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Conversas de esquina, bares, supermercados e outros locais, é de que Edvaldo não vai fazer um bom Governo

Moradores do Augusto Franco não receberam com bom grado a vitória do prefeito eleito de Aracaju, o comunista Edvaldo Nogueira. Eles afirmam que o Nogueira não vai fazer um bom
Governo na capital sergipana. Tiram estas conclusões pelo seu passado e o quanto prejudicou aos residentes do bairro. Falam também que o prefeito eleito não tem parceiros em Brasília para
buscar recursos e comentam a sua aliança com os petistas, que quebraram o Brasil, a Petrobras e Sergipe, com salários atrasados dos servidores públicos e o massacre aos aposentados e
pensionistas. (Página 3)

Sebrae
Sergipe participa do Encontro
da Febrafar em São Paulo

Divulgação

Promover troca de experiências entre os empresários e fortalecer parcerias junto aos fornecedores foi o principal objetivo do 2º Encontro da Febrafar (Federação Brasileira das Redes
Associadas e Independentes de Farmácias), realizado em São Paulo, reunindo 52 Redes
Farmacêuticas do Brasil, que administram 9.300 farmácias, informou Alex Garcez, presidente da Rede Sergifar de Farmácias Associadas, que esteve presente no evento ao lado do
vice-presidente da entidade, João dos Reis Souza. (Página 3)
Divulgação

O lixo ficou assim depois que a Cavo parou de recolher. Agora volta ao normal

Recolhimento de lixo em
Aracaju está regularizado
(Página 2)

Troca de experiências entre empresários fortalecendo parcerias

LOJÃO
AGRICOLA

Rações,
medicamentos
Banho
veterinários,
vacinas. Selaria e e Tosa
Disk ração:
jardinagem.

Promoção válida para o mês de NOVEMBRO

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

3214-5133

PÁGINA 2

GAZETA HOJE - GERAL - 5 A 12 DE NOVEMBRO 2016

LIMPEZA

Cavo retoma coleta em
hospitais e cemitérios
A

coleta de lixo em
hospitais, cemitéri
os e feiras públicas
será normalizada. A informação foi confirmada pela
Cavo, por meio de nota enviada à imprensa, esclarecendo que a Prefeitura de Aracaju pagou nesta terça-feira,
1º, parte da dívida que tem
com a empresa.
A Cavo informou também
que o montante é suficiente
apenas para retomar a coleta
de resíduos de alguns
serviços essenciais e que por
isso a limpeza das demais
áreas da cidade permanece
suspensa até que ocorra um
novo pagamento por parte da
PMA suficiente para que a
empresa possa arcar com a
operação completa.
A coleta de lixo foi suspensa nesta segunda-feira, 31.
A Cavo alegou que uma dívida de R$ 19 milhões por
parte da PMA e que não conseguia manter os serviços
com recursos próprios. A
PMA reconheceu a dívida,
alegou crise e informou que
trabalhava para honrar os
pagamentos o mais breve
possível.

Divulgação

A cidade ficou assim, mas volta a ser limpa

Sindicato quer condições de trabalho para a categoria
A direção do Sindicato dos
Trabalhadores na Área da
Saúde do Estado de Sergipe
(Sintasa) lamenta o fechamento, em Aracaju, das
Unidades Básicas de Saúde,
das Unidades de ProntoAtendimento e dos Hospitais
Municipais Nestor Piva e
Fernando Franco por conta
da suspensão dos serviços de
higienização, limpeza e apoio
administrativo em detrimento
da falta de pagamento por
parte da Prefeitura Municipal
de Aracaju à empresa Mult-

serv, responsável pela terceirização destes serviços.
De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto
Couto, apesar do fechamento destes estabelecimentos de
Saúde, os trabalhadores estão à disposição para trabalhar, mas desde que haja
condições de higiene, limpeza e segurança nos locais, o
que não é o caso. “Se os trabalhadores não tinham boas
condições de trabalho antes,
imagine agora com a suspensão destes serviços. Se eles

ficarem nas unidades correm
até o risco de algum cidadão
querer ser atendido, mas não
haver condições e praticar alguma violência contra o trabalhador. A prefeitura precisa
resolver logo esta questão
para o bem dos usuários e
também dos trabalhadores”,
explica Augusto Couto.
O líder sindicato enfatiza
que o fechamento dos estabelecimentos de saúde não se
deu por conta da greve da
categoria que durou o mês de
outubro, visto que os tra-

balhadores retornaram nessa
segunda-feira, 31, aos seus
respectivos postos de trabalho. “A saúde no município
de Aracaju está um caos. Os
usuários estão desassistidos,
os trabalhadores vão receber
o salário de outubro atrasado e tem empresa terceiriza
sem receber”, lamenta o
presidente do Sintasa, que
esteve reunido com os trabalhadores nesta terça-feira
no Nestor Piva.

Sergipe tem mais de 15 mil desempregados
O mercado de trabalho formal em Sergipe ainda está sendo marcado por retração no
número de vagas. O saldo entre admissões e demissões
continuou mantendo sua trajetória negativa, com -396 demissões, marcando o sétimo
mês seguido de queda no
volume de emprego no estado.
Apesar da queda, setembro
ainda foi o melhor mês deste
ano para o mercado de trabalho, considerando que o setor de comércio promoveu a
contratação de 338 novos trabalhadores, o setor de
agropecuária contratou mais
323 profissionais, e a indústria
realizou 105 contratações. Já
a construção civil demitiu -641
pessoas, junto com a atividade
de serviços, que fechou o mês

com -483 postos de trabalho.
Ao longo do ano, o estado perdeu -15.002 vagas no mercado de trabalho.
O mês de setembro de 2016
foi o primeiro em sete anos
que registrou queda no volume
de emprego. No mesmo mês
do ano passado, mesmo com
a economia em processo de
retração, haviam sido gerados
1.675 empregos. Mesmo com
o quadro de desemprego agravado, o Estado continua sem
política pública de qualificação
da mão obra desocupada, nem
tão pouco apresenta uma sinalização para o setor privado
no sentido de se pensar alternativas para a economia.
O desemprego também continua com trajetória descendente nos municípios com mais
de 30 mil habitantes. Em se-

tembro esse conjunto de municípios aumentaram seu contingente de desempregados,
foram 9.444 postos de trabalho fechados. O município
de Aracaju lidera o desemprego entre esses municípios,
são 4.977 desempregados no
ano, seguido pelos municípios
de Capela (-1.598) e Nossa
Senhora do Socorro (-1.570).
O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, ponderou a respeito da situação,
lembrando que a economia ainda está sob forte recessão,
com alto índice de desemprego. Oliveira destaca que a
retomada do crescimento
econômico vai demorar.
“Apesar dos sinais de retomada de contratação de trabalho em algumas atividades
produtivas, a retomada da eco-

nomia em bases sustentadas
ainda vai demorar. A economia ainda está deprimida e
setores importantes da economia sergipana ainda estão com
a produção retraída. Seria importante sinais do setor público indicando que algumas
medidas positivas estariam
sendo tomadas, como políticas
de qualificação profissional, de
estímulo ao setor produtivo,
como por exemplo, política de
regularização de dívidas de
contribuintes (abatimento de
juros e multas). Em momentos de economia em recessão,
o Estado é o indutor e
sinalizador de medidas que estimulem o setor produtivo e
toda a sociedade. O sinal
amarelo continua aceso para
o setor produtivo”, comentou
Laércio.

Diretores:
João e Nivalda
Fone: (79) 3248-2714

Rua José Alves Pereira, 55 - Augusto Franco- Farolândia

CONTABILIZANDO
FATOS
JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA
SPED - SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇAO DIGITAL
ECF - PRAZO DE ENTREGA É ALTERADO PARA
29 DE JULHO 2016
A novidade veio com a publicação da Instrução
Normativa RFB nº 1.633/2016, que alterou a Instrução
Normativa RFB nº 1.422 de 2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal - ECF.
Assim, vence dia 29 de julho de 2016 o prazo para
entregar a ECF do ano-calendário 2015.
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a
DIPJ desde 2015.
Com a alteração esta obrigação deve ser entregue
até último dia útil de julho do ano posterior ao do período da
escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Na prática, esse será o segundo ano em que a entrega da DIPJ não será mais exigida.
OBRIGATORIEDADE
São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as
pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido,
exceto:
1
As pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional;
2
Os órgãos públicos, às autarquias
e às fundações públicas;
3
As pessoas jurídicas inativas de
que trata a IN/RFB nº 1.306/2012.
ALTERADO PRAZO DE ENTREGA DO CADASTRO
AMBIENTAL RURAL (CAR)
Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012,
para dispor sobre a extensão dos prazos para inscrição no
Cadastro Ambiental Rural e para adesão ao Programa de
Regularização Ambiental.
Art. 82º-A. Ficam estendidos até 5 de maio de 2017
os prazos para inscrição no CAR e para adesão ao PRA,
previstos, respectivamente, nos art. 29º, § 3°, e art. 59º, §
2°, exclusivamente para os proprietários e possuidores de
imóveis rurais a que se referem o art. 3°, caput, inciso V, e
parágrafo único, e que se enquadrem nos dispositivos do
Capítulo XIII.” (NR).
pró-labore por meio de sua contabilidade pode ser denunciada pela Receita Federal e obrigada a pagar uma multa,
referente aos valores de INSS do sócio em questão.
Porém, a emissão do pró-labore só começa a valer
a partir do primeiro mês que a contabilidade da empresa
registra um faturamento e só termina quando a empresa se
torna inativa.
O QUE É PRÓ-LABORE? SAIBA TUDO SOBRE
ESTE CONCEITO!
Pró-labore é uma expressão que vem do latim e
significa “pelo trabalho”. Ele corresponde à remuneração
do sócio de uma empresa. Ou seja, é uma espécie de
“salário” que ele recebe, de acordo com as suas atividades
administrativas e participação no negócio, sendo opcional o
seu recebimento, que é diferente da distribuição de dividendos ou lucros, que devem ser pagos a todos.
Mas de acordo com a legislação vigente, o prólabore não é um salário normal, já que não incide sobre ele
a maioria dos tributos trabalhistas, tais como o FGTS, férias,
13° salário, etc. Por isso, é considerado um benefício opcional por parte do sócio, desde que seja um acordo entre
ele e a empresa, não pode ser uma atividade arbitrária.
Como é calculado o
valor do pró-labore?
Seguindo a legislação trabalhista vigente, a empresa precisa fazer uma análise para determinar qual o valor a
ser pago para um administrador. Assim que é definida essa
resposta, você terá o valor de pró-labore base para o sócio.
Na lei, não existe um valor mínimo estipulado para esse
pagamento, mas pode-se tomar como base a tabela do INSS
que conta com os valores máximos e mínimos para a arrecadação.
Se a sua empresa é de pequeno ou médio porte,
mas já possui alguns funcionários, é indicado estipular um
valor superior aos vencimentos deles, pois esse é um fator
utilizado para fiscalização por parte da Receita Federal para
verificar se há alguma divergência ou irregularidade no prólabore.
Quais os impostos que incidem sobre o pró-labore?
Existem alguns impostos específicos para esse tipo
de remuneração, que variam um pouco de acordo com o
regime tributário e o porte da empresa em questão. Mas,
geralmente, são cobrados 11% de INSS.
Porém, esse valor pode variar, caso a empresa faça
parte do regime de Lucro Presumido ou Lucro Real e também se o administrador for sócio de outra empresa ou tiver
a sua carteira assinada. Cada caso é um caso e precisa ser
analisado junto à contabilidade.
Nesse caso, a empresa também pode usar um software de gestão que faça esses cálculos, facilitando a vida
do gestor e otimizando os processos ligados à área contábil
da companhia.
O pró-labore é obrigatório para as empresas?
O sócio pode optar por não receber o pró-labore,
mas se o seu nome estiver inscrito no contrato social, é
obrigatório o pagamento de uma tributação à Previdência
Social.
A empresa que não informa o valor do pró-labore
é visto pelo governo como um tipo diferenciado de remuneração, ao contrário da participação de lucros e salário.
pró-labore por meio de sua contabilidade pode ser denunciada pela Receita Federal e obrigada a pagar uma multa,
referente aos valores de INSS do sócio em questão.
Porém, a emissão do pró-labore só começa a valer
a partir do primeiro mês que a contabilidade da empresa
registra um faturamento e só termina quando a empresa se
torna inativa.
O pró-labore é visto pelo governo como um tipo
diferenciado de remuneração, ao contrário da participação
de lucros e salário.
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Moradores do Augusto Franco
rejeitam o prefeito eleito de Aju
Raimundo Feitosa

M

oradores do
Conjunto Au
gusto Franco, na
zona sul da capital sergipana,
o maior núcleo habitacional
de Sergipe esperam que o
prefeito eleito de Aracaju, o
comunista Edvaldo Nogueira, possa dá uma atenção
melhor ao bairro. Os residentes se queixam dele ter
abandonado o conjunto
quando foi prefeito de 2009
a 2012 quando entregou o
município ao atual prefeito
João Alves Filho (DEM).
Praças abandonadas, canais
sujos e descobertos, sujeira
pelos quatro cantos do bairro, posto de saúde sem remédio e uma superlotação, sem
contar que faltava médicos
sempre.
O prefeito João Alves
Filho não foi um mal prefeito
para os moradores do Augusto Franco. Ele conseguiu
terminar as obras do mergulhão, deixada pelo exprefeito. Concluiu o Mercado Municipal, também
deixado por Edvaldo
Nogueira e as coberturas dos
canais 4 e 5, obras inacabadas do ex-prefeito.
Os pecados do prefeito
João Alves foi a não cobertura do canal 3, ainda está
com as obras paralisadas e o
caos na saúde, já no seu último ano de governo. Além disso, a Prefeitura teve problemas com limpeza do bairro,
quando houve a troca da

empresa Torre pela Cravo.
Rejeição – O sentimento
do povo do Augusto Franco
é um só. O Bairro amanheceu triste, na segunda-feira
31, com a derrota do deputado federal Valadares Filho
(PSB). O prefeito eleito Edvaldo Nogueira tem uma rejeição muito grande com os
moradores do bairro. Nas
praças, nas esquinas, na feira, nas agências bancárias,
nos supermercados, enfim,
em vários cantos do bairro, a
conversa é uma só “vamos
passar quatro anos comendo
o pão que o diabo amaçou”.
O aposentado Manoel
Messias, comentava para um
amigo que a vitória de Edvaldo Nogueira representa o
atraso para a vida do bairro
e para toda Aracaju. Disse
que o prefeito eleito não tem
moral e tampouco amizade
para buscar recursos junto ao
Governo Federal. “O seu
partido chamou o presidente
(Michel Temer) de golpista,
por isso como é que ele vai
chegar e pedir as coisas a um
golpista?” questiona Manoel
Messias, com a aprovação
do amigo.
Já um garçon, que toma
conta de um bar próximo ao
mercado municipal, gritava
para as pessoas que passavam para fazer compras no
mercado. “Vamos passar
quatro anos na miséria. Edvaldo Nogueira vai fazer uma
péssima administração. Ele
não tem poder para governar
Aracaju porque está sendo

Divulgação

Edvaldo tem rejeição dos moradores
apoiado pelo PT que quebrou o Brasil”, dizia o senhor.
Responsabilidade – Diante dessa rejeição ao
prefeito eleito de Aracaju,
Edvaldo Nogueira, o comunista tem que dá uma resposta
à altura a esses moradores do
Conjunto Augusto Franco,
com trabalho. A construção
do Canal 3, sonho antigo dos
residentes, é um desafio para
Edvaldo e que atende as necessidades da população e,
principalmente quem mora
nas imediações.
Outro trabalho que Edvaldo vai ter é deixar o posto de
saúde com médicos e medicamentos para atender aos

moradores. Além disso, que
a unidade de saúde funcione
24 horas por dia. A
construção de outra casa de
saúde é outra reivindicação.
O então candidato a
prefeito de Aracaju, Valadares Filho (PSB), fez um
planejamento de trabalho
para com os moradores do
Conjunto Augusto Franco e
chegou a colocar no papel
vários compromissos com o
bairro. Isso deixou os residentes animados. Ao contrário, Edvaldo fez pouco
para com os moradores do
bairro e sequer deu atenção
durante toda a campanha.

Sebrae
Sergipe participa do Encontro da Febrafar em São Paulo
Promover troca de experiências entre os empresários e fortalecer parcerias junto aos fornecedores
foi o principal objetivo do 2º
Encontro da Febrafar
(Federação Brasileira das
Redes Associadas e Independentes de Farmácias),
realizado em São Paulo, reunindo 52 Redes Farmacêuticas do Brasil, que administram 9.300 farmácias, informou Alex Garcez, presidente
da Rede Sergifar de Farmácias Associadas, que esteve
presente no evento ao lado do
vice-presidente da entidade,
João dos Reis Souza.
Esse Encontro com a participação de Farmácias de
todo o país permitindo uma
intensa troca de informações
e de experiências, proporcionou ainda a participação
em uma Rodada de Negócios, onde foram registrados
muitos contatos comerciais
para negócios a curto, médio
e longo prazos, disse Alex
Garcez.
Já o superintendente do

Sebrae, Emanoel Sobral, que
também participou do evento a convite da Sergifar, esclareceu que é importante que
os empresários de Sergipe
estejam presentes nessas
missões empresariais para
que possam ampliar a rede
relacionamento, conhecerem
novos produtos e terem
acesso a outros modelos de
gestão, para que aprimorem
cada vez mais a forma de

pras cooperadas, buscar ferramentas inovadoras de
gestão, fidelizar clientela e
tornar os empreendimentos
mais competitivos. Aliando-se
ao associativismo, as redes
conseguem otimizar a gestão,
reduzir custos e competir de
forma profissionalizada. No
final todos saem ganhando,
especialmente o consumidor,
por meio de um melhor atendimento e preços mais em
conta.
Divulgação

O Conjunto Augusto Franco, maior núcleo habitacional
do Estado de Sergipe está sem representação politica. É
que o vereador Max Prejuizo (PSB) não conseguiu se
reeleger e ai deixa uma lacuna no espaço. Max Prejuizo fez
um bom trabalho dentro de suas limitações, além de ter uma
atividade com cursos profissionalizantes e outros.
Moradores do bairro participavam de uma semana de
atividade física, proporcionando uma melhor qualidade de
vida para as pessoas. Dentro das propostas, Max pagava a
três professores para darem aulas para os participantes. O
trabalho iria continuar, caso o vereador fosse reeleito. O
Augusto Franco perde, mas, a vida continua.
Para completar a não ação do vereador Max Prejuizo, o
candidato do seu partido, deputado federal Valadares Filho
perdeu as eleições para prefeito de Aracaju. Diante disso,
tirou todas as possibilidades do vereador dá prosseguimento com o seu trabalho.
Cabe uma reflexão por parte do próprio vereador e também da população do Conjunto Augusto Franco. Ambos
perderam, é verdade, mas, cabe uma análise, uma alto crítica. O que se pode aprender com os resultados das urnas.
Onde foi que falhamos. Tudo isso sem se culpar de qualquer
coisa que se acha que errou e, por isso não ganhou as
eleições.
Quem entra num jogo deve saber perder ou ganhar. Os
objetivos continuam. A derrota é passageira. Daqui a quatro anos muita coisa vai mudar e, aprende-se com o desconforto. Nada de desânimo. Vamos pra frente porque os projetos são mais importantes do que um simples desbarato.
Boa sorte a Max Prejuizo no seu novo projeto de vida. É
bom lembrar que Max ficou na primeira suplência.

CEM VOTOS
O vereador Max Prejuizo perdeu a reeleição apenas
por cem votos. Ele esperava uma chance se Valadares
Filho fosse eleito prefeito de Aracaju. No momento, perdeu Max e os moradores do Augusto Franco. Uma pena.
REUNIÃO
Max Prejuzio reuniu os participantes da ginástica noturna e avisou que o trabalho não mais continuaria por
que ele não tem mais condições de pagar aos professores para continuar com a atividade física.
SUPLENTE
O suplente de vereador, Acácio Cardoso, o Acácio
Pintura, que ficou na outra eleição como suplente, agora
tenta ocupar o cargo na vaga do vereador Jailton Santana que está afastado da Câmara por questões judiciais. Alguns suplentes já conseguiram.
FORA
Por falar em Acácio Cardoso, ele foi candidato a vereador e não logrou êxito. Acácio foi um dos fundadores
do Conjunto Augusto Franco. Tem bons projetos para a
população do bairro, mas, infelizmente não foi eleito. Mais
uma vez o bairro perde sem Acácio na Câmara de Vereadores de Aracaju. Uma pena, mas, a vida continua.
LIÇÃO
Que lição o povo do Conjunto tem para aprender com
a derrota de pessoas que tem bons sentimentos para
melhorar a vida dos moradores do bairro, bem como
gerar emprego e renda para a população. Fica, portanto
a interrogação.
ESCORPIÃO
Vários moradores já viram alguns escorpiões andando
pelo bairro e parando nas residências aqui no Conjunto
Augusto Franco. É bom ter cuidado. Um aviso para a
Secretaria de Estado da Saúde, bem como a Secretaria
Municipal de Saúde.
FECHADO
O posto de saúde Fernando Franco aqui no Augusto
Franco ficou fechado por alguns dias. O problema é que
a Prefeitura de Aracaju não pagou a empresa Multisev e
os funcionários das firma não foram trabalhar.
FEIRA
O trânsito na feira livre aqui no Augusto Franco cada
vez mais está complicado. Toda semana guardas da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) controlam os veículos que ainda teimam em estacionar em
área proibida.
FAROL
Alguns motoristas que trafegam pela Avenida do Canal
4, que dá acesso a nova ponte que liga o Augusto Franco ao centro da cidade, não estão trafegando com os
faróis acesos. É bom lembrar que a avenida está muito
movimentada e necessita de uma segurança para todos.

Empresários reunidos para troca de experiência

LIGUE: 3214-5421
Aceitamos encomendas de
tapioca, caruru, bobô, tortas etc.
para eventos.
Preço a combinar.
8855.6468 falar com Tânia

atuar aqui no Estado.
A Sergifar, que foi criada
com o apoio do Sebrae por
meio da elaboração do projeto, tem como objetivo incentivar o trabalho associativo, facilitando a vida das
farmácias na hora da
aquisição de produtos e
serviços. Hoje a Instituição
conta com 17 empresários,
totalizando 40 lojas.
A ideia é estimular as com-

Augusto Franco sem representante

CLASSIFICADOS AQUI

Vende se uma casa na Rua
Vende-se Apartamento 3
Valdomiro Teixeira da Silva nº
quartos na Avenida Canal 5,
16 bairro DER Próximo ao
Banese da Rua Alagoas. Valor a próximo a Delegacia. Fones:
combinar. Contratos: 9821(75) 9985-0085- (79) 9936-9525 –
7387/ 8855-6468 - Tânia
(79) 8814-6244

Aluga-se Quitinetes, aqui
mesmo no Augusto Franco, Tel.
9960-3009
Troco um Ecosporte, ano 2011,
completão, Preto, por um
Crossfox ano 2013, Contato pelo
telefone 9932-1656.

CUIDADO
Outro cuidado é no trajeto pela Avenida Canal 4, porque
por aqui, muitas lojas estão funcionando e as pessoas
trafegam de um lado para outro, inclusive borracharias
que consertam os carros quase que no meio da rua. É
bom trafegar com 40 quilômetros por hora para evitar
acidente.
Informações para a Coluna,
gazetahoje@hotmail.com
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COMA BEM
Terezinha
de Jesus
Terezinha@gazetahoje.com

Comidas e hábitos que fazem bem a saúde

Terezinha@gazetahoje.com

FEIJOADA MUSICAL
O sambista Jorge Aragão vai comandar a Feijoada Musical Vip
a partir das 13h do sábado (26) no Hotel Fazenda Boa Luz. A
abertura da festa vai contar com show do grupo Samba de Moça
Só.
Considerado um dos maiores nomes do samba e da música
brasileira, Jorge Aragão comemora 40 anos de carreira e promete
um show especial com os grandes sucessos.
Depois de se destacar no grupo Fundo de Quintal e como
compositor de sucessos de Elza Soares, ele embarcou em uma
bem-sucedida carreira solo, que chegou ao ápice nos anos 2000,
quando vendeu mais de um milhão de discos. Seu último trabalho
de estúdio, ‘E Aí’, foi indicado ao Grammy Latino.
No repertório reservado para a ‘Feijoada Musical Vip’, o cantor
deve apresentar sucessos como ‘Vou Festejar’, ‘Coisa de Pele’
e ‘Coisinha do Pai’.
A mesa para quatro pessoas está sendo vendida por R$ 640
com direito a feijoada, shows, cervejas e caipiroscas.
Outras informações através dos números (79) 3281-4848 ou
99892-3210.

ODONTO FANTASY 2016
Os ingressos para a festa que acontecerá no dia
21 de novembro, (sábado), a partir das 21h, no
Sítio Terêncio já estão disponíveis na loja
Odonto Fantasy, no shopping Jardins.
Os artistas que vão se apresentar para esse
público muito animado são: Natiruts, Jonas
Esticado, Léo Santana, FitDance, Nayara
Azevedo, É o Tchan, Jamil, Cavaleiros e a musa
das multidões Claudinha Leite.

Alegre e bem
humorada,
Dona
Candinha
festejou seu
níver ao lado
dos filhos e
netos.
Parabéns por
mais um ano
de vida
guerreira

Eliminar comidas industrializadas, congeladas e ricas em gordura é
o primeiro passo, não só para perder peso, mas para ter uma vida
saudável. Esses hábitos melhoram o seu bem estar, sua saúde
física e mental.
Legumes congelados
Legumes são simplesmente uma delícia e combinam com diversos
pratos de comidas saudáveis. Podem ser servidos como
acompanhamentos, em ensopados, grelhados no azeite ou cozidos
e bem temperados. Um mix de vegetais tem em média 82 calorias, 6
gramas de fibras e 4 gramas de proteína.
Feijão preto
Uma xícara de feijão preto corresponde a 15 gramas de proteínas e
o melhor é que ela traz proteínas sem a presença de gordura
saturada, diferente das carnes que são ricas fontes de proteína,
mas têm muita gordura.
Espinafre
Este é um alimento rico em nutrientes e econômico. Fica perfeito
em comidas saudáveis como saladas, cozidos, em sopas ou até
mesmo misturado com ovo cozido em lanches. Uma porção possui
20 calorias, 2 gramas de fibra e vitaminas A, C e cálcio.
Brócolis
O brócolis ajuda a prevenir o câncer e uma porção tem apenas 30
calorias, combatendo assim a obesidade e o sobrepeso. Este é um
alimento que pode integrar saladas ou pratos principais, como o
macarrão com brócolis e outras receitas. Pode ser consumido cozido
ou cru.
Lentilha
Rica fonte de proteínas e fibras, a lentilha promove sensação de
saciedade. Meia xícara de lentilha pode conter 3,4 g de amido
resistente, carboidrato conhecido por estimular a queima de
gordura
Grão de bico
O grão de bico também é rico em amido resistente, fibras, proteínas
e gorduras saudáveis. Por isso pode integrar diversas receitas de
comidas saudáveis.

RECEITAS
Arroz com Frango, Ervilha, Cenoura e Pimenta

SHOW
Em 23 de dezembro, às 20 horas, estará em Aracaju, o show
intitulado Eu Sou Outro, com os músicos Tó Brandileone e Zé
Luis Nascimento. O Cd tem 10 canções . Gravado em
fevereiro de 2015, no interior de São Paulo, no estúdio
Gargolândia, com produção de Alê Siqueira, gravação de
Ricardo Mosca e Thiago Baggio, mixagem de Ricardo Mosca
e Masterização de Carlos Freitas. A luz do show ficará por
conta da Anna Turra e o PA do Fernando Narcizo. O local
ainda não está definido, mas você já pode ficar atento. A vinda
dos músicos é uma tentativa de trazê-los a Aracaju.
Músicas que apresentarão no show:
• Xi, De Pirituba a Santa André;
• Meu Coração e o Seu;
• O Agora;
• Pensando Bem;
• Desafio;
• O Que Tinha de Ser;
• Eu Sou Outro;
• Faça Desse Drama;
• Ou Não;
• Quem Sabe?

Usar cubos de peito de frango.
Refoguei com 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados, 1 cenoura
ralada, 1/2 xícara de ervilhas frescas e 2 pimentas vermelhas (sem
sementes picadas).
Com tudo isso refogado, fui pingando um tiquinho de água aos
poucos e mantendo a panela fechada até amolecer a cenoura e
cozinhar um pouco os ingredientes. Ao final junte 2 xícaras de
arroz pronto.
Faça um purê de batata ou de mandioquinha para acompanhar que
super combina!

Bolinho de carne moída
Esta receita de bolinho de carne moída fácil e gostosa, sendo uma
boa opção para as refeições principais. Esta receita de bolinho de
carne moída assado é feita com farinha sem glúten, como a farinha
de Teff, naturalmente rica em proteína, fibras, vitaminas e minerais.
Essa receita pode ser consumida por pessoas com alergia e
intolerâncias alimentares, pois além de ser sem glúten, também é
sem lactose e não leva ovo em sua composição.

Como todo adolescente, Cio e Camilo comemoraram os
seus aniversários ao lado dos amigos com muita alegria e
descontração

COMO FAZER BOLINHO DE CARNE MOÍDA

ESPETÁCULO
No dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 20h30min, no Teatro
Tobias Barreto, situado na Av. Pres Tancredo Neves, 1997,
Bairro Inácio Barbosa, o Espetáculo Teatral “O Monge e o
Executivo” chegará a Aracaju/SE para encantar todo o
público sergipano!
A peça já foi assistida por mais de 80.000 pessoas e é a
adaptação original do livro que se tornou um dos maiores
best sellers da atualidade com 4 milhões de cópias vendidas
no Brasil e traduzido em 11 idiomas. Perder, nem pensar.

TEATRO ATHENEU
A consagrada cantora Ângela Maria e o jovem cantor Márcio
Gomes estarão no palco do Teatro Atheneu, dia 20 de novembro,
às 20h,para um grande encontro musical. No show “Encontro de
Gerações”, além de duetos, Ângela e Márcio fazem números
solos de clássicos brasileiros e internacionais numa verdadeira
celebração à música romântica, com destaque para os grandes
sucessos “Gente Humilde”, “Tango pra Tereza”, “Babalú” e “Vida
de Bailarina”.
Os artistas são acompanhados pelo violonista Ronaldo Rayol e a
direção do espetáculo é de Thiago Marques Luiz. Os ingressos
já estão à venda na bilheteria do teatro e no site.
Ponto de Venda: Bilheteria do teatro e no site
www.compreingressos.com/villelaproducoes
Informações: (79) 3179-1490
(Foto: Assessoria de Imprensa)

INGREDIENTES
•
500g de carne moída (preferir os cortes magros, como acém
e patinho);
•
½ xícara (chá) cebola ralada;
•
2 dentes de alho ralado;
•
½ unidade de tomate picado em cubos pequenos (sem pele
e sem semente);
•
2 colheres (sopa) de azeite;
•
1 colher (sopa) de folhas de hortelã picada;
•
2 colheres (sopa) de folhas e talos de salsinha picados;
•
1 xícara (chá) de farinha de Teff ou aveia sem glúten;
•
Sal e pimenta do reino moída, a gosto;
•
1 pitada de canela em pó (opcional);
•
Óleo de canola para untar.
MODO DE PREPARO
1
Em um recipiente fundo coloque a carne moída, a cebola,
o alho, o tomate, o azeite, a hortelã e os talos e folhas de salsinha
picados;
2
Tempere com sal e pimenta do reino preta. Adicione uma
pitada de canela, se desejar;
3
Aos poucos, acrescente a farinha de Teff e mexa até formar
uma massa que fique aglutinada quando for apertada;
4
Unte uma assadeira com óleo de girassol ou azeite de oliva;
5
Unte as mãos e faça bolinhas (a porção de uma colher de
sopa cheia);
6
Disponha na forma untada, deixando um espaço de pelo
menos um dedo entre cada bolinho;
7
Asse em forno pré-aquecido à 180º por aproximadamente
30 minutos. O tempo de forno pode variar de acordo com o
tamanho do bolinho.

