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Compre uma
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Eval Contabilidade
Contabilidade Geral, Encerramento de
Empresas, Departamento Pessoal,
Regularização de Empresas, Departamento
Fiscal, Imposto de Renda e Impostos.

Deseja a todos os seus clientes e amigos um
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO

Rua Valdomiro Teófilo, 456, Bairro Farolândia, Tel (79) 99953-
5395/99916-5395/3013-5395 – evalcontabilidade@gmail.com

Secretário de Segurança conversa
com moradores do Augusto Franco

Preocupado com a onda de assaltos na comunidade, que vem deixando o povo desesperado,  o vereador Max Prejuízo (PSB), promoveu  uma audiência pública com o secretário de
Segurança Mendonça Prado, onde os moradores e       comerciantes locais puderam apresentar suas reivindicações. O evento, que aconteceu na sede da Casa Cultural Careca e Camaradas,
no Augusto Franco, contou ainda com as presenças do comandante do 1p  Batalhão, tenente-coronel Hilário, e do tenente Santana. (Página 2)

Moradores debatem sobre segurança pública com Mendonça Prado que promete resolver

Mendonça Prado ouve as reivindicações da comunidade

Parlamentar tem projeto para colocar
guarda municipal nos ônibus coletivos

(Página 2)
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FATOS

JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA

Com Responsabilidade
e Segurança

Moto Boy

Ligue: 99687-7371 e fale com Antônio

Secretário de Segurança ouve
reivindicações da comunidade
Audiência pública foi promovida pelo vereador Max Prejuízo

Considerada uma ci
dade dentro da
capital sergipana, a

região do Conjunto Augusto
Franco, Farolândia e Bar-
roso, na zona sul de Aracaju,
possui mais de 13 mil
residências e cerca de 80 mil
habitantes. Preocupado com
a onda de assaltos na comu-
nidade, que vem deixando o
povo desesperado,  o verea-
dor Max Prejuízo (PSB), pro-
moveu  uma audiência públi-
ca com o secretário de   Se-
gurança Mendonça Prado,
onde os moradores e
comerciantes locais puderam
apresentar suas reivindi-
cações. O evento, que acon-
teceu na sede da Casa Cul-
tural Careca e Camaradas,
no Augusto Franco, contou
ainda com as presenças do
comandante do 1p  Batalhão,
tenente-coronel Hilário, e do
tenente Santana. Ao exibir um
vídeo do encontro durante o
grande expediente da Câma-
ra Municipal de Aracaju
(CMA), o vereador Max
Prejuízo (PSB), falou da im-
portância da audiência públi-
ca.

“Foi a primeira vez que um
secretário de Segurança, jun-
tamente com o comandante
do Batalhão, veio conversar
com a comunidade. Uma
coisa é você ir à uma audiên-
cia na secretaria e explicar as
necessidades da população,
outra, é a própria população
falar com o secretário. Essa
reunião foi extremamente im-
portante e tenho certeza que
a comunidade do Augusto
Franco, Farolândia e Bar-
roso, vai perceber isso nas
ruas, a partir do momento em
que a ação da Polícia Militar
esteja mais presente em nos-
sa região”, disse Max.

Uma das principais reivin-
dicações dos moradores e
comerciantes é a presença
mais efetiva da Polícia Mili-
tar. No vídeo apresentado
pelo parlamentar, o tenente
Santana e o coronel Hilário
afirmam que houve um au-
mento no número de     poli-
ciais e de rondas na região.
Segundo o coronel Hilário, “a
população pode esperar uma
intensificação no policiamen-
to. A nossa preocupação é
polícia atuando nas ruas”. O
tenente Santana explicou que
já foram realizados esforços
dentro da polícia militar “com
o emprego de mais policiais,
viaturas e o aumento também
do número de rondas na
região”.

Ainda no vídeo exibido, o
secretário Mendonça Prado
falou da iniciativa do verea-
dor Max em promover o en-
contro e a considerou positi-
va no sentido de aproximar a
Polícia Militar da comu-
nidade. “Quero parabenizar o
vereador Max por essa ex-
traordinária ação de fazer
uma interlocução entre a Polí-
cia Militar, a Polícia Civil e a

comunidade. Nós precisa-
mos exatamente desse inter-
câmbio para que possamos
tornar as ações das nossas
polícias cada vez mais efi-

cientes, para que possamos
reduzir os índices de  crimi-
nalidade nos diversos locais.
Essa é uma ação voluntária
do vereador, mas que traz um

benefício extraordinário para

a população de um modo

geral”, disse o secretário

Mendonça Prado.

Vereador Max Prejuizo abre a discussão sobre segurança no Augusto Franco

Max Prejuizo ladeado por Mendonça Prado (E) e João Junior (D) com policiais

Comunidade fazendo perguntas ao secretário Mendonça Prado

PESSOAL

VOCÊ É UM LÍDER OU UM CHEFE PARA A SUA EMPRESA?

Por muito tempo, cursos de liderança falavam sobre como ser
um bom Chefe, como controlar as ações da equipe, como ser
obedecido pelos subordinados, cobrar resultados, garantir que
a máquina funcionasse como planejado. Um pensamento
baseado em comando e controle; e no Líder como aquele que
ocupava um alto cargo na hierarquia.

Felizmente, o conceito de liderança vem se desenvolvendo.
Empresas são compostas por pessoas. São organismos vi-

vos. Sem as pessoas que ali estão e seu conhecimento,
criatividade, emoções e relações, restam para a empresa apenas
bens materiais e nome.

São feitas por pessoas que, além de seguirem uma lógica
racional e responderem por incentivos financeiros, decidem
também a partir de suas crenças e de suas emoções.

Assim, as empresas precisam de verdadeiros Líderes, que
continuamente impulsionem a empresa a ir mais longe.

A FIGURA DO LÍDER
O Líder inspira as pessoas, sendo exemplo em atitude e

comportamento, comprometimento em colocar valores em
prática, e alinhamento entre crença, fala e ação.

O Líder serve a empresa, seu propósito e missão.
O Líder é o guardião da cultura da empresa.
O Líder cuida das interações e relacionamentos entre seu

time e apoia o seu desenvolvimento, trazendo à tona seu
potencial máximo.

O Líder é legitimado pela equipe, sendo referência de paixão
pelo propósito da empresa e suas atividades. Para liderar
pessoas, é essencial ser uma referência para elas e conquistar
continuamente sua admiração genuína e respeito.

O Líder cria valor para todos os stakeholders (público
estratégico, parte interessada) da empresa e estimula sua
constante evolução, por meio de características como a
capacidade de concretizar sonhos, visão de longo prazo,
coragem e responsabilidade para honrar compromissos e
capacidade de mobilização do time.

COMO SE DESENVOLVER COMO LÍDER
Existem diversos caminhos possíveis e nenhuma fórmula

mágica para isso. Ainda assim, algumas dicas podem ajudar:
Aprofunde seu autoconhecimento: Um bom Líder se conhece

e, por meio da experiência do seu próprio processo de
transformação, consegue ajudar os colaboradores a se
desenvolverem e formar outros Líderes dentro da empresa. É
essencial para desenvolver sua inteligência emocional,
característica diferencial na gestão de pessoas. O Líder deve
ter clareza sobre seus pontos fortes e fracos, o que o ajudará no
processo de delegar tarefas, permitindo que não centralize
atividades em excesso. Também é importante que o Líder tenha
clareza sobre seu propósito, missão, e valores e crenças, o que
será um elemento essencial para que possa ser consistente e
inspire os demais pelo exemplo.

Observe-se continuamente: Para que possa ser consistente,
o Líder deve estar sempre atento acerca do que está fazendo, o
que está dizendo, como está se sentindo, a forma como está
conversando com o colaborador, com o que está se comprom-
etendo, entre outras coisas. Grandes frustrações ou admirações
se criam por meio de detalhes, de uma soma de pequenas cois-
as do cotidiano. E, na correria do dia a dia, é muito fácil se
desviar de colocar em prática aquilo que acreditamos e defend-
emos. Quanto mais estivermos atentos, mais poderemos evitar
que isso aconteça ou, pelo menos, poderemos reconhecer o
fato e aprender com ele. Além disso, na lógica de se respons-
abilizar diante dos desafios, ao invés de se fazer de vítima, a
observação pode ajudar a refletir sobre o que está ao alcance
da sua ação.

Tenha um interesse genuíno pelas pessoas do seu time: O ser
humano é sensorial, é esperto para perceber quando o outro
está sendo sincero ou apenas falando sem acreditar, por isso é
essencial que esse interesse seja genuíno. Além disso, lidar
com pessoas é desafiante e, sem uma motivação, será fácil se
desgastar. Como já dito, empresas são feitas por pessoas.
Grandes empresas têm habilidade de atrair, selecionar, desen-
volver e reter talentos em seu time, e apenas tendo o interesse
em se relacionar e aprender sobre eles, será possível amadure-
cer nesse sentido. Colaboradores mais entusiasmados poderão
estabelecer melhores vínculos com os clientes e também desem-
penharem melhor as suas funções.

Esteja aberto a ouvir e dialogar: Como diz o velho ditado
“duas cabeças pensam melhor do que uma”, provavelmente as
pessoas do seu time têm diversas ideias e percepções que po-
dem agregar às suas e enriquecer as decisões tomadas. Outra
razão seria por uma crença na importância de ouvir os outros,
lhes dar atenção, e garantir que tenham seu espaço dentro da
empresa. Se a empresa trata seu time com indiferença, como
poderia esperar ser tratada de forma diferente? Entenda os
anseios de cada um, o que acreditam que funciona, o que acre-
ditam que não funciona, o que pensam sobre as coisas. Além
disso, é por meio dessa interação que você poderá entender o
impacto do seu comportamento sobre os demais e, assim, evoluir
continuamente.

Dê espaço para que os colaboradores participem e tenham
autonomia: O Líder deve se dedicar ao desenvolvimento daque-
les a seu redor. Para isso, é essencial que o colaborador perce-
ba que o Líder confia nele, aumentando sua autoestima e cora-
gem para tomar riscos e inovar. O Líder deve dar espaço para
que as pessoas possam evoluir e assumir responsabilidades
continuamente, apoiando-as em momentos de falha e dificul-
dade, e reconhecendo-as em momentos de acertos e sucesso.

Esteja a serviço da sua empresa e propósito: O Líder não
deve sempre defender os interesses dos acionistas em detri-
mento dos colaboradores, nem ser o advogado dos colaborad-
ores perante os acionistas. Ele deve ter a visão do todo e a
clareza de para onde guiar a organização, de forma a decidir
com base no que será melhor para ela, ao invés de se aprisionar
a pequenos e individuais interesses.

Tenha coragem para ser autêntico: Em alguns momentos, ser
fiel aos seus valores e crenças ou apostar na sua intuição pode
fazer com que a sua decisão não agrade a todos. Pode ser que
você tenha que dizer “não” a algumas pessoas. Pode ser que
gere conflito com outras. Pode ser que você seja considerado
“duro”, “cabeça dura”, “inflexível”, “não tão bonzinho assim”,
“não tão democrático”, ou algo parecido. É importante que
você esteja preparado para lidar com essas situações e tenha
coragem para ser autêntico em relação ao que você acredita e
sente.
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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

O vereador MAX
PREJUIZO deseja
aos moradores do
Augusto Franco e
os aracajuanos UM
FELIZ NATAL E
UM ANO NOVO
CHEIO DE
ESPERANÇA

Projeto de Max prevê Guarda
 Municipal atuando nos ônibus
Com a finalidade de

coibir a violência e
o vandalismo, o

vereador Max Prejuízo apre-
sentou na Câmara Municipal
o Projeto de Lei (PL) np
205/2015 que dispõe sobre
a adoção de ações preventi-
vas por parte da Guarda
Municipal de Aracaju
(GMA) nos ônibus e termi-
nais de transporte coletivo. O
parlamentar usou a tribuna da
Câmara Municipal de Araca-
ju (CMA),  para explicar que

tais ações envolvem a
abordagem de passageiros
durante o embarque,

desembarque e permanência
nos terminais.

Segundo Max, este Proje-
to de Lei tem como finalidade
proporcionar as condições
objetivas para que os

usuários do sistema de trans-
porte coletivo de Aracaju
possam ter mais segurança,
haja vista que sua implemen-
tação deverá contribuir para
a diminuição da ocorrência
de furtos, roubos e tumultos.

“Reconheço a ação da
PM, mas precisamos unir
forças reforçando o papel
comunitário da Guarda Mu-
nicipal, aproximando a cor-
poração da comunidade e
devolvendo equipamentos e
espaços públicos à popu-
lação. Medidas semelhantes
já foram viabilizadas em
outras capitais brasileiras, a
exemplo de Belo Horizonte,
Campo Grande e, no âmbito
da Região Nordeste, a ci-
dade de Fortaleza, com re-
sultados positivos obtidos”,
justificou Max.

Despedida de 2015 e inicio de 2016

O ano de 2015 foi atípico para os brasileiros. Não pre-
cisamos entrar em detalhes para entender que a popu-
lação sofreu com a crise que assola toda uma Nação, rica
e de boa índole. Os 365 dias do ano que se finda, uffa!
Passou ou está passando. O povo teve momentos difíceis,
na politica, na economia, no salário, no desemprego, en-
fim, um caos total.

Falando diretamente para os moradores do Conjunto
Augusto Franco, zona sul da capital sergipana, o ano foi
de muita turbulência, principalmente na área de segurança
pública. A Gazeta não registrou as mazelas do conjunto,
para não assustar a população, mas, muita prudência é
necessário para a sua tranquilidade.

Muitas coisas foram benéficas para o conjunto. O vere-
ador Max Prejuizo, tem lutado a favor dos mais carentes
do bairro. Se preocupa com as ruas esburacadas, com os
sem teto e tem contribuído e muito para o crescimento
desta “cidade”.  Em termos urbanos, o conjunto precisa
prosseguir com as obras do Canal 3 para fechar os canais.

Quem vive no conjunto se sente feliz. Sabemos que ain-
da muita coisa precisa melhorar e, para isso, a população
tem que se manifestar. Ano que vem é de eleição. Aos
poucos, a comunidade do Augusto Franco está apren-
dendo a votar em quem, realmente tem boa vontade para
trabalhar pelos conterrâneos.

No próximo ano, muitos candidatos vão aparecer. É
normal, mas, o eleitor deve procurar o melhor para o nos-
so bairro. Vamos dar preferência para os candidatos que
moram aqui mesmo, porque fica mais fácil cobrar dele,
assim como o povo faz com o vereador Max Prejuizo.

Desejamos a todos um ano de 2016 com muita paz,
sabedoria, amor e acima de tudo, focar na Luz. Boas fes-
tas.

MAX
Max Prejuizo sobre a tarifa dos coletivos: “Comunico a

todos que o meu VOTO é CONTRA O AUMENTO
DA PASSAGEM DE ÔNIBUS, por entender que a pop-
ulação já vem sofrendo com essa crise e não merece en-
golir mais este remédio amargo”.

OPINIÃO DE LUCY

 ”Agora vem passagem de onibus! Pagamos Iptu caro
e não temos ruas limpas, porque aqui na minha rua o
mato está cobrindo! Tem um caminhao parado há mais
de 6 meses aqui na Farolandia na Rua Mario de An-
drade. Os Matos estão ficando maior que o carro. Cadê
a Prefeitura?

CANAL 3

Edilberto Silva:  Max você pode me explicar se o ca-
nal 3 vai ser concluído em 2016? Porque as obras de
João estão todas paradas , olha a Praia  13 de julho ,
completamente parada. Ele só sabe aumentar imposto, e
botar C C no gabinete dele.980 C C quer mais?

BIKE

“Participei ontem a noite da primeira edição do “Ideias
em Ciclo”, que aconteceu no Espaço Semear, onde foi
exibido o filme “Bike VS Carro”, do diretor sueco Fre-
drik Gertten. O evento contou com a presença de vários
ciclistas e cicloativistas, entre eles Aline Cavalcante, uma
das personagens do filme e Waldson Costa, membro do
grupo Ciclo Urbano. Agradeço o convite e quero dizer
que como vereador, foi muito proveitoso ouvir as ideias
de quem está pedalando nas ruas da cidade, enfrentando
diariamente o trânsito. Parabéns pelo evento. Que ven-
ham muitos outros.”

SOM

Aqui no Augusto Franco há muitas reclamações de som
ligado até a madrugada. Outra queixa dos moradores é
com relação às pessoas que fazem bares em sua própria
casa, onde faz muito barulho e não deixa os vizinhos
dormir.

AMBIENTE

A Policia do Meio Ambiente tem recebido muitos cha-
mados para parar e até fechar som em altas horas. “É
uma falta de consciência de gente que não se importa
com os vizinhos e apenas olha para as suas necessidades”.

ESPAÇO

No Conjunto Augusto Franco tem muitos espaços para
fazer festas e até mesmo comercializar sem atrapalhar a
vida dos vizinhos. As praças é um local adequado para
qualquer tipo de comércio.

Vereador quer guarda municipal nos coletivos

Vereador defende a categoria de jornalista
Durante sessão da Câmara

Municipal de Aracaju, o vere-
ador Max prejuízo (PSB)
reclamou da maneira como o
vereador Agamenon Sobral
(PHS) tem tratado algumas
categorias. De acordo com
Max, Agamenon errou ao
afirmar que jornalistas do Es-

tado aceitam dinheiro para fi-
carem omissos.

“Hoje pela manhã acom-
panhado as redes sociais vi
os debates e para minha
tristeza soube de um pronun-
ciamento de Agamenon numa
rádio. Vossa Excelência foi
extremamente infeliz ao citar

os nomes de dois jornalistas
sérios e que tem compromis-
so com o seu trabalho: Rita
Oliveira e Paulo Souza,
presidente do Sindijor”, de-
fendeu.

Max Prejuízo afirmou que
conhece a maioria dos jor-
nalistas do estado e que dis-

corda da maneira como Ag-
amenon trata a categoria.
“Essa é uma categoria do
bem, que teve que enfrentar
a ditadura militar. Eu só ten-
ho a lamentar, pois, essas
pessoas fazem jornalismo
sério”, concluiu.

Parlamentar homenageia ex-governador e destaca suas obras

Durante pronunciamento
na Câmara Municipal de Ara-
caju (CMA),  o vereador
Max Prejuízo (PSB), fez uma
homenagem ao ex-governa-
dor Marcelo Déda, que hoje
completa dois anos de  fale-
cido. O parlamentar destacou
as obras que Déda realizou
em Aracaju, e as que estão
sendo realizadas, fruto de
planejamento de sua gestão
em parceria com o atual
governador Jackson Barreto
(PMDB).

“O Governo de Sergipe
tem uma preocupação espe-
cial com a cidade de Araca-

ju. Investiu mais de R$ 415
milhões em nossa cidade,
onde podemos destacar a
reforma do Batistão, hoje
referência em nosso estado,
a urbanização da Orlinha do
Bairro Industrial, a duplicação
da Euclides Figueiredo, o ca-
nal da Tancredo Campos, o
viaduto do Detran, quase
R$30 milhões de investimen-
to, a Avenida Santa Gleide
com a implantação de um
novo acesso à cidade, o en-
torno do Aeroporto, benefi-
ciando toda a região do San-
ta Maria, Augusto Franco,
Orlando Dantas e São Con-

rado, as escolas de esportes
do Santa Maria e Santos
Dumont, a ampliação do es-
gotamento sanitário, as refor-
mas no Centro de Con-
venções e no Parque dos
Cajueiros, reforma de cinco
escolas estaduais, a impor-
tante reforma do HUSE, a
criação do projeto integração
do transporte público da
grande Aracaju, e agora mais
recente a interligação entre as
avenidas Augusto Franco e
Gasoduto, com mais de R$
40 milhões investidos, que vai
melhorar muito a mobilidade
urbana”, disse Max.

Max lembrou que “foi jus-
tamente Marcelo Déda quem
planejou e iniciou esse  tra-
balho, e que agora tem con-
tinuidade com Jackson. Esse
é um Governo que pensa na
cidade de Aracaju com obras
que melhoram a qualidade de
vida da população, apesar de
toda crise, das dificuldades,
busca parceria para atender
as necessidades da popu-
lação. Hoje, Déda não está
mais conosco para ver essas
obras acontecerem, mas con-
tinua semeando sorrisos”,
disse Max.
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COMA BEM
O que são alimentos saudáveis?

Os alimentos saudáveis precisam ter um enfoque principal
em resgatar hábitos alimentares regionais, estimulando o consumo
de alimentos naturais com alto valor nutritivo.

Ao longo do tempo, a forma com que os alimentos foram
vistos e o tipo de alimentos que passaram a ser mais consumidos
pela população mudaram muito. Por exemplo, por volta da década
de 1950, grande parte das famílias brasileiras plantava, criava animais
e fazia as próprias comidas que consumiam, como fabricando doces,
queijos, linguiça e assim por diante.

No entanto, o excedente do alimento com o tempo passou a
ser comercializado; com o desenvolvimento da indústria alimentícia,
de eletrodomésticos como a geladeira, com o ritmo de trabalho e
com o salário mensal surgiu a necessidade de estocar e conservar
esses alimentos, pois as pessoas compravam alimentos para o mês
inteiro. Tornou-se preciso também uma maior variedade de alimentos
e facilidade na hora de prepará-los.

O resultado é que, infelizmente, muitos desses produtos são
mais vendidos pela aparência e sabor e não pelo aspecto nutritivo.
Não é só em casa que isso acontece, mas nos ambientes escolares
também. Principalmente em escolas particulares, onde os alunos
que não levam lanche de casa costumam comprar nas cantinas, que
oferecem mais alimentos industrializados, ricos em açúcar e gordura.

Sendo assim, mesmo se alimentando regularmente, as crianças
e os adolescentes – bem como a maioria da população - carecem de
vitaminas e de nutrientes fundamentais para o organismo. Isso leva
a uma maior incidência de casos de doenças cardiovasculares e do
sangue, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, hipertensão e
assim por diante.

Alimentos saudáveis

A alimentação das crianças e dos adultos
hoje em dia costuma não ser saudável

Assim, diversos setores
da sociedade estão
promovendo mudanças para
divulgar uma alimentação
saudável. Uma dessas foi feita
pelo Ministério da Saúde, ao
lançar o Manual das Cantinas
Escolares Saudáveis:
promovendo a alimentação
saudável, com o objetivo de
incentivar as escolas
particulares a oferecerem
lanches menos calóricos e com
maior valor nutritivo aos
alunos em suas cantinas.

Mas, antes de realizar
essas mudanças, é
imprescindível se informar para
saber o que é uma alimentação
saudável, pois muitas pessoas
não se alimentam
corretamente porque não
sabem se alimentar. Além disso,
há muitos equívocos sobre o
que seria uma alimentação
saudável. Quando alguns
pensam em alimentos assim,
logo lhes vem à mente comidas
que são piores que as
industrializadas, no sentido de
possuírem um gosto ruim ou
que são ditas “sem sabor”, ou
que são muito difíceis de
preparar.

No entanto, uma
alimentação saudável deve
significar prazer e saúde. O
enfoque deve ser sobre
alimentos produzidos na
região, in natura e que
possuam alto valor nutritivo.
Os principais são:

Cereais, raízes e
tubérculos: São ricos em
carboidrato complexo que
fornece energia para realizar as
atividades do dia a dia e
atividades físicas. Por isso,
devem ser consumidos em
maior quantidade todo dia.

Exemplos de cereais:
trigo, arroz, milho, centeio,
cevada, aveia, pães, massas,
batata, cará inhame, mandioca.

Frutas, verduras e le-
gumes: São alimentos ricos em
fibras, vitaminas e minerais.
Mantendo a saúde e o bom
funcionamento do organismo,
devendo ser consumidos em
grande quantidade durante o
dia.

Exemplos: maçã, banana,
mamão, laranja, cenoura,
beterraba, abobrinha, abóbora,
pepino, agrião, cebola, acelga,
couve, brócolis, aipo etc.

Exemplos de frutas,
verduras e legumes

Leguminosas: Ricos em
proteínas vegetais, ferro e fibras.
Mas, exigem atenção quando
forem consumidos, devendo ser
em menor quantidade que os
anteriores.

Exemplos: feijão, lentilha,
ervilha, soja, grão de bico etc.

Exemplos de leguminosas

Alimentos de origem ani-
mal: Esses também precisam ser
ingeridos em menor quantidade.
São alimentos ricos em cálcio e
proteínas, essenciais para a
manutenção da saúde,
fortalecimento, crescimento e
formação de pele, unhas, cabelo,
dentes e ossos.

Exemplos: carnes (frango,
peixe e carnes vermelhas), leite,
queijos e iogurte.

Exemplos de alimentos de
laticínios e carnes

Veja que os alimentos
saudáveis são gostosos, pelo
menos são considerados assim
pela maioria das pessoas e que,
além da escolha, é preciso pensar
bem na quantidade em que são
ingeridos durante o dia.

Os alimentos que são
considerados como não sendo
saudáveis são os que estão nos
seguintes grupos:

Açúcares: doces, balas,
chocolates, sorvetes,
refrigerantes, bolachas
recheadas, chicletes etc.;

Gorduras: frituras, óleos
vegetais, margarina, manteiga,
fast food, maionese, requeijão
etc.;

Com excesso de sal:
alimentos industrializados, como
salgadinhos, molhos e temperos
prontos, sopas industrializadas
etc.

Alimentos não saudáveis,
cujo consumo deve ser restrito

Esses alimentos devem ser
consumidos em pouquíssima
quantidade, pois trazem riscos à
saúde quando consumidos em
excesso

Alimentos que só devem ser consumidos em pequena quantidade

Réveillon Com Amor
Para quem busca um lugar bonito, próximo ao mar, com boa
gastronomia e muito alto-astral, o Réveillon Com Amor é a
opção certa. Considerada a melhor da cidade desde 2011, a
festa vai acontecer pelo sexto ano consecutivo no charmoso
Com Amor Beach Bar, localizado na Rodovia Inácio Barbosa
(antiga José Sarney), no dia 31 de dezembro às 22h. Para
animar o público, haverá shows com artistas de diferentes
estilos musicais: Samyra Show, Maísa Reis e Luís Fernando
e Manoel, além do DJ Cello, que apresentará um set list pra
lá de dançante

Bailinho do TAMAR
O Bailinho do TAMAR traz shows de Otto a Aracaju no dia 19 às
17h. Além de Otto, o evento contará com as apresentações da
banda Sergipana Naurêa e do DJ Kaska. Que juntos farão um
evento em prol das tartarugas marinhas, liberando mais
tartaruguinhas ao mar e muita música no Tamar.
 Local: espaço cultural do Projeto Tamar – Oceanário de Aracaju,
Av. Santos Dumont, 1010, Atalaia, Aracaju, Sergipe.
Informações: (79) 3243-3214 / 3243-6126.

“A Praia Vai Rolar”
Para agitar a temporada de férias e
dá as boas vindas ao verão, o
Augustu’s Produções promoverá
um evento que promete subir ainda
mais os termômetros na capital
sergipana. Intitulada “A Praia Vai
Rolar”, a festa ocorrerá no próximo
dia 20 de dezembro e terá como
atração principal o cantor Durval
Lelys, que apresentará, durante 3
horas, um repertório composto por
grandes sucessos da banda Asa
de Águia e composições atuais de
sua carreira solo. Em clima de pôr
do sol, a ferveção vai rolar a partir
das 16h, no Com Amor Beach Bar,

também com a presença no palco
do Forró dos Plays, a Banda Cor e
o DJ Cello.

 Aracaju vai receber a tão
sonhada festa que vai parar a
cidade no dia 19 de dezembro
às 21h no “Mansion Eventos”,
trata-se do “Baile da Preta”,
que traz a cantora Preta Gil
no comando da festa, em uma
realização da “Evolution
Soluções em Eventos”. A
banda “On the Rox” apresenta
show especial para a galera e
o Dj Gustavo Gouveia (SSA)
nas pick ups.

Baile da Preta

Os 88 anos de  Nilza  Barroso
No dia 28/11/2015 a matriarca da família Barroso, Nilza Barroso completou 88 anos de muita luta, garra e

determinação. Parabéns  D. Nilza Barroso, mãe do primogênito o jornalista Rubens Barroso

Flashes do primeiro aniversário de Isadora

Divulgação

Durval Lelys

Maisa Reis

Banda Sergipana Naurêa

Isadora dos Santos Barbosa e Andrade, filha dos empresários, Dayane dos Santos Barbosa e Andrade e de José Augusto
Barbosa de Andrade. A festa teve como tema na decoração Simone.
As fotos são do studio Rael
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