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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 ABRIL

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

Rações,
medicamentos
veterinários,
vacinas. Selaria e
jardinagem.
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Banho
e Tosa

Divulgação

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

Jornalista vê descaso do Banese com os
moradores do Conjunto  Augusto Franco
O Banese tira a agência e coloca somente cashes para atender ao povo

O jornalista Habacuque Villacorte na sua coluna semanal do Correio de Sergipe, escreveu que o Banese agiu com descaso à população do Conjunto Augusto Franco. Ele lamenta
profundamente que o prédio onde funcionava uma agência, após vários anos, passou a ser uma “base” do Banese Card e que, teoricamente, conta apenas com assuntos internos, ou seja, sem
abertura para o público. (Página 2)

O Conjunto Augusto Franco vira a capital do Forró com direito a pamonha, fogos de artificios e muito mais
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Profissional da imprensa observa descaso do
Banese com os moradores do Augusto Franco
O jornalista Habacuque

Villacorte na sua coluna se-
manal do Correio de Sergipe,
escreveu que o Banese agiu
com descaso à população do
Conjunto Augusto Franco.
Ele lamenta profundamente
que o prédio onde funciona-
va uma agência, após vários
anos, passou a ser uma
“base” do Banese Card e
que, teoricamente, conta

apenas com assuntos inter-
nos, ou seja, sem abertura
para o público.

“O interessante é que a
nova “agência’ do Banese
seria em um prédio que por
anos ficou alugado ao Banco
do Brasil, também no Augus-
to Franco, mas com um de-
talhe que chama a atenção:
apenas caixas eletrônicos es-
tão à disposição da popu-

lação. Os cashes presentes
servem apenas para negó-
cios”, escreve o jornalista.

Conforme Habacuque, se o
cliente precisar fazer um pa-
gamento de uma fatura, por
exemplo, ou terá que debitar
da conta ou terá que buscar
outra opção para resolver o
seu problema. “ Para Quo-
rum, que é o nome da coluna
do jornalista, esse tipo de

mudança de estratégia do
banco, sem que seja feita
qualquer comunicação ou
debate com o bairro, é um
acinte aos clientes, uma ver-
dadeira falta de respeito. E
olhe que o Augusto Franco é
o maior Conjunto Habitacio-
nal do Estado. Mas também
isso não seja tão importante”,
finaliza o jornalista.

Ação pede interdição no zoológico do Parque da Cidade
O Ministério Público Fed-

eral (MPF/SE) e o Ministério
Público do Estado de Ser-
gipe (MPE/SE) ajuizaram
ação civil pública contra a
administração do Zoológico
do Parque da Cidade com o
objetivo de que o local seja
interditado temporariamente
até a correção de todas as
irregularidades identificadas.
A ação pede também uma
liminar para que sejam real-
izadas correções urgentes em
seu funcionamento e estrutu-
ra no prazo de 30 dias.

De acordo com relatório de
vistoria realizado em conjun-
to pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis
(IBAMA) e pela Adminis-
tração Estadual do Meio
Ambiente (ADEMA), a Em-
presa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe
(EMDAGRO), responsável
pela administração do
Zoológico do Parque da ci-
dade, não encaminhava ao
IBAMA documentos
obrigatórios sobre a fauna
mantida em cativeiro há vári-
os anos e, além disso, sua
autorização para manejo da
fauna silvestre está irregular.
Do mesmo modo, a institu-
ição não completou o proces-
so de licenciamento ambien-
tal perante a ADEMA.

Entre as adequações
destacadas na ação estão a
higienização do ambulatório,
a retirada dos animais manti-
dos para alimentação dos
demais ao lado da quarente-
na, local de recuperação dos

doentes e recém-chegados, a
contratação de biólogo, a re-
alização de convênio com lab-
oratório para realização de
exames e a retirada de ani-
mais mantidos em recintos
improvisados como jaulas e
gaiolas no setor extra, dentre
várias outras irregularidades.

Além disso, a administração
deve providenciar a aquisição
de veículo adequado para
transporte dos animais, refor-
mas e reparos nos recintos,
construção de novas un-
idades, contratação de mon-
itores que possam orientar
visitantes e evitar impor-
tunações indevidas que
causam irritação aos animais,
contratação de vigilantes para
evitar furtos e aquisição de
leitor de microchips para ver-
ificar a marcação de todos os
animais, bem como de out-
ros materiais e equipamentos
de uso médico-veterinário.

Pedidos
A ação pede, ainda, que a

Justiça Federal determine à
EMDAGRO, ao Estado de
Sergipe, ao IBAMA e à
ADEMA, a transferência de
um leão a outra instituição
devidamente autorizada, onde
possa ter a companhia de
outros de sua espécie, já que
o Zoológico não pode rece-
ber outros animais enquanto
estiver em situação irregular.

De acordo com a ação, a
EMDAGRO e o Estado de
Sergipe devem ser condena-
dos ao pagamento de danos
morais coletivos à sociedade
sergipana em razão dos
danos causados ao bem es-

tar físicopsicológico dos ani-
mais alojados no Zoológico
de Aracaju. Pede-se que o
valor da indenização, a ser
determinado pelo Poder Ju-
diciário, seja revertido, pref-
erencialmente, em favor de
entidades que realizem ações
em defesa da fauna.

O caso
Investigações realizadas

pelos Ministérios Públicos
Federal e Estadual apuraram
a falta de capacidade finan-
ceira e o descaso do Estado
em proporcionar o bem-es-
tar físicopsicológico dos ani-
mais alojados no zoológico de
Aracaju. Verificou-se que não
são assegurados aos animais,
de forma plena, segurança,
alimentação, medicamentos,
procedimentos médicos e
exames periódicos. Os recin-
tos são ultrapassados e care-
cem de manutenção.

Na ação, ressaltou-se que
os réus EMDAGRO, Estado
de Sergipe, ADEMA e
IBAMA violaram o art. 225
da Constituição Federal, que
garante o direito fundamental
ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado e determi-
na, no inciso VII, a proteção
da fauna e proíbe as práticas
que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem
a extinção de espécies ou
submetam os animais a cru-
eldade. Lembrou-se, tam-
bém, que o Brasil é signatário
da Declaração Universal dos
Direitos dos Animais, que
prevê que “nenhum animal
deve ser usado para diverti-
mento do homem e que a exi-

bição deles e os espetáculos
que deles se utilizam são in-
compatíveis com a sua
dignidade.”

As diligências se intensific-
aram após denúncias de
maus tratos a uma onça pin-
tada, animal ameaçado de
extinção, que se encontrava
com a mandíbula fraturada
após morder a grade em
razão de provocações causa-
das por um visitante não iden-
tificado. O animal silvestre
passou vários dias sem rece-
ber todo o atendimento ade-
quado e morreu, posterior-
mente, por causas naturais,
em razão do agravamento de
um câncer ósseo. Pouco tem-
po depois, surgiram denún-
cias de supostos maus tratos
a um leão mantido pelo
zoológico, em situação de
sofrimento após a morte da
leoa que lhe fazia companhia.
Sobre ele, o IBAMA emitiu
um relatório recomendando
que não permanecesse sozin-
ho no recinto.

A ação civil pública tramita
na Justiça Federal com o
número 0802025-
2620164058500 e é de re-
sponsabilidade da procura-
dora da República Martha
Carvalho de Figueiredo e da
Promotora de Justiça Adri-
ana Ribeiro Oliveira.

Segundo o advogado da
Emdagro, Jouberto Uchoa, a
Emdagro já foi notificada da
ação, sendo que o órgão tem
72 horas para prestar infor-
mações preliminares sobre a
ação.

A ação civil pública tramita na Justiça Federal com o número 0802025-2620164058500

C Contabilidade gerencial

Contabilidade gerencial é muito mais do que calcular
impostos. É informação para decidir estrategicamente

Pois é, a contabilidade passou de fase. Já faz um certo
tempo que o termo deixou de se limitar a cálculos de
impostos e de taxas referentes a um negócio. Hoje, cada
vez mais gestores estão se convencendo de que as in-
formações geradas pelos serviços contábeis não apenas
podem ser aproveitadas, como também podem config-
urar um importante diferencial estratégico. Afinal, são
dados valiosos, originados de fatos reais e que, quando
bem gerenciados, propiciam a melhor tomada de de-
cisão. E é por isso que, hoje, cada vez mais gestores
estão colocando em prática um novo modelo de cont-
abilidade, muito mais orientado aos negócios do que à
burocracia: a contabilidade gerencial.

Qual é a diferença da contabilidade tradicional?
A grande distinção entre contabilidade financeira e

contabilidade gerencial é a amplitude. Antigamente, um
contador era responsável por desenrolar o imenso nov-
elo de complicações burocráticas e fiscais que implica
ter uma empresa no Brasil; era o conhecedor profundo
dos números de uma companhia, o entendedor das leis
do patrimônio, etc.

Hoje, o responsável pela contabilidade gerencial é isto,
porém muito mais. É o profissional que detém o con-
trole de todas as atividades financeiras, tais como em-
préstimos, contratações, investimentos, saídas ou entra-
das de sócios, declaração de impostos, e por aí vai. É o
profissional de quem você jamais deve sair de perto,
pois é quem produz os demonstrativos por meio dos
quais você pode acompanhar o desempenho da empre-
sa – e que são, afinal de contas, excelentes instrumentos
de gestão interna.

A analogia talvez já seja batida, mas não custa recu-
perá-la: muitos afirmam que a relação entre o contador-
gerente e o empreendedor se assemelha à relação entre
um treinador e um atleta. Pois, assim como o paciente
precisa do treinador para manter sua saúde e desem-
penho em ordem, o empreendedor precisa do respon-
sável pela contabilidade gerencial para manter a saúde
do seu patrimônio financeiro e o desempenho de seu
negócio.

RESUMINDO: NA CONTABILIDADE GEREN-
CIAL, O CONTADOR, ALÉM DE ORIENTAR O
EMPREENDEDOR SOBRE O QUE FAZER COM
RELAÇÃO A TRIBUTOS E IMPOSTOS, TAMBÉM
O AUXILIA NA TOMADA DE DECISÕES DA EM-
PRESA.

Por que é tão importante?
Porque se trata de um instrumento essencial para a

gestão da sua empresa, uma vez que vai muito além de
somente atender a exigências legais. Como se viu, você
deve sempre contar com as informações que o conta-
dor-gerente recolhe da contabilidade financeira para
adquirir conhecimento e tomar decisões melhores.

Afinal, em um mercado cada vez mais competitivo,
destaca-se quem conhecer melhor não apenas seu ramo
de atividade, mas quem tiver o controle mais eficiente
sobre os custos. E isto só é possível quando as infor-
mações são fornecidas em tempo real,

Alguma dica para a contabilidade gerencial funcionar
melhor na prática?

Claro. Antes, vale lembrar que a gestão eficiente de
sua empresa – e de seus lucros, claro – depende de um
planejamento financeiro sólido, com projeções, valores
e metas bem definidos. E para que este planejamento
financeiro seja executado na prática com o máximo de
rigor e eficiência, você não pode prescindir da contabil-
idade gerencial. Eis algumas dicas que podem ser úteis
neste sentido:

Não ter não é uma opção - a contabilidade gerencial é
imprescindível para empresas de qualquer tamanho. Seja
a sua pequena, média ou grande, é através dela que você
adquire controle de todas as suas atividades financeiras,
ou ao menos o delega a um funcionário ou fornecedor
de confiança. Não dispor de um responsável pelo
serviço pode não apenas pode trazer sérios problemas
tributários, como também tirar ótimas oportunidades
competitivas do seu caminho.

Contrate pela confiança, não pelo custo - existem duas
formas de se utilizar do serviço: contratando uma pes-
soa para se tornar responsável pelas atividades de ger-
enciamento, ou terceirizando-as. De toda forma, tenha
em mente que o critério para seleção do profissional ou
da empresa jamais deve ser só o custo; afinal, trata-se
do controle das suas finanças. Aqui, as palavras de or-
dem são confiança e competência.

Procure alguém para ficar - o processo de escolha de
um profissional ou de uma empresa responsável pela
contabilidade gerencial é importante também para que
você evite ficar trocando a toda hora. Você vai perce-
ber que não é fácil encontrar um colaborador que se
familiarize com a cultura da sua empresa, que jogue jun-
to e municie suas decisões. E é por isso também que
novamente insistimos para que você não priorize o cus-
to, mas sim a competência, na hora de contratar.
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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
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Augusto Franco é só forró

O Conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital
sergipana, o maior habitacional de Sergipe, que agora
engloba a Farolândia, é só festa. Neste período junino
os moradores fazem a folia. Paz e alegria reina no local.
São barracas de fogos, bancas de comidas típicas, além
de um canteiro inteiro de fogueira à disposição dos
residentes. Tudo começou, aliás, tudo começa no dia 13
de junho, Dia de Santo Antonio, o santo casamenteiro. A
Igreja católica faz programação alusiva com missas e
procissão. O povo se alegra. É o início dos festejos juni-
nos.

Nesta época também há uma abertura do Complexo
Luiz Gonzaga, o Gonzagão, onde as quadrilhas começam
a se apresentar participando de concurso. Uma festa só.
Desde então a programação do Gonzagão não para.
Desde segunda feira a movimentação no Augusto Fran-
co é intensa. Por todos os lados. Até os supermercados
dão sua contribuição, além de vender os produtos típi-
cos da época, dentro do estabelecimento, ainda coloca
uma barraca lá fora com o intuito de atender melhor aos
clientes.

Na rodovia que dá acesso ao Conjunto Inácio Bar-
bosa, a chamada ponte nova, várias barracas de fogos
foram instaladas para atender a população.  Além dos
preços estarem competitivos, há uma variedade de fog-
os de artifícios que agrada ao cliente. Os estabelecimen-
tos comerciais, do tipo padaria também entram no clima
junino. São bolos e comidas típicas, com preços ac-
cessíveis.

Os forrozeiros e quem gosta realmente das festas juni-
nas, não precisa se deslocar do conjunto para ir para
outro lugar. Se precisar de comprar tem no local e se
quiser dançar também tem. Enfim, não há necessidade
de deixar o conjunto. Até porque a Lei Seca será evita-
da. Boas festas para todos.

BANESE
Esta coluna publicou na edição passada que o Banese
havia colocado mais uma unidade bancária para
atender melhor aos clientes. A informação verdadeira é
que o Banese fez realmente o contrário. Ele retirou a
única agência que tinha para colocar um cash. Ou seja,
não existe mais agência bancária, somente os cashs.
Quem quiser pagar uma conta que não possa efetuar no
cash, terá que sair do conjunto para fazer a transação
bancária.
DESAGRADA
Essa atitude do Banese não agradou aos moradores do
conjunto.  Não somente eles, mas, pessoas de bairros
vizinhos que utilizavam a agência, principalmente os
aposentados e pensionistas que faziam fila para receber
seus proventos.
MUDANÇA
Chateados com a situação, alguns correntistas do
Banese já pensam em mudar de unidade bancária.
Devem ir para a agência do Banco do Brasil que fica
próximo ao Conjunto Augusto Franco.
QUEBRADA
Por falar no Banese, as cinco máquinas que estão á
disposição da população dificilmente funcionam a
contendo. Sempre alguma está quebrada. Por conta
disso, causa a maior reclamação entre os clientes.
WILLIAN FONSECA
Morador do Conjunto Augusto Franco Willian
Fonseca, é pré-candidato a vereador por Aracaju. Ele
tem apresentado seus projetos para amigos e tem o
apoio do deputado estadual Robson Viana. É mais um
nome que surge no Conjunto.

MAX
O Conjunto Augusto Franco já tem um vereador. É
Max Prejuizo, que durante estes quatros anos de
mandato tem trabalhado pela comunidade.
OUTROS
O Conjunto Augusto Franco tem condições de eleger
mais de um candidato. A população chega a mais de 80
mil pessoas. É só se organizar e os candidatos firmarem
compromissos sérios com a comunidade.
BARRACAS
Cresce o movimento nas barracas de fogos no
Conjunto Augusto Franco. Elas ficam na rodovia da
chamada ponte nova. Os preços estão competitivos.

WILLIAN
FONSECA

Deputado capitão Samuel se desfiliará do PSL

O deputado estadu
al capitão Samuel
Barreto  deixará o

PSL. Ele já está de malas
prontas e só aguarda a autor-
ização da Justiça       Eleitoral
para se filiar a um “grande
partido”, conforme informou
ao Portal Infonet. A decisão
do deputado foi  movida
pelas mudanças implementa-
das pela Executiva Nacional
do PSL, que já entregou a
direção provisória do parti-
do em Sergipe ao  advogado
Saulo Vieira.

Na opinião do Capitão
Samuel, a Executiva Nacio-
nal do partido foi desrespeito-
sa. “Não tenho nada contra

ao advogado Saulo, mas
foi uma falta de respeito da
Executiva Nacional que

trocou de comando sem me
avisar, fiquei sabendo  pelas
redes sociais”, lamentou o
deputado estadual. Para o
parlamentar, as mudanças na
Executiva Nacional    sofr-
eram influência do PSB, parti-
do comandado, em Sergipe,
pelo senador Antonio Carlos
Valadares.

Mas o advogado Saulo
Vieira não confirma esta in-
fluência do PSB sobre a
Executiva Nacional do PSL.
“O Partido está passando por
reestruturação em três Esta-

Divulgação

Deputado Capitão Samuel

dos, entre eles está Sergipe,
e vai mudar de nome, reage
o advogado para quem o co-
municado sobre estas
mudanças deveria ter sido
feito pelos ex-dirigentes da
sigla no Estado. “Acho que
houve falta de comunicação
interna, estava viajando e
quando cheguei já encontrei
esta confusão”, diz, afirman-
do que o Capitão Samuel está

livre para permanecer ou não
na sigla. Optando pela des-
filiação, o Capitão Samuel
não encontrará resistência
dos Livres, segundo enfatizou
o advogado Saulo Vieira.

O Capitão Samuel infor-
mou que já está buscando
autorização do Tribunal Re-
gional Eleitoral para a    des-
filiação partidária e só bus-
cará uma nova casa quando

todos os procedimentos
forem concluídos, dando
preferência a uma sigla de
grande porte. “Os pequenos
partidos mudam muito e
deixam todo mundo baratina-
do”, reage o deputado  es-
tadual. “Queremos um parti-
do grande e já fui procurado
por todos eles”, informa.

Vagas no Fies podem ser consultadas a qualquer momento
Os interessados em finan-

ciar o curso de ensino supe-
rior pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies)
poderão consultar, a partir
desta terça-feira, 21, no site
do programa, as vagas dis-
poníveis. As inscrições de-
verão ser feitas de 24 a 29
de junho, também pelo por-
tal. Serão oferecidos 75 mil
financiamentos

Para participar da seleção,
é preciso ter feito o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) a partir de 2010 e
obtido 450 pontos na média
das provas, além de ter tira-
do nota maior que 0 na re-
dação. Os candidatos pre-
cisam ainda ter renda familiar
bruta por pessoa de até três
salários mínimos, o que equiv-
ale a R$ 2.640.

Os estudantes podem se in-
screver apenas para um cur-
so. A opção pode ser altera-
da até o fim do prazo de in-
scrição. Uma vez por dia, o
Ministério da Educação
(MEC) divulga a nota de

corte de cada curso, que é a
estimativa da nota mínima
para ser aprovado com base
nas inscrições feitas até o mo-
mento. A nota de corte não é
calculada em tempo real e não
garante a vaga ao estudante.

O resultado será divulgado
no próximo dia 30. Aqueles

que não forem selecionados
serão automaticamente in-
scritos em lista de espera. As
vagas que não forem ocupa-
das pelos estudantes pré-se-
lecionados serão ofertadas à
lista de espera de 4 de julho
a 10 de agosto.

O Fies oferece financiamen-

to de cursos em instituições
privadas a uma taxa de juros
de 6,5% ao ano. O percen-
tual do custeio é definido de
acordo com o comprometi-
mento da renda familiar men-
sal bruta per capita do
estudante. Atualmente, 2,1
milhões de estudantes partic-
ipam do programa.

Fórum promove discussão sobre incentivo à pesquisa
Estudantes e pesquisadores

da Universidade Federal de
Sergipe (UFS) se reuniram na
Sala dos Conselhos, no cam-
pus de São Cristóvão, para
participar do Fórum em De-
fesa da Ciência, Tecnologia e
Inovação de Sergipe. A so-
lenidade aconteceu no dia 21.

A mesa de debates foi com-
posta por sete membros que
falaram sobre a importância
do incentivo à pesquisa e de
políticas ligadas à educação.
O professor da UFS, Mário
Ernesto Valério, bolsista de

produtividade do Conselho
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq), apresentou
números que mostram que o
investimento em pesquisa tem
diminuído nos últimos anos e
salientou a importância do
Fórum para promover políti-
cas de incentivo à iniciação
científica.

O evento também pro-
moveu discussões sobre a
nomeação de José Eriberto
Pinheiro Vieira como presi-
dente da Fundação de Apoio

à Pesquisa e à Inovação Tec-
nológica do Estado de Ser-
gipe (Fapitec/SE). Os partic-
ipantes do Fórum debateram
a importância de os gestores
dessa área serem pessoas
com currículos dedicados à
ciência e à tecnologia.

Participaram da mesa Car-
los Adriano, estudante de
pós-graduação da UFS;
profª Euzama Leitão Russo,
presidente da Associação
Acadêmica de Propriedade
Intelectual (API) da UFS;
profº Gabriel Francisco da

Silva, representante das Câ-
maras Técnicas Fapitec; profº
Edilson Divino de Araújo,
presidente da Associação
Sergipana de Ciência (Asci);
Jorge Santana de Oliveira,
ex-secretário do Desenvolvi-
mento Econômico e da Ciên-
cia e Tecnologia de Sergipe,
representando o Fórum Em-
presarial de Sergipe; Kevin
Ismerim, presidente do
Diretório Central dos
Estudantes (DCE); e a dep-
utada estadual Ana Lúcia.
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COMA BEM

ARROZ INTEGRAL
Como já falamos, o arroz integral é um injustiçado. Em

primeiro lugar porque criou-se o mito de que é difícil de
fazer e que demora muito, e depois porque as pessoas es-
tranham o sabor do arroz integral. Isto porque o arroz branco
passa por um processo de polimento, que faz com que perca
cerca de 70% dos nutrientes e do seu sabor de verdade, e
deixa a textura mais macia.

Para que finalmente o arroz integral conquiste o espaço
que merece na sua cozinha e na sua vida, aqui está uma
receita de arroz integral básica, que serve para acompan-
har vários pratos no dia a dia.

Ele pode ser utilizado para compor receitas de saladas
de arroz, arroz de forno, sopas e como acompanhamento.
Uma porção (1/4 de xícara) possui apenas 170 calorias, 2
gramas de fibra e 4 gramas de proteína.

Como já falamos, o arroz integral é um injustiçado. Em
primeiro lugar porque criou-se o mito de que é difícil de
fazer e que demora muito, e depois porque as pessoas es-
tranham o sabor do arroz integral. Isto porque o arroz branco
passa por um processo de polimento, que faz com que perca
cerca de 70% dos nutrientes e do seu sabor de verdade, e
deixa a textura mais macia.

Para que finalmente o arroz integral conquiste o espaço
que merece na sua cozinha e na sua vida, resolvemos insis-
tir no assunto e ensinar uma receita de arroz integral básica,
que serve para acompanhar vários pratos no dia a dia.

RECEITA DE ARROZ INTEGRAL PASSO A PASSO
Passo 1:
Coloque o arroz integral de molho na água de um dia

para o outro ou três horas antes de cozinhar (mas se não
conseguir deixar de molho por este tempo, qualquer meia
horinha já ajuda. Entenda porque colocar o arroz integral
de molho e como colocar.

Passo 2:
Refogue os temperos, cebola, alho e vegetais que quiser.

Não refogue o arroz integral em hipótese alguma! Ao re-
fogar, você está selando os grãos do arroz, que ainda tem
casquinha porque é integral. Isso vai fazer com que ele de-
moro muito para cozinhar.

Passo 3:
Acrescente a água ao refogado e por último o seguida o

arroz. A quantidade de água deve ser o dobro da quan-
tidade de arroz (se for fazer 1 xícara de arroz, coloque 2
xícaras de água, por exemplo);

Passo 4:
Deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos em fogo

médio, ou até amolecer ao ponto que você gostar. Se
necessário adicione mais água.

Arroz integral com frango e legumes
TEMPO DE PREPARO
Médio (de 30 a 45 minutos)
Em um só prato, todos os nutrientes que você precisa:
Modo de preparo
Numa panela, refogue a cebola no azeite por 1 minuto.
Junte o milho, a vagem, o brócolis, a cenoura, a couve-

flor e a ervilha.
Refogue por 5 minutos ou até os legumes ficarem macios.
Tempere o frango com sal e pimenta.
Numa frigideira, aqueça a manteiga e frite o frango por

10 minutos ou até a carne ficar dourada e macia.
Adicione o frango e os legumes ao arroz e misture.
Verifique o tempero e polvilhe com a salsa antes de servir.
Ingredientes
2 colheres (sopa) de cebola picada
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 lata de milho em conserva escorrido
1 xícara (chá) de vagem em rodelas
2 xícaras (chá) de brócolis em buquês cozidos al dente
1 cenoura sem casca em rodelas
2 xícaras (chá) de couve-flor cozida al dente
1 lata de ervilha escorrida
1 peito de frango sem pele e sem osso cortado em cubos
1 colher (chá) de manteiga
4 xícaras (chá) de arroz integral cozido
1 colher (sopa) de salsa (ou salsinha) picada
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto

Beatriz Vieira da Silva
comemorou seu
aniversário regado de
boa música e petiscos
junto aos amigos.
Parabéns e muitos
anos de vida

Rafael Rodrigues foi
comemorar seu niver ao
lado da mãe Mahely
Nascimento Rodrigues,
dos avós maternos
Valdice Nascimento
Rodrigues, Methanias
Colaço Rodrigues e do
tio Methanias Júnior, no
resot, em Fortaleza.
Parabéns por esse dia
especial

Balança Eu fazendo a diferença neste Saão João Quinteto no Arraiá do Povo

Bandeirinhas, comidas típi-
cas e muito forró de raiz mar-
cam a programação do II
Encontro Nordestino de Cul-
tura Arraiá do Povo. Consid-
erado um dos maiores festi-
vais de forró do país, o Ar-
raiá do Povo acontece na
Praça de Eventos da Orla de
Atalaia e no Espaço Gonza-
gão, no Augusto Franco, pro-
movido pelo Governo de
Sergipe através da Secretar-
ia de Estado da Cultura.

Confira a programação:

Sexta-feira 24/06
Local: Arraiá do Povo -

Orla da Atalaia
19h00 – Osman do Acord-

eon (Coreto Ismar Barreto)
19h00 – Samba de Coco

da Barra dos Coqueiros
(Circulando e Tablado Ari
Soares)

19h – Quadrilha Coração
Nordestino (Tablado Ari
Soares)

19h30 – Pavio do Forró
(Palco Clemilda)

20h00 – Tuíca e a Boneca
Sebastiana (Circulando)

21h00 – Odir Caius (Core-
to Ismar Barreto)

21h30 – Quadrilha Arriba
a Saia (Tablado Ari Soares)

22h30 – Trio Forró Opção
(Coreto Ismar Barreto)

22h00 – Joésia Ramos e o
Forró da Rabeca (Palco
Clemilda)

00h00 – Zé Tramela (Pal-
co Clemilda)

Sábado 25/06
Local: Arraiá do Povo -

Orla da Atalaia
19h00 – Trio Cultural Som

do Meu Sertão (Coreto Is-

Arraiá do Povo 2016

mar Barreto)
19h00 – Samba de Pare-

ia / Laranjeiras (Circulando
e Tablado Ari Soares)

19h00 – Quadrilha Amor
Caipira (Tablado Ari
Soares)

19h30 – Loucurarte (Ta-
blado Ari Soares)

21h00 – Odir Caius
(Coreto Ismar Barreto)

20h00 – Nino Karvan
(Palco Clemilda)

21h30 – Homenagem
Mestre Euclides (Grupo de
Dança/UNIT) (Tablado Ari
Soares)

22h00 – Quadrilha Xodó
da Vila (Tablado Ari
Soares)

22h30 – Robertinho dos
Oito Baixo (Palco Clemilda)

00h30 – Banda Xote
Baião (Palco Clemilda)

Domingo 26/06
Local: Arraiá do Povo -

Orla da Atalaia
17h30 – O Bandido e o

Cabeleira – Teatro (Tabla-
do Ari Soares)

18h00 – Coquistas Carli-
to e Damião (Coreto Ismar
Barreto)

18h30 – Batalhão 1° de
São João/Lagarto (Circu-
lando)

18h30 – Tuíca e a Bone-
ca Sebastiana (Circulando)

18h30 – SOFIVA Baiões
(Palco Clemilda)

20h00 – Trio Geração
(Coreto Ismar Barreto)

19h00 – Quadrilha Bal-
anço do Nordeste (Tabla-
do Ari Soares)

20h00 – Glaubert do
Acordeom (Palco Clemilda)

21h30 – Quadrilha
Tradição Junina (Tablado

Ari Soares)
22h00 – Trio Virgulino (Pal-

co Clemilda)
00h00 – Cezzinha (Palco

Clemilda)

Segunda-feira 27/06
Local: Arraiá do Povo - Orla

da Atalaia
19h00 – Grilo do Forró

(Palco Clemilda)
20h00 – Leonardo e Mano-

el Alves (Coreto Ismar Barre-
to)

21h00 – Trio Fala Sério
(Coreto Ismar Barreto)

21h00 – Quadrilha Asa
Branca (Tablado Ari Soares)

21h30 – Quadrilha Buscapé
(Tablado Ari Soares)

22h00 – Fernando Crateús
(Palco Clemilda)

00h00 – Bicho do Pé (Pal-
co Clemilda)

Terça-feira 28/06
Local: Arraiá do Povo - Orla

da Atalaia
19h00 – Odir Caius (Core-

to Ismar Barreto)
19h00 – Samba de Coco

São Benidito – Santo Amaro
das Brotas (Circulando)

19h00 – Quadrilha Xote
Baião (Tablado Ari Soares)

19h00 – Cassiano e Banda
Só Forró (Palco Clemilda)

20h30 – Batucada Buscapé/
Estância (Circulando)

21h00 – Quadrilha Apague
a Fogueira (Tablado Ari
Soares)

21h00 – Trio Forró Simpa-
tia do Nordeste (Coreto Ismar
Barreto)

21h30 – Luiz Rodrigues e
Retalhos Nordestinos (Palco
Clemilda)

23h00 – Bebero da Paraíba
(Coreto Ismar Barreto)

23h00 – Balança Eu (Palco

Clemilda)
01h00 – Os Gonzagas (Pal-

co Clemilda)

Quarta-feira 29/06
Local: Arraiá do Povo - Orla

da Atalaia
19h00 – Trio Coração do

Nordeste e Josivan do Forró
(Coreto Ismar Barreto)

19h00 – Pisa Pólvora – Es-
tância (Circulando)

19h00 – Quadrilha Pisa na
Brasa (Tablado Ari Soares)

19h30 – Antônio Carlos Du
Aracaju (Palco Clemilda)

21h00 – Odir Caius (Coreto
Ismar Barreto)

21h00 – Quadrilha Xique –
Xique (Tablado Ari Soares)

21h30 – Sergival (Palco
Clemilda)

00h00 – Geraldinho Lins (Pal-
co Clemilda)

Quinta-feira 30/06
Local: Arraiá do Povo - Orla

da Atalaia
19h00 – Rildo e Forró Trian-

gado (Coreto Ismar Barreto)
19h00 – Flávia Martins (Pal-

co Clemilda)
20h30 – Quadrilha Meu

Xodó (Tablado Ari Soares)
21h00 – Quadrilha Poerinha

do Sertão (Palco Clemilda)
21h00 – Jônias do Acordeom

e Trio Quentes da Vaquejada
(Coreto Ismar Barreto)

21h30 – Bobinhos do Forró
(Coreto Ismar Barreto)

21h30 – Quadrilha Mandac-
aru (Tablado Ari Soares)

22h00 – Cobra Verde (Palco
Clemilda)

00h00 – Quinteto Violado
(Palco Clemilda)

Com informações da Secult

Quadrilha Coração Nordestino, uma das atrações do
Arraiá do Povo

Arraiá do Povo com boa frequência
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