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Compre uma
tapioca e ganhe outra. A
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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 ABRIL
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Eval Contabilidade
Contabilidade Geral, Encerramento de
Empresas, Departamento Pessoal,
Regularização de Empresas, Departamento
Fiscal, Imposto de Renda e Impostos.

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

Max Prejuízo presta contas do
seu mandato no ano de 2015

O parlamentar reúne dezenas de pessoas e fala o que fez durante os 12 meses do ano passado
Moradores do Conjunto Augusto Franco, zona sul da capital sergipana, se reuniram na Praça da Juventude, do mesmo bairro, para ouvir o vereador Max Prejuízo sobre sua atuação do

ano 2015. Entre as principais conquistas apresentadas, está a retirada dos moradores da antiga invasão Recanto dos Manguezais, que existia há mais de 14 anos, onde as pessoas viviam em
condições subumanas. “Graças ao trabalho que realizamos junto aos órgãos competentes, conseguimos acabar com a invasão, proporcionando que os moradores recebessem o auxílio
moradia e passassem a viver de forma digna. Hoje, essas pessoas já estão cadastradas e, muito em breve, irão receber suas casas de forma definitiva”, disse o parlamentar. (Página 2)
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Parlamentar presta contas do seu mandato
Max Prejuízo reúne dezenas de moradores do Augusto Franco

DivulgaçãoO vereador Max
Prejuízo (PSB),
realizou a

prestação anual de contas de
sua        atuação parlamentar
durante a legislatura de 2015,
além de fazer uma retrospec-
tiva dos anos anteriores. “Esta
é uma ação que realizo todos
os anos, por entender que
devo prestar contas à popu-
lação aracajuana sobre o tra-
balho que desenvolvo, além
de mostrar o meu respeito e
minha gratidão aos que con-
fiaram em mim”, disse Max.

O evento, que reuniu deze-
nas de pessoas, aconteceu na
quadra de esportes da Praça
da Juventude, no Conjunto
Augusto Franco, zona sul da
capiatal sergipana e contou
ainda com a presença do
deputado federal Valadares
Filho (PSB), do deputado
estadual Luciano Pimentel
(PSB), membros da impren-
sa, amigos e familiares.

“Sempre digo que este
mandato é nosso, pois
procuro sempre pautá-lo em
cima das reais necessidades
da população, ouvindo suas
reivindicações, sugestões e
críticas. Um mandato feito de
forma transparente e com a
participação popular”, disse
Max ao apresentar um vídeo,
mostrando todo o trabalho
que desenvolveu nos últimos
três anos.

Entre as principais conquis-
tas apresentadas, está a reti-
rada dos moradores da anti-
ga invasão Recanto dos
Manguezais, que existia há
mais de 14 anos, onde as
pessoas viviam em condições
subumanas. “Graças ao tra-
balho que realizamos junto
aos órgãos competentes, con-
seguimos acabar com a in-
vasão, proporcionando que
os moradores recebessem o
auxílio moradia e passassem
a viver de forma digna. Hoje,
essas pessoas já estão cadas-
tradas e, muito em breve, irão
receber suas casas de forma
definitiva”, disse o parlamen-
tar.

Max falou ainda de outras
conquistas, como a cobertu-
ra do Canal 5, onde buscou
a liberação dos recursos em
Brasília, a reforma do Mer-
cado do Augusto Franco, a

Max Prejuízo fala à comunidade dos seus projetos
diminuição dos acidentes na
Avenida Heráclito Rollem-
berg e na Avenida Canal 4,
coma implantação dos redu-
tores de velocidade, a Guar-
da Municipal de Aracaju
(GMA) presente de forma
permanente na praça e reali-
zando moto-patrulhamento, a
presença do então secretário
de segurança, Mendonça
Prado, na comunidade do
conjunto Augusto Franco,
ouvindo e buscando solução
para os problemas apresen-
tados pela população. Essas
foram algumas conquistas
provenientes do trabalho par-
lamentar de Max Prejuízo.

O vereador deu uma
atenção especial ao explicar
o andamento do processo
para obra de drenagem e
pavimentação de quatorze
ruas do Barroso, na Farolân-
dia. Sobre a obra de cober-
tura do Canal 3, no conjunto
Augusto Franco, o parlamen-
tar explicou: “estive na Emurb
buscando informações sobre
o motivo da paralisação das
obras. A Caixa Econômica
Federal já está com os recur-
sos disponíveis, mas só
poderá liberar a primeira par-
cela quando a construtora
responsável pela obra entre-
gar as documentações pen-
dentes. Continuarei acom-
panhando, cobrando e pas-
sando as informações à
população”, disse. Max apre-

sentou também os resultados
obtidos com o Projeto Ginás-
tica Noturna, que acontece
no Conjunto Augusto Fran-
co e no Bairro Industrial, e
consiste na prática da
atividade física acompanhada
por profissionais e que vem
refletindo positivamente na
qualidade de vida dos  par-
ticipantes, melhorando a
saúde e a autoestima.

O parlamentar fez um pe-
queno resumo dos Projetos
de Lei que propôs na Câma-
ra Municipal de Aracaju
(CMA), com destaque para
o PL 119/2013, aprovado
por unanimidade e que dis-
põe sobre a presença de
educação física, acompanha-
da por profissional, nas esco-
las públicas e privadas; PL
15/2013, que dispõe sobre a
implantação dos serviços de
psicologia e assistência social
nas escolas da rede munici-
pal de ensino; PL 191/2013,
que versa sobre a jornada de
trabalho de 30 horas sema-
nais para enfermeiros, técni-
co e auxiliares de enfermagem
do município de Aracaju; PL
77 /2016, que dispõe sobre
o princípio da cooperação
intermunicipal na política
habitacional para construção
de casas populares.

Os deputados socialistas
acharam positiva a ação do
vereador. “Uma iniciativa
muito especial do vereador

Max, um representante da
Câmara Municipal, de
prestar contas ao seu povo e
debater com a sociedade fu-
turos desafios, inclusive
aquilo que pode avançar ain-
da mais”, disse o deputado
Valadares Filho. Para o
deputado Luciano Pimentel,
“a ação que nós assistimos foi
de grande importância. Um
parlamentar que faz questão
de prestar contas do seu tra-
balho, e uma prestação de
contas que acontece todos os
anos. Esse é um exemplo que
Max está dando para todos
nós parlamentares, além de
estar defendendo projetos e
ações no parlamento, fazen-
do com que as coisas acon-
teçam, Max traz também uma
inovação que é prestar con-
tas, fazer com que todos
tomem conhecimento das
ações e se envolvam”.

Ao final do evento, Max
agradeceu a presença de to-
dos. “Fico muito feliz em ver
o resultado do nosso   tra-
balho, fruto de muita dedi-
cação e da participação de
todos vocês, que trazem
reivindicações, cobranças e
propostas. Apesar das di-
ficuldades, mantenho firme o
propósito de continuar reali-
zando um trabalho que honre
a confiança em mim deposi-
tada”, disse Max.

Max cobra e reparos começam a ser realizados no novo anel viário
O  vereador Max Prejuízo

(PSB), apresentou em
plenário um vídeo mostrando
a falta de manutenção do novo
anel viário no entorno do
aeroporto Santa Maria, na
zona sul da capital sergipana
e cobrou dos órgãos compe-
tentes. Na manhã desta quar-
ta-feira, 9/3, o parlamentar
usou a tribuna da Câmara
Municipal de Aracaju (CMA)
para apresentar resultados.

“Devemos cobrar, mas tam-
bém é preciso mostrar os re-
sultados. No dia seguinte que
apresentei a situação do novo
anel viário, recebi uma ligação
de Valmor Barbosa dizendo
que já havia providenciado a
recuperação dos buracos na

pista. Eram dois buracos
enormes e minha preocu-
pação era o risco de    aci-
dentes. Estes buracos já foram
consertados”, disse Max.

O parlamentar informou que
esteve na Empresa Municipal
de Serviços Urbanos (Em-
surb), em reunião com a as-
sessoria da presidência, mos-
trando a situação das    ciclo-
vias desta mesma região, to-
madas pelo mato em toda sua
extensão. “Mostrei o ofício
que Valmor apresentou a Em-
surb, já passando para o mu-
nicípio de Aracaju a ma-
nutenção daquele anel viário,
e então solicitei que , o quanto
antes, eles possam assumir a
manutenção e resolver a

questão. É muito mato e está
dificultando o acesso dos
ciclistas e pedestres. Tenho
certeza que a Emsurb irá
atender nossa indicação e
cumprir com o seu papel,

realizando um grande mutirão
naquela região do novo anel
viário do entorno do aeropor-
to, pois a situação lá é preo-
cupante”, disse o vereador
Max.
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IMPOSTO DE RENDA 2016 não perca o prazo só ate o dia 29 de
abril.

Está chegando a hora, o termino do prazo de entrega da declaração do
Imposto de Renda 2016 é até o dia 29 de abril de 2016, você que ainda não
acertou as contas com o leão, fique atento!

Desde o dia 01 de março de 2016 que iniciou o prazo para apresentação
da Declaração do Imposto de Renda 2016, se você teve rendimentos
tributáveis acima de R$ 28.123,91 em 2015, então você está obrigado a
declarar, faça já a sua DIRPF/2016.

Novidades para o programa gerador da DIRPF/2016:
1 - Não é preciso mais colocar os rendimentos do cônjuge, que não seja

dependente, como acontecia até agora. Basta colocar o CPF do cônjuge,
seja ele ou ela.

2 - O pessoal da saúde terá que preencher um campo informando o
registro profissional e também colocar o CPF de quem pagou pelos serviços.
Vale para médico, psicólogo, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e ter-
apeuta ocupacional. O mesmo serve para os advogados.

3 - A partir deste ano terá que ser informado o CPF de dependente a
partir dos 14 anos de idade. Antes, era a partir dos 14 anos.

4 - Também foi mudado, na declaração do Imposto de Renda deste ano,
o campo reservado a quem sofre de moléstia grave. A pessoa tem a opção
de informar o valor da contribuição paga à Previdência no mesmo campo
destinado à doença. É que antes era colocado no campo de rendimentos
tributáveis. Agora, tem o direito de deduzir.

5 - Mais uma modificação, esta interessante, no programa gerador de
declaração do Imposto de Renda deste ano. É o seguinte. No final da
declaração, antes, a pessoa tinha que apertar em gravar a declaração. De-
pois, verificar se tem pendência. Por último, clicar em Entregar a declaração.
Pois agora, basta clicar uma vez e pronto.

DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual refer-

ente ao exercício de 2016, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2015:

I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração,
cuja soma foi superior a R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e três
reais e noventa e um centavos);

II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusi-
vamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais);

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 140.619,55 (cento e

quarenta mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2015 ou posteriores, prejuí-

zos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2015;
V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou

direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezen-
tos mil reais);

VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa
condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou

VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o
ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto
da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do
contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005.

§ 1º Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a
pessoa física que se enquadrar:

I - apenas na hipótese prevista no inciso V do caput e que, na constância
da sociedade conjugal ou da união estável, os bens comuns tenham sido
declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos
seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e

II - em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do
caput, caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual apre-
sentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus
rendimentos, bens e direitos, caso os possua.

§ 2º A pessoa física,i ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração
de Ajuste Anual, observado o disposto no § 3º.

§ 3º É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em
mais de uma Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente,
exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário
de 2015.

. A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo de que trata
o caput do art. 7º, ou a sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o
contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração de
atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que
integralmente pago.

§ 1º A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício
e tem:

I - como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do
Imposto sobre a Renda devido; e

II - por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subsequente ao término do
período fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual e, por termo
final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do lançamento de
ofício.

§ 2º No caso de declarações com direito a restituição, a multa por atraso
na entrega não paga dentro do vencimento estabelecido na notificação de
lançamento emitida pelo PGD ou pelos serviços “Declaração IRPF 2016
on-line” e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os incisos
I, II e III do caput do art. 4º, com os respectivos acréscimos legais decor-
rentes do não pagamento, será deduzida do valor do imposto a ser restituí-
do.

§ 3º A multa mínima aplica-se inclusive no caso de Declaração de Ajuste
Anual da qual não resulte imposto devido.

Documentos necessários e comprovantes para imposto de renda
próprio de dos dependentes assim:

? C.I, CPF, Título Eleitoral, Comprovante de endereço, Documento ou
anotação com sua profissão;

? Dados Bancários, para informar números da agência e da conta para
restituição ou débito do IR.

1 - Cópia da declaração do IR 2015, que vai facilitar o preenchimento do
documento;

2 - Informes de rendimentos de instituições financeiras (banco envia
para o cliente);

3 - Relação de compra e venda de ações, inclusive com a apuração
mensal de imposto;

4 - Informes de rendimentos de salários, distribuição de lucros, aluguéis,
entre outras fontes de renda;

5 - Outras rendas recebidas em 2015, como herança, doações, indeniza-
ções por ação, resgate do FGTS;

6 - Recibos de venda ou compra de bens, como carros e imóveis, ocor-
ridos em 2015;

7 - Documentos da aquisição de dívidas ou empréstimos em 2015;
8 - Recibos de pagamentos de plano de saúde (é necessário informar o

CNPJ do convênio);
9 - Recibo de despesas médicas e odontológicas (é necessário informar

o CNPJ ou CPF);
10 - Recibos de despesas com educação (é necessário informar o CNPJ);
11 - Comprovante de pagamento de previdência social e privada (é

necessário informar o CNPJ);
12 - Comprovante de doações realizadas (além do valor, deverão con-

star valor nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário; data e especifi-
cação do evento e identificação de quem pagou com o nº do CPF);

13 - Recibos de empregada doméstica - só é possível deduzir os gastos
com uma funcionária (é preciso informar número NIT);

14 – Comprovantes das despesas com Pensão alimentícia, (é necessário
o CPF e data de nascimento do Alimentado);

15 - Livro caixa; 16 - DARFs de Carne Leão pago em 2015;
15 – No caso de Dependente com idade a partir de 14 anos informar:

Nome, CPF, Data de Nascimento.
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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

ivulgação

Divulgação

Divulgação

Moradores do Augusto Franco
têm serviços gratuitos da PMA
Famílias inteiras foram receber os benefícios

Há muito tempo que
os moradores do
Conjunto Augusto

Franco, na zona sul da capi-
tal sergipana não tinham tan-
to benefícios assim, pela
Prefeitura Municipal de Ara-
caju. O mais populoso do
Estado de Sergipe, em
comemoração ao Aniversário
de Aracaju, no mês passado,
participaram numa   manhã,

sábado,12, de diversas
atividades, entre elas, ori-
entações de combate ao

mosquito da dengue. Os or-
ganizadores do evento dis-
seram que  tiveram como
objetivo levar à população
descontração e conscientiza-
ção. As atividades foram até
às 13h.

De acordo com um dos
coordenadores do evento,
André Carvalho, as
atividades acontecem em
conjunto e pretende atingir
boa parte dos moradores. “A
ação faz parte da progra-
mação do aniversário de Ara-
caju, que este completa 161
anos. A prefeitura, através
das secretárias, pretende le-
var para o povo um momen-
to de descontração, mas tam-
bém de conscientização”, ex-
plica.

A dona de casa Maria José
dos Santos chegou logo cedo
com os dois filhos para par-
ticipar das atividades. “Este
é um momento que a gente
tem que aproveitar o que está
sendo oferecido”, diz.

Emília Barbosa é moradora
de outro bairro, mas soube
das atividades e correu para
a Praça da Juventude no con-
junto para participar do even-
to. “Eu gostei dessa inciativa
e quero tentar medir a minha
pressão, soube que estão fa-
zendo isso aqui”.

Emília Barbosa “Eu gostei
dessa inciativa e quero tentar
medir a minha pressão”

Além das atividades espor-
tivas, o público também teve
a oportunidade de aprender

Residentes e os organizadores concentrados no evento

Emilia Barbosa foi medir a pressão

artesanato e dança. No local
também estavam sendo con-
feccionadas carteiras de tra-
balho e entrega de currículos.
“Essa é também a opor-
tunidade de quem estiver
desempregado entregar o seu
currículo. A Fundação Mu-
nicipal de Formação para o
Trabalho (Fundat) também

está confeccionados carteiras
de tralhado”, diz André ao
destacar que a ação acontece
até o final da tarde deste sá-
bado.

Contra o Aedes aegypti
A Universidade Tiradentes

também participa da ação,
levando para a população in-
formações sobre a prevenção

contra o Aedes aegypti. No
estande, alunos e professores
distribuíram repelentes,   de-
ram informações sobre os
exames de sorologia, orien-
tações sobre alimentação
saudável e interação entre
alimentos e medicamentos,
dentre outros serviços de
orientações.

Projeto de Max prevê isenção de taxa de corrida para doador de sangue

O vereador Max Prejuízo
(PSB), deu entrada na Câma-
ra Municipal de Aracaju
(CMA), no Projeto de Lei
241/2015, de sua autoria,
que dispõe sobre a isenção
do pagamento de taxa de
inscrição em corridas no mu-
nicípio de Aracaju aos doa-
dores voluntários de sangue.

Segundo o parlamentar,
“este projeto tem como  fi-
nalidade não apenas garantir
um benefício justo a todos os
cidadãos que realizam, volun-
tariamente, a doação de
sangue, mas incentivar,  es-
timular o aumento progressi-
vo dessas doações, sobretu-
do a um segmento da popu-
lação que realiza a prática de
atividade física”. Como for-
ma de garantir a necessária
regularidade das doações, o

PL prevê, em seu parágrafo
único, que “a isenção da taxa
de inscrição fica condiciona-
da à comprovação de três
doações consecutivas de
sangue para homens e duas
para mulheres em um período
de doze meses anteriores à
data das corridas”.

Para que o cidadão seja
isento do pagamento da taxa
de inscrição nas corridas
realizadas em Aracaju, de-
verá comprovar a doação de
sangue por meio da apresen-
tação, no ato da inscrição
para participar da corrida, de
documento expedido pela
entidade coletora, no qual
deverá constar o nome do
doador, o CPF e os dados
referentes às doações realiza-
das nos últimos doze meses.
“Tenho certeza que terei o

apoio dos colegas verea-
dores e da sociedade em
geral. Acredito na importân-
cia desse projeto e nos
benefícios que ele trará às
pessoas que necessitam de

transfusão de sangue”, disse
Max.O PL 241/2015, foi
aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e
aguarda parecer das demais
Comissões para ser votado
em Plenário.

Banheiros fechados

O Conjunto Residencial Augusto Franco, na zona sul da
capital sergipana, tem sido modelo para outros conjuntos
em Aracaju e interior do Estado. A Prefeitura de Aracaju
vem cuidando do patrimônio do povo. Dois canais já foram
construídos, faltando apenas um para completar a obra e
tornar o habitacional um dos mais belos de Sergipe.

Mas, nem tudo são flores, moradores do bairro estão
denunciando que a Prefeitura, ao invés de reformar os ban-
heiros da Praça da Juventude, um dos cartões postais do
conjunto, fizeram ao contrário, taparam os acessos, pint-
aram e grafitaram o local, como mostra as fotos abaixo.
Isso é uma falta de sensibilidade com a coisa pública. Os
residentes pedem a reabertura dos banheiros o mais rápido
possível.

Como se não bastasse, ao lado dos banheiros existe uma
sala da guarda municipal, que é, justamente, para não deix-
ar que o patrimônio público seja depredado. Denuncias dão
conta de que a Guarda não faz ronda e tampouco zela pelo
erário público. Dizem que os guardas ficam no ar condicio-
nado e nada fazem. Pode até virar foco do mosquito da
dengue.

Mais uma vez a população do bairro pede uma providên-
cia urgente para que os banheiros voltem a funcionar como
antes.  A Praça da Juventude é um local onde as pessoas
fazem caminhada e é bem movimentada. Portanto, os fre-
quentadores do local necessitam de usar os banheiros.

BANESE
Esta coluna já havia reivindicado outra agência do

Banese no Conjunto Augusto Franco, porque a que fun-
ciona não está dando para atender a demanda, visto que
pessoas de outros bairros vêm para serem atendidas,
sem contar com a população do conjunto que é do
tamanho ou maior que muitas cidades do interior ser-
gipano. Agora, a direção do banco resolveu abrir outra
agência, ao lado do posto de gasolina, onde era uma
agência do Banco do Brasil.

CASH
O Banco do Estado de Sergipe volta com o cash que

tinha em um dos supermercados do conjunto. Tudo isso
melhora a vida das pessoas e, principalmente em final de
mês, quando o fluzo e mut grande nas agências e cashs.
De parabéns pois a direção do Banese.

CRECHE
Helia da Silva:  “Bom dia Max, gostaria de saber como

anda o projeto da reforma da Creche CRAS do Augus-
to Franco? Nós idosas estamos cansadas e arriscando
nossas vidas para atravessar uma avenida perigosa
próximo a Unit pra chegar até o local onde nos   colo-
caram por trás do lava jato, vê se apressa essa obra que
nem começou, as eleições estão chegando, aí o bicho
pega, abraço!

DRENAGEM
Do vereador Max Prejuizo: Olá, meus amigos. Uma

excelente notícia para todos. Já foi assinada a Ordem de
Serviço para a obra de drenagem e pavimentação de 14
ruas do Barroso na Farolândia. A empresa Torre será a
responsável pela obra. As ruas são: Rua Marieta Cabral
de Andrade (Rua 2), Travessa França, Rua C. Leite,
Rua Tenente Aragão, Travessa Paris, Rua H, Rua Dr. J.
Cabral, Rua João Matos de Carvalho, Rua Antonio Bar-
bosa de Aragão, Rua Marcolino M. Ramos, Rua E (Rua
A), Travessa Joaquim Bezerra e Rua Joaquim Bezerra.

FEIRA LIVRE
De acordo com os comerciantes da Feira Livre da

Praça da Creche, há uma queda nas vendas das merca-
dorias. As pessoas pechincham mais do que compram.
Eles entendem que a crise tomou conta mesmo de tudo
e de todos. “Antes a gente ainda vendia a mercadoria
por um preço que se lucrava, hoje, estamos ganhando
somente o necessário e com muito sacrifício”, atestam.

MERCADO
Por outro lado, os feirantes do Mercado Setorial do

Augusto Franco estão satisfeitos com as vendas. É que
antes, havia uma confusão, porque muita gente preferia
a feira da Praça da Creche, mas hoje, os clientes vão se
acostumando com o mercado.
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COMA BEM
Lista com 50 Alimentos Saudáveis Para Emagrecer

Quem procura emagrecer não deve apenas fazer uma lista dos
alimentos a evitar, mas também procurar adicionar outros alimentos
saudáveis para a sua dieta diária. Fizemos uma lista de alimentos
saudáveis para emagrecer com 50 itens super importantes, e
explicamos os motivos abaixo!
1. Azeite
O azeita assusta quando é encontrado no topo de qualquer lista de
alimentos saudáveis para emagrecer. Afinal de contas, não é rico
em gorduras? Sim, mas existem gorduras que podem ajudar a
emagrecer. É o caso das gorduras poli-insaturadas, que reduzem a
dor provocada pela fome.
O azeite possui ainda o ácido oleico, responsável pela quebra de
gorduras em excesso no corpo.
2. Folhas Verdes
Folhas verdes como a couve e o alface possuem uma carga de
calorias extremamente baixas, mas fornecem uma grande quantidade
de fibras, que provocam sensação de saciedade. Além disso, aliviam
a retenção de água pelo corpo.
3. Aveia
Comer aveia pela manhã é um excelente modo de fornecer ao corpo
uma dose de energia de consumo lento, de modo a diminuir a fome
ao longo do dia todo. Trata-se, portanto, de um bom alimento para
quem procura emagrecer comendo menos ao longo do dia.
4. Feijão
Os feijões são alimentos saudáveis que contêm boas doses de
proteínas e fibras, possuindo poucas calorias e fornecendo energia
de consumo lento. Dessa forma, garantem saciedade e nutrição
adequada.
5. Vinagre de Maçã
O vinagre de maçã mata bactérias hostis ao organismo, garantindo
um trato digestivo saudável. Além disso, é capaz de diminuir a
retenção de água pelo corpo.
6. Chá Verde
Os antioxidantes do chá verde são capazes de aumentar a
velocidade da queima de gorduras e calorias, de modo que o seu
consumo diário pode ajudar a emagrecer.
7. Chocolate Amargo
Comer chocolate amargo entre as refeições é um bom modo de
evitar lanches calóricos e, além disso, provoca diminuição do
apetite. Dessa forma, quem come chocolate amargo antes de uma
refeição deve comer menos durante esta. Não troque por chocolate
comum, já que a diferença na taxa de açúcar faz a diferença.
8. Sopas
Sopas, desde que não sejam muito calóricas, são alimentos
saudáveis para emagrecer. Ao comer uma pequena porção de sopa
antes de cada refeição, muitas pessoas acabam comendo menos
do que comeriam normalmente.
ARTIGOS COMPLEMENTARES:
 8 Alimentos Que Queimam Mais Calorias
21 Ingredientes do Suco Verde Para Desinchar
50 Alimentos Com Poucas Calorias e Saudáveis
20 Comidas Saudáveis e Econômicas para Sua Dieta
9. Purês
Adicionar purês de vegetais à dieta é um bom meio de aumentar o
consumo de alimentos saudáveis e de reduzir a vontade de outros
alimentos bem mais calóricos.
10. Maçã
Essa fruta rica em fibras fornece saciedade não só pelas sua
composição, mas pelo trabalhoso ato de mastigá-la. Durante a
mastigação, o cérebro recebe sinais que diminuem a sensação de
fome.
11. Tomate
O tomate é, além de anti-inflamatório, capaz de reduzir a resistência
à leptina, um importante hormônio que regula o metabolismo e o
apetite. Dessa forma, é uma excelente ajuda para emagrecer.

O pastor e cantor Júnior Meirelles lança neste domingo, 17,
o seu primeiro CD com o tema: o Melhor Está Por Vir. O
evento será realizado na Igreja do Evangelho Quadrangular,
no Bairro João Alves, às 19 horas.

Para comemorar seu
niver, Roberto Lima
ofereceu aos seus amigos
uma noite pra lá de
badalada na cidade de
Cedro de São João. Ele
também aproveitou o
momento para anunciar
seu noivado com Camilla
Mendonça. Ao casal
felicidades para
sempre!!!!!!

A cantora Maria Rita vai se apresentar em Aracaju no dia 23 de abril, no
Espaço Emes. O show ‘Samba Maria’ promete encantar o público sergipa-
no.

Maria Rita apresenta um repertório com 20 canções. Na primeira parte
traz Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz interpretando “Gira, Girou”, “Alto Lá”
e “Coração em Desalinho” e muito mais.

O conceito artístico do “Samba da Maria”, com Davi Moraes (guitarra),
Fred Camacho (banjo e cavaquinho), Andre Siqueira e Marcelinho Morei-
ra (percussão), dispostos em um semi-círculo com Maria Rita ao centro,
cria uma atmosfera íntima, próxima e repleta de cumplicidade entre a platéia,
os músicos e a artista.

Informações através dos telefones (79) 99686-6940, 99633-2588 e 98819-
6158. Vendas online através do site compre ingressos e do stand de ven-
das no Shopping Jardins.

Os valores dos ingressos individuais são R$120 (inteira) e R$60 (meia) e
das mesas R$100 por pessoa para mesas de 4, 6 e 10 lugares.

 Com informações da organização do evento

‘SAMBA MARIA’

Maria Rita

VIDAS PARA CONTAR

Djavan

O cantor Djavan volta a Aracaju no dia 13 de maio com a
turnê Vidas para Contar. O evento está marcado para às
21h no Espaço Emes.

“Vidas pra contar”, vigésimo terceiro disco de Djavan,
conta vidas reais, mas sob o filtro da poesia, do espanto
pelo detalhe. Em 12 faixas inéditas revela um compositor
maduro que consegue ser pessoal seja exercitando seu esti-
lo consagrado, seja experimentando outras linguagens.

Ainda não há informações sobre ingressos e pontos de
venda.
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