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RESULTADO DAS ELEIÇÕES

PSDB e PMDB os grandes vencedores
derrotam o Partido dos Trabalhadores
Siglas pequenas, como PRB e PHS, governarão capitais importantes, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte
Os tucanos e os peemedebistas foram os grandes vencedores nestas eleições para vereadores e prefeito em todo o Brasil. Das capitais apenas Aracaju o PC do B, aliado do partido dos

trabalhadores ganhou as eleições. O PT foi o partido que sofreu uma grande derrota nas urnas. No segundo turno, em todas as capitais que disputou perdeu em todas. Apenas no Rio Branco
o PT vai administrar, ganho ainda no primeiro turno. O cientista político Claudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), diz que o alto nível de conhecimento do eleitorado em
relação ao PT, resultado dos anos no poder em Brasília, acaba impulsionando a rejeição à sigla. (Página 4A)

PREFEITO ELEITO

EDVALDO NOGUEIRA
PROMETE MELHORAR A
SAÚDE E COLOCAR SALÁRIO
DO SERVIDOR EM DIA

Eleito com 146.271 votos, o que corresponde
a 52,11% dos votos válidos, contra 134.435
de Valadares Filho, equivalente a 47,89%, Ed-
valdo Nogueira PC do B, disse para jornalistas
que o seu primeiro ato, já a partir do primeiro
mês de gestão, em janeiro de 2017, é melhorar
a saúde e pagar em dia o salário do servidor
público. (Página 5)

Divulgação

DIVULGAÇÃO

Comércio de Aracaju enfrenta crise e cai 11% (Página 6)

Vaquejada agora é uma Cultura Popular (Página 5)

O que disse o
eleitorado?

(Página 2)

REVEILLON

HOTÉIS USAM
CRIATIVIDADE E
JÁ OCUPAM 50%

Como não vai ter revéllion em Aracaju
que, segundo a Prefeitura é por conta da
crise, os donos de hotéis e pousadas da
capital sergipana fazem as suas progra-
mações, usando a criatividade para atrair
os turistas. (Página 5)

Empresários não deixam os
turistas na mão e realizam a festa

EDITORIAL

Momento
meigo

(Página 2)
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Editorial Momento meigo

da corrupção que a popu-
lação associou a sigla.

Após a era petista o Brasil
passa por um momento mei-
go em sua história. Com a
economia em baixa e a in-
flação galopante, os
brasileiros sofrem para se
manter. Tudo isso, uma
herança maldita deixada pelo
Partido dos Trabalhadores,
onde PT está em extinção.

Apesar dos seus membros e
apaixonados teimarem com a
sigla, as urnas rejeita. Daqui
por diante a tendência do
eleitorado é tirar o PT de
cena.

Como os petistas chama-
ram de “golpistas” aqueles que
não rezam em suas cartilhas,
os brasileiros, justamente,
elegeram os “golpistas” para
o desespero de seus fanáticos

e apaixonados pela sigla.
Os prefeitos que se

elegeram e se reelegeram não
terão vidas fáceis nas
Prefeituras. Cabe a eles
usarem o mesmo que o
prefeito de Salvador, ACM
Neto usou para ter uma
gestão aprovada pelo povo
em mas de70%. “Choque de
gestão”, disse o jovem
prefeito. Quem planta colhe.

Horizonte e Rio, revela
outra face desse descontenta-
mento: a aposta em um ‘inedit-
ismo’ conservador;

3) com o fim do financia-
mento empresarial, o custo
geral das campanhas diminuiu,
o que é positivo, mas algumas
candidaturas  continuaram
com gastos           milionários,
em geral bancados pelo Fun-
do Partidário, isto é, pelo din-
heiro público;

4) a nova divisão do tempo
de TV e rádio, extremamente
desigual, favoreceu os arran-
jos de sempre, dos grandes
partidos com as   legendas de
aluguel;

5) poucas campanhas con-
seguiram mobilizar um núme-
ro expressivo de doadores pela
internet; a de Freixo, no Rio,
foi extraordinária nesse aspec-
to, conquistando a adesão de
mais de 14 mil pessoas, além
do ativismo juvenil nas ruas;

6) o declínio do PT foi indis-
cutível, afetando a noção de
esquerda em geral, no senso
comum;

7) o avanço da direita foi
igualmente evidente, sustenta-
do pela força da agenda con-
servadora nos costumes, na
economia e na visão de so-

ciedade, e pela reiteração da
corrupção petista, como se
fosse a única vertente desse
“cupim da República”;

8) a rejeição à simbiose da
religião com a política decres-
ceu, favorecendo o neopente-
costalismo que não opera a fé
como inspiração para a luta
cidadã e plural por Justiça e
Igualdade, mas como um pro-
jeto político-partidário, de
igreja interferindo na esfera do
Estado, cujos expoentes são o
PRB e o PSC, e com líderes
neoconvertidos também
abrigados em outras       legen-
das;

9) no contraponto dessa
tendência reacionária,
destaque-se a afirmação de

propostas progressistas com
boa sinergia nos espaços
públicos, como o protagonis-
mo do PSOL em Belém, So-
rocaba e Rio;

10) ao contrário de
épocas anteriores, as eleições
municipais de agora não fa-
vorecem uma antevisão das
forças que irão preponderar
nas eleições nacionais em
2018: entre um pleito e outro,
há uma Lava-Jato e a crise
econômica e da represen-
tação no caminho..

Chico Alencar

é professor de História
(UFRJ), escritor e

deputado federal (PSOL/
RJ

Os brasileiros foram às ur-
nas no último domingo para
eleger prefeitos das cidades
e capitais do Brasil, no    se-
gundo turno. Ficou claro e
evidente que os eleitores não
querem mais a sigla do Parti-
do dos Trabalhadores que
encolheu em mais de 65%.
De acordo com analistas
políticos, o grande motivo da
rejeição ao PT foi a questão

O que disse o eleitorado?
Sou de uma geração que

lutou muito pelo direito de  es-
colher livremente legisladores
e governantes. O voto ainda
não é tão livre assim, gar-
roteado como está pelo poder
econômico e pela propagan-
da enganosa, mas tem a vir-
tude de ser a expressão mais
direta do pensamento político
da população – gostemos dele
ou não.

Toda eleição traz lições.
Compreender a realidade é um
imperativo para se
atualizar a imprescindível di-
mensão utópica da vida em
sociedade, sem o que a políti-
ca se corrompe.

Para contribuir com as re-
flexões sobre a conjuntura
nacional, a partir das eleições
municipais, arrisco-me a algu-
mas afirmações:

1) o sinal majoritário deste
pleito foi o desencanto com a
política (abstenções, votos em
branco e nulos     cresceram
de 8 a 10%, em média, nos
dois turnos, em relação ao
pleito passado);

2) a vitória de candidatos
que firmaram um perfil (en-
ganoso) de ‘fora do eixo’ da
política dominante (ou de ‘não
políticos’), em São Paulo, Belo

Promessas dadas
Passada a euforia das eleições, agora é hora do prefeito eleito Ed-

valdo Nogueira (PC do B) formar sua equipe para colocar em prática o
que foi prometido em campanha, porque o povo não tem memória
curta, como muita gente pensa, inclusive os políticos.

Edvaldo sabe que vai ser cobrado por todos, sabe das dificuldades
que estão por vir, mas também sabe que precisa urgentemente entrar
em campo, porque não terá tempo a perder, mesmo porque sabe o que
vai encontrar pela frente.

Vamos cobrar melhorias em todas as áreas, principalmente na área
da saúde que está um caos e outros setores sucateados. Sabe também
que será fiscalizado, cobrado ferrenhamente pelos seus adversários
políticos, pelos seus 146.271 mil votos e pelos 134.435 que votaram no
outro candidato.

 Aumento
Foi aprovado, na Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ), o
Projeto de Lei da Câmara (PLC)
28/2016, que aumenta em 16,3%
o salário do procurador-geral da
República, que passa de R$
33.763,00 para R$ 36.813,88 e para
R$ 39.293,38 em janeiro de 2017.
Dizem que é para compensar as
perdas sofridas em razão da in-
flação.  E quem vai reparar as per-
das do salário mínimo? O juiz Sér-
gio Moro, por exemplo, recebeu
R$ 48 mil em auxílios e gratifi-
cações. O artifício utilizado pelos
tribunais fez com que o salário do
magistrado chegasse a R$
77.423,66, no mês de abril. Desse
total, R$ 43.299,38 foram
referentes a pagamentos de
férias, 13º salário, atrasados e
outros. No valor bruto, estavam
incluídos ainda R$ 5.176,73 de
auxílios para ajudar nas despesas
com alimentação, transporte, mo-
radia e saúde.

Desigualdade

A Proposta de Emenda Consti-
tucional – PEC 241, chamada de
PEC da Desigualdade, foi apro-
vada pelos deputados federais.
Ela limita investimentos em todas
as áreas, inclusive nas
atividades-fins, como educação
pública, saúde pública e na as-
sistência social. Essa medida vai
gerar um caos ainda maior, prin-
cipalmente para quem não pode
pagar um plano de saúde e uma
faculdade.

Controlar os gastos públicos é
necessário, mas por que não
começar cortando os benefícios
dos parlamentares, os gastos da
máquina pública, corrigir o im-
posto de renda, cobrando mais
de quem ganha mais? Isso eles
não fazem, mas sacrificar o pobre
e tirar seus direitos, esse gover-
no Temer sabe fazer como nin-
guém.

 Reforma

Agora vão ferrar de vez com o
trabalhador com essa reforma tra-
balhista que prevê a flexibilização
de direitos assegurados aos tra-
balhadores, inclusive das férias
e do 13º salário, caso as centrais
sindicais não tenham uma  par-
ticipação efetiva nas negociações
com o governo. Mas, isso não
impede uma boa relação entre
capital e trabalho, apesar das
empresas vêem os sindicatos
como inimigos. Só poderá haver
uma boa negociação quando as
forças são equilibradas, ai os acor-
dos coletivos realmente funcio-
nam. De olho nessa reforma.

Ensino

Estudantes de todo Brasil
ocupam escolas em protesto
a reforma do ensino médio e
a PEC 241 que limita o au-
mento dos gastos públicos,
enquanto isso, os deputados
federais que já aprovaram a
reforma e a PEC acham que
o pobre não pode estudar em
faculdade particular, só os fil-
hos deles.  Eles querem que
faça curso técnico que é para
trabalhar, porque filho de po-
bre não pode fazer faculdade.

 Previdência

Reformar a Previdência é necessário, mas antes tem que começar
pela dos políticos que no primeiro mandato já se aposentam com
polpudos salários e onde o teto da previdência deles é superior a R$
33 mil, enquanto o teto do INSS é um pouco acima de R$ 5 mil, e
normalmente eles se aposentam com idade bem inferior aos 65 anos.
Tem que acabar com as regalias de governadores, senadores, deputa-
dos, presidente, prefeito, vereadores e companhia limitada. Rever as
mordomias em todos os poderes. Rever pensões, graciosamente con-
cedidas a filhos, e esposas, netos e amantes desses figurões. Esses
sim levam todo dinheiro do país. Agora querer tirar os direitos do
trabalhador simplesmente uma falta de respeito.

 Suposto
O candidato a prefeito de Aracaju, Valadares Filho (PSB), foi derro-

tado, mas ninguém pode negar sua expressiva votação, tanto no
primeiro turno, quanto no segundo. Só não pode dizer como o sena-
dor Antônio Carlos está querendo fazer acreditar, que a derrota se deu
a uma parte do eleitorado que acreditou no suposto acordo entre
Valadares Filho e o prefeito João Alves Filho. Acredita-se que alguns
eleitores tenham sido, sim, influenciados com esse suposto acordo,
mas daí ser o causador da derrota, não. Não, porque mais de 11 mil
votos deram a vitória a Edvaldo, e esse número não é todo dos que
acreditaram no acordo.

Palavra dada
Eu sou de uma geração que

conhecia o político e sabia qual
era seu partido e suas con-
vicções. Hoje o político apóia um,
daqui a pouco está com outro,
mais tarde está em outro partido.
Tudo de acordo as suas con-
veniências. Não dá para confiar.
Mudam de lado como mudam de
camisa. Quando questionados o
porquê de tanto troca troca, eles
justificam dizendo que a política
hoje é muito dinâmica. Mas para
mim, a tal dinâmica que eles tanto
falam é suas conveniências, seus
acordos. No meu tempo, a pala-
vra de um político valia mais do
que um papel assinado.

Desnecessário

O povo não aceitou, não viu
com bons olhos, não engoliu, a
nomeação de Sérgio Viana, irmão
do deputado estadual Robson
Viana (PMDB) como secretário
municipal da Articulação Política
e das Relações Institucionais, vis-
to o momento crítico pelo qual
passa a Prefeitura de Aracaju, com
suas finanças cambaleando e,
ainda mais, no apagar das luzes
de uma administração. Portanto,
a pasta não tem tanta importân-
cia, tamanha urgência de ser ocu-
pada, a não ser para aco-
modações políticas.

 Muda muda
Na eleição para prefeito, em 2012, quando o atual prefeito João

Alves Filho (DEM) era o candidato que fazia oposição ao também
candidato a prefeito Valadares Filho (PSD), um certo político da base
aliada de Valadares, não só votou em João, como fez campanha para
ele. Hoje, ele repetiu o apoio a João. João perdeu a eleição no primeiro
turno, e ele passou para o lado de Valadares que disputou o segundo
turno. Agora, para justificar o apoio a Valadares Filho, veio com a
conversa de mudanças.  Mas como mudanças, se estava apoiando
João que não representa nada de novo?. Segundo ele, porque queria
dar a chance para que o prefeito completasse seu projeto de governo.
Essa conversa é pra boi dormir.
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito
PT paga caro pela ganância do poder

Das 630 prefeituras conquistadas nas eleições de
2012 o PT fica com 256 ou 257 e só conseguiu reeleger um
prefeito de capital, Marcus Alexandre (Rio Branco-AC). Em
São Paulo, onde tinha 70 prefeituras, ficou com apenas 8.
Onde Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, apareceu para fazer
campanha, seus companheiros levaram surra nas urnas.
Em Barra dos Coqueiros, o atual vice-prefeito Cláudio
Caducha, PT, levou uma memorável surra. Alguns garantem
que a maior derrota do Caducha foi a sigla PT, por onde já
esteve o prefeito reeleito Airton Martins, PMDB.
Lula e Dilma que garantiam que iriam botar fogo neste país e
vencer as eleições, não foram nem o tiquinho do que fizeram
em pleitos passados.
Acabou o dinheiro da roubalheira, principalmente na Petrobras,
e o PT se esborracha e corre o risco de acabar como legenda,
porque a cada dia se descobre mais pilantragem, roubo do
dinheiro público e outros ilícitos, praticados por alguns caciques
petistas.
Não se trata de perseguição, porque os milhões ou talvez
bilhões de reais que foram retirados da Petrobras, BNDES,
Ministérios e outras áreas não retornaram jamais para os cofres
públicos.
Enquanto os asseclas de Luís Inácio Lula da Silva (isto dito,
por conta do que foi apresentado por Procuradores, que
apontam Lula como o grande chefe do esquema de
roubalheira na Petrobras e em outras áreas) roubavam, os
pobres morrem nos hospitais, de fome, de doenças
provocadas pela inanição e falta de saneamento básico.

Luiz Gonzaga já dizia que esmola mata de vergonha ou vicia
o cidadão, e o PT encontrou o combustível para se perpetuar
no poder, dando migalhas para milhões de pobres, através
do Bolsa Família, cujos recursos são retirados da população
que paga impostos absurdos. Ou seja, tudo feito metendo a
mão no bolso de quem realmente trabalha honestamente.
Esta roubalheira toda, envolvendo políticos e empresários,
foi o fogo para queimar o PT nas urnas. Seus aliados,
espertamente, tiraram o da reta e sobrou apenas para alguns
petistas, porque são eles que comandam a roubalheira no
país, conforme denúncias da Operação Lava Jato.
Uma decepção para quem ajudou a construir o PT, como
eu e tantos outros fizeram, na década de 80.
Cheguei a ser demitido oito vezes, porque defendia ideais
do PT e do PCdoB, confiando que teríamos um partido no
poder para combater as oligarquias e roubalheira praticada
pela direitona.
Foi uma decepção, porque na hora que imaginei que a coisa
era séria, a começar pela aliança com o velho Zé Alencar,
tudo desmorona e os sonhos de um país com menos
injustiças, boa educação, saúde de qualidade e segurança
ruiu, porque na sombra de Alencar vieram as ratazanas da
política e, infelizmente, Lula, louco pelo poder, topou tudo
por dinheiro, até parece que ele estava naquele programa
de televisão, mas ali a coisa é séria, não tem pilantragem,
pilhagem e nem roubalheira.

VAGABUNDO, MENTIROSO,
MOLEQUE
É classificação do senador
Eduardo Amorim, PSC, segundo
Jackson Barreto, acrescentando
que Amorim é irresponsável,
preguiçoso e incompetente. Diz
que Amorim e com Valadares e
Maria do Carmo fez tudo para
prejudicar Sergipe e impedir a
construção do Hospital do
Câncer.

FROUXO

Jackson Barreto foi provocado
por Eduardo Amorim que o
chamou de frouxo e covarde.
Jackson diz que quer encontrar
com o senador e vai exigir que
ele repita isso na cara dele.

HOSPITAL DO CÂNCER

Eduardo Amorim, durante o
Governo Déda, apresentou uma
emenda de R$ 47 milhões, para o
Hospital do Câncer, que só saiu,
porque o governador Marcelo
Déda foi atrás.

DUAS CARAS

Amorim diz que trouxe mais
recursos para o Hospital do
Câncer, mas isso não é verdade.
Em Brasília, ele age contra
Sergipe e aqui diz que está
trabalhando pelo Estado. Amorim
não colocou emenda impositiva
– aquela que o Governo Federal
é obrigado a liberar- para o HC
de Sergipe. O Governo não tem a
contrapartida para iniciar as
obras, conforme o Governo
Federal exige para liberar
dinheiro.

MALUCO

Jackson Barreto disse que
Eduardo Amorim pirou. Ele tem
cara de maluco e eu estou aqui
para ajudar ele. Amorim queria
ganhar a Prefeitura de Aracaju
para seu irmão Edvan do Amorim
tomar conta das Secretarias da
Saúde e Educação, onde tem
dinheiro. Ele queria fazer caixa 2
para as eleições de 2018. Ele
nunca vai querer um Secretaria
de Ação Social, porque terá que
trabalhar para ajudar o povo e
não terá dinheiro para fazer caixa
2, enfatiza Jackson.

FARSA

O senador Antônio Carlos
Valadares, PSB, relator das
emendas parlamentares de
Sergipe, em conluio com os
senadores Maria do Carmo e
Eduardo Amorim reuniram toda
bancada, com os deputados
federais e votaram sobre as
emendas. Os recursos para
Sergipe teve cinco votos e contra
6, portanto, o Estado perdeu.
Amorim votou a favor, só para
fazer média, porque estava
combinado com Valadares e
Maria que as emendas não
passariam, disse Jackson.

CODEVASF

Antônio Carlos Valadares
colocou R$ 124 milhões para
Aracaju, certo de que ganharia
as eleições com o deputado
federal Valadares Filho, e colocou
R$ 100 milhões para a Codevasf
nacional, nem para a regional,
porque ajudaria o Estado de
Sergipe. Nós ganhamos as
eleições e vamos usar estes R$
124 milhões para obras na
capital, disse Jackson Barreto,
que apoiou  Edvaldo Nogueira,
PCdoB, contra o filho do senador.

NO BAGAÇO

Eleitores e lideranças
comunitárias de Nossa Senhora
do Socorro garantem que o padre
Inaldo Luís da Silva (Padre
Inaldo), PCdoB, prefeito eleito,
encontrará um município no
bagaço e cheios de problemas
que revoltam a população. Ruas
esburacadas, saúde no frangalho

e merenda superfaturada, o que
exige uma auditoria, para saber o
que aconteceu e apuração firme
sobre denúncia do SBT Repórter,
apresentado por Roberto
Cabrini, que fez denúncias sobre
irregularidades na compra dos
gêneros alimentícios.

BAGACEIRA

A bagaceira em que se encontra
o município de Nossa Senhora
do Socorro é um prato cheio para
a oposição ao futuro prefeito, que
fará cobranças que agora, como
situação, não tem coragem de
fazer ao prefeito Fábio Henrique,
PDT, porque come no mesmo
prato sujo, garantem
descontentes com a
administração pública municipal.

NO PIOR

Certos de que Padre Inaldo não
conseguirá contentar a
população de Socorro, por falta
de recursos e pela desgraceira em
que encontrará o município, os
futuros opositores vê nessa
profetizada caótica
administração, o combustível
para azeitar a máquina
oposicionista e retomar o
comando da prefeitura, no final
do mandato do comunista.

ABRAÇO

O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Luciano
Bispo, PMDB, reencontrou o
amigo deputado Valmir Monteiro,
PSC, eleito prefeito de Lagarto, e
se cumprimentaram com um forte
abraço. São bons amigos e os
dois são vitoriosos, porque
Valmir tomou a prefeitura da
família Reis e Luciano retornou
ao parlamento estadual, após um
curto afastamento, por
determinação da justiça.

DESEMPREGADA?

A professora deputada estadual
Conceição Vieira, PT, que deixou
o parlamento estadual, depois de
um curto período por conta do
afastamento pela Justiça Eleitoral
de Luciano Bispo, PMDB, que
retornou, está desempregada
temporariamente. Mulher de
sorte, Conceição reassumirá em
primeiro de janeiro, para só sair,
quando terminar a legislatura. Na
condição de primeiro suplente,
ganha a vaga de padre Inaldo,
eleito prefeito de Nossa Senhora
 do Socorro.

DEPUTADO

O vereador Tijói Barreto
Evangelista, apelidado de
Adelson Barreto Filho, será
deputado estadual. Ele ficou na
suplência e ganha uma das vagas
deixadas pelos deputados eleitos
prefeitos de Estância e Lagarto.

ACUSADO

Adelson Barreto Filho foi
“suspenso” da Câmara
Municipal de Aracaju, sob
acusação de embolsar a verba
indenizatória mensal de R$ 15
mil, através de contratos fictícios
para prestação de serviços.

PERDERÁ

Como as acusações contra
Adelson Barreto Filho de
embolsar dinheiro do povo,
ilicitamente, são com relação à
Câmara Municipal de Aracaju,
não se sabe se caso ele seja
condenado, também, perderá o
mandato de deputado estadual,
uma vez que o crime foi na esfera
municipal de Aracaju.

VEREADOR

Quando eleito vereador por
Aracaju, Tijói Barreto foi
apresentado como filho do
deputado federal Adelson
Barreto e por pouco os dois não
são cassados, porque alguns

viam nesta manobra um
estelionato político, uma vez que
Tijói, na realidade, é sobrinho do
parlamentar federal e o povo foi
enganado. Quanto à enganação
praticada por um político no
Brasil, não é novidade. Como
também que a Justiça, em alguns
casos, toma decisões que nem
Deus entende, mas tem que se
cumprir, mesmo que seja
contestada posteriormente.

SORTE

O radialista Gilmar José Fagundes
de Carvalho (Gilmar Carvalho),
SD, é um homem de sorte.
Ganhou no colo com o esforço
dos outros o mandato de
deputado estadual, a partir de 1º
de janeiro de 2017, por conta da
vitória do deputado estadual
Valmir Monteiro, PSC, nas
eleições municipais de Lagarto.
Ele participou da coligação “Digo
Sim a Sergipe”, que reuniu PP /
PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PT
do B / PTC / SD / PSDB. Gilmar
obteve 18.931 votos.

FORMAÇÃO

Ninguém pode dizer que Gilmar
Carvalho não é um cabra
esforçado. Ele conseguiu se
formar em Direito. Este
itabaianense nascido em 8 de
março de 1961, no Dia
Internacional da Mulher, nasceu
para a lua e não pode reclamar de
mais nada. “Aposentou-se”
cedo, por conta dos mandatos de
deputado estadual e agora volta
ao parlamento.

GILSON

O médico Gilson Andrade, PTC,
finalmente, realizou o sonho de
governar o município de
Estância. Ele se elegeu prefeito e
no dia 1º de janeiro de 2017
assume o mandato, substituindo
outro colega de profissão: Carlos
Magno. Ele fez o inverno de
Magno, que primeiro se elegeu
prefeito e depois foi deputado
estadual e federal. Magno é um
médico conceituado no
município.

IGUAL

Gilson Andrade tem uma
trajetória parecida com Gilmar
Carvalho, quando se trata de
naturalidade. Os dois são de
Itabaiana, mas só conseguiram
sucesso eleitoral fora da cidade.
Gilson adotou Estância como a
sua cidade e Gilmar só
deslanchou depois que desceu
a Serra para viver na capital de
todos os sergipanos.

SUBSTITUTO

Gilson será substituído por
Adelson Barreto Filho que ficou
na primeira suplência nas
eleições de 2014 na coligação
Digo Sim a Sergipe (PP / PTB /
PSL / PSC / PR / DEM / PT do B /
PTC / SD / PSDB).

Ele concorreu pelo PSL e obteve
19.128, ficando na 26ª posição
com 1.82% dos votos.

 Registrado em cartório, quando
nasceu como Tijoi Barreto
Evangelista, ele nasceu em 19 de
março de 1987, em Aracaju, é
solteiro, nível superior completo
em Administração de Empresas.

EVANDO FRANCA
Dizem que o bom filho a casa
retorna e foi isso o que
aconteceu com Evando Franca,
PSD, que retorna ao parlamento
municipal de Aracaju. Com uma
votação expressiva, Evando
sempre foi amigo dos amigos e
procurou ajudar a todos. Ele é
avesso a discursos na tribuna do
parlamento e gosta mesmo é de
trabalhar. Se falar que é sim, não
tem não. Homem de palavra,
como poucos na política
brasileira. A partir de 2017 será a
vez de retomar ao batente
parlamentar.

JUVÊNCIO

Outro que retorna ao parlamento
municipal é o Juvêncio Oliveira e
desta vez terá que vê onde errou,
para evitar outra decepção, caso
queira renovar o mandato em
2020. Mas até lá vai ter muito para
fazer e avaliar, inclusive
selecionar melhor aqueles que o
rodeiam. Muitos são amigos
apenas do poder.

REELEITOS

Em Aracaju houve uma
vassourada na Câmara e apenas
foram reeleitos nove vereadores:
Anderson de Tuca (PRTB),
Bigode do Santana Maria
(PMDB), Dr. Gonzaga (PMDB),
Dr. Manuel Marcos (PSDB) ,Iran
Barbosa (PT), Lucas Aribé
(PSB),Nitnho (PSD), Pastor
Alves (PRB) e Vinicus Porto
(DEM).

CÂMARA

A partir de 2017 a Câmara
Municipal de Aracaju terá a
seguinte formação: Iran Barbosa
(PT): 8.809 votos; Vinicius Porto
(DEM): 7.802 votos; Kitty Lima
(REDE): 4.925 votos; Juvencio
Oliveira (DEM): 4.861 votos ;
Lucas Aribé (PSB): 4.812 votos;
Zezinho do Bugio (PTB): 4.548
votos; Isac (PCdoB): 4.428
votos; Bigode do Santana Maria
(PMDB): 4.367 votos; Anderson
de Tuca (PRTB): 4.064 votos;
Pastor Alves (PRB): 3.996 votos;
Dr. Manuel Marcos (PSDB): 3.932
votos; Evando Franca (PSD):
3.848 votos; Nitinho (PSD): 3.726
votos; Dra.Emilia Correa (PEN):
3.652 votos; Dr. Gonzaga
(PMDB): 3.350 votos; Elber
Batalha (PSB): 3.252 votos; Seu
Marcos (PHS): 3.111 votos;
Jason Neto (PDT): 2.797 votos;
Fábio Meireles (PPS): 2.761
votos; Palhaço Soneca (PPS):
2.657 votos; Thiaguinho Batalha
(PMB): 2.298 votos; Professor
Bitencourt (PCdoB): 2.287 votos;
Cabo Amintas (PTB): 2.148
votos; Américo de Deus (REDE):
2.000 votos

COM SALÁRIO

Os dez vereadores afastados da
Câmara de Aracaju por roubar
dinheiro do povo, segundo
denúncia levada à Polícia Civil,
não perderam o mandato e o mais
importante continuam recebendo
gordos salários. Eles, também,
não serão substituídos pelos
respectivos suplentes, porque
aumentaria o rombo no bolso do
pobre trabalhador. Agora, o mais
correto é tirar o salário dos
malandros e outras regalias, fazer
com que devolvam tudo que
tiraram da população e que

ganhem merecidas férias no
presídio de Glória ou Areia
Branca ou melhor, numa dessas
delegacias que estão com as celas
superlotadas, é o que me diz meu
dileto amigo e assessor Tonho
do Bilú Miúdo, que sente
calafrios, quando imagina o que
ele não faria com esses milhões
tirados dos sergipanos. Este
Tonho é mesmo um safado e
diante do que pensa do dinheiro
do povo, merece ser eleito
presidente da República . O bom
é que tem todos os dedos das
mãos, ou seja, vai roubar mais
rápido e sem deixar rastros. Não
quer saber de sítio, com
pedalinhos, parquinhos,
churrasqueiras  e nem de tríplex
com elevador particular, de frente
para o mar.

OS SANTOS

Para que todos tomem
conhecimento sobre aqueles que
embolsam o dinheiro do povo e
continua recebendo a grana,
Tonho do Bilú Miúdo saca do
bolso uma folha de papel
amassado e sujo, igual os nobres
parlamentares, aliás, está até
fedendo o tal do papel, porque
parece que estava no bolso de
trás e manda ver: Adriano Oliveira
(vulgo Adriano Taxista, PSDB),
Agamenon Sobral (PHS),
Agnaldo Feitosa, PR, Augusto
da Silva (vulgo Augusto do
Japãozinho), Daniela Fortes,
PEN, Emmanuel Nascimento, PT,
Jailton Santana, PSDB, Renílson
Félix, DEM, Valdir Santos, PTB ,
Tijói Barreto Evangelista (vulgo
Adelson Barreto Filho), PR.

SERVIDOR

A Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou
proposta do Senado que estende
o direito a horário especial - sem
a exigência de compensação de
horário - ao servidor público
federal que tenha cônjuge, filho
ou dependente com deficiência
(PL 3330/15). O texto também
garante ao servidor remuneração
integral.

ESPECIAL

Atualmente, a Lei 8.112/90
garante tratamento distinto aos
servidores com deficiência e aos
servidores que têm parente
próximo (cônjuge ou filho) ou
dependente com deficiência. No
primeiro caso, a lei assegura
horário especial de trabalho
independentemente de
compensação de horário; já no
segundo, é exigido que o horário
seja compensado, caso contrário
poderá perder parte da
remuneração diária. O relator da
proposta, deputado Hugo Leal
(PSB-RJ), apoiou a medida e
recomendou sua aprovação.

NAS ALTURAS

Empresas controladas pela Gol
Linhas Aéreas e uma agência de
publicidade pagaram cerca de R$
3 milhões para duas firmas
ligadas a Eduardo Cunha
(PMDB-RJ). A informação está
no pedido de prisão do ex-
deputado pela operação Lava
Jato. O objetivo do suposto
suborno seria reduzir o preço
dos combustíveis. Além da Gol,
a família Constantino é dona do
grupo Comporte, que tem 6.000

ônibus e já foi apontada como a
maior empresa de transporte
sobre rodas do mundo.

SEM SURPRESA

A prisão não foi nenhuma
surpresa para Cunha. Ele já
esperava a ação da PF desde
quando renunciou ao cargo de
presidente da Câmara em julho.
O ex-deputado passou todo o
tempo entre a renúncia e a prisão
preparando a defesa e
escrevendo um livro sobre o
impeachment de Dilma Rousseff
e a crise política. A obra é vista
como uma espécie de ‘delação
informal’.

DE NOVO

No próximo dia 30 de outubro,
eleitores de 56 cidades
brasileiras vão às urnas para
votar no 2º turno das eleições
municipais. Entre os habitantes
dessas cidades, nada preocupa
mais do que a questão da
segurança pública. É o que
mostra a enquete Avalie Sua
Cidade, do UOL, respondida por
88.862 internautas desses
municípios. Em 35 das 56
cidades em que será disputado
o 2º turno, a segurança é a maior
preocupação dos eleitores,
deixando para trás temas como
corrupção, saúde,
abastecimento de água e
emprego. Você ainda pode
avaliar a sua cidade no
aplicativo UOL Eleições 2016 e
no site uol.com.br.

SUL-MINAS

Após 25 anos, o eixo Rio-São
Paulo está mais uma vez fora das
semifinais da Copa do Brasil. Os
cariocas já nem estavam nas
quartas e viram de camarote
uma noite trágica para os
paulistas. Santos, Corinthians e
Palmeiras foram eliminados. Os
duelos das semifinais entre
Atlético-MG x Inter e Cruzeiro x
Grêmio estão agendados para
acontecer nas duas próximas
semanas, nos dias 26 de
outubro e 2 de novembro.

BLOQUEADOS

O ex-deputado Eduardo Cunha
foi preso em Brasília pela Polícia
Federal, teve ainda R$ 220
milhões em bens bloqueados.
As operações foram autorizadas
pelo juiz federal Sergio Moro,
para evitar uma possível fuga
do ex-deputado. Cunha é réu em
três ações na Justiça Federal,
mas a prisão é referente ao
processo no qual ele é suspeito
de ter recebido propina por um
contrato de exploração de
petróleo na África e de manter
dinheiro em contas secretas na
Suíça.

RETALIAÇÃO

A prisão de Cunha causou
apreensão no Palácio do
Planalto. A avaliação é que
aumenta o risco do
peemedebista fazer um acordo
de delação premiada e
comprometer o núcleo de apoio
do governo federal. Em nota,
Eduardo Cunha classificou a
prisão dele como uma “decisão
absurda”. E pelo menos até o
momento, advogados do ex-
deputado descartam a
possibilidade de delação.
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New Print Cartuchos

O primeiro ciclo ele
itoral realizado
após o impeach-

ment da ex-presidente Dilma
Rousseff (PT) marcou um
forte baque para a centro-
esquerda no país, enquanto o
PSDB se consolidou como o
principal vencedor.

Considerando o grupo do
chamado G-93 (capitais e ci-
dades com mais de 200 mil
eleitores), o PT tinha 14
prefeituras, mas agora ad-
ministrará apenas uma - Rio
Branco, no Acre.

O partido do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva per-
deu as sete cidades em que
disputou segundo turno neste
domingo - foi derrotado, por
exemplo, no Recife e ficará
pela primeira vez sem
prefeitura no ABCD paulis-
ta, berço histórico da sigla.

A sigla perdeu as prefeitu-
ras de São Paulo e Goiânia,
e de cidades importantes em
São Paulo como Guarulhos,
São Bernardo do Campo e
São José dos Campos.

No total nacional, o PT foi
de 638 prefeitos eleitos em
2012 para 254 neste ano -
de 11,2 milhões de eleitores
sob sua gestão nas cidades,
passará a apenas 1,6 milhão.

“Sensação” da eleição mu-
nicipal anterior, em 2012, o
PSB tinha 11 prefeituras no
grupo das maiores cidades,
mas saiu das urnas neste do-
mingo com somente seis.
Conseguiu manter Recife,
Campinas e Palmas, mas per-
deu Belo Horizonte, Cuiabá
e Porto Velho.

Considerando todos os
municípios, o PSB adminis-
trará 415 cidades, ante 440
em 2012. Também terá
menos eleitores sob uma ad-
ministração da sigla: 4,7 mil-
hões, contra 6,1 milhões há
quatro anos.

O PDT elevou o número
total de prefeitos (307 para
335), mas perdeu terreno no
chamado G-93: de 12 para
quatro prefeituras. Das cinco
capitais que administrava,
manteve três (Fortaleza, Na-
tal e São Luís).

O PC do B, aliado mais fiel
do PT nas gestões Lula e Dil-
ma, teve desempenho   se-
melhante: avançou no total
nacional (54 para 81 ci-
dades), porém recuou nos
maiores centros (três para
uma cidade no G-93). A   sigla
perdeu cidades importantes
como Contagem (MG) e
Olinda (PE).

Do sucesso à rejeição
Para especialistas consulta-

dos pela BBC Brasil, o revés
dos partidos de centro-es-
querda se sustenta no tripé
crise econômica, corrupção e
percepção de “radicalismo”.

O cientista político Claudio
Couto, professor da FGV, diz
que o alto nível de conheci-
mento do eleitorado em
relação ao PT, resultado dos
anos no poder em Brasília,
acaba impulsionando a re-
jeição à sigla.

“O PT é o partido com a
marca partidária mais forte no
país, é o mais reconhecido.

Portanto, também é fácil as-
sociar o partido diretamente
aos seus erros. PMDB e PP,
por exemplo, têm no geral
mais problemas de corrupção
que o PT, mas o eleitor não
associa os políticos do
PMDB e do PP às legendas
como fazem com o PT”, diz.

“Essa marca partidária, que
antes era um atalho para o
sucesso do partido em
eleições, hoje é um atalho
para sua rejeição”, conclui.

A eleição de 2016 também
ocorreu em meio a uma das
piores recessões da história
do Brasil - a queda acumula-
da da atividade econômica
soma quase 8% desde 2014,
período em que o desem-
prego praticamente dobrou -
11,8% no terceiro trimestre
de 2016.

Ivan Filipe Lopes
Fernandes, professor de
Políticas Públicas da Univer-
sidade Federal do ABC, as-
socia os resultados econômi-
cos dos últimos governos
petistas à debandada de vo-
tos.

“Fala-se muito na tal agen-
da conservadora, mas ela já
está aqui há muito tempo, o
Brasil nunca foi nenhuma
Holanda (país conhecido por
valores liberais). Entendo a
derrota da esquerda pelos
equívocos econômicos
cometidos pelo governo
petista”, diz ele, que defende
um “processo de auto
avaliação” pelo campo da es-
querda.

“O próprio discurso do
golpe põe a culpa em um
agente externo e impede a
esquerda de rever os erros
cometidos”, afirma.

O PSDB venceu 14 dos 18
segundos turnos que    dis-
putou. Será ainda a sigla a
administrar o maior número
de eleitores nas cidades (13
milhões) e a maior quantidade
de capitais: 7.

O PMDB, partido do
presidente Michel Temer,
manteve a liderança no total
de prefeituras (1.021 em
2012 e 1.038 em 2016), mas
administrará menos eleitores

(9,5 milhões para 8,1 mil-
hões).

A sigla melhorou seu
desempenho no grupo do G-
93: 10 para 14 cidades, e
gerenciará quatro capitais
(tinha duas): Boa Vista,
Goiânia, Florianópolis e
Cuiabá. Das 15 cidades em
que a legenda estava nas ur-
nas no segundo turno, venceu
em nove.

Para o sociólogo Antônio
Lavareda, os bons resultados
de políticos tucanos são re-
sultado direto do desgaste
petista.

“O PSDB é um dos
maiores partidos do país em
termos de estrutura em
governos estaduais e munici-
pais, e sempre fez nacional-
mente o contraditório do
PT”, diz. “Então seus quadros
nestas cidades acabaram sen-
do beneficiados pelo des-
gaste de seus adversários.”

“Veja o caso de Santo An-
dré (SP), 80% (78,2%) para
o PSDB contra 20%
(21,7%) do PT. Se houvesse
segundo turno em São Pau-
lo, a proporção entre (João)
Doria (PSDB) e (Fernando)
Haddad (PT) seria similar”,
prossegue Lavareda.

Para Couto, da FGV,
denúncias contra políticos tu-
canos tiveram menor impac-
to sobre o eleitorado. “Justa
ou injustamente, porque há
quem alegue seletividade, foi
o PT quem apareceu em um
maior número de denúncias,
justamente por estar sob os
holofotes da Presidência da
República.”

“O PSDB, como oposição,
acabou se beneficiando nesse
processo, porque denúncias
(contra integrantes do parti-
do) acabaram ficando em se-
gundo plano”, afirma.

Pulverização e partidos
menores

O pleito de 2016 reforça a
tendência de pulverização do
sistema político verificada nas
eleições de 2014.

Siglas de menor expressão
assumirão grandes cidades,
como Belo Horizonte (PHS,
com Alexandre Kalil), Curiti

Marcelo Crivella (PRB), prefeito eleito do Rio de Janeiro com
59,36% dos votos válidos, comemora vitória

ba (PMN, com Rafael Gre-
ca) e Rio de Janeiro (PRB,
com Marcelo Crivella).

Ao todo, 13 partidos
venceram disputas em capi-
tais, ante dez que hoje coman-
dam essas prefeituras.

Há ainda novas legendas no
grupo do G-93: PMB
(Caucaia, CE), PTN (Osas-
co, SP), Solidariedade (Olin-
da, PE), PSC (Cascavel, PR),
PHS (BH e Betim, MG) e
PTB (Canoas, RS e Anápo-
lis, GO).

A derrota do esquerdista
PSOL nas três cidades em
que disputava o segundo turno
- Belém (PA), Rio de Janeiro
e Sorocaba (SP) - também
era “previsível”, segundo
Cláudio Couto, da FGV.

“No mundo inteiro, a maio-
ria tende a votar em candi-
datos mais moderados, tanto
à esquerda quanto à direita”,
afirma.

“Embora apareça como al-
ternativa de esquerda ao PT,
o PSOL soa, quando muito,
como o PT dos anos 1980,
aquele PT menos disposto ao
diálogo, anterior à mudança
para a moderação que per-
mitiu a eleição de Lula.”

Para Fernandes, da
UFABC, a “proximidade
eleitoral” com o PT acabou
afetando os candidatos do
PSOL.

“Em horas de divisão entre
governo e oposição, o PSOL
sempre concorda com o PT
sob o argumento do voto críti-
co, do voto útil ou da ameaça
da agenda conservadora”,
afirma. “Então ele também
acaba sendo punido pelos
problemas econômicos que o
eleitor associa às gestões
petistas.”

A Rede, da ex-senadora e
ex-candidata presidencial
Marina Silva, elegeu apenas
sete prefeitos pelo país.

O resultado, na opinião de
Fernandes, é fruto de sua “in-
capacidade de articulação”.

“A Rede é o partido que
nunca foi. Está sendo punida
pela sua própria incapacidade
de estruturar candidatos e
discurso Brasil afora.”

Eleições municipais desidratam Partidos de Esquerda
Divulgação

Novo prefeito de Aracaju
*A maioria dos aracajuanos elegeu o ex-prefeito Edvaldo

Nogueira PC do B para comandar os destinos da capital
sergipana por quatro anos. O deputado federal Valadares
Filho, que concorreu com o prefeito eleito, teve a menos
que Edvaldo quase 12 mil votos. Na prática um empate
técnico. Isto mostra que o povo ficou dividido e, por um
evento externo escolheu Edvaldo. O prefeito eleito tem um
adversário exigente, que é o próprio povo. As eleições deste
ano mostraram que a galera não está para brincadeira não
e está tirando os maus gestores, apesar de muitos votos
nulos e abstenções. Os bairros ficaram divididos a ponto de
ganhar do prefeito eleito, escolhendo Valadares, como foi o
caso do Conjunto Augusto Franco. Portanto, administrar
Aracaju vai ser um desafio para Edvaldo Nogueira.

*Cada prefeito que passa por Aracaju deixa a sua
contribuição. O próprio Edvaldo Nogueira deixou algo de
bom para os aracajuanos, mas, não foi o suficiente para
eleger Valadares Filho, na época, seu candidato em 2012.
O maior problema do ex-prefeito foi a saúde, a educação,
segurança e a falta de obras, inclusive inacabadas. O atual
prefeito, João Alves Filho (DEM) ganhou de Valadares Filho
no primeiro turno com larga vantagem. O povo acreditou
em João Alves e lhe entregou uma cidade basicamente no
caos. O prefeito não foi capaz de gerir a administração,
com seus problemas rotineiros. A saúde é o maior problema.
Deu sua contribuição, concluiu as obras que Edvaldo deixou,
principalmente o mergulhão, que até hoje moradores dos
Conjuntos Augusto Franco e Inácio Barbosa agradecem.

*Edvaldo Nogueira vai enfrentar um desafio. A cidade
está no caos, não totalmente, mas, por conta da política as
coisas se agravam. Os recursos da Prefeitura de Aracaju
está no limite e, no modelo de administrar do comunista,
com fatiamento da administração, fica realmente
complicado. O novo prefeito, assim como João Alves, não
terá senadores, deputados, Governo a seu favor para a busca
de recursos. Ele tem que trabalhar com recursos próprios,
o que não fez quando foi prefeito de Aracaju. Ainda a seu
lado Governo Estadual e Federal, não aproveitou as
oportunidades, imagine agora. Colocar salários em dia dos
servidores e melhorar a saúde, a coleta do lixo e a licitação
do transporte é a promessa de Edvaldo. Os aracajuanos
esperam que o novo prefeito cumpra com as promessas,
senão, tem apenas um mandato. Boa sorte Edvaldo
Nogueira.

POLÊMICA
Após a vitória do    comu-

nista a Prefeitura de Araca-
ju, Edvaldo Nogueira, o
governador Jackson Barre-
to (PMDB) disparou sua
metralhadora para os  ad-
versários politicamente  e
parou nos senadores
Eduardo Amorim e Antonio
Carlos Valadares. Com pa-
lavras chulas, o governador
atingiu os senadores.

POLITICA
Politica não se faz dessa

forma, principalmente para
quem é uma autoridade
constituída pelo povo. Ficou
feio para o governador Jack-
son Barreto. O povo de Ser-
gipe não merece esse com-
portamento de seu represen-
tante. Os homens de bem se
envergonham com essa ati-
tude e reprovam. Quem tem
caráter enoja esse compor-
tamento.

PLANTOU
A gente não pode mudar a

Lei da Natureza, sempre
estou dizendo isso aqui.
Quem planta colhe. Seja em
qualquer área das nossas vi-
das. Jackson vai colher o que
ele está plantando. O
governador deve se lembrar
dos fundadores do Partido
dos Trabalhadores que boa
parte deles estão na cadeia
e outros respondendo a
vários processos e, qualquer
momento podem serem pre-
sos.

MENTIRAS
A politica é algo muito

bom, quando se faz com ver-
dades. A mentira na politica
e, em qualquer lugar tem
suas consequências danosas.
Vale alertar a essas pessoas
que procuram seguir pelo
caminho da mentira, que o
seu fim é desastroso. Se
Edvaldo Nogueira ganhou
estas eleições na base da
mentira e calúnia, ele vai
pagar por isso na sua própria
administração. Porém, se

falou a verdade vai ter
sucesso. Anotem o que es-
tou dizendo.

DIFICULDADE
Choque de gestão. Essa

foi a frase que o prefeito de
Salvador ACM Neto disse
para justificar seu sucesso
na Prefeitura baiana. Se o
prefeito eleito de Aracaju
Edvaldo Nogueira usar esse
recurso, com certeza terá
sucesso. Mas, se voltar ao
mesmo vício será o con-
trário.

SERVIDORES
Tem servidor da Prefeitu-

ra de Aracaju que está con-
trariadíssimo com a volta do
PT na administração da
capital sergipana. “Só eles
têm razão e ainda que se
mostre a verdade levam por
outro lado e não admitem
que o PT quebrou o Brasil,
a Petrobrás e Sergipe”, afir-
mam acrescentando que vão
ser quatro anos de vexame.

GOVERNO
Passadas as eleições para

prefeito agora a politica gira
em torno da próxima para
Governo do Estado,
Federal, deputados estaduais
e federais. O senador
Eduardo Amorim (PSC) por
enquanto, porque vai migrar
para o PSDB, começa a
fazer a sua campanha, com
várias entrevistas nas rádios
de Aracaju e algumas no in-
terior do Estado.

CRITICA
O senador Eduardo

Amorim faz duras críticas a
administração do Governo
Jackson Barreto, principal-
mente na área da saúde. É
bom que, quando o senador
criticar, diga a solução, com
essa atitude, o senador con-
tribui para uma vida melhor
da sociedade.

CARGOS
Realmente, o governador

Jackson Barreto faz uma
péssima administração, com
salários atrasados e parcela-
dos, saúde um caos e nada
de obras. Ele reclama da
crise, mas, seu governo é
cheio de cargos.
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Prefeito eleito diz que primeiro
passo é cuidar da saúde de Aracaju

COMUNISTA

Prefeito eleito de Ara
caju, Edvaldo
Nogueira  (PC do B

)  disse a jornalistas  em sua
residência após a apuração
do resultado na noite do últi-
mo domingo, 30, que sua
primeira ação é cuidar da
saúde do povo de Aracaju e
colocar os salários dos servi-
dores em dia, já no primeiro
mês, janeiro de 2017. De
acordo com Nogueira, sua
vitória nas urnas reflete uma
reação popular às diferenças
entre seu projeto de governo
e o do candidato derrotado
Valadares Filho –(PSB).

“Um era o projeto do
atraso, do retrocesso, da
continuidade do que está aí.
E o outro, que é o nosso, é
projeto da reconstrução, de
tornar nossa cidade cada dia
melhor. E a partir de janeiro
de 2017 colocaremos isso
em prática”. O prefeito eleito
também ressaltou que seu
primeiro passo será cuidar da
saúde do município.

“A saúde está um caos. Va-
mos fazer um esforço grande
para recuperar os postos de
saúde, acabar com as filas de
marcação de exames, recu-
perar a dignidade das pes-
soas”. Nogueira também co-
mentou sobre outros setores,
como segurança. “Vamos ar-
ticular uma parceria entre a
Guarda Municipal e as Polí-
cias Militar e Civil, vamos cui-
dar da geração de emprego,
do pagamento de servidores,
vamos cortar onde foi

Eliane e Edvaldo comemoram a vitória em
Aracaju

necessário. Faremos uma
gestão profissional para que
possamos enfrentar os   prob-
lemas de nossa cidade”.

O novo prefeito da capital
destacou ainda sobre seu
compromisso com o trans-
porte público. “A partir da
próxima semana vou convi-
dar os prefeitos de Socorro,
Barra dos Coqueiros e São
Cristóvão para que em
janeiro comecemos a afinar
um consórcio metropolitano
de transporte público. E no
primeiro ano já daremos iní-
cio ao processo de licitação
do transporte público em
Aracaju, Socorro, São Cris-
tóvão e Barra dos Co-
queiros”.

Por fim, Nogueira ressaltou
que não terá relações preju-
dicadas com o Governo Fed-
eral. “Temos quatro deputa-
dos federais e o PMDB de

Aracaju me apoia, assim
como o governador Jackson
Barreto. E o   coronelismo
acabou, era do tempo em que
Valadares era   governador.
Sou prefeito de uma capital
do Brasil, tenho bancada, e
o presidente  Temer vai me
receber sim. Vamos marcar
uma audiência com ele mais
rápido do que pensam”.

Nota da Redação – o que
o prefeito eleito de Aracaju
está prometendo é coisa
séria. Ele mesmo deixou a
saúde um caos quando foi
prefeito.   Agora diz que vai
mudar. Além disso, os salári-
os dos servidores em dia,
com queda de arrecadação e
muitos cargos a serem
preenchidos pelos partidos
que o apoiaram. Vamos vê.
Tomara que sim.

Valadares Filho agradece ao povo pelos votos
Através das redes sociais,

o candidato a prefeito de Ara-
caju e deputado federal Val-
adares Filho (PSB-SE),
agradeceu as manifestações
de carinho e solidariedade
que tem recebido nas ruas e
redes sociais. “Tivemos a
oportunidade de dialogar
com o povo de Aracaju, olho
no olho, para dizer que nos-
sa cidade precisava de uma
renovação política e admin-
istrativa”.

Ele agradeceu ainda as pa-
lavras de admiração e    con-
fiança. “Reconheço a tristeza
e decepção de muitos de
vocês com o resultado. Mas
podem ter certeza que cada
palavra e cada gesto de
carinho, tem me deixado ain-
da mais forte para seguir em
frente”.

Como forma de agradeci-
mento e mantendo com-
promisso com o povo de
Aracaju, Valadares Filho ga-
rante que irá fiscalizar a nova
gestão e fará uma oposição
firme. “Irei retribuir toda a
esperança que parte significa-
tiva dos aracajuanos deposi-
taram em mim com muita
dedicação. Nossa luta con-
tinua em prol de todos os ser-

 Valadares Filho aceita a derrota e
agradece ao povo

gipanos, com olhar vigilante
sobre o novo governo munic-
ipal. Permanecerei aliado do
povo, fazendo uma oposição
firme e    responsável, para
cobrar todas as propostas
que foram feitas durante a
eleição”, concluiu.

Nota da Redação -     Val-
adares Filho perdeu as
eleições com dignidade. É jo-

vem e tem muito tempo pela
frente. Ele ficou com uma boa
votação e, na próxima, a de-
pender da administração de
Edvaldo Nogueira Valadares
pode realizar seu sonho de ser
prefeito de Aracaju. Não foi
dessa vez, mas, o tempo dirá
o momento certo. Boa sorte
Valadares na sua função
como deputado federal.

Prefeitura diz que não tem réveillon na Orla

A Diretoria de Imprensa da
Prefeitura de Aracaju emitiu nota
em que anuncia que este ano não
será feita a iluminação do Natal
nas ruas da cidade e que não
haverá a festa de reveillon, que
se realiza há anos na orla da praia
de Atalaia, onde se concentra a
população todos os finais de ano.

A nota diz que “Diante da
situação de crise financeira pela

qual atravessa a Prefeitura de Ara-
caju,  vem a público anunciar que
não serão realizadas festas de
Réveillon na Orla de Atalaia e Orla
Pôr do Sol”.

Acrescenta que a “Prefeitura
também não irá fazer a iluminação
decorativa para o período natali-
no, visto que todos os esforços
estão sendo empenhados para
solucionar os débitos existentes

com servidores e fornecedores o
mais breve possível”.

E conclui: “em assim sendo, a
Prefeitura de Aracaju pede des-
culpas a todos os aracajuanos
pelos transtornos causados no
atual momento, ao tempo em que
reafirma que todos os esforços
estão sendo realizados no senti-
do de que saiamos dessa crise o
mais rápido possível”.

Associação comemora

Associação comemora
aprovação no Senado de
vaquejada como cultura

Divulgação

A Associação
Brasileira de Va
quejadas comemo-

rou nesta terça-feira (1º) a
aprovação no Senado do
projeto que reconhece a va-
quejada como manifestação
cultural. “A Câmara e o Sena-
do deram importantes
avanços no sentido de recon-
hecer a vaquejada como o
que ela realmente é, uma man-
ifestação da nossa cultura”,
afirmou o presidente da asso-
ciação, Marcos Lima.

O plenário do Senado apro-
vou o projeto na tarde de
terça-feira. Como o texto já
foi aprovado também pela
Câmara, segue agora para
sanção do presidente da
República, Michel Temer.

Na vaquejada, um boi é sol-
to em uma pista e dois  va-
queiros, montados em cava-
los, tentam derrubar o animal
pelo rabo. O Ministério Públi-
co Federal no Ceará entende
que a prática é tortura e maus-

Um boi sai e dois homens correm para derrubar o animal. Esta é
a cultura

tratos aos animais. Marcos
Lima discorda.

“Não existe tortura. O
cavalo de vaqueiro tem o
maior acompanhamento
veterinário e nutricional que
um animal pode ter. O boi
que parte numa vaquejada é
preparado para ter essas
condições, mesmo no
período de seca ele é bem
alimentado para estar numa
corrida de vaquejada. Sem a
vaquejada, não haverá inter-
esse em manter gastos para
dar as melhores alimentações
para esse animal”, argumen-
ta.

Decisão do Supremo
Apesar da aprovação no

Senado, no mês passado,
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu derrubar uma
lei do Ceará que regulamen-
tava a vaquejada. Por 6 vo-
tos a 5, os ministros    con-
sideraram que a atividade im-
põe sofrimento aos animais e,
portanto, fere princípios

constitucionais de preser-
vação do meio ambiente.

Mesmo com a decisão do
Senado desta terça, preva-
lecerá o entendimento da Su-
prema Corte. A proposta
aprovada pelos   parlamen-
tares não regulamenta a práti-
ca, com parâmetros e regras.

Na semana passada, a
Justiça cancelou uma vaque-
jada que seria realizada em
Solonópole, no interior do
Ceará. Apesar da suspensão
e da decisão do supremo,
Marcos Lima diz que as va-
quejadas seguem sendo
realizadas.

“Já temos vaquejadas
maiores que as de Solonó-
pole sendo realizadas em out-
ros estados, como Pernam-
buco, Alagoas. O acórdão do
STF ainda não foi publicado
e quando for, vamos recor-
rer da decisão”, diz o vice-
presidente da Associação
Brasileira de Vaquejadas.

Réveillon

Hotéis usam criatividade
para atrair turistas

A festa de Réveillon da
Orla de Atalaia foi
cancelada, mas a rede
hoteleira está otimista e está
usando a criatividade para
atrair turista neste fim de ano.
De acordo com a presidente
da Associação Brasileira de
Indústria e Hotéis de Sergipe
(ABIH), Daniela Mesquita,
os empresários estão
disponibilizando pacotes
com preços atrativos e
fazendo programação par-
ticular na parte interna dos
empreendimentos para suprir
a ausência da tradicional
festa, que ocorre na orla de
Aracaju na virada do ano.

Segundo a presidente da
ABIH, a criatividade do
empresariado já está surtindo
efeito. Ela revela que a taxa
de ocupação para a virada do
ano já alcança a casa dos
50%. No ano passado, os
hotéis apresentaram uma taxa
de ocupação de 90%.

A presidente da ABIH
lamenta a ausência de shows
promovidos pela Prefeitura
de Aracaju. Ela revela que o
cancelamento da festa causa
impacto para o setor
hoteleiro, mas também para
bares, restaurantes,
ambulantes e taxistas. “A
hotelaria e diversos setores

esperam pela realização da
festa. É lamentável que a
gente não tenha réveillon na
Orla e que a cidade não vai
ficar ornamentada para
receber os turistas no fim de
ano”, avalia.

A Prefeitura de Aracaju
confirmou no fim da tarde
desta terça-feira, 1º, que não
irá realizar as festas de
Réveillon da Orla de Atalaia
e da Orla Pôr do Sol. A
iluminação decorativa de
Natal também não será feita.
A PMA atribiu o
cancelamento das festas à
crise financeira e diz que a
prioridade é quitar os débitos
existentes.
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Salão de Beleza 
MM

CENTRO DE BELEZA
MIRIAM

PODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIA
DEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃO
LIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELE
MASSAGENSMASSAGENSMASSAGENSMASSAGENSMASSAGENS
SOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHA
DEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVA E DEA E DEA E DEA E DEA E DE
RENARENARENARENARENA

Rua Nossa Senhora das Dores, 121
Bairro Cirurgia Tel:(79) 9944-1362/3213-7608

PROMOÇÃO:
DE 2ª A 5ª –
ESCOVA + PÉ E
MÃO: R$ 20,00.
ATENDEMOS
DOMINGOS E
FERIADOS

Avenida Edézio Vieira de Melo,
1267 – Pereira Lobo – Fone:

(79) 3214-2776

HIPER FRANCARNE
Carne fresca de primeira qualidade, todos os dias. Frangos abatidos na hora.

Além de Carnes e Frangos
estamos também com
Variedades de Pescados.

VIDRAÇARIA  CRISTALINA
Vidros, Molduras, Box Temperado, Balcões, Espelhos e
Vitrines
REVESTIMENTO FUMÊ E VIDROS BIZOTADOS

Grande Promoção de Espelho Cristal

Alta tecnologia em aplicação de revestimento fumê. Ele filtra
até 99% dos raios ultra-violeta, permitindo que os objetos
sejam danificados, proporcionando completa segurança e
privatizando o ambiente. Box temperado com o melhor
preço do mercado

FAÇA-NOS UMA VISITA E COMPROVE
O QUE ESTAMOS ANUNCIANDO

CARVALHO
FONES: 3259-1159 – 9977-4899 – 8846-6065

Avenida José Sampaio, 702 – Conjunto Costa e Silva – Aracaju – Sergipe –
email: vidraçariacristalina@hotmail.com

 

Festa vip
Com a sua boa energia de
sempre, a colunista Maria
Franco reuniu muita gente de
destaque da sociedade
sergipana em torno de uma
mega festa, que marcou a
chegada dos seus 40 anos e o
lançamento da 6ª edição de seu
livro/ agenda por Maria Franco.
Ao lado do maridão Alex
Sampaio e demais familiares,
ela estava linda, leve e
sorridente, como só Maria é. A
celebração aconteceu na noite
de sexta-feira, 21 de outubro,
no Sônia Lima Lotf, com
decoração e bufê impecáveis.
Destaque também para o
maravilhoso show da cantora
Márcia Freire, que arrasou no
repertório. A programação
musical contou também com
os hits do DJ Cafu. Na foto,

Coffee
A paixão entre os casais – e a vontade de deixá-la
sempre presente na relação – inspirou O Boticário
para a criação das novas fragrâncias da marca,

Coffee Paradiso. Os lançamentos – um feminino e um
masculino – convidam a aquecer a relação e
embarcar em uma viagem rumo ao paraíso que
é estar ao lado de quem se ama. Ampliando
uma das linhas de maior sucesso da marca, as
novidades chegaram em outubro às lojas de O
Boticário de todo o Brasil, e-commerce
(www.boticario.com.br) e revendedoras da
marca. A versão masculina de Coffee Paradiso
traz o contraste do café com a madeira e o
chocolate belga, combinados ao calor do âmbar
e o frescor do cardamomo. O lado mais doce
da paixão está presente na versão feminina por
meio do açúcar salpicado – contrastando com
o café e as madeira cremosas, e os toques de
morango, framboesa e noz moscada.

Aviões Private

O avião mais famoso do Brasil
vai aterrissar em terras
sergipanas. Pilotado por Solange
Almeida e Xande, o Aviões do
Forró tem show marcado para o
dia 12 de novembro, no Hotel
Prodigy, a partir das 16h.
Intitulada Aviões Private, a festa
contará com área vip e arena
open bar de whisky 8 anos, vodka
premium, cerveja ice, água
mineral e refrigerante. Além de
muito forró, quem marcar
presença também curtirá o som
do grupo Timbalada, que vai
“invadir” a festa e embalar o
público com a sua precursão
contagiante. Ingressos à venda
na Central do Ticket, no RioMar
Shopping. Adquira logo o seu
porque o acesso é limitado.

Assaí Atacadista

Aracaju acaba de receber a
primeira unidade do Assaí
Atacadista, do Grupo Pão de
Açúcar. Com investimento de R$
40 milhões, a loja foi inaugurada
no dia 20 de outubro, marcando
a abertura do centésimo
endereço da rede, número
considerado um marco, pois
representa a chegada a um novo
Estado – o 15º do Brasil em que o
Assaí Atacadista está presente
– e a força da expansão da
bandeira, segunda maior rede de
atacado do país. Localizada na
Rua Simeão Aguiar, nº 430, no
bairro José Conrado de Araújo, a
chegada da nova loja do Assaí
Atacadista gerou
aproximadamente 520 vagas de
empregos, entre diretos e
indiretos. Possui quase 13 mil m²
de área construída, sendo 5.300
m² de área de vendas, 386 vagas
de estacionamento e 28 caixas.

Boa Luz

No dia 6 de novembro, o cantor
Danielzinho vai aterrissar na Boa
Luz para fazer um show com a
Banda Forrozão Quarto de Milha,
além de outros convidados
especiais. O evento ocorrerá a
partir das 14h, no Parque
Aquático, onde Danielzinho vai
apresentar seu novo repertório
que conta com o sucesso
‘Matuto Inteligente’, além de
canções consagradas ao longo
da sua carreira. O hotel fazenda
fica localizado no município de
Laranjeiras, a 25 km de Aracaju.
O passaporte para curtir o dia
custa R$ 39,90 e o visitante pode
também se divertir a partir das
8h30 mergulhando nas piscinas,
visitando animais no zoológico
e degustando a culinária local.
Mais informações pelo telefone
(79) 3281-4848.

Campanha

Na reta final da sua tradicional
campanha do Outubro Rosa, a
Norcon Rossi continua
compartilhando histórias de
mulheres vitoriosas, como a de
Virgínia Rocha, de 50 anos. Ela
descobriu um nódulo na mama
há dez anos através do
autoexame. Após uma visita ao
mastologista e muitos exames,
veio a confirmação, Virgínia tinha
câncer. Hoje, curada, Virgínia
envia um recado de fé para
mulheres com o diagnóstico:
“encare como uma oportunidade
de transformação e de dar mais
valor a vida. De uma certa forma,
depois que acaba, vem a paz!”,
conforta.

Encontro de Gerações

No dia 20 de novembro, a
consagrada cantora Ângela
Maria e o jovem cantor Márcio
Gomes estarão no palco do
Teatro Atheneu, 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
www.compreingressos.com/
villelaproducoes ao preço de
R$100 (inteira) e R$50 (meia).
Imperdível!

Albar
Para quem busca uma boa
programação aos domingos, o
Restaurante Albar é perfeito! A
casa oferece comida saborosa,
destaque para os nobres cortes
de
carnes como Ancho, Chorizo,
Baby Bife Bombom, T-Bone Steak
e Prime Rib. E se você gosta de
feijoada, prepara-se para
saborear a melhor da cidade.
Servida ao modo carioca, ela
chega às mesas em cumbucas e
é saborosíssima. E que tal uma
musiquinha para acompanhar?
Pois é, aos domingos no Albar
você pode almoçar ouvindo
bossa nova com o cantor Hélio.
Quer saber onde fica essa
maravilha? Aí vai o endereço: na
Rua Castro Alves nº 37 - na Praça
Monteiro Lobato – Conjunto
Inácio Barbosa.

(da dir. p/ esq.) Maria Franco com os pais, Zé Franco e Luiza
Sant, e o marido Alex Sampaio.

Reconhecimento

Numa cerimônia repleta de emoções e alegria, a Fundação de Apoio à
Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec)
realizou a entrega do Prêmio João Ribeiro de Comunicação e
Divulgação Científica na noite da última quinta-feira (20) durante
uma solenidade no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. Os
jornalistas Fredson Navarro e Anderson Barbosa que ficaram entre
os vencedores das categorias Jornalismo Online e Televisivo
receberam a premiação. Navarro conquistou o prêmio pela terceira
vez e agora venceu com a reportagem ‘Restrição de carboidratos
provoca baixa autoestima’. Barbosa venceu pela segunda vez com a
matéria ‘Professor transforma óleo de cozinha em detergente’.
Parabéns!

Vendas no comércio de
Aracaju caem em 11%

ECONOMIA

Análise realizada pelo
Boletim Sergipe
Econômico, parce-

ria do Núcleo de Informações
Econômicas (NIE) da Feder-
ação das Indústrias do Esta-
do de Sergipe (FIES) e do
Departamento de Economia
da UFS, com base nos da-
dos da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC) do IBGE,
apontou que as vendas do
comércio varejista ampliado,
que abrange as atividades de
varejo e o comércio de veícu-
los, motos, partes e peças e

as vendas de material de
construção, apresentaram
retração de 11% no mês de
agosto, em comparação
com o mesmo mês do ano
passado. A receita nominal
das vendas do comércio
varejista ampliado recuou de
2,7%, na mesma base de
comparação.

De janeiro a agosto deste
ano, as vendas do comércio
ampliado recuaram 15,5%,
já a receita nominal caiu
6,6%, comparações em
relação ao mesmo intervalo

de 2015.
Comércio restrito
No comércio restrito, que

inclui apenas as atividades do
varejo, com ajuste sazonal
(utilizado para uniformizar os
períodos de comparação), as
vendas registraram recuou de
0,4%, na passagem de julho
para agosto do ano corrente.
Enquanto que a receita
nominal apresentou retração
de 0,3%, na série com ajuste
sazonal.

Com a crise que abate a economia brasileira, o comércio despenca

DIVULGAÇÃO



Festeja Aracaju

O sertanejo comandará a noite de sábado, 03 de dezembro, em
Aracaju. É que grandes nomes do estilo musical vão subir no palco
da Arena de Eventos para agitar o Festeja Aracaju. A festa terá início
às 21h e traz na programação os shows de Marília Mendonça,
Henrique & Juliano, César Minoti & Fabiano, Xande & Nanda e
Maiara & Maraisa. Para que o público possa curtir tudo com muito
conforto, será montada uma megaestrutura com praça de alimentação,
banheiros, dois palcos e postos de atendimento com diferentes
serviços. A segurança também será ostensiva, como,
a l i a s , acontece em todos os eventos da
A u g u s t u s Produções. Os ingressos – Pista,
Camarote com área Vip e Área Premium Back Stage

- estão à venda na Central do Ticket,
no primeiro piso do RioMar

Shopping. Com o cartão Banese
Card é possível parcelar em até 3x.

Já com os demais cartões em
duas vezes. Ou seja, a diversão
está garantida.

Imperdivel!!
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Novos projetos & Projetos novos I

A Nossa “Morticia Admas” sergipana, agora que vive fora
da mídia não tem se contentado com o ostracismo social, depois
que a Tv colocou em pratica  a letra da musica” E nos meus
planos , não está  você”
Soube que a “moça” que é adepta de um tambor e despachos,
já encomendou um boi e 40 mil alfinetes para um novo trabalho.
Mas quem tem Deus no coração nada atinge...

Com essa só pedindo as lojas Huteba uma TV de plástico
para resolver o problema da pobre menina que não tem
ninguém!!!

& Novos projetos & Projetos novos II

Soube através de uma boca não tão miúda assim, que um
importante e famoso profissional da educação física sergipana,
que trabalha como Personal Trainner, diante da crise financeira
fez um acordo com a sua esposa e começou a atender e
oferecer serviços de “Lover Boy”
Mas como a esposa é exigente e gosta de muito dinheiro, ela
mesma é quem cuida da agenda do “Moiçolo”  e alerta que o
“Michê” só aceita bibas afortunadas que para uma simples noite
de prazer com o boy terá que desembolsar no mínimo R$ 500,
00
Com essa só pedindo um Açaí com muita banana e mel
diretamente da Orla de Atalaia!!!

Periguette na Psicologia

Tem uma estudante de psicologia, que por sinal é bem gata e
sarada, vive fuçando as redes sociais, com intuito de saber
sobre  os casais que se encontram em crises conjugais.
Resumo da opera, a “Periguette” se infiltra na relação e começa
a dar conselhos ao casal, passando a conversar com cada um
separadamente até fisgar o maridão.
Ate que recentemente foi desmascarada  e foi ameaçada  a
ser denunciada  na faculdade onde estuda e ao conselho de
psicologia do Estado
Pode?

Com essa só pedindo uma carne de sol diretamente dos
restaurantes do Inácio Barbosa!!!

Luau da Tribo

Para você que amante de um bom Reggae, não pode perder o Luau
da Tribo no Proximo dia 14 de novembro, a partir das 21 horas na
Rodovia José Sarney, em frente a AABB.

Segunda feira, véspera de feriado, com as melhores atrações do
Reggae nacional e internacional.

No line up: Pato Bnaton, Vibrações (lançando seu novo dvd), Adão
Negro, Pali, Maca Reggae Samba, Lú Lion e Heber Selector.

Ingressos à venda  na Litoral 655 ( 79 3217-0148/3254-8669) , Venice
(79 3214-1690) e Essencia Roots (79 9 9899-7987)

Gente bonita, descolada e alto astral ao sons dos melhor Reggae do
Planeta.

Realização Chakal Produções

Perder, jamais!!!

Lançada a 11ª edição da Cumbuca

A revista promove a valorização da atividade
cultural.

 Criada em 2013 pelo Governo do Estado para promover
a valorização da atividade cultural, a revista Cumbuca chega
a 11ª edição. A publicação é trimestral, tem condução
editorial do jornalista Amaral Cavalcante e a diagramação
é realizada pela equipe de designers da Segrase. 

Na tarde desta quinta-feira, 26, a publicação foi
apresentada a escritores e intelectuais, no Café Palácio,
localizado no Palácio Museu Olímpio Campos, no Centro
de Aracaju. Segundo o diretor-presidente da Segrase, José
Macedo Sobral, a revista tem o objetivo de divulgar a
produção artística e acadêmica, além de incentivar a difusão
de ideias. “A Cumbuca reafirma o compromisso do
Governo do Estado com a cultura, pois tem conteúdo e
apresenta a história de Sergipe”, destacou. E reafirmou
que “irá criar o ambiente propício para o bom andamento
do trabalho da Edise, na publicações de livros e revistas”.

 O editor da Cumbuca, Amaral Cavalcante, avaliou a
apresentação da revista como um momento de conversas
e troca de ideias, também aproveitou a oportunidade para
fazer agradecimentos. “Agradeço ao corpo técnico da
Empresa e faço um agradecimento especial aos designers,
que com muita criatividade fazem de cada edição, um
trabalho especial”.

Representando o governador Jackson Barreto, o secretário
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, João
Augusto Gama, ressaltou a importância da Cumbuca. “É
uma revista que inspira a todos nós, pois apresenta nossa
história, nossa cultura e nosso povo”.

“Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade, sem perder a própria identidade.” Dimos Iksilara

Marisa Monte em Aracaju

O show mais esperado do ano, acontece no
próximo dia 3 de dezembro no espaço Emes.

Sábado a partir das 20 horas.
Com uma nova formação de banda e músicos,

Marisa Monte ira interpretar velhas e
inéditas  canções.

Ingressos e mais informações: Espaço
Emes: 3249-5656

Não tem como  perder!!!

Nova linha

Cuide-se Bem convoca as mulheres a se priorizarem e
praticarem a lei do bem-me-quero com as novidades da
linha de cuidados do Boticário, que chegaram às lojas, e-
commerce e revendedoras da marca no dia 16 de outubro.
A linha foi totalmente reformulada e traz agora cinco
fragrâncias de cuidados corporais: Rosa e Algodão,
Morango e Leite, Flor de Maçã, Leite e Mel - já queridinhas
do público - e a novidade Caramelito. Todas as famílias
contam com loção hidratante de 400ml e 200ml, creme para
mãos, sabonete em barra, sabonete líquido e antitranspirante
roll-on. A Caramelito conta ainda com hidratante de banho
e óleo bifásico. Para os cabelos, a linha traz shampoo,
condicionador, modelador de cachos, creme para cachear
e finalizadores. Os 54 itens de Cuide-se Bem trazem
embalagens mais bonitas, divertidas, inteligentes e
sustentáveis.

De São Cristóvão para Nova York

O Dançarino, bailarino e professor de Dança  Nelson Santos,
irá representar o nosso Estdo em Nova York em maio de 2017.

Parabéns, é o nosso talento genuinamente sergipano além
fronteiras!!!

Festival Odontofantasy 2016

Contagem regressiva para a maior festa à fantasia do País que
acontece no próximo dia 26 de novembro, no Sítio Terêncio a partir
das 21 horas.
Com uma mega estrutura de palcos, ambientes diversificados,
lounges e camarotes, onde reunirá a mais bela e descontraída galera
sergipana e turistas.
As atrações pra de especiais ficam por conta:
Natiruts, Jonas Esticado, Claudia Leite, Léo Santana, FitDance, Naiara
Azevedo, É o Tchan, Jammil e Cavaleiros do Forró

Os ingressos pra Odonto Fantasy estão à venda na Loja Odonto
Fantasy (Shopping Jardins), Lojas Ticket Mix (SSA) e on-line
no www.odontofantasy.com.br. 

Deixe a sua fantasia fluir e se jogue neste balaço pra lá de festivo!!!
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Niver de Júlia Lopes :

A sapequinha Júlia Beatriz
Lopes Cardoso

comemorou 5anos de muita
alegria e felicidade, ela faz
ballet e comemorou seu
niver com uma boate super
animada.

A Júlia é filha de Saulo
Rios e Gilda Lopes ,
sobrinha neta do Jornalista
Walter Lopes, , neta de
Betú Lopes e bisneta de
Gilda e Roberto Lopes.

Este colunista deseja
saúde, paz, alegrias e
sucesso sempre...

Arquive:
#Eleitores que votaram em
candidatos por prestaram
algum tipo de favor
#Calça com cintura alta
(guarde para as próximas
décadas)
#Crianças que insistem  em
se vestir como adultos
#Viver pedindo divulgação
de graça
#A febre de profissionais de
comunicação que trabalham
sem formação acadêmica

Adote:
*T-Shirt básica com frases
de ativismo, como o “We
should all be feminists”
(todos deveriam ser
feministas) da Dior.
*Rosa: em todos os tons.
Combine o rosa blush (bem
clarinho) com preto para
looks nada óbvios.
*Tênis branco total tipo
Keds para eles e elas
*Apoiar as campanhas em
combate a todos tipos de
Câncer

Com Flávio Antunes Bispo
Jornalista

Se o mundo acabasse amanhã, minha prioridade
seria: Fazer uma bela reunião familiar e relembrar bons
momentos   

Sexo fora do
relacionamento
pra mim:
Perigoso

Dinheiro, sorte
ou
oportunidade:
Oportunidade

Meu elixir de
saúde é...
Praticar o bem

Santo, imagem
ou fé? Sempre
na Fé

Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta? Amigão
verdadeiro   

Doce, salgado, azedo ou amargo? Doce levemente
salgado (kkkkk...)

Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como
testemunha de uma vida bem vivida? Marcas do
tempo, pois envelhecer é uma conquista

Amor, paixão ou puro sexo? Paixão. O resto é
consequência

Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer
da gula? Não se privar 

Yago Cairu arrasa com looks modernos durante
a SPFW

A 42° edição da semana de moda na Capital
Paulista e foi prestigiada pelo Blogueiro e Consultor
de Moda Yago Cairu. O It boy esteve presente em
mais uma edição conferindo todas as novidades da
próxima estação, inverno 2017.
 Para este evento, Yago contou com o apoio de
grandes parceiros, entre eles: Ducha Aracaju,
Glamour Jardins, Vibonatti, His, Dermo Essence,
Closet Club e Casa Denim.

Agora só nos resta aguardar os looks nas
araras das lojas sergipanas!!!

Sergipana em Rede Nacional

A jornalista sergipana Márcia Pacheco, que comanda o blog
de estilo Casadepaete.com.br, foi convidada pela Avon para
participar da campanha online de novos produtos de
maquiagem da marca. A campanha retrata a beleza de
mulheres reais, vindo para derrubar padrões e provar que a
real beleza está dentro de cada um de nós. “Nunca me
imaginei como modelo numa campanha de beleza, foi uma
experiência incrível, ainda mais trabalhando o conceito de
autoestima, que tem tudo a ver com o blog”, diz a jornalista.
Ela, que mora no Rio Grande do Sul há três anos, viajou a
São Paulo no início desse mês para realizar o trabalho e foi
maquiada por Fernando Haddad, vencedor do Prêmio Avon
de Maquiagem. Alguns vídeos com a sergipana já podem
ser vistos nas redes sociais da marca.

Parabéns é a nossa gente sergipana , conquistando o
mundo além fronteiras!!!

Carol Valença
Miss Sergipe
2016

A nossa bonita e
s o f i s t i c a d a
representante da
beleza sergipana
Carol Valença, Miss
Sergipe 2016,
conquistou o sexto
lugar no concurso
Miss Brasil Be
Emotion” Ou Miss
Brasil Universo.
Hall .O certame
aconteceu em São
Paulo no CityBank e
foi transmito ao vivo
pela Rede
Bandeirantes de
Televisão.

Parabéns pela
conquista!!!

Mega Aju Models abre inscrições para o #TopMegaAju

 Certamente este é o primeiro passo para quem deseja trilhar
no mundo dos modelos e manequins.  A agência Mega Aju
Models abre as inscrições para o #TopMegaAju, um
verdadeiro workshop para quem sonha em se qualificar e
trabalhar neste concorrido ramo.  O estande de informações
encontra-se no primeiro piso do Shopping Riomar (em frente
ao Game Station) e as inscrições podem se feitas até o próximo
dia 19 de novembro das 10h às 22h.
O curso é especialmente para crianças de cinco a 11 anos e
jovens dos 12 aos 25 anos. As aulas acontecerão no Teatro
do Yázigi do bairro 13 de julho, durantes os finais de semana. 
Vale frisar que depois deste workshop, todos os alunos ficam
cadastrados na Mega Aju Models, podendo trabalhar em
futuras contratações (campanhas fotográficas, desfiles de
moda, comerciais de televisão, capas de revistas, etc).
Para mais detalhes, acesse o site www.megaaju.com; curta
a página no Facebook (Mega Aju) e siga lá no Instagram
(@megaaju).

Não perca tempo, seja modelo de sucesso!!!

Geraldo Moraes e José Edson Barbosa

Formatura de Maximiliana Andrade
Agora a nossa carismática profissional da comunicação
sergipana, Maximiliana Andrade já pode trabalhar
dentro das regras de capacitação e formação , acaba se
formar no Curso de Rádio e TV do Senac.
Parabéns por mais esta conquista!!!

“Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força”.Madre Teresa de Calcutá
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