior, faz um pronunciamento em cadeia de rádio e Tv.
Desta vez, a presidente não o fez. Ela temeu um grande
protesto em sua fala, com panelaço e tudo o mais. Isso
ocorrendo em todo o p.aís, Dilma e seus assessores tinham
e tem essa certeza.

As manifestações no Primeiro de Maio aconteceram. De
um lado, sindicalistas que apoiam o Governo foram para as
ruas contra a terceirização e se dizendo contrário a
corrupção. Discurso que não mais soa positivamente na
mente dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.

O PT foi criado e ganhou corpo com esses discursos da
moralidade e ética. Se perdeu no Poder e tudo aquilo que
pregava contra está fazendo exatamente o mesmo. Por isso
que a população não acredita em “estorinha de Trancoso”.

O Conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital
sergipana, o maior núcleo habitacional de Sergipe, foi palco
das manifestações dos sindicalistas que apoiam o Governo
Federal. As pessoas compareceram ao ato. Somente aqueles
que são a favor da presidente. Foi um ato frio, sem muitas
atenções e credibilidade.

Sindicalistas, além de falar contra a terceirização, se
preocupou em atacar a oposição, colocando a administração
de Fernando Henrique Cardoso como culpada pelos
desmandos em que o país se encontra. Tá difícil acreditar
em sindicalista.

BANESE
Moradores do Augusto Franco continuam pedindo mais

cash na agência do bairro. É que os clientes perdem um
tempo muito grande quando precisa usar a máquina. Além
disso, o banco trabalha com um mínimo de caixas para
atender as população.

ATENDIMENTO
Na verdade, a agência do Banese atende não só aos

moradores do Conjunto, que já grande, como também a
pessoas que vêm de outros bairros, a exemplo do Santa
Maria, Atalaia, Orlando Dantas e outros. Portanto, o con-
gestionamento é muito grande na agência.

TODOS OS DIAS
Não tem um dia sequer que a agência não esteja lotada

de pessoas. No dia de pagamento do funcionário público
o local vira “um inferno”. É assim que vive a população
do bairro. Precisa muita paciência.

CONSELHO
Um morador esta semana deu um conselho a todos que

estavam na fila do banco. “Vocês que estão nessa fila,
procurem usar outras agências para não se estressar aqui”,
disse.

PONTO
O cliente não tem para onde correr. Já o Ponto Banese,

que fica ao lado da agência, também se conta muita gente
na fila. Uma pessoa saia de uma fila do cash para o Ponto
Banese e, mesmo assim, não conseguiu sair cedo depois
de pagar suas contas.

OBRA
O vereador Max Prejuizo, que teve uma boa votação

dos moradores do Conjunto   Augusto Franco, colocou
em um carro de som pelo bairro anunciando que a Prefeit-
ura de Aracaju já está com a licitação pronta e em breve
vai iniciar as obras da Avenida Canal 3, a única que falta
para deixar o bairro com a cobertura completa dos canais,
evitando assim a incomodação dos insetos à comunidade.

NÃO PARA
Moradores do Augusto Franco não param de reclamar

do mercado setorial do bairro, porque as bancas não são
abertas todos os dias como é proposta da Prefeitura de
Aracaju

Quem está trabalhando
forte para chegar à Câma-
ra de Vereadores de Ara-
caju em 2016 é William
Fonseca, ex-diretor do
Gonzagão. Filiado ao
PMDB, morador  do Con-
junto Augusto Franco,
onde presta serviços a co-
munidade e tem sido um
aliado  fiel ao seu compa-
dre, o deputado estadual
Robson Viana (PMDB) e
ao deputado federal Fábio
Reis (PMDB)



 

Terezinha de Jesus
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Terezinha@gazetahoje.com

Utensílios
Domésticos

Augusto Franco
(Fundo da

Delicatessem Santa
Cecília)

Rua A-5, 30

Telefone: 3024-2559

O PINGUIM

LULA RIBEIRO E ZECA BALEIRO NO TB

O cantor e compositor Lula Ribeiro se apresenta no Teatro Tobias Barreto, no próximo
dia 29 de maio, às 21h, com a presença do cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro. O
sergipano Lula Ribeiro dá continuidade a temporada 2015 do projeto “Lula Ribeiro convida”,
apresentado nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte e desde o ano passado em
Aracaju, onde sempre recebe um grande nome da MPB. No show, o cantor Lula Ribeiro fará
um passeio por sua obra, com destaque para o repertório do CD e DVD “Palavras Que Não
Dizem Tudo”, além de canções inéditas, que farão parte do seu novo CD, em pré-produção.
Os ingressos custam: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia). Informações: (79)31791490.

O Cantor Lula Ribeiro...                                         ...e Zeca Baleiro no Teatro Tobias Barreto

Sinpol comemora Dia do Policial Civil
Centenas de filiados,

familiares e amigos participaram da
festa em comemoração ao Dia do
Policial Civil, que ocorreu na sede
social do Club Sportivo Sergipe.

A festa foi marcada por um
almoço-churrasco, com música ao
vivo – destaque especial para o
grupo Samba de Moça Só, cuja
percussionista, Cláudia Araújo é
policial civil - brincadeiras e
guloseimas para as crianças.

Durante o evento foram
sorteados alguns prêmios entre os
filiados e alguns sortudos levaram
para casa, individualmente, um tele-
visor SONY, de 40 polegadas; uma
bicicleta Houston, aro 26; uma
batedeira elétrica; uma cafeteira; um
bebedouro elétrico; uma
churrasqueira elétrica e um tablet.

O secretário da Segurança
Pública do Estado, Mendonça
Prado, também prestigiou o evento,
almoçando junto com alguns dos
diretores do SINPOL – Sergipe. Ele
fez bastante elogios à iniciativa do
sindicato e entre fotos, abraços e
apertos de mãos de alguns filiados,
garantiu que vai manter seu
gabinete aberto ao SINPOL –

Sergipe para atender, na
medida do possível, os pleitos
apresentados.

O presidente do SINPOL
– Sergipe, João Alexandre
Fernandes enalteceu o
trabalho desenvolvido pela
comissão que organizou a
festa, composta pelo vice-
presidente José Luiz e pelos
diretores Amilton Batista e
Carlos Alberto Mattos, além de
outros diretores e funcionários
que se dedicaram ao evento,
no seu decorrer, para que tudo

LANÇAMENTO

Foi um sucesso de público
o lançamento do Livro Rudá “A
Lagoa da Salomé”, do médico e
compositor Roberto Lima.
Marcaram presenças ao evento,
colegas, parentes, pessoas
envolvidas com a cultura
sergipana, políticos e amigos que
foram prestigiar, demonstrando
carinho e apreço pelo filho ilustre
de Cedro de São João. O evento
aconteceu na Sociedade Semear,
no dia 24 de abril.

‘’A BICICLETA NO BRASIL’’ No dia 7 de maio, às 19h,
na Sociedade Semear, aconteceu
o lançamento do livro “A
Bicicleta no Brasil”. O trabalho é
uma ação coletiva de entidades
ao redor do país que defendem
o uso da bicicleta como meio de
transporte, a exemplo da ONG
Ciclo Urbano, que atua em
Aracaju. Além da capital
sergipana, o livro será lançado
em outras oito cidades
simultaneamente, pois o trabalho
apresenta uma compilação de
dados, informações e
curiosidades acerca dos usos e da
cultura da bicicleta em 10 capitais
brasileiras.

FORRÓ COM AMOR IDEAL 2015
Comemorando cinco anos

de existência, o Forró Com Amor
Ideal será realizado no dia 06 de
junho, na Arena de Eventos, a
partir das 21 horas. Nesta edição,
a programação contará com
quatro atrações musicais:
Oito7Nove4, Samyra Show e
Forró 100%, Rojão Diferente e
Forró Danado de Bom. Serão
mais de seis horas, regadas a
muito forró, diversão e bons
encontros.

O evento é uma parceria
entre o Augustu’s, Com Amor
Produções e Colégio Ideal. Jun-
tas, as três empresas prometem
mais uma vez montar uma mega-
estrutura para receber os
forrozeiros.

Os ingressos são
limitados e já estão à venda na
Central do Ticket (no RioMar
Shopping) e Colégio Ideal.
Anote na agenda!

Brasil Sabor acontece no dia 14 de maio em Sergipe
Tradicional no calendário

nacional de eventos gastronômicos,
o Brasil Sabor tem esse ano um
gosto especial: comemora sua
décima edição valorizando os
ingredientes locais e enaltecendo a
rua como palco de encontro para os
brasileiros. Com o tema “Há dez
anos invadindo as ruas e celebrando
o Brasil”, o evento será realizado em
todo o País. O Festival acontece ao
longo do mês de maio, com preços
e promoções diferenciadas que irão
agradar a todos os gostos e bolsos.
A expectativa é que 65 cidades e 700
restaurantes participem.

Para Paulo Solmucci,
presidente da Abrasel Nacional,
chegar à marca de dez anos mostra
a força do festival. “Restaurantes
de todo o país apostam na dinâmica
e visibilidade do Brasil Sabor, que
hoje completa uma década. Exaltar
os sabores únicos de cada lugar e
transformar os restaurantes em
cenário para memoráveis
experiências estão entre as
principais propostas do evento. As
pessoas saem de casa para
frequentar os restaurantes, a rua se
enche de vida e a cidade pulsa”,

avalia Solmucci.
Em Sergipe, o

lançamento oficial ocorrerá
com uma degustação dos
pratos criados para o Festival,
no dia 14 de maio, no Hotel
Mercure. “A criatividade e o
capricho do empresário
sergipano associado à Abrasel
estará à mostra durante todo o
período do Festival nas casas
participantes. Os pratos foram
criados a partir de ingredientes
regionais, com o intuito de
agregar a culinária local e
agradar ao mais exigente
paladar”, ressalta Augusto
Carvalho, presidente da
Abrasel seccional Sergipe.

Até o dia 31 de maio,
sergipanos e turistas podem
conferir todos as criações dos
chefs nos estabelecimentos:
Calles, Maria Flor, Ligue Pizza,
Adriano´s Bar, Almeida, Seo
Inacio, Al Bar, O Renatão,
Babbo Giovanni, Frango
Americano, Pirambeleza, Grota
dos Coqueiros, Hotel Mercure
Del Mar, Cacique Chá, Mar da
Espanha e Cantina D´Ítalia.

Para participar
A mecânica do Festival

Brasil Sabor é simples. Cada
estabelecimento inscrito prepara
um prato especialmente para o
evento, com base na cultura lo-
cal e no jeito próprio de fazer
gastronomia. Os pratos são
oferecidos a preços e condições
promocionais durante todo o
período do Festival.

O Brasil Sabor é
organizado pela Abrasel e, em
2015, conta com o patrocínio
nacional do Sebrae, além dos
apoios regionais, em Sergipe, da
Secretaria de Estado do Turismo
e Esporte (SETESP), Secretaria de
Estado da Cultura, Secretaria
Municipal de Turismo, Senac,
Fecomercio, Sebrae, Itaipava,
Mercure e Caraçuipe.

As inscrições estão
abertas e podem ser realizadas
através do telefone (79) 9998-2250
ou e-mail
abraselse@abrasel.com.br

Consulte o site e conheça
as regras para participar do 10º
Festival Brasil Sabor -
www.brasilsabor.com.br

saísse conforme planejado.
O contabilista Josevaldo

Mota de Souza Diretor presidente
da J&A Assessoria Contábil e sua
família também prestigiaram ao
evento, onde parabenizou a todos
que fazem parte da diretoria do
SINPOL pela brilhante festa e
reafirmou o compromisso que a J
& A Assessoria Contábil tem para
com o SINPOL, fico muito feliz em
ver as centenas de filiados do
SINPOL reunidos com seus
familiares “disse Josevaldo Mota.


